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Beatificació de 522 màrtirs de la
persecució religiosa a Tarragona

1. Missatge del Sant Pare
2. Homilia del cardenal Angelo Amato
3. Homilies del senyor cardenal arquebisbe de Barcelona
4. Eucaristies d’acció de gràcies a Barcelona

1. Missatge del Sant Pare

Estimats germans i germanes, bon dia.

M’uneixo de cor a tots els participants en la celebració que té lloc a Tarragona, en la
qual un gran nombre de Pastors, persones consagrades i fidels laics són proclamats
beats màrtirs.

Qui són els màrtirs? Són cristians guanyats per Crist, deixebles que han après bé el sen -
tit d’aquell «estimar fins a l’extrem» que va portar Jesús a la Creu. No existeix l’amor
per capítols, l’amor en porcions. L’amor total: i quan s’estima, s’estima fins a l’ex trem.
A la Creu, Jesús ha sentit el pes de la mort, el pes del pecat, però es va confiar com-
pletament al Pare, i ha perdonat. Tot just va pronunciar paraules, però va lliurar la vi-
da. Crist ens precedeix en l’amor, els màrtirs l’han imitat en l’amor fins al final.
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Diuen els Sants Pares: «Imitem els màrtirs!» Sempre cal morir una mica per sortir de
nosaltres mateixos, del nostre egoisme, del nostre benestar, de la nostra mandra, de les
nostres tristeses, i obrir-nos a Déu, als altres, especialment als qui més ho necessiten.

Implorem la intercessió dels màrtirs per ser cristians concrets, cristians amb obres i
no de paraules; per no ser cristians mediocres, cristians envernissats de cristianisme
però sense substància; ells no eren envernissats, eren cristians fins al final, demanem-
los la seva ajuda per mantenir ferma la fe, encara que hi hagi dificultats, i així siguem
ferment d’esperança i artífexs de germanor i solidaritat.

I els demano que preguin per mi. Que Jesús els beneeixi i la Verge Santa en tingui cu ra. 

Paraules del Sant Pare Francesc durant l’àngelus

Aquest diumenge 13 d’octubre, abans de l’àngelus, el papa Francesc saludà els fidels
i pelegrins tot recordant que avui tenia lloc a Tarragona la beatificació més gran de la
història, amb les paraules següents: 

«Estimats germans i germanes, avui, a Tarragona, Espanya, han estat proclamats beats
prop de cinc-cents màrtirs, assassinats per la seva fe durant la Guerra Civil espanyo -
la, als anys trenta del segle passat. Lloem el Senyor per aquests valents testimonis seus,
i per la seva intercessió, supliquem-li que alliberi el món de tota violència.»

2. Homilia del cardenal Angelo Amato

1. L’Església espanyola celebra avui la beatificació de 522 fills màrtirs, profetes des-
armats de la caritat de Crist. És un extraordinari esdeveniment de gràcia, que treu to-
ta tristesa i omple de goig la comunitat cristiana. Avui recordem amb gratitud el seu
sacrifici, que és la manifestació concreta de la civilització de l’amor predicada per Je -
sús: «Ara —diu el llibre de l’Apocalipsi de Sant Joan— es l’hora de la salvació, del
poder i del regnat del nostre Déu, i el seu Messies ja governa» (Ap 12,10). Els màr-
tirs no s’han avergonyit de l’Evangeli, sinó que han romàs fidels a Crist, que diu: «Si
algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui cada dia la seva creu i
que em segueixi. Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però el qui la perdi per mi,
la salvarà” (Lc 9,23-24). Sepultats amb Crist en la mort, amb Ell viuen per la fe en la
força de Déu (cf. Col 2,12).

Espanya és una terra beneïda per la sang dels màrtirs. Si ens limitem als testimonis
he roics de la fe víctimes de la persecució religiosa dels anys trenta del segle passat,
l’Església, en catorze cerimònies diferents, n’ha beatificat més de mil. La primera, l’any
1987, va ser la beatificació de tres carmelites descalces de Guadalajara. Entre les ceri -
mònies més nombroses, recordem la de l’11 de març de 2001, amb 233 màrtirs, la del
28 d’octubre de 2007, amb 498 màrtirs, entre els quals els bisbes de Ciudad Real i de
Cuenca, i la celebrada a la catedral de l’Almudena de Madrid, el 17 de desembre de 2011,
amb 23 testimonis de la fe.
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Avui, aquí a Tarragona, el papa Francesc beatifica 522 màrtirs, que «van vessar la se-
va sang per donar testimoniatge del Senyor Jesús» (Carta apostòlica). És la cerimò-
nia de beatificació més gran que hi ha hagut en terra espanyola. Aquest últim grup
inclou tres bisbes: Manuel Basulto Jiménez, bisbe de Jaén, Salvi Huix Miralpeix, bis-
be de Lleida, i Manuel Borràs Ferré, bisbe auxiliar de Tarragona; i, a més, nombrosos
sacerdots, seminaristes, consagrats i consagrades, joves i ancians, pares i mares de
família. Són tots víctimes innocents que van suportar presons, tortures, processos in-
justos, humiliacions i suplicis indescriptibles. És un exèrcit immens de batejats que,
amb el vestit blanc de la caritat, van seguir Crist fins al Calvari per ressuscitar amb
Ell en la glòria de la Jerusalem celestial.

2. En el període fosc de l’hostilitat anticatòlica dels anys trenta, la vostra noble nació
va ser envoltada per la boira diabòlica d’una ideologia que va anul·lar milers i milers
de ciutadans pacífics, incendiant esglésies i símbols religiosos, tancant convents i es-
coles catòliques, destruint part del vostre preciós patrimoni artístic. El papa Pius XI,
amb l’encíclica Dilectissima nobis, del 3 de juny de 1933, va denunciar enèrgicament
aquesta llibertina política antireligiosa.

Recordem per endavant que els màrtirs no van ser caiguts de la guerra civil, sinó víc-
times d’una persecució religiosa radical, que proposava l’extermini programat de
l’Església. Aquests germans i germanes nostres no eren combatents, no tenien armes,
no eren al front, no donaven suport a cap partit, no eren provocadors. Eren homes i
dones pacífics. Van ser morts per odi a la fe, només perquè eren catòlics, perquè eren
sacerdots, perquè eren seminaristes, perquè eren religiosos, perquè eren religioses,
perquè creien en Déu, perquè tenien Jesús com a únic tresor, més estimat que la prò-
pia vida. No odiaven ningú, estimaven tothom, feien el bé a tothom. El seu apostolat
era la catequesi a les parròquies, l’ensenyament a les escoles, la cura dels malalts,
la caritat amb els pobres, l’assistència als ancians i als marginats. A l’atrocitat dels per -
seguidors no van respondre amb la rebel·lió o amb les armes, sinó amb la mansuetud
dels forts. 

En aquell període, mentre era a l’exili, Don Luigi Sturzo, diplomàtic i sacerdot catò-
lic italià, en un article de 1933 publicat al diari El Mati de Barcelona, escrivia amb
in tuïció profètica que les modernes ideologies són veritables religions idolàtriques,
que exigeixen altars i víctimes, sobretot víctimes, milers, i fins i tot milions. I afe-
gia que l’augment aberrant de la violència feia que les víctimes fossin molt més nom-
broses que en les antigues persecucions romanes.

3. Estimats germans, davant la resposta valenta i unànime d’aquests màrtirs, sobretot
de moltíssims sacerdots i seminaristes, m’he preguntat moltes vegades com s’expli-
ca la seva força sobrehumana de preferir la mort abans que renegar la pròpia fe en Déu?
A més de l’eficàcia de la gràcia divina, la resposta cal buscar-la en una bona prepara -
ció al sacerdoci. En els anys previs a la persecució, en els seminaris i en les cases de
formació, els joves eren informats clarament sobre el perill mortal en què es troba-
ven. Eren preparats espiritualment per afrontar fins i tot la mort per la seva vocació.
Era una veritable pedagogia martirial, que va fer els joves forts i fins i tot joiosos en el
seu testimoniatge suprem.
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4. Ara plantegem una pregunta: per què l’Església beatifica aquests màrtirs? La res-
posta és senzilla: l’Església no vol oblidar aquests valents fills seus. L’Església els ho -
nora amb culte públic, perquè la seva intercessió obtingui del Senyor una pluja bene -
ficiosa de gràcies espirituals i temporals a tot Espanya. L’Església, casa del perdó, no
busca culpables. Vol glorificar aquests testimonis heroics de l’evangeli de la caritat,
perquè mereixen admiració i imitació. 

La celebració d’avui vol, un cop més, cridar fortament al món que la humanitat neces -
sita pau, fraternitat, concòrdia. Res no pot justificar la guerra, l’odi fratricida, la mort
del proïsme. Amb la seva caritat, els màrtirs es van oposar a la fúria del mal, com un
mur potent s’oposa a la violència monstruosa d’un tsunami. Amb la seva mansuetud,
els màrtirs van desactivar les armes homicides dels tirans i dels botxins, vencent el
mal amb el bé. Ells són els profetes sempre actuals de la pau a la terra. 

5. I ara una segona pregunta: ¿per què la beatificació dels màrtirs de moltes diòcesis
espanyoles s’esdevé aquí, a Tarragona?

Hi ha dos motius. Primer de tot, el grup més nombrós dels màrtirs és el d’aquesta an-
tiquíssima diòcesi espanyola, amb 147 màrtirs, inclòs el bisbe auxiliar Manuel Bor -
ràs Ferré i els joves seminaristes Joan Montpeó Masip, de vint anys, i Josep Gassol
Montseny, de vint-i-dos.

El segon motiu ens ve del fet que, en els primers segles cristians, aquí a Tarragona,
eccle sia Pauli sedes Fructuosi, patria martyrum, va tenir lloc el martiri del bisbe Fruc -
tuós i dels seus dos diaques, Auguri i Eulogi, cremats vius l’any 259 d.c. a l’amfitea -
tre romà de la ciutat.

Recordem breument el martiri d’aquests dos primers testimonis tarragonins, perquè
pro posa de nou la dinàmica essencial de tota persecució, que, d’una banda, mostra
l’arbitrarietat de les acusacions i l’atrocitat de les tortures, i, de l’altra, la fortalesa so -
brehumana dels màrtirs en acceptar la passió i la mort amb serenitat i amb el perdó
als llavis.

Tarragona, seu d’una florent comunitat cristiana, al segle III d.C. va ser objecte d’una
violenta persecució, per obra de l’emperador Valerià. En van ser víctimes el bisbe Fruc -
tuós i els diaques Auguri i Eulogi. Del seu martiri, en tenim les Actes, que ens trans-
meten els protocols notarials del procés, de l’interrogatori, de les respostes, de la con-
demna i de l’execució. La captura de Fructuós i els seus diaques va tenir lloc el matí
del diumenge del 16 de gener de 259. Portat a la presó, Fructuós resava contínuament
i donava gràcies al Senyor per la gràcia del martiri. A més, també hi va continuar la
seva obra de pastor i d’evangelitzador, confortant els fidels, batejant i proclamant l’E-
vangeli als pagans. Després d’alguns dies, el 21 de gener, els tres van ser convocats pel
cònsol Emilià per a l’interrogatori. Fructuós i els dos diaques es van negar a oferir sa -
crificis als ídols, reafirmant la seva fidelitat a Crist. Tots tres van ser llavors condem -
nats a ser cremats vius. Portats a l’amfiteatre, el sant bisbe va cridar amb força que
l’Església no quedaria mai sense pastor i que Déu mantindria la promesa de prote-
gir-la en el futur.
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Quin missatge ens ofereixen els màrtirs antics i moderns? Ens deixen un doble mis-
satge. Primer de tot ens conviden a perdonar. El papa Francesc, recentment, ens ha
recordat que «la joia de Déu és perdonar!... Aquí hi ha tot l’Evangeli, tot el Cristianis -
me! No és sentiment, no és bonisme! Al contrari, la misericòrdia és la veritable for-
ça que pot salvar l’home i el món del càncer que és el pecat, el mal moral, el mal es-
piritual. Només l’amor omple els buits, la voràgine negativa que el mal obre al cor i
a la història. Només l’amor pot fer això, i aquest és el goig de Déu!»

Estem cridats, doncs, a la joia del perdó, a eliminar de la ment i del cor la tristesa de
la rancúnia i l’odi. Jesús deia: «Sigueu misericordiosos, com ho és el vostre Pare»
(Lc 6,36). Convé fer un examen concret, ara, sobre la nostra voluntat de perdó. El pa-
pa Francesc suggereix: «Cadascú pensi en una persona amb la qual no estigui bé,
amb qui s’hagi enfadat, a qui no estimi. Pensem en aquesta persona i, en silenci, en
aquest moment, resem per aquesta persona i siguem misericordiosos amb aquesta
persona.

Que la celebració d’avui sigui, doncs, la festa de la reconciliació, del perdó donat i re -
but, el triomf del Senyor de la pau.

6. D’aquí sorgeix un segon missatge: el de la conversió del cor a la bondat i a la mi -
sericòrdia. Tots estem convidats a convertir-nos al bé, no només qui es declara cristià
sinó també qui no ho és. L’Església convida també els perseguidors a no témer la con-
versió, a no tenir por del bé, a rebutjar el mal. El Senyor és pare bo que perdona i
acull amb els braços oberts els seus fills allunyats pels camins del mal i del pecat.

A tots —bons i dolents— ens cal la conversió. Tots estem cridats a convertir-nos a la
pau, a la fraternitat, al respecte a la llibertat de l’altre, a la serenitat en les relacions
humanes. Així han actuat els nostres màrtirs, així han obrat els sants, que —com diu
el papa Francesc— segueixen «el camí de la conversió, el camí de la humilitat, de
l’amor, del cor, el camí de la bellesa».

És un missatge que incumbeix sobretot als joves, cridats a viure amb fidelitat i joia
la vida cristiana. Però cal anar contra corrent: «Anar contra corrent fa bé al cor, però
cal coratge i Jesús ens dóna aquest coratge! No hi ha dificultats, tribulacions, incom-
prensions que facin por si estem units a Déu com les sarments estan unides al cep, si
no perdem l’amistat amb Ell, si li donem cada vegada més espai en la nostra vida.
Això s’esdevé sobretot si ens sentim pobres, febles, pecadors, perquè Déu dóna for ça
a la nostra debilitat, riquesa a la nostra pobresa, conversió i perdó al nostre pecat.

Així s’han comportat els màrtirs, joves i ancians. Sí, també joves com, per exemple,
els seminaristes de les diòcesis de Tarragona i de Jaén i el laic de vint anys de la diò-
cesi de Jaén. No han tingut por de la mort, perquè la seva mirada estava projectada
cap al cel, cap al goig de l’eternitat sense fi en la caritat de Déu. Si els va faltar la mi-
sericòrdia dels homes, va estar present i sobreabundant la misericòrdia de Déu.

Perdó i conversió són els dons que els màrtirs ens fan a tots. El perdó porta la pau als
cors, la conversió crea fraternitat amb els altres.

BAB 153 (2013) - octubre [5]  497



Que els nostres màrtirs, missatgers de la vida i no de la mort, siguin els nostres inter-
cessors per una existència de pau i fraternitat. Serà aquest el fruit preciós d’aquesta
celebració en l’any de la fe.

Maria, Regina Martyrum, continuï sent la potent Auxiliadora dels cristians.

Amén.

3. Homilies del senyor cardenal arquebisbe de Barcelona 
sobre els màrtirs

Homilía del Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la misa de acción de gracias por la Beatificación de las Hijas de la Caridad
mártires, los Hijos de San Vicente de Paúl y laicos de la familia vicenciana. Crip-
ta de la Basílica de la Sagrada Familia, 14 de octubre de 2013

Nos hemos reunido en esta entrañable cripta de la Basílica de la Sagrada Familia, pa-
ra celebrar la Eucaristía, dando gracias a Dios por la Beatificación de las Hijas de la
Caridad, los Hijos de San Vicente de Paúl y laicos de la familia vicenciana, mártires,
que se celebró solemnemente ayer en Tarragona. Queremos dar gracias al Señor por
el don del martirio que otorgó a estos hermanos nuestros, por la ayuda y la fortale-
za que les prestó para dar testimonio de su fe hasta entregar la vida.

Con su martirio ratificaron su vocación cristiana y su vocación de vida consagrada.
Estas hermanas y hermanos nuestros que dieron su vida in odium fidei, llevaron su
voto y su entrega hasta las últimas consecuencias, ya que dieron su vida para defen-
der su propia fe.

Estos mártires vivieron totalmente entregados a Dios para servir a Cristo en la perso -
na de los pobres, fieles al Evangelio y al carisma vicenciano. Se dedicaron al cuida-
do de los pobres en distintos ministerios y servicios ejerciendo el ministerio presbi-
teral y ellas se dedicaron a sanar, curar, educar, acoger y orientar. Unas desarrollaron
su misión como educadoras, otras como enfermeras y bastantes como trabajadores
sociales en casas de Misericordia, Beneficencia y Asilos. Todos pasaron por la vida
haciendo el bien en seguimiento de Jesucristo.

En la primera lectura que hemos escuchado se nos habla de la importancia capital de
la fe, afirmando que «la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena cer-
teza de las realidades que no se ven. Por ello nuestros antepasados fueron considera-
dos dignos de aprobación». Y la carta a los Hebreos continúa diciendo que por la fe
algunos sufrieron el martirio.

Sabemos que la vocación cristiana es una vocación martirial, ya que el cristiano ha de
ser testigo de su fe. El Concilio Vaticano II habla repetidamente de los mártires. Al
exhortarnos a todos a la santidad, que es la primera y fundamental vocación de todo
cristiano, nos presenta el modelo de los mártires con estas palabras: «Algunos cris-
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tianos, ya desde los primeros tiempos, fueron llamados y serán llamados siempre, a
dar este supremo testimonio de amor delante de todos, de dar como Jesucristo su
vida especialmente delante de los perseguidores. En el martirio el discípulo se aseme -
ja al Maestro, que aceptó libremente la muerte para la salvación del mundo, y se con-
figura con él derramando también su sangre. Por eso, la Iglesia estima siempre el
martirio como un don eximio y como una suprema prueba de amor. Es un don conce -
dido a pocos, pero todos deben estar dispuestos a confesar a Cristo delante de los hom -
bres y a seguirlo en el camino de la cruz en medio de las persecuciones, que nunca
faltan a la Iglesia» (Lumen gentium, 42).

El cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, afirmaba que «el estado de persecución
es normal en la existencia cristiana, sólo que se viva con la humildad del servidor inú -
til y lejano de todo deseo de aprobación que lo lleve al victimismo (…). San Esteban
no muere solamente por Cristo, muere como él, con él y esta participación en el mis-
terio mismo de la pasión de Jesucristo es la base de la fe del mártir» (Mente abierta,
corazón creyente, Madrid 2013, 60).

Tertuliano afirmaba que «la sangre de los mártires, es semilla de cristianos». En nues-
tro tiempo y en nuestras sociedades del occidente europeo muy secularizados, el testi -
monio de los mártires es muy importante y muy necesario, como nos recuerda el Con -
cilio Vaticano II afirmando que la mejor respuesta al fenómeno del secularismo y del
ateísmo contemporáneos, además de la propuesta adecuada del Evangelio, es el testi -
monio de una fe viva y madura. Numerosos mártires dieron y dan un testimonio pre-
claro de esta fe (cf. Gaudium et spes, 21).

Si repasamos la vida de nuestras queridas beatas y nuestros queridos mártires vicen-
cianos, vemos que fueron verdaderos creyentes que, ya antes de afrontar el martirio,
eran personas de fe y oración, particularmente centradas en la eucaristía y en la de-
voción a la Virgen bajo la advocación de La Milagrosa. Fueron, realmente, cristianos
de fe madura, sólida y firme. Como los mártires de siempre, ellos fueron valien tes
y a la vez personas sencillas, en muchos casos, débiles humanamente. Pero en ellos
se cumplió la promesa del Señor a quienes le confiesan delante de los hombres: «No
tengáis miedo (…). A quien se declare por mi ante los hombres, yo también me decla -
raré por él ante mi Padre que está en los cielos» (Mt 10,31-32). 

Los mártires imitan a Jesús. Las mártires y las mártires paúles como todos los márti res
murieron perdonando. Por eso, son mártires de Cristo, que en la cruz perdonó a sus
perseguidores. Celebrando su memoria y acogiéndose a su intercesión, la Iglesia desea
ser sembradora de fraternidad y reconciliación en medio de la sociedad. Su testimo -
nio de perdón y reconciliación ha de ayudarnos a nosotros, a toda la familia vicencia -
na, a practicar constantemente la fraternidad, la comunión y el perdón en el seno de
la Iglesia y en el mundo. Este es el gran servicio que prestan nuestros queridos márti res.

A la vez, los mártires nos invitan a vivir manifestando con valentía nuestra fe. En una
sociedad secularizada y con una cultura laicista no es fácil manifestarse como cristia -
no y como cristiana. Hemos de ser coherentes y vivir de acuerdo con nuestra fe cris -
tiana y no esconder que somos seguidores de Cristo y miembros de la Iglesia.
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Asimismo, estos beatos nos invitan a la conversión, es decir a apartarnos de los ído-
los de este mundo, de la ambición egoísta y de la codicia que corrompen la vida de las
personas y de los pueblos y conducen a la grave crisis económica y de valores que
vivimos hoy. Ellos vivieron con la ayuda del Señor las bienaventuranzas. Fueron fe -
lices en vida y felices en el martirio porque siguieron a Cristo practicando cuanto él
nos dijo en la montaña y que constituye la quintaesencia del cristiano. Viviendo las
bie naventuranzas de Jesús se vive el martirio incruento o cruento, que no es perder
la vida, sino darla por amor a Dios y a los hermanos.

Queridos hermanos y hermanas: hemos de imitar a estos queridos mártires que hoy
nos congregan aquí en el testimonio de nuestra fe y en la coherencia entre nuestra
fe y nuestra vida. Y hemos de encomendarnos a ellos. El Concilio Vaticano II nos di-
ce que «la Iglesia siempre ha creído que los Apóstoles y los mártires, que han dado
con su sangre el supremo testimonio de fe y de amor, están más íntimamente unidos
a nosotros en Cristo. Por eso, los venera con especial afecto, junto con la bienaven-
turada Virgen María, y los santos ángeles, e implora piadosamente la ayuda de su in-
tercesión» (Lumen gentium, 50)

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Homilía del Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la misa de acción de gracias por la Beatificación del P. Mariano Alcalá y 18
compañeros mercedarios mártires. Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, 14
de octubre de 2013

Nos hemos reunido en esta Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, para celebrar la
Eucaristía, dando gracias a Dios por la Beatificación del P. Mariano Alcalá y 18 com-
pañeros mercedarios mártires, que se celebró solemnemente ayer en Tarragona. Quere -
mos dar gracias al Señor por el don del martirio que otorgó a estos hermanos nuestros,
por la ayuda y la fortaleza que les prestó para dar testimonio de su fe hasta entregar
la vida.

Con su martirio ratificaron su vocación cristiana y su vocación mercedaria. Como sa-
bemos, los mercedarios profesan un cuarto voto de redención o de sangre que les
compromete a estar dispuestos a dar la vida por el cautivo en peligro de perder su fe.
Estos hermanos nuestros que dieron su vida in odium fidei, llevaron su voto hasta las
últimas consecuencias, ya que dieron su vida para defender su propia fe, para defen-
der su condición religiosa y en algunos casos también su condición sacerdotal. Cuan-
do hicieron su profesión religiosa manifestaron que serían mercedarios hasta el final
de su vida, y así lo hicieron.

En la primera lectura que hemos escuchado se nos habla de la importancia capital de
la fe, afirmando que «la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certe -
za de las realidades que no se ven. Por ello nuestros antepasados fueron considerados
dignos de aprobación». Y la carta a los Hebreos continúa diciendo que por la fe algu -
nos sufrieron el martirio.
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Sabemos que la vocación cristiana es una vocación martirial, ya que el cristiano ha
de ser testigo de su fe. El Concilio Vaticano II habla repetidamente de los mártires.
Al exhortarnos a todos a la santidad, que es la primera y fundamental vocación de to-
do cristiano, nos presenta el modelo de los mártires con estas palabras: «Algunos
cristianos, ya desde los primeros tiempos, fueron llamados y serán llamados siem-
pre, a dar este supremo testimonio de amor delante de todos, de dar como Jesucris-
to su vida especialmente delante de los perseguidores. En el martirio el discípulo se
asemeja al Maestro, que aceptó libremente la muerte para la salvación del mundo, y
se configura con él derramando también su sangre. Por eso, la Iglesia estima siem-
pre el martirio como un don eximio y como una suprema prueba de amor. Es un
don concedido a pocos, pero todos deben estar dispuestos a confesar a Cristo delan-
te de los hombres y a seguirlo en el camino de la cruz en medio de las persecuciones,
que nunca faltan a la Iglesia» (Lumen gentium, 42).

El Papa Francisco, en su mensaje de ayer con motivo de la Beatificación, nos dijo que
«los mártires son cristianos ganados por Cristo, discípulos que han aprendido bien el
sentido de aquel “amar hasta el extremo” que llevó a Jesús a la Cruz… Cristo nos
“pri merea” en el amor; los mártires lo han imitado en el amor hasta el final».

Tertuliano afirmaba que «la sangre de los mártires, es semilla de cristianos». En nues-
tro tiempo y en nuestras sociedades del occidente europeo muy secularizados, el testi -
monio de los mártires es muy importante y muy necesario, como nos recuerda el Con -
cilio Vaticano II afirmando que la mejor respuesta al fenómeno del secularismo y del
ateísmo contemporáneos, además de la propuesta adecuada del Evangelio, es el tes-
timonio de una fe viva y madura. Numerosos mártires dieron y dan un testimonio pre-
claro de esta fe (cf. Gaudium et spes, 21).

Si repasamos la vida de nuestros queridos beatos mártires mercedarios vemos que
fueron verdaderos creyentes que, ya antes de afrontar el martirio, eran personas de fe
y oración, particularmente centrados en la eucaristía y en la devoción a la Virgen ba-
jo la advocación de la Merced. Fueron, realmente, cristianos de fe madura, sólida y
firme. Como los mártires de siempre, ellos fueron valientes y a la vez personas senci -
llas, en muchos casos, débiles humanamente. Pero en ellos se cumplió la promesa del
Señor a quienes le confiesan delante de los hombres: «No tengáis miedo (…). A quien
se declare por mi ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que
está en los cielos» (Mt 10,31-32). El Señor les concedió la fortaleza para cumplir con
su voto mercedario.

Los mártires imitan a Jesús. Los mártires mercedarios como todos los mártires mu-
rieron perdonando. Por eso, son mártires de Cristo, que en la cruz perdonó a sus per-
seguidores. Celebrando su memoria y acogiéndose a su intercesión, la Iglesia desea
ser sembradora de fraternidad y reconciliación en medio de la sociedad. Su testimo -
nio de perdón y reconciliación ha de ayudarnos a nosotros, a toda la familia merce-
daria, a practicar constantemente la fraternidad, la comunión y el perdón en el seno
de la Iglesia y en el mundo. Este es el gran servicio que prestan nuestros queridos
mártires.
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A la vez, los mártires nos invitan a vivir manifestando con valentía nuestra fe. En una
sociedad secularizada y con una cultura laicista no es fácil manifestarse como cris-
tiano y como cristiana. Hemos de ser coherentes y vivir de acuerdo con nuestra fe
cristiana y no esconder que somos seguidores de Cristo y miembros de la Iglesia.

Asimismo, nuestros queridos mártires nos invitan a la conversión, es decir a apartar-
nos de los ídolos de este mundo, de la ambición egoísta y de la codicia que corrom-
pen la vida de las personas y de los pueblos y conducen a la grave crisis económica
y de valores que vivimos hoy. Ellos vivieron con la ayuda del Señor las bienaventu-
ranzas que hemos escuchado en el evangelio de hoy. Fueron felices en vida y felices
en el martirio porque siguieron a Cristo practicando cuanto él nos dijo en la monta-
ña y que constituye la quintaesencia del cristiano. Viviendo las bienaventuranzas de
Jesús se vive el martirio incruento o cruento, que no es perder la vida, sino darla por
amor a Dios y a los hermanos.

Queridos hermanos y hermanas: hemos de imitar a estos queridos beatos y mártires
mercedarios en el testimonio de nuestra fe y en la coherencia entre nuestra fe y nues-
tra vida. Y hemos de encomendarnos a ellos. El Concilio Vaticano II nos dice que «la
Iglesia siempre ha creído que los Apóstoles y los mártires, que han dado con su san -
gre el supremo testimonio de fe y de amor, están más íntimamente unidos a nosotros
en Cristo. Por eso, los venera con especial afecto, junto con la bienaventurada Virgen
María, y los santos ángeles, e implora piadosamente la ayuda de su intercesión» (Lu-
men gentium, 50)

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Homilía del Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la misa de acción de gracias por la Beatificación del P. Jaume Puig y 19 com-
pañeros hijos de la Sagrada Familia. Catedral de Barcelona, 14 de octubre de
2013

Nos hemos reunido en esta Basílica Iglesia Catedral de Barcelona, para celebrar la
Eucaristía, dando gracias a Dios por la Beatificación del P. Jaume Puig y 18 compa -
ñeros hijos de la Sagrada Familia y un laico mártires, que se celebró solemnemente
ayer en Tarragona. Queremos dar gracias al Señor por el don del martirio que otorgó
a estos hermanos nuestros, por la ayuda y la fortaleza que les prestó para dar testi-
monio de su fe hasta entregar la vida.

Con su martirio ratificaron su vocación cristiana y su vocación religiosa. Como sabe -
mos este grupo de mártires por la familia —ya que este era su carisma y su activi-
dad— simboliza y representa a toda la familia de vuestra querida Congregación: reli -
giosos, sacerdotes, familias y jóvenes. Estos hermanos nuestros que dieron su vida
in odium fidei, llevaron su voto hasta las últimas consecuencias, ya que dieron su
vida para defender su propia fe, para defender su condición religiosa y su condición
sacerdotal. 
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En la primera lectura del libro de la Sabiduría, el dolor y la muerte para los no cre-
yentes es un fracaso, mientras que para los elegidos y los creyentes es triunfo y victo -
ria.

Sabemos que la vocación cristiana es una vocación martirial, ya que el cristiano ha
de ser testigo de su fe. El Concilio Vaticano II habla repetidamente de los mártires. Al
exhortarnos a todos a la santidad, que es la primera y fundamental vocación de todo
cristiano, nos presenta el modelo de los mártires con estas palabras: «Algunos cristia -
nos, ya desde los primeros tiempos, fueron llamados y serán llamados siempre, a dar
este supremo testimonio de amor delante de todos, de dar como Jesucristo su vida es-
pecialmente delante de los perseguidores. En el martirio el discípulo se asemeja al
Maestro, que aceptó libremente la muerte para la salvación del mundo, y se configu-
ra con él derramando también su sangre. Por eso, la Iglesia estima siempre el marti-
rio como un don eximio y como una suprema prueba de amor. Es un don concedido
a pocos, pero todos deben estar dispuestos a confesar a Cristo delante de los hombres
y a seguirlo en el camino de la cruz en medio de las persecuciones, que nunca faltan
a la Iglesia» (Lumen gentium, 42).

El cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, afirmaba que «el estado de persecución
es normal en la existencia cristiana, sólo que se viva con la humildad del servidor inú -
til y lejano de todo deseo de aprobación que lo lleve al victimismo (…). San Esteban
no muere solamente por Cristo, muere como él, con él y esta participación en el mis-
terio mismo de la pasión de Jesucristo es la base de la fe del mártir» (Mente abierta,
corazón creyente, Madrid 2013, 60).

Tertuliano afirmaba que «la sangre de los mártires, es semilla de cristianos». En nues-
tro tiempo y en nuestras sociedades del occidente europeo muy secularizados, el testi -
monio de los mártires es muy importante y muy necesario, como nos recuerda el Con -
cilio Vaticano II afirmando que la mejor respuesta al fenómeno del secularismo y del
ateísmo contemporáneo, además de la propuesta adecuada del Evangelio, es el testi -
monio de una fe viva y madura. Numerosos mártires dieron y dan un testimonio pre-
claro de esta fe (cf. Gaudium et spes, 21).

Si repasamos la vida de nuestros queridos beatos mártires vemos que fueron verdade -
ros creyentes que, ya antes de afrontar el martirio, eran personas de fe y oración, par-
ticularmente centrados en la eucaristía y en la devoción a la Virgen. Fueron, realmen-
te, cristianos de fe madura, sólida y firme. Como los mártires de siempre, ellos fueron
valientes y a la vez personas sencillas, en muchos casos, débiles humanamente. Pero
en ellos se cumplió la promesa del Señor a quienes le confiesan delante de los hom-
bres: «No tengáis miedo (…). A quien se declare por mi ante los hombres, yo también
me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos» (Mt 10,31-32).

Los mártires imitan a Jesús. Estos mártires como todos los mártires murieron perdo-
nando. Por eso, son mártires de Cristo, que en la cruz perdonó a sus perseguidores.
Celebrando su memoria y acogiéndose a su intercesión, la Iglesia desea ser sembra-
dora de fraternidad y reconciliación en medio de la sociedad. Su testimonio de per-
dón y reconciliación ha de ayudarnos a nosotros, y a toda la familia de los hijos de la
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Sagrada Familia, a practicar constantemente la fraternidad, la comunión y el perdón
en el seno de la Iglesia y en el mundo. Este es el gran servicio que prestan nuestros
queridos mártires.

De la mateixa manera, els màrtirs ens inviten a viure manifestant amb valentia la nos-
tra fe. En una societat secularitzada i amb una cultura laïcista no és fàcil manifestar -
 se com a cristià i com a cristiana. Hem de ser coherents i viure d’acord amb la nos-
tra fe cristiana i no amagar que som seguidors de Crist i membres de l’Església.

Tanmateix, els nostres estimats màrtirs ens inviten a la conversió, és a dir, a apartar-
nos dels ídols d’aquest món, de l’ambició egoista i de la cobdícia que corromp la vi -
da de les persones i dels pobles i condueixen a la greu crisi econòmica i de valors que
vivim avui. Ells van viure amb l’ajuda del Senyor les benaurances que hems escoltat
a l’evangeli d’avui. Van ser feliços en vida i feliços en el martiri perquè van seguir
Crist practicant allò que Ell ens va dir a la muntanya i que constitueix l’essència del
cristià. Vivint les benaurances de Jesús es viu el martiri incruent o cruent, que no és
perdre la vida, sinó donar-la per amor a Déu i als germans. Com ens ha dit el Senyor
a l’evangeli, com el gra de blat que en ser sembrat mor i així dóna fruit, també els
màrtirs han mort i la seva vida ha estat fecunda.

Estimats germans i germanes: hem d’imitar aquests estimats beats i màrtirs en el tes-
timoni de la nostra fe i en la coherència entre la nostra fe i la nostra vida. El Conci-
li Vaticà II ens diu que «l’Església sempre ha cregut que els Apòstols i els màrtirs,
que han donat amb la seva sang el suprem testimoni de fe i d’amor, estan més ínti-
mament units a nosaltres en Crist. Per això, els venera amb especial afecte, juntament
amb la Benaurada Verge Maria, i els sants àngels, i implora piadosament l’ajuda de
la seva intercessió» (Lumen gentium, 50).

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

4. Eucaristies d’acció de gràcies per la beatificació a Barcelona

Filles de la Caritat

El dia 14 d’octubre de 2013, el Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, presidí a Barcelona tres celebracions eucarístiques en acció de gràcies
per la beatificació celebrada el dia anterior a Tarragona.

A les 10 del matí presidí a la cripta de la basílica de la Mercè una missa en acció de
gràcies per la beatificació de 27 Filles de la Caritat i una laica. El Sr. Cardenal Ar-
quebisbe concelebrà la missa amb 15 preveres, entre els quals hi havia el P. Enric Ala-
garda, visitador de la Congregació de la Missió a la província canònica de Barcelona
i altres membres d’aquesta congregació que desenvolupen la seva acció pastoral en la
nostra diòcesi i en altres diòcesis de Catalunya. També varen concelebrar la missa
amb el Sr. Cardenal Mn. Lluís Bonet Armengol, rector de la parròquia de la Sagra-
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da Família, i altres preveres diocesans col·laboradors de les obres de les Filles de la
Caritat a la nostra arxidiòcesi.

El Sr. Cardenal va pronunciar l’homilia publicada en aquest mateix número del But-
lletí de l’Arquebisbat i va tenir paraules d’agraïment pel testimoni de fidelitat a Crist,
a l’Evangeli i a l’Església que varen donar les màrtirs beatificades el dia anterior a
Tarragona i pel molt bon treball social i pastoral realitzat a la nostra diòcesi per les
Filles de la Caritat.

Al final de la celebració es varen venerar les relíquies de les beatificades.

Assistiren a la celebració molts fidels i col·laboradors de les obres que porten les Fi -
lles de la Caritat i els Pares de la Congregació de la Missió, congregacions que trenen
com a fundador sant Vicenç de Paül, i el seu carisma de servei als pobres. També hi
varen participar un grup nombrós de Filles de la Caritat, algunes de les quals ha-
vien vingut d’Irlanda.

Pares Mercedaris

A les 5 de la tarda del mateix dia, el Sr. Cardenal Arquebisbe presidí a la basílica de
la Mare de Déu de la Mercè, l’eucaristia en acció de gràcies del P. Mariano Alcalá i
18 companys màrtirs de l’Orde de la Mare de Déu de la Mercè, beatificats el dia an -
terior a Tarragona. Amb el Sr. Cardenal varen concelebrar Mons. Ulises Gutiérrez, ar -
quebisbe de Ciudad Bolívar (Veneçuela) i religiós de l’Orde de la Mercè; el P. Pablo
Bernardo Ordóñez, mestre general de l’Orde de la Mercè; el P. Florenci Roselló, pro-
vincial de la província d’Aragó de la mateixa Orde; set provincials de la mateixa Or-
de i 40 religiosos mercedaris de diverses províncies espanyoles. També va concelebrar
l’eucaristia el rector de la basílica, Mn. Jordi Farré i altres preveres diocesans, amb la
participació de diversos diaques permanents, entre els quals Mn. Aureli Ortín.

Al final de l’eucaristia pronuncià unes paraules el P. Florenci Roselló, agraint al Sr.
Cardenal el fet d’haver acceptat de presidir l’eucaristia d’acció de gràcies i recordant
la gran vinculació de l’Orde amb la basílica de la Mare de Déu de la Mercè, la seva
veritable casa mare. L’eucaristia acabà amb la veneració de les relíquies dels nous beats
per tots els concelebrants i els membres de les congregacions religiosos inspirades
en el carisma mercedari i de les associacions mercedàries que omplien el temple. Men -
tre es cantaven els Goigs de la Mare de Déu de la Mercè, tots els presents varen pu-
jar al cambril per venerar la sagrada imatge de la patrona de Barcelona.

Fills de la Sagrada Família

A les 7 del vespre del dia 14 d’octubre de 2013, el Sr. Cardenal Arquebisbe presidí.
A la catedral de Barcelona, la missa d’acció de gràcies per la beatificació, el dia ante -
rior a Tarragona, dels beats Jaume Puig i 19 companys, Fills de la Sagrada Família,
la congregació fundada per Sant Josep Manyanet.

El Sr. Cardenal va concelebrar amb el superior general dels Fills de la Sagrada Famí -
lia, P. Jesús Díaz; amb el P. Josep M. Blanquet, vicari general de la congregació i amb
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els altres membres del Consell, i amb 40 religiosos de la congregació. També varen
concelebrar alguns membres del Capítol de la catedral i preveres diocesans.

Els membres de la família manyanetiana omplien la catedral; eren representants de
les comunitats religioses, educatives i parroquials d’Espanya, Itàlia, Estats Units, Ar-
gentina, Colòmbia, Brasil i Veneçuela, que varen participar activament en les lectu-
res, la pregària dels fidels, l’ofertori i els cants de la celebració.

La celebració començà amb unes paraules del P. Jesús Díaz, que va iniciar en caste-
llà i les va cloure en català, tot dient: «En agrair a Déu la vida i el testimoni dels nos-
tres germans màrtirs ens esforçarem, com a religiosos, com a famílies, com a fidels
laics per anunciar Crist que ens mostra, a Natzaret, el rostre de Déu Pare misericor-
diós i ens dóna forces per viure cada dia amb coherència i esperança, amb serenitat
i essent constructors de reconciliació, la fe i els valors essencials de la nostra vida.
Com escrivia el Pare Antoni Samà, tenim qui prega per nosaltres al cel... Tots un
cor de màrtirs. Beneïts siguin!»

El Sr. Cardenal va pronunciar l’homilia i la celebració es va cloure amb un final en
què deia: «Oh màrtirs de Natzaret, oh màrtirs per la família! L’Anyell ja us ha conduït
a les aigües de la Vida».
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Santa Seu

Traducció catalana de la inserció de Sant Josep
en les pregàries eucarístiques II, III i IV 

del Missal Romà

Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments
Prot. N. 535/13/L

Ciudad del Vaticano, 12 de septiembre de 2013

Eminencia Reverendísima:

La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha recibido
su atenta carta en la que solicitaba, como Presidente de la Comisión de Liturgia de la
Conferencia Episcopal Española, la confirmación de la traducción catalana de la in-
serción del nombre de S. José en las plegarias eucarísticas II, III y IV del Misal Ro-
mano.

El Dicasterio se complace en enviar a Vuestra Eminencia el Decreto por el que se con -
cede cuanto se había solicitado, junto con el texto definitivo que deberá aparecer en
el Misal Romano en lengua catalana.

Aprovecho la ocasión para expresarle mi mayor aprecio y estima en el Señor.

De Vuestra Eminencia Reverendísima afectísimo en Cristo,

† Antonio Card. Cañizares Llovera
Prefecto

Juan M. Ferrer
Subsecretario

(con anexos)

A Su Eminencia Reverendísima
El Señor Card. Lluís MARTÍNEZ SISTACH
Arzobispo de BARCELONA
Presidente de la Comisión de Liturgia de la Conferencia de Obispos
ESPAÑA
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Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum
Prot. N. 535/13/L

HISPANIAE

Instante Eminentíssimo ac Reverendíssimo Domino Aloysio Cardinale MARTÍNEZ
SISTACH, Archiepiscopo Barcinonensi et Praeside Commissionis de Liturgia Con-
ferentiae Episcoporum Hispaniae, litteris die 22 mensis Iulii anno 2013 datis, vigo-
re facultatum huic Congregationi a Summo Pontifice FRANCISCO tributarum, trans-
lationem in linguam catalaunicam textus, quo nomen Sancti Ioseph, Beatae Virginis
Mariae Sponsi, in Praecibus eucharisticis II, III et IV adicitur (cf. Decretum diei 1
mensis Maii anno 2013; Prot. 215/11/L), prout in adiecto exstat exemplari, libenter
confirmamus.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 12 men -
sis Septembris anno 2013.

† Anotonius Card. CAÑIZARES LLOVERA
Praefectus

R. D. Ioannes Michael FERRER GRENESCHE
Subsecretarius

Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum
Prot. N. 535/13/L

HISPANIAE

Textus quo nomen Sancti Ioseph, Beati Mariae Virginis Sponsi, in Praecibus eucha-
risticis II, III et IV adicitur, lingua catalaunica exaratus

Confirmatum

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 12
mensis Septembris anno 2013.

R.D. Ionannes Michael FERRER GRENESCHE
Subsecretarius

PREGÀRIES EUCARÍSTIQUES

PREGÀRIA EUCARÍSTICA i (CÀNON ROMÀ)

En una mateix comunió, venerem la memòria, en primer lloc,
de la gloriosa sempre Verge Maria,
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mare de Jesucrist, Déu i Senyor nostre,
la de Sant Josep, el seu espòs,
la dels sants apòstols i màrtirs Pere i Pau, Andreu...

PREGÀRIA EUCARÍSTICA II

Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres,
i feu que, amb la Verge Maria, Mare de Déu,
amb Sant Josep, el seu espòs,
amb els apòstols i els justos de tots els temps,
tinguem part en la vida eterna, i puguem lloar-vos i glorificar-vos
Per Jesucrist, el vostre Fill.

PREGÀRIA EUCARÍSTICA III

Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna
a fi que obtinguem l’herència amb els vostres escollits
en primer lloc amb la Verge Maria, Mare de Déu,
amb Sant Josep, el seu espòs,
amb els apòstols i els màrtirs,
amb sant (N: el sant del dia o el patró) i amb tots els sants,
que sempre ens ajuden amb la seva intercessió.

PREGÀRIA EUCARÍSTICA IV

I a tots nosaltres, els vostres fills,
concediu-nos, Pare clementíssim,
que amb la Verge Maria, Mare de Déu,
amb Sant Josep, el seu espòs,
amb els apòstols i amb els sants,
aconseguim l’herència del cel en el vostre Regne,
on, juntament amb tota la creació, lliure ja del pecat i de la mort,
us glorificarem per Crist Senyor nostre,
pel qual vós concediu al món tots els béns.
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Prelat

Cartes

Carta sobre l’Escola Diocesana d’Evangelització

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 curs passat vam crear l’Escola Diocesana d’Evangelització per tal d’oferir un curs
a laics i laiques cristians en ordre a preparar-se per realitzar el primer anunci a les par -
ròquies i moviments. L’experiència ha estat molt reeixida. Els qui han fet el curs
començaran a realitzar el seu treball evangelitzador.

L’Escola ofereix un nou curs per a d’altres laics i laiques de les parròquies i moviments.
Per això us lliuro aquestes lletres per tal d’animar-vos a aprofitar aquesta Escola per
enviar-hi algunes persones que puguin ajudar a realitzar en la parròquia o moviment
el primer anunci a les persones que no coneixen Jesucrist i a les que ja el coneixen
però no han rebut mai el primer anunci. Aniria bé que fossin algunes parròquies del
mateix arxiprestat.

El repte de l’evangelització és fort i hem d’aprofitar tot el que pugui ajudar-nos a anun -
ciar Jesús a les persones de la nostra societat. Us prego que les parròquies i els mo-
viments aprofiteu aquest instrument i l’ajut que ofereix l’Escola Diocesana d’Evan-
gelització.

Amb una salutació i benedicció molt cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 21 d’octubre de 2013
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S’adjunta el tríptic Escola Diocesa d’Evangelització 2013-2014

Carta sobre la cloenda de l’Any de la Fe

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

Benvolguts i benvolgudes,

El proper 17 de novembre a les 5 de la tarda, diumenge, celebrarem la cloenda de l’Any
de la Fe a l’Arxidiòcesi i el tercer aniversari de la Dedicació de la Basílica de la Sagra -
da Família pel Papa Benet XVI, que va tenir lloc el 7 de novembre de 2010. Són dues
celebracions diocesanes importants i em plau invitar-vos els diocesans a partici par-hi.

Els membres del Consell Episcopal desitjarien que hi participessin totes les parròquies,
cases religioses, moviments i institucions diocesanes, de manera semblant a com hi
van participar en la Dedicació de la Basílica i, tractant-se de la cloenda de l’Any de la
Fe que hem celebrat amb intensitat, junts proclamarem solemnement el Credo.

Us prego, benvolguts sacerdots i responsables de moviments i altres entitats diocesa -
nes, que comuniqueu als vostres fidels aquesta invitació per tal que tota l’Església lo-
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cal de Barcelona estigui ben representada a la celebració del proper 17 de novembre,
a les 5 de la tarda, a la Basílica de la Sagrada Família.

Han passat ja tres anys de la Dedicació de la Basílica i pensem que hi ha persones que
no pogueren participar-hi ni veure degudament aquella celebració. Per això, la Fun-
dació de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, el proper 17 de no-
vembre, farà l’obsequi d’un DVD que inclou la celebració de la Dedicació, dos au-
diovisuals sobre l’Advent i la Quaresma que durant aquests temps litúrgics hem ofert
als visitants a la Basílica i la construcció virtual completa de tota la Sagrada Família,
que desitjaria que pogués acabar-se l’any 2016, centenari de la mort d’Antoni Gau-
dí, arquitecte genial i servent de Déu.

Amb una salutació molt cordial,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 22 d’octubre de 2013

Nota informativa annexa a la carta anterior:

Celebració diocesana de cloenda de l’Any de la Fe i tercer aniversari de la Dedi -
cació de la Basílica de la Sagrada Família pel Papa Benet XVI.

Eucaristia presidida pel Sr. Cardenal Arquebisbe Dr. Lluís Martínez Sistach

Invitacions per accedir a la Basílica de la Sagrada Família i participar en l’euca-
ristia del diumenge 17 de novembre de 2010, 17 h.

Per poder assistir a la celebració de l’eucaristia que tindrà lloc a la Basílica de la Sa -
grada Família amb motiu de la celebració de cloenda de l’Any de la Fe i del tercer ani -
versari de la Dedicació de la Basílica pel Papa Benet XVI, és imprescindible la pre-
sentació d’una invitació gratuïta, sense la qual no es podrà accedir al temple, atès
que l’aforament és limitat per les exigències establertes per les normes de seguretat.
Les invitacions es lliuraran a la sala de visites del Seminari Conciliar de Barcelona,
al carrer Diputació, 231.

Es poden obtenir en els dies i horaris següents:
de dilluns 11 de novembre a divendres 15 de novembre de 2013,
matí, de 10 a 14 hores,
tarda, de 16 a 20 hores.

AVÍS IMPORTANT per als preveres i diaques que vulguin concelebrar

Dels preveres i diaques que vulguin concelebrar hauran de recollir la invitació per a
concelebrant també en el mateix Seminari Conciliar en els dies i horaris indicats abans.
Cal dur alba i estola blanca. Hauran d’accedir al Temple per la façana de la Passió.
Es prega ser a la Basílica no més tard de les 16.45 hores.
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Homilies i al·locucions

Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
Arquebisbe de Barcelona, en la inauguració de la Fundació Joan
Maragall. Barcelona, 7 d’octubre de 2013

Benvolguts amigues i amics,

Inaugurem el curs de la Fundació Joan Maragall, institució eclesial que està al servei
de l’evangelització de la cultura, de les relacions entre la fe i la cultura, dues realitats
cabdals i que es necessiten mútuament. La fe cristiana per arribar a les persones i in-
cidir en la seva vida, es necessari que s’encarni en una cultura. I alhora, la cultura
s’enriqueix dels continguts de la fe cristiana.

Aquestes relacions entre fe i cultura estan emmarcades en les grans relacions entre
fe i raó, temàtica molt important i molt actual i que ha sigut objecte d’estudi per part
del Papa Beat Joan Pau II, en una encíclica que s’intitula «Fe i raó» i també pel Pa-
pa emèrit Benet XVI, molt sensible a la necessitat de valorar la raó humana i la seva
capacitat per a conèixer la veritat.

La temàtica de la lliçó inaugural, magistralment exposada per Na Mònica Terribas, té
molta relació amb les relacions fe i cultura, ja que els mitjans de comunicació són cul-
turals i les seves relacions amb la religió, condueixen necessàriament a aquelles re-
lacions.

La relació mitjans de comunicació i religió catòlica és o ha de ser molt estreta, fona -
mentalment per una raó de pes: el cristianisme anuncia la Bona Nova de Jesús, el seu
Evangeli i la seva obra salvadora. L’anunci és imprescindible per tal que els homes i
dones de la humanitat puguin conèixer aquesta Bona Nova. I l’anunci s’ha de fer de
moltes maneres i emprant també tots els mitjans de comunicació adients.

L’Església existeix per a evangelitzar i aquesta és la seva missió essencial. Evangelit -
zar consisteix a anunciar Jesús i el seu Evangeli. Així, doncs, l’Església necessita els
mitjans de comunicació per a comunicar el seu tresor. 

El fet religiós interessa a la gent, per tant, als mitjans de comunicació. Interessa a l’Es -
glésia quan aquesta vol ser més evangèlica, anar més a les arrels, als seus orígens. Amb
joia la fumata bianca, que fou fruit del treball dels cardenals que estàvem reunits a
la Capella Sixtina, gràcies a la pregària de tota l’Església estesa d’orient a occident
i a la presència de l’Esperit Sant, va ser una fumata bianca que responia als signes dels
temps d’avui i ha despertat esperança en una munió de persones creients i no creients.
La fumata bianca ha donat —com ha dit Mònica— el lideratge que necessitem. Els
cardenals quedàrem gratament sorpresos quan, ja elegit el Cardenal Bergoglio com
a Bisbe de Roma i successor de Pere, ens digué que havia escollit com a nom, el de
Francesc, i afegí que era en memòria de Sant Francesc d’Assís. I l’esperança dóna
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fruits, un dels quals les bones relacions del Papa Francesc amb els mitjans de comu -
nicació, per l’autenticitat, la naturalitat, la coherència i l’apropament de Francesc a
les persones i als seus problemes vitals. El llenguatge de Francesc arriba al poble i
l’entén el poble. Una primavera que donarà, com dóna la primavera, bons fruits.

Entre parèntesi, fent referència al que ha dit la Mònica citant l’homilia del Papa Fran-
cesc, en l’audiència privada que em va concedir el 6 de setembre, em digué que el
document postsinodal sobre l’evangelització, tractarà de l’homilia. 

Les xarxes socials serveixen per anunciar Jesucrist. Benet XVI, en el seu missatge per
a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials d’aquest any, proposava que es
considerés les xarxes socials com la nova àgora dels temps moderns. Aquests espais,
quan es valoritzen bé i de manera equilibrada, afavoreixen formes de diàleg i de debat
que poden reforçar els llaços d’unitat entre les persones i promouen l’harmonia de la
família humana.

En la recent carta pastoral que he escrit i està per sortir, Viure la fe i edificar la comu -
nitat cristiana, demano, en ordre a donar a conèixer Jesucrist als qui no el coneixen,
«aprofitar a fons aquest ambient de relació que es produeix mitjançant les xarxes per-
què la riquesa de l’Evangeli trobi formes d’expressió que puguin arribar al cor de tot -
hom. Les xarxes socials i les noves tecnologies de la comunicació formen un espai
d’articulació per a poder presentar la fe com a resposta a l’interès personal i a l’inte -
rès col·lectiu, de manera que es pugui cobrir simultàniament l’àmbit privat de recer -
ca de les persones i l’àmbit públic i social, utilitzant-lo com un espai d’intermediació
i fent-lo servir també com un espai on donar resposta creient i servir les inquietuds
de cada persona en la seva recerca de fe».

L’Església diocesana de Barcelona opta per participar en aquests llenguatges, de ma-
nera que la nostra societat se senti interpel·lada davant el misteri de Déu i trobi, si
més no, una presència que ajudi a fer el salt de la comunitat virtual a les comunitats
reals, que són les que configuren la nostra Església.

Desitjo agrair al Delegat Diocesà de Mitjans de Comunicació, el Sr. Ramon Ollé, i a
la Delegació el treball que realitza en aquest sentit, i concretament la incorporació, pio -
nera al món, de la comunicació religiosa del Codi AR en el Full Dominical, recentment
renovat.

Per arribar a les perifèries existencials i religioses, com ens demana reiteradament el
Pa pa Francesc, cal que l’Església i els cristians estiguem presents en els mitjans de co -
municació de sempre i els més innovadors. Aquests mitjans ens permeten arribar a
moltes persones, especialment joves, per tal d’oferir-los l’anunci de Jesucrist i el seu
Evangeli.

Penso que el que hem escoltat en aquesta lliçó inaugural tan rica i tan suggerent de Mò -
nica Terribas, ens pot ajudar a treballar per tal que la relació Mitjans de Comunica-
ció i Església no sigui una relació acomplexada, sinó una relació natural, de col·labo -
ració i de mútua ajuda en ordre a realitzar la seva respectiva finalitat.
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Queda inaugurat el curs 2013-2014 de la Fundació Joan Maragall.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
Arquebisbe Metropolità, en la inauguració del curs de l’ISCREB.
Barcelona, 8 d’octubre de 2013

Inaugurem un curs en el nostre estimat Institut Superior de Ciències Religioses de
Barcelona. Aquest fet és un do de Déu i li hem d’agrair tots plegats. A mi, com a pas-
tor d’aquesta Església metropolitana de Barcelona em plau agrair-ho també a tots els
qui esteu vinculats a l’Institut, i us agraeixo el vostre esforç, el vostre interès i la vos-
tra generositat, i d’una manera especial al seu Director, el Dr. Antoni Matabosch.

El nostre Institut està realitzant un servei molt preuat en la formació superior dels
cristians i cristianes de la nostra arxidiòcesi i d’arreu, atès que també impartim els cur -
sos on line. Hi ha cada dia més cristians i cristianes que cerquen, desitgen i s’esforcen
per conèixer més i millor els continguts de la nostra fe cristiana. Hi tenen un deure
i, per tant, un dret a poder assolir aquesta formació superior. L’ISCREB ho fa possi -
ble i n’estem contents que amb les dues modalitats, la presencial i la on-line, es pugui
oferir aquesta formació a moltes persones.

El coneixement de la fe, pels creients, ens ha de portar a reunir-nos en la comunitat
cristiana per a celebrar la fe i posteriorment donar-ne testimoniatge amb la caritat.
Coneixent més Jesucrist, aquest coneixement ens porta a estimar-lo i imitar-lo més
i més. Desitjo que, respectant la especificitat de ser un ensenyament superior amb to-
tes les exigències metodològiques, els coneixements de la fe cristiana s’ofereixin als
alum nes de l’ISCREB amb un esperit que els porti a la pregària i a la celebració de la
fe. És a dir, que els ajudi també en la seva vida cristiana i en els seus compromisos fa -
miliars, professionals i eclesials.

Així mateix, en la mesura que sigui possible —i penso que ho és molt i que ho feu
molt— que l’oferiment dels coneixements de la fe explicitin els continguts missio-
ners i evangelitzadors, per tal que aquesta formació superior contribueixi també a fer
que els cristians siguin evangelitzadors en el si de la comunitat cristiana i enmig del
món, lloc aquest específic del laïcat cristià, com ens recorda el Concili Vaticà II, ara que
estem celebrant el 50 aniversari de la seva celebració. Una presència en el món per
oferir al món, com ens demana el Papa Francesc, la misericòrdia de Déu sempre pre-
sent en la realitat de pecat.

Aquesta interessant i suggerint lliçó inaugural que ens ha donat el cardenal Kasper
ens ha ajudat a tots a sentir-nos més interessats i compromesos amb el moviment ecu-
mènic, a pregar i treballar per a la unitat de tots els cristians, per tal que es pugui rea -
litzar allò que Jesús digué en l’Evangeli: «Pare, que tots siguin u, perquè el món cregui
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que tu m’has enviat». L’evangelització està molt condicionada pel pecat de la man-
ca de comunió plena entre tots els creients en Crist.

Així mateix, l’ecumenisme i el treball conjunt de tots els cristians del món pot ser molt
eficaç davant de tants reptes que tenen avui els homes i dones de la humanitat. Pen-
sem, com ens ha recordat el cardenal Kasper, que avui els cristians en conjunt som el
33% de la població mundial. I tots tenim uns continguts evangèlics comuns, especial -
ment el precepte nou de l’amor i, per tant, l’exigència per a lluitar tots junts i amb els
homes i dones de bona voluntat per la pau en el món.

Si pensem en la Unió Europea, cal tenir molt present les seves arrels cristianes, arrels
que no són només història, sinó que donen avui els seus fruits en el camp religiós, so cial
i cultural o caldria que el donessin i que es reconegués per part de les instàncies po líti -
ques. Aquelles arrels cristianes fan que avui els cristians a la Unió Europea siguin un per -
centatge d’habitants molt elevat i és molt el que estan fent en l’espiritualitat, la cul tura,
la política i en el camp social, especialment en aquest temps de greu crisi econò mica.

La plena comunió de tots els cristians és un do de Déu que tots hem de demanar i és
el que desitja assolir el moviment ecumènic, també l’ecumenisme de cor, que dia a dia
anem realitzant arreu els membres de les Esglésies i comunitats cristianes per a rea-
litzar la nostra funció nutrícia en relació a les societats d’avui en els aspectes reli gio -
sos, socials i culturals. El 30 de setembre, amb motiu de l’Encontre Internacional
de Pregària per la Pau, organitzat per la comunitat de Sant Egidi, a Roma, on el carde -
nal Kasper era també present, tinguérem una audiència amb el Papa Francesc. Pel
contingut del que ens digué i per l’abraçada amb representants qualificats de les altres
grans religions del món, fou una imatge i realitat del treball ecumènic i del diàleg in-
terreligiós per a la pau en el món.

El secularisme de les nostres societats de l’occident europeu, com ha indicat molt bé
el cardenal Kasper, fa que el repte que tenim tots els cristians sigui l’evangelització i
això ens ajuda a treballar més conjuntament. Penso que a casa nostra, amb la immi-
gració recent, especialment de l’Europa de l’Est, hem descobert l’ecumenisme no teò -
ric sinó real, i són moltes les relacions i experiències que es donen entre tots nosaltres
i intentem tractar-nos com a germans. Això també ens ajuda a prendre consciència de
la necessitat de l’ecumenisme i de la pregària per a la unitat dels cristians. Em plau agrair
el treball que realitza el Delegat i la Delegació Diocesana d’Ecumenisme i el que es-
tan fent les parròquies i religiosos oferint llocs de culte als nostres germans cris tians.

Desitjo que aquests rics continguts ecumènics que el cardenal Kasper ens ha donat,
intensifiquin el nostre treball ecumènic per assolir amb l’ajut de Déu la comunió ple-
na entre tots els cristians.

Queda inaugurat el curs 2013-2014 de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Bar -
celona. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Homilia del Sr. Cardenal Dr. Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de
Barcelona i Gran Canceller, en la Missa d’inauguració de curs de les
Facultats de Teologia i Filosofia, de l’Institut Superior de Litúrgia
de Barcelona i de l’Institut de Teologia Fonamental, Barcelona 9 d’oc -
tubre de 2013

Ens hem aplegat per celebrar l’Eucaristia amb motiu de l’inici de curs de les nostres
estimades institucions eclesials, la Facultat de Teologia, la Facultat de Filosofia, l’Ins-
titut Superior de Litúrgia i l’Institut de Teologia Fonamental. Amb el memorial de la
mort i resurrecció del Senyor, donem gràcies a Déu per poder iniciar un nou curs en
aquestes institucions docents que estan prestant un servei molt necessari i molt preuat
a la formació dels futurs sacerdots i també a la formació superior de diaques, religio-
ses i laics. La docència i la recerca que ofereixen aquestes institucions realitza unes
finalitats molt importants pel bé del present i del futur de les nostres Esglésies dioce -
sanes i per al nostre país. 

L’Església és conscient de ser dipositària d’un missatge que té origen en Déu mateix.
El missatge que proposa a l’home no prové de la seva pròpia especulació, encara que
fos la més alta, sinó del fet d’haver acollit en la fe la Paraula de Déu. En aquest sen-
tit, el Concili Vaticà II, ara que hem celebrat els 50 anys de la seva celebració, ens diu
que «Va plaure a Déu en la seva bonesa i saviesa revelar-se ell mateix i fer conèixer
el misteri de la seva voluntat, per mitjà del qual els homes tenen accés al Pare pel
Crist, Verb encarnat, en l’Esperit Sant i participen de la naturalesa divina» (Dei Ver-
bum, 2). La revelació és, doncs, una iniciativa totalment gratuïta que ve de Déu per
assolir la humanitat i salvar-la.

El Beat Joan Pau II —del qual ben aviat celebrarem la canonització— en la seva en -
cíclica La fe i la raó ens diu que «cal no oblidar que la revelació està plena de miste -
ri. És veritat que amb tota la seva vida, Jesús revela el rostre del Pare (...); amb tot, el
coneixement que nosaltres tenim d’aquest rostre es caracteritza per l’aspecte fragmen -
tari i pel límit del nostre enteniment» (N. 13). El Senyor desitja que tot home i tota
dona arribin al coneixement de la veritat sobre Déu i ens ha dit que som els seus amics
perquè ens ha fet saber tot el que ha sentit del Pare. Certament, només el do de la fe
permet penetrar en el misteri de Déu, tot afavorint-ne la seva comprensió coherent.

En la Paraula de Déu que hem escoltat apareix el diàleg de Jonàs amb Déu, diàleg en
el qual Déu li fa conèixer més i més el que Jonàs no entenia i que fins i tot el portava
a discutir amb Déu. El diàleg amb Déu és necessari en el teòleg i en el filòsof, com
també en els estudiants, per conèixer Déu. Deia Sant Tomàs d’Aquino que havia après
més en la pregària que en els llibres. I Jesús, en l’Evangeli d’avui, ens ha ense nyat la
pregària del Parenostre que és la pregària de tots els cristians i que ens ha revelat amb
profunditat i amplitud la paternitat amorosa de Déu. Per això, amb la pregària dema-
nem els dons de la saviesa, de l’enteniment i de la ciència de Déu. Sense aquests dons
de l’Esperit Sant no serà reeixit el treball dels professors i dels alumnes. Pregària i es -
tudi són dues activitats que han d’anar molt unides per assolir un bon resultat en el tre -
ball d’aquest nou curs que iniciem.
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La Constitució conciliar Dei Verbum ens diu que «a Déu que es revela, l’home li deu
l’obediència de la fe» (N. 4). Tot celebrant l’Any de la Fe, desitgem posar-ho en pràc-
tica, perquè amb aquesta afirmació conciliar s’indica una veritat fonamental del cris-
tianisme: la fe és la resposta d’obediència a Déu. Això comporta reconèixer-lo en la
seva divinitat, transcendència i llibertat suprema. El Déu que es dóna a conèixer, des
de l’autoritat de la seva transcendència, comporta la credibilitat dels continguts que
revela.

Acollir la revelació de Déu amb actitud de fe i de pregària demana també reconèixer
la funció maternal de l’Església ja que és aquesta la que conserva íntegre el contingut
de la revelació de Déu i ens l’ofereix. La Paraula de Déu s’escolta en el si de l’Esglé-
sia, comunitat apostòlica, com en el seu lloc propi. El Concili Provincial Tarraconen-
se ens demana que entrem en la Bíblia «sota el guiatge de l’Esperit Sant, a l’interior
de la gran Tradició de l’Església i de la interpretació autèntica del Magisteri» (Reso-
lució, 48). I el Concili Vaticà II ens recorda que «els garants del dipòsit de la Paraula
de Déu, contingut en la Tradició i en l’Escriptura, són els successors dels Apòstols,
els bisbes, que ensenyen en comunió amb el successor de Pere» (Lumen gentium, 20).
Per això el treball del teòleg i de l’estudi de la teologia porta a conèixer més i millor
la missió de l’Església i a agrair-li aquest servei maternal.

Els centres superiors d’ensenyament han de promoure homes i dones savis. Aquesta
és una paraula molt elevada que podria semblar inaccessible, però equival a poder comp -
tar amb persones d’uns hàbits de reflexió, de discerniment i de pensament profund,
per tal de superar la superficialitat en que està entrant la nostra societat. La recerca
de la saviesa i de la profunditat ens fa capaços d’acompanyar les persones que és molt
propi de tot home i de tota dona d’Església.

Les nostres institucions que avui ens apleguen han de participar de la naturalesa de
l’Església que és eminentment evangelitzadora, i en la docència i en la recerca aquest
esperit evangelitzador i missioner hi ha d’estar molt present, especialment avui que
el repte evangelitzador és el principal que tenim i que desitgem afrontar. El Papa Fran -
cesc reitera aquest esperit i actuació evangelitzadors. Us invito en nom de tots els bis-
bes de Catalunya a intensificar aquest esperit eclesial en el vostre treball, benvolguts
professors i alumnes.

Maria conservava en el seu cor el que veia i sentia respecte del seu Fill, el nostre Re-
demptor. Que ella —sedes sapientiae— ens ajudi a portar a la pregària els continguts
del vostre estudi.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Paraules del Sr. Cardenal Dr. Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de
Barcelona i Gran Canceller, en la inauguració de curs de les Facul-
tats de Teologia i Filosofia, de l’Institut Superior de Litúrgia de Bar-
celona i de l’Institut de Teologia Fonamental, Barcelona 9 d’octubre
de 2013

Inaugurem avui solemnement el nou curs de les Facultats de Teologia i de Filosofia
de Catalunya, de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i de l’Institut de Teolo -
gia Fonamental. És un do de Déu disposar d’aquestes institucions docents superiors.
Amb l’Eucaristia que hem celebrat, hem agraït al Senyor aquesta manifestació del
seu amor envers les nostres estimades Esglésies diocesanes i el servei que aquestes
institucions estan prestant. En nom propi i dels bisbes de Catalunya em plau agrair
també a tots els qui ho fan possible, la seva dedicació, competència i generositat.

En el curs 2012-2013 hem viscut uns esdeveniments eclesials importantíssims: la re-
núncia del Papa Benet XVI motivada, segons digué ell mateix en llatí i reiterant l’ar-
gument, per la manca de forces a causa de la seva edat per a realitzar degudament el
ministeri de Bisbe de Roma i successor de Pere. I, coherentment, el Papa renuncià.
Aquesta decisió expressa la humilitat del Papa Benet i el seu amor a l’Església que ha
volgut servir degudament i no servir-se d’ella, a imitació de Jesús Bon Pastor.

L’últim dia de febrer visquérem la seu vacant, però ha estat una seu vacant diferent
de les que havíem viscut: el Papa no havia mort, sinó que havia renunciat. Això facili -
tà unes Congregacions Generals dels cardenals llargues i dures. Poguérem parlar tots
i molt.

I en el conclave vaig constatar la força i l’eficàcia de la pregària de tot el poble de Déu,
demanant la presència i assistència de l’Esperit Sant, i això unit al treball que férem
els cardenals va donar una «fumata bianca» molt d’acord amb els signes dels temps.
La «fumata bianca» donà el bisbe de Roma i successor de Pere, el Papa Francesc, que
des de la seva elecció del nom en la Capella Sixtina, ens va sorprendre agradablement
als cardenals, triant el nom de Francesc, tot afegint: «en memòria de Sant Francesc d’As -
sís». I moments després va sorprendre gratament tota la munió present a la pla ça de
Sant Pere i que ho seguien pels mitjans de comunicació social en sortir a la Lo gia. Vi -
vim una primavera amb el Papa Francesc. Donem-ne gràcies a Déu. 

Pels professors i pels alumnes d’aquestes institucions un nou curs és motiu de poder
aprofundir i enriquir el seu coneixement dels continguts de la fe cristiana per tal de
viure-la amb més fidelitat i més profit. La recerca i la docència dels professors els ha
de portar a viure més intensament la vida cristiana i les joioses exigències del propi es-
tat i vocació, de manera que el coneixement de la teologia, de la filosofia i de la litúr-
gia no es quedi només en quelcom teòric i fred, sinó que arribi al cor i a la vida.

El mateix ha de succeir en els alumnes. Els nous coneixements que aconseguireu aquest
curs us ha de portar a unir-vos més i més a Jesucrist, celebrant els misteris de la fe cris -
tiana i donant testimoni de la caritat. I alhora, aquests coneixements us han de fer més
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capaços per realitzar un treball d’evangelització, anunciant Jesús i el seu Evangeli a
les persones que coneixeu i estimeu.

Un bon nombre dels alumnes de les nostres institucions són seminaristes que es pre-
paren per al sacerdoci, per a exercir el ministeri propi de bon pastor a imitació de Je-
sús, Bon Pastor.

Per això encoratjo els professors que, respectant les exigències metodològiques i sis-
temàtiques pròpies d’un ensenyament superior, amarin els continguts del seu ense -
nyament d’indicacions, suggeriments i orientacions d’espiritualitat cristiana i sacer -
dotal que portin els alumnes a viure en la fe i en celebració de la fe aquests continguts
que reben i també de conseqüències missioneres i evangelitzadores i, respecte dels
futurs sacerdots, a ser zelosos pastors. Gràcies per aquest treball que esteu realitzant.

Els coneixements que ofereixen les nostres institucions ajuden molt a poder realitzar
ara o més endavant per part dels alumnes, una activitat importantíssima a l’Església:
el primer anunci i la catequesi. Aquesta és una tasca cabdal per tal d’anunciar Jesús
als qui no tenen fe i donar-lo a conèixer als qui tenen fe. És una activitat que realitzen
totes les parròquies i cal que hi hagi catequistes ben preparades i preparats i sacerdots
que acompanyin amb competència i preparació els catequistes en l’exercici d’aquest
important ministeri. Tot el que s’ensenya aquí té importància directa o indirecta per
a la catequesi.

Per conèixer bé Déu ens cal la pregària, la pregària eucarística i la pregària de la Li-
túrgia de les hores, juntament amb la pregària personal, diària i generosa. Per dir-ho
així, la pregària forma part del vostre pla d’estudis, benvolguts professors i alumnes.

Ben a prop del proper diumenge en què celebrarem a Tarragona la beatificació d’un
nombrós grup de màrtirs, ens unim a l’acció de gràcies a Déu per les meravelles que
féu en cadascú d’ells i d’elles per donar testimoni heroic de la seva fe i per perdonar.
Penso que tot el que farem aquest curs ens ha d’ajudar a assolir la primera i fonamen-
tal vocació de cada cristià: la vocació a la santedat, a la perfecció de la caritat.

Enguany s’escau el centenari del naixement de l’estimat cardenal Narcís Jubany i Ar-
nau, que fou Arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de les nostres Facultats. Tem-
pus fugit. Cent anys! Dedicarem una Jornada a les Facultats per a rememorar el qui
va servir l’Església i al país, com a successor dels Apòstols, Jornada oberta a tothom.

Desitjo fer breument esment a una conferència d’ahir que es refereix a l’ecumenisme,
a la unitat de tots els cristians que és quelcom que hem de demanar a Déu. Ahir, en
aquest mateix Saló d’actes, tinguérem el privilegi d’escoltar una conferència del car-
denal Walter Kasper, «L’Ecumenisme com a moviment de pau en els segles XIX i XX».
El cardenal ha estat a Barcelona uns dies, com a hoste meu, i ha visitat Montserrat i
la Basílica de la Sagrada Família. És interessant dir que en la seva lliçó inaugural a
l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, ens ha parlat d’on estem avui
en el moviment ecumènic, i digué: «No hem arribat encara a la plena unitat dels cris-
tians i és possible que el camí fins a aquesta unitat plena sigui llarg i difícil. Però ha
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crescut la consciència de la unitat dels cristians. És un avenç a mig camí, però un
avenç important».

Queda inaugurat el curs 2013-2014 a la Facultat de Teologia de Catalunya, a la Facul -
tat de Filosofia de Catalunya, a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i a l’Ins-
titut de Teologia Fonamental.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la inauguració de curs de la Universitat Ramon Llull, Barcelo-
na 10 d’octubre de 2013

Inaugurem avui un nou curs de la Universitat Ramon Llull i això és sempre un motiu
de goig i d’acció de gràcies a Déu per tot el bé que fa la nostra estimada Universitat
a moltíssims alumnes, a les seves famílies i a la societat. I amb la inauguració d’un
curs això es posa en relleu amb la presència i participació de tota la comunitat univer -
sitària.

Enguany no podem oblidar que s’escau el centenari del naixement del Cardenal Ar-
quebisbe de Barcelona, el Dr. Narcís Jubany i Arnau, que fou l’ànima de la creació
de la nostra Universitat. El meu estimat antecessor en aquesta seu barcelonina, era
un home de Déu, un pastor, i perquè gaudia de visió de futur,i tingué la intuïció que
calia una Universitat d’orientació catòlica. El temps li ha donat la raó; ho encertà.
Avui, després dels anys de funcionament de la Universitat, veiem clarament que calia
aquesta alternativa en el nostre país i que ha estat molt ben acceptada per la societat
catalana i que gaudeix de prestigi arreu.

L’any de la fundació de la Universitat coincideix amb la transició política i que en
aquell esperit sociopolític, la proposta de creació de la Universitat obtingué la unani -
mitat favorable en el Parlament de Catalunya, com un reconeixement —penso— a la
tasca que havia realitzat l’Església a favor dels drets fonamentals de la persona en
el temps que preparaven aquella transició. Un esperit de la transició que convindria
que il·luminés sempre l’activitat política del país.

Durant el curs passat en l’Església, i m’atreveixo a dir en el món, visquérem uns es -
deveniments molt importants. El Papa Benet XVI renuncià al seu ministeri de Bisbe
de Roma i successor de Pere, explicitant en llatí i per dues vegades la raó de la seva re -
núncia: no poder exercir degudament, bé, el seu ministeri al servei de l’Església. Ai xò
posa en relleu la humilitat de Benet XVI i la seva coherència. És un magnífic testimo -
ni de voler servir sempre l’Església i no servir-se de l’Església. Bon testimoniatge per
a tots els cristians i especialment per als pastors.

El 28 de febrer tinguérem seu vacant a l’Església. Ha estat una seu vacant diferent de
les altres que havíem conegut; no era amb motiu de la mort del Papa, sinó per la re-
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núncia del Papa. Feia gairebé sis segles que no havia succeït. Això permeté als car-
denals unes reunions, unes Congregacions Generals, que van durar molts dies i els
cardenals poguérem parlar molt. Penso que el que es digué ha ajudat al Papa a pren-
dre decisions innovadores.

Els cardenals en la Capella Sixtina, en el Conclave, constatàrem la pregària de tot el
poble de Déu demanant que l’Esperit Sant ens assistís, constatàrem també la presèn-
cia i assistència de l’Esperit Sant, i també amb el treball i la pregària dels cardenals
electors —115— va donar el seu bon fruit. La fumata bianca fou ràpida i donà un
bisbe de Roma i successor de Pere d’acord amb les necessitats dels signes dels temps
actuals. I ho estem constatant amb les paraules i actuacions del Papa Francesc.

La universitat com a tal —i per tant totes les universitats— forma intel·lectuals i pro-
fessionals competents, sense oblidar la formació de la persona amb autèntics valors
i virtuts. I en això la nostra Universitat hi treballa de manera especial. Penso que dis-
posar d’una Facultat de Filosofia en el si de la Universitat hi ajuda. En aquesta seu
dels jesuïtes, em plau comentar unes declaracions del Prepòsit General, P. Adolfo Ni-
colàs.

Afirma que «s’està produint un canvi de model de societat i de gestió. Si no arribem
a copsar això, els remeis són bastant mecànics». En opinió del superior general dels
jesuïtes, «és tot un poble i una cultura la que cal remodelar», i per això desitja que en
els centres d’ensenyament, especialment a les universitats, es faci un discerniment més
gran per tal de sortir d’aquesta situació.

Allò que proposa el pare general com a prioritat per aquesta hora és un esforç de dis-
cerniment i de creativitat, perquè «sense creativitat no serem capaços d’acompa nyar
ningú». I afegeix que «la gent avui cerca saviesa». Ho explica així: «Fins fa poc, jo
creia que això era propi de l’Àsia, perquè a l’Àsia han estat els savis els qui han diri -
git el pensament. Però veig que això també es dóna a Europa. Hem de fer néixer savis
en la nostra societat. Si hem de fer canvis en la nostra educació, aquests canvis han
d’estar orientats a produir savis».

Savi és una paraula molt elevada que podria semblar inaccessible, però equival a po-
der comptar amb unes persones dotades d’uns hàbits de reflexió, de discerniment, de
pensament profund, «que pugui superar la superficialitat en què està entrant la nos-
tra societat».

Sens dubte, aquest és un dels gran reptes d’aquest moment, especialment en el camp
de l’educació i universitari. Davant d’un present molt dur, sobretot per als joves,
«hem de saber que el futur depèn del fet que ens posem en una situació creativa. En
aquest moment, la nostra Universitat, penso que ha d’ajudar els alumnes cap a l’apro -
fundiment, la creativitat i la vida en l’esperit». Gràcies a tots els qui ho feu possi-
ble. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la Missa per a les Confraries i Germandats. Basíli-
ca de la Sagrada Família. Barcelona 20 d’octubre de 2013

Nos hemos reunido los miembros de las Cofradías y Hermandades, de las Confraries
i Germandats, en la entrañable Basílica de la Sagrada Familia para la celebración de
la Eucaristía dominical. Celebramos el acto más importante que han de realizar es-
tas realidades eclesiales de cristianos y cristianas. Las Cofradías y Hermandades tie-
nen diversas finalidades, pero la más importante es la de dar culto, alabanza y gloria
a Jesucristo, a la Virgen Santísima y a los Santos. Así, los cofrades y los hermanos,
els cofrares i germans, han de reunirse para celebrar la Eucaristía, las celebraciones
litúrgicas y de piedad popular.

Hoy os he invitado, con la colaboración de la Delegació diocesana de Confraries i Ger -
mandats, a encontrarnos juntos para dar culto y gloria a Dios con la celebración de
la Eucaristía, el misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo. Las nues-
tras son Cofradías y Hermandades creadas en distintas épocas y momentos históri-
cos. Son muchas y variadas en la Iglesia y acentúan algún aspecto de los misterios de
la vida de Jesucristo, Dios y hombre, nuestro único salvador, de la vida de la Santísi -
ma Virgen, la Madre del Hijo de Dios y de los santos.

Hoy celebramos el DOMUND, el Domingo para la propagación de la fe. Somos de la
Iglesia y ésta ha sido fundada para que evangelice, es decir, para que anuncie Jesu-
cristo y su Evangelio en todo el mundo. Este es el mandato del Señor, su fundador:
«Id por todo el mundo y anunciad la buena nueva de la salvación». En esta eucaris-
tía pedimos al Señor que surgan misioneros y misioneras para que dejando su patria,
su familia y su cultura, vayan por el mundo evangelizando. Hoy nos sentimos todos
más misioneros y nuestras Cofradías y Hermandades han de sentirse más misioneras.

La Palabra de Dios que hemos escuchado pone de relieve la importancia de la ora-
ción. En la espiritualidad del Evangelio según Lucas, ser cristiano es vivir en oración.
Nos lo ha recordado la parábola de la viuda y del juez.

La parábola del Evangelio que hemos escuchado nos enseña a reflexionar sobre las
cosas del cielo al ver las de la tierra. En la parábola, el punto de partida es una peque -
ña historia muy del mundo de la Biblia. La prueba de fuerza entre un juez sin concien-
cia y una viuda que tiene razón. En aquella sociedad viudas y huérfanos eran arqueti -
po del indefenso. La viuda presenta su única arma: la incansable súplica. Arma terrible
para quien conozca la resistencia oriental de la súplica: día tras día, horas y más horas
en el mismo tono, con las mismas palabras. Aquel juez que no temía a los poderosos ni
al Omnipotente, acaba por temer a una pobre viuda. Ha triunfado la constancia del débil.

Sobre esta vulgar historia, el Señor invita a reflexionar. Si la súplica incansable pudo
hasta con un injusto, ¡cuánto mejor se ganará el corazón del Padre Dios!

Jesús quiere enseñarnos la eficacia de la oración y de la oración constante, como la de
Santa Mónica que pedía a Dios insistentemente la conversión de su hijo Agustín y al
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final, antes de morir, pudo ver la conversión y su hijo se convirtió en San Agustín.
Hemos de imitar a aquella viuda del Evangelio que insistía y suplicaba incansable-
mente. Pero a diferencia de aquella viuda, nosotros cristianos lo tenemos muchísimo
más fácil, porque nuestro juez es Dios Padre, rico en misericordia, que nos ama eter-
namente, infinitamente y gratuitamente.

En la lectura del llibre de l’Èxode, se’ns dóna una lliçó de sentit religiós: els homes
lluitem y Déu és qui dóna la victòria. Que nosaltres sols podem molt poc en la nos-
tra vida cristiana, per no dir res. Però amb la presència de Déu en les nostres vides,
en les nostres Confraries i Germandats, ho podem tot, perquè per a Déu no hi ha res
que no sigui possible.

En aquesta lectura de l’Èxode veiem la petició, la intercessió de Moisès dalt de la mun -
tanya quan el poble d’Israel lluitava i quan Moisès suplicava Israel vencia i quan dei-
xava de suplicar vencia l’enemic, Amalec. Apareix aquí de nou la importància de la
pregària, de demanar l’ajut del Senyor per tal que la nostra vida cristiana sigui tal com
Déu vol que sigui, per tal que la vida i les activitats de les Confraries i Germandats
sigui el que Déu i la Mare de Déu desitgen que sigui.

La pregària, benvolguts germans i germanes, ens ajuda a conèixer més Jesucrist, a es -
timar-lo més i a imitar-lo més. Aquesta és una finalitat comú a totes les Confraries i
Germandats, les quals pretenen ajudar els seus membres —a tots vosaltres— que si -
guin més bons cristians, que creixin més i més en l’amor a Déu i l’amor a tots els ger-
mans, als amics i als enemics.

Ser confrare, ser membre d’una Germandat, ha d’ajudar a viure més intensament el
sagrament del Baptisme que ens fa fills i filles de Déu; ha de donar una empenta per
avançar en la pregària, en la pietat, en la responsabilitat, en l’exercici dels compromi -
sos familiars i professionals, en l’entrega generosa en les treballs de l’Església, de la
parròquia, de la Confraria i de la Germandat.

Ser confrare i ser germà hauria de ser un signe que es vol conèixer més la Paraula de
Déu i els continguts de la fe cristiana. En la majoria de vosaltres que sou cristians des
de petits, es pot aplicar el que ha dit Sant Pau a Timoteu i que avui hem escoltat: «Des
de menut coneixes les Sagrades Escriptures que tenen el poder de donar-te la savie-
sa que porta a la salvació a través de la fe en Jesucrist». Molt estimats i molt estima -
des, hem de conèixer més i millor les Sagrades Escriptures, que són la Paraula de Déu.
Això vol dir que hem d’aprofitar la formació, la catequesi, les conferències religio-
ses que fan les vostres Confraries i Germandats, o les parròquies. No les desaprofi-
teu. Perquè el coneixement de les Sagrades Escriptures —com deia Sant Jeroni— és
el desconeixement de Jesús. I nosaltres volem conèixer, estimar i imitar Jesús.

Hi ha una pregària molt important: la missa. Els cristians des de sempre es reuneixen
el diumenge, el dia que commemorem la resurrecció de Jesucrist, per celebrar l’euca -
ristia dominical, per fer allò que Jesús va fer en el cenacle de Jerusalem el Dijous Sant
instituint l’Eucaristia i que ens digué: «Feu això en memòria meva». Els membres de
les Confraries i Germandats han de celebrar cada diumenge la missa, han de fer
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allò que Jesús ens ha manat. Us prego que organitzeu sempre el diumenge assegu-
rant la vostra participació en l’Eucaristia.

La pregària no ha de ser només per les pròpies necessitats, sinó també per al bé dels
altres. Perquè els cristians hem d’estimar a tothom. Els cristians hem de ser solidaris
complint obres de misericòrdia que, com aprenguérem en la catequesi, són corporals
i espirituals: hem d’ajudar els germans en les seves necessitats espirituals i materials.

Les Confraries i Germandats, las Cofradías y las Hermandades, en general tenen tam-
bé la finalitat d’ajudar els germans en les seves necessitats espirituals i materials.
Avui heu de demanar per la fe i la vida cristiana dels confrares i dels germans, i tam-
bé heu de ser solidaris compartint els vostres béns —pocs o molts— amb els qui te-
nen més necessitat, conseqüència de la greu crisi econòmica que vivim. No podem
estimar Déu si no estimem els germans, especialment els pobres. Sé que sou solida-
ries i us ho agraeixo, però les necessitats van creixent i per això un dels tres objec-
tius del nostre Pla Pastoral és la solidaritat com expressió de la fe cristiana.

María en las bodas de Caná dijo a los que servían en el banquete: «Haced lo que Je-
sús os diga». Ella nos dice a todos lo mismo. Si hacemos todo lo que Jesús nos dice
seremos buenos cristianos y buenas cristianes, buenos cofrades y buenos hermanos.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Paraules del Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez
Sistach, en l’acte de presentació del nou projecte d’acompanyament
a l’ocupació de Càritas Diocesana de Barcelona, «Feina amb Cor».
Barcelona, Teatre Victòria. 28 d’octubre de 2013

Gràcies a tots per la vostra assistència i per acompanyar-nos en aquest nou camí que
encetem amb «Feina amb Cor». Vivim una profunda crisi econòmica, però també una
crisi de valors. Precisament l’elevada taxa d’atur ens mostra la gravetat de la situació.

En aquest sentit, es va expressar el Sant Pare Francesc en la seva visita a Sardenya:
«On no hi ha feina, falta la dignitat». Són paraules dures. Però no podem perdre de
vista que l’exclusió social, és a dir, la falta de feina, pot conduir moltes persones a si-
tuacions de pobresa i precarietat.

Com a Església, ens sentim interpel·lats per aquest patiment: les mares i pares de famí -
lia que no tenen ingressos des de fa temps, els joves que no troben la primera feina i
totes aquelles persones que, malgrat els seus esforços, han quedat excloses del mercat
laboral.

Quin futur ens espera si més de la meitat dels nostres joves no treballen? Per pal·liar
aquest drama social, el 2011 vaig promoure, dins de Càritas Diocesana de Barcelona,
el projecte «Joves a l’atur», amb motiu de les meves noces d’or sacerdotals.

BAB 153 (2013) - octubre [33]  525



Ara, també a través de Càritas, comencem una nova iniciativa: «Feina amb cor». Es
tracta d’un Servei d’Acompanyament a l’Ocupació. Les persones que es troben a l’a-
tur des de fa més d’un any i amb càrregues familiars podran recórrer el seu camí labo -
ral de la mà d’un o d’una professional. Aquest les guiarà i les assessorarà de forma
personalitzada des de que inicien la cerca de feina. 

Es tracta d’acompanyar aquelles persones que necessiten recuperar l’esperança i la
dignitat. Volem ajudar-les a superar les dificultats, des de la proximitat i l’acollida,
que ha estat sempre la raó de ser de Càritas i de l’Església. Per fer-ho possible, també
fem una crida a totes les forces socials, polítiques i econòmiques perquè s’impliquin
en aquest esforç conjunt contra l’atur. 

A Catalunya hi ha prop del 23% d’atur (840.500 persones), segons les darreres dades
de l’Enquesta de Població Activa (EPA) fetes públiques la setmana passada. Un 47%
dels joves menors de 25 anys estan a l’atur (91.165), i hi ha el 58% de persones atu -
rades, des de fa 1 any o més. 

Cada vegada hi ha més persones a l’atur i per més temps. Gairebé el 80% de les per-
sones ateses per Càritas estan sense feina. Creix el nombre de persones que acaben
«desvinculades» del mercat laboral (per estar a l’atur des de fa temps, per no haver
treballat mai, etc.).

Càritas dobla les possibilitats de les persones de trobar feina. Segons fonts oficials, el
percentatge d’inserció de les persones amb baixa formació i que estan a l’atur des de
fa més d’un any, és del 10%. A Càritas, aquest percentatge és del 20% i amb el nou
Servei d’Acompanyament a l’Ocupació que obrirem en breu ens proposem arribar
a un percentatge d’inserció del 30%. 

Per què a Càritas volem oferir un nou servei? Fa 30 anys que a Càritas tenim un pro-
grama de formació i inserció laboral. Però, la conjuntura actual ens porta a desenvo -
lupar-lo des d’una nova mirada. És el nou servei: Feina i Inclusió Social, perquè per-
dre la feina i no tenir perspectives laborals fa que algunes persones se sentin menys
dignes i que vagin quedant excloses de la societat. Per nosaltres, el més important és
la persona i la seva dignitat. L’acollida i l’acompanyament són els pilars bàsics de l’ac -
ció social de Càritas i el nou projecte Feina amb Cor fa de l’ocupació una prioritat. 

Aquest projecte ha estat possible gràcies al treball en xarxa amb empreses i entitats.
Cadascuna d’elles aportarà la seva experiència i recursos per ajudar la persona a te-
nir més oportunitats laborals. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona
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Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en l’acte de commemoració del centenari del naixement del Carde-
nal Dr. Narcís Jubany i del Dr. Manuel Bonet i Muixí. Facultat de
Teologia, 30 d’octubre de 2013

Avui recordem amb enyorança i amb agraïment dos personatges de la nostra arxidiò-
cesi de Barcelona: el Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Narcís Jubany i Ar -
nau i l’Auditor del Tribunal de la Rota Romana, Mons. Manuel Bonet i Muixí. El
meu afecte per tots dos és molt gran i encara més el meu agraïment. En els anys de
la meva formació sacerdotal vaig estar molt vinculat a tots dos, al Dr. Jubany per ofe-
rir durant un curs el meu servei de familiar totes les festes i els matins per a la celebra -
ció de l’Eucaristia i al Dr. Bonet per ser uns dels secretaris que va tenir a Roma, du-
rant quatre anys, coincidint amb els meus estudis de «utroque iure» i d’estudi rotal.
Posteriorment, s’intensificà la relació, especialment amb el Cardenal Arquebisbe de
Barcelona, Dr. Narcís Jubany.

Els qui m’han precedit ja han parlat de la personalitat i del servei d’aquests dos dio-
cesans qualificats. Hem d’agrair molt a tots dos el servei preuat que han prestat a l’ar-
xidiòcesi, a l’Església supradiocesana i universal i a la societat. Tots dos van estimar
i servir la pròpia diòcesi i també l’Església en la seva dimensió local i universal. Van
estimar i servir Catalunya i el món. Nascuts el mateix any, 1913, foren del mateix
curs del Seminari Diocesà de Barcelona. Foren dos puntals del curs i tots dos amb
una vocació jurídica i pastoral. Tots dos, per això, foren aimants del ius condendum
i amb aquesta actitud visqueren el Concili Vaticà II i la reforma del Codi de Dret Ca-
nònic.

Pensant en l’Església universal, el Cardenal Jubany, fou membre del Concili Vaticà
II i membre de la comissió conciliar del document «Christus Dominus» i ja en l’e-
tapa preconciliar, com a membre d’una comissió preparatòria del Concili, oferí in-
formes més amplis i documentats. En dono fe perquè me’ls dictava i jo, seminarista
encara, els escrivia amb una màquina hispano-olivetti.

El seu treball en el Concili fou molt valorat. Posteriorment, com a cardenal va par-
ticipar en el Conclave d’elecció de Joan Pau I i de Joan Pau II i fou un dels poquís-
sims escollits per a l’última revisió del Codi de Dret Canònic amb la participació del
Papa Joan Pau II. I, immediatament abans de la seva promulgació. 

En l’àmbit conciliar, el Dr. Bonet fou consultor, expert, de la Constitució «Sacrosanc-
tum Concilium», de Litúrgia, on va treballar intensament i també en l’aplicació d’a -
questa Constitució. Com a secretari d’ell en els meus anys d’estudi a Roma durant la
celebració del Concili, molts vespres ens parlava dels debats conciliars, de l’au la i de
fora, i per pujar dos pisos, estàvem més de dues hores, i sovint em deia «por ta aquest
sobre a Mons. Bugnini», que era el responsable de l’aplicació de la reforma litúrgi-
ca. El seu servei a l’Església universal l’exercí també com a Auditor del Tribunal de la
Rota Romana que està al servei de totes les diòcesis de l’Església.
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El Cardenal Jubany va servir l’arxidiòcesi de Barcelona com a sacerdot diocesà i com
a Bisbe Auxiliar i, després d’uns anys de Bisbe de Girona, com a Arquebisbe i Carde -
nal. El seu servei ha estat sempre plenament sacerdotal i episcopal, generós, eficient
i molt pastoral. El Cardenal Jubany, amb la seva sòlida formació canònica, fou sem-
pre un pastor i la pastoralitat emergia sempre en l’exercici de les diverses tasques que
va realitzar durant la seva vida.

Cal posar en relleu que el Concili Vaticà II va calar profundament en la seva vida i el
seu ministeri. Va viure intensament la seva preparació, celebració i aplicació. Recordo
amb goig aquelles llargues converses que molts dissabtes i diumenges dels quatre pe-
ríodes del Concili teníem pels carrers de Roma. Converses que sovint es combi naven
en assistir a concerts a la Sala de Santa Cecília, de la Via Conciliazione. Conven çut
del bé que el Concili Vaticà II oferia a l’Església, el va aplicar a Girona i a Barcelona.
Fou un bisbe conciliar, un Cardenal conciliar. Fou innovador en l’aplicació de la res-
tauració del diaconat permanent propugnat pel Concili. Barcelona fou la primera diò-
cesi d’Espanya que ordenà un diaca permanent. L’aplicació del Concili es feu a Giro -
na i a Barcelona amb decisió i convenciment. 

El Cardenal Jubany era un home de Déu i de pregària, amb una devoció molt intensa
a la Mare de Déu, i a Sant Francesc de Sales i a Santa Teresa de l’Infant Jesús. Va tre-
ballar molt i va estar molt satisfet amb la declaració d’aquesta santa com a Doctora
de l’Església. Havia portat la direcció espiritual de moltes persones en la mesura de
les seves possibilitats, atès el treball de pastor diocesà sobretot a Barcelona, diòcesi
de 4.800.000 persones.

El Cardenal Jubany tenia un cor molt humà i, encara que sovint intentava dissimu-
lar-ho, era sentimental. Recordo com el va impactar la crítica del periodista José Luis
Martín Descalzo que li féu al document 100 preguntes sobre l’avortament, dient que
en aquest document l’Església apareixia més com a mestra que com a mare. Era fre -
qüent que digués que en un projecte d’escrit o de document hi mancava cor, que calia
fer-lo més càlid.

El Cardenal Jubany fou un home de seny i de govern pastoral. Com bon jurista, va do -
nar molta importància a la finalitat del dret a l’Església, del seu servei a la pastoral,
conscient que «salus animarum suprema lex est». Ell volia que els sacerdots que no
tenien un ministeri parroquial ajudessin alguna parròquia amb aquella mateixa fina -
litat. Desitjava que estiguéssim oberts al que s’estava fent en altres indrets de l’Esglé -
sia i per aquest motiu invitava pastoralistes i experts molt competents d’altres latituds
perquè ens ajudessin amb les seves reflexions i experiències pastorals. Acostumava
a dir que calia obrir portes i finestres.

El Cardenal Jubany era un bon escriptor. A més dels seus breus escrits dominicals, les
famoses glosses, alimentava la vida cristiana dels diocesans amb cartes pastorals i
exhortacions amb motiu d’esdeveniments eclesials i d’activitats pastorals diocesa-
nes. Fer la llista d’aquests escrits ens prendria molt temps. 

Era un home de consell i alhora s’aconsellava. El qui us parla li havia demanat mol-
tes vegades el seu consell i sens dubte molts dels que m’escolteu també ho heu fet.
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Prenia les decisions escoltant institucions i persones que considerava competents. El
Cardenal Jubany tenia en els afers eclesials una lúcida visió de futur que l’ajudava
en el govern pastoral de l’Església. En aquest sentit, sorprenia en ocasions en el Con-
sell Episcopal en dir-nos on estava el problema i realment amb el temps es comprova -
va que tenia raó.

Aquesta perspicàcia es posà també en relleu en el seu interès i esforç per aconseguir
la Universitat Ramon Llull, d’inspiració cristiana, pel bé dels estudiants, de les seves
famílies, de l’Església i de la societat. Ho aconseguí i ha estat un èxit ja que actual-
ment té un bon nombre de Facultats i supera els 17.000 universitaris. 

El Cardenal Jubany, amb el Cardenal Tarancón i amb la confiança del Papa Pau VI,
va ser un puntal important de la transició política a Espanya. El Concili va marcar el
Cardenal i concretament en aquest camp la Constitució «Gaudium et spes», el núme-
ro 76 que parla de la mútua independència de l’Església i la comunitat política i de
la sana cooperació entre elles. Aquest enfocament i el Decret conciliar «Dignitatis hu -
manae», de llibertat religiosa, van ser cabdals pel seu paper d’afavorir l’esperit de la
transició. El reconeixement per part de la societat i dels partits polítics a la seva acti -
tud de respecte i relació constructives des de la pròpia identitat, es manifestà en apro-
var per unanimitat el Parlament de Catalunya la Universitat Ramon Llull.

No oblido el Dr. Bonet, sacerdot de cap a peus, especialment en el seu interès a viure
i ajudar els germans preveres a viure una espiritualitat de sacerdots diocesans, posant
en relleu la diocesanitat. Per això fou l’inspirador i fundador de la Unió Sacerdotal
de Barcelona que ha ajudat i ajuda en el sentit abans esmentat. Fou també el funda-
dor de l’associació femenina de les Auxiliars Seglars Diocesanes de Barcelona, que ha
ajudat a institucions de casa nostra a través dels seus membres.

Aquest acte entranyable i senzill és un agraïment cordial i afectuós a l’estimat Carde nal
Jubany i a l’estimat Mons. Bonet. Que al cel siguin i que intercedeixin per aquesta ar -
xidiòcesi de Barcelona, que van estimar molt, i per l’Església estesa d’Orient a Occi dent. 

Gràcies a tots per la vostra assistència i la manifestació del vostre afecte i agraïment
a aquests dos estimats germans nostres. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Paraula i Vida

Tomàs More i el servei dels polítics (06/10/2013)

Cada any celebro una missa, a la qual invito polítics de tots els partits, en la celebra -
ció de Sant Tomàs More, patró dels qui es dediquen a la gestió de les coses públiques.
Hi vénen els qui lliurement accepten la meva invitació i els ho agraeixo molt, perquè
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em dóna l’oportunitat de parlar de la dignitat del seu servei. En aquest comentari vol-
dria recollir algunes de les coses que vaig dir en la darrera d’aquestes misses, celebra -
da a la basílica de la Mercè.

Crec que constitueix un bon servei a la societat revalorar la política com a activitat
noble i necessària per al bé comú de la societat. En això tenen un paper molt impor-
tant els mateixos polítics, tots els qui es dediquen com a vocació a aquesta necessà-
ria activitat social. Especialment, els cristians dedicats a l’acció política han de trobar
en la fe, en la seva celebració i en la doctrina social de l’Església, un gran ajut per po -
der realitzar el seu compromís públic com un exercici de l’amor al proïsme, especial-
ment als pobres i necessitats.

Sant Tomàs More, essent canceller del regne d’Anglaterra, morí com a màrtir l’any 1535,
per ordre del rei Enric VIII, perquè per fidelitat a la seva fe i a la seva consciència es
va negar a reconèixer la dissolució del matrimoni reial. Les exigències de la seva cons -
ciència passaren per damunt dels desigs del seu monarca. Amb raó, està considerat
com el màrtir de la consciència.

El canceller Tomàs More, conscient de les seves responsabilitats, reconeixia la neces -
sitat de l’ajut de la fe i la gràcia de Déu en el compliment de la seva missió. Per això
deia: «Si em distrec, l’Eucaristia m’ajuda a recollir-me. Si s’ofereixen cada dia opor-
tunitats per ofendre el meu Déu, m’enforteixo cada dia per al combat amb la recepció
de l’Eucaristia. Si necessito una llum especial i prudència per exercir les meves pe-
sades obligacions, m’acosto al meu Senyor i cerco el seu consell i la seva llum».

També avui, els qui es vulguin dedicar a l’activitat política amb esperit cristià tenen
necessitat d’aquest ajut espiritual de què parla amb tanta sinceritat Tomàs More. El
servei dels polítics en una societat democràtica demana escoltar constantment el que
necessita i demana el poble per tal de poder exercir els seus drets i els seus deures.

En les meves paraules en la missa per als polítics, vaig posar l’exemple de l’atur. Avui,
com a conseqüència de la greu crisi econòmica que patim, el nombre d’aturats ha ar -
ribat ja a més de sis milions de persones, amb un 57% d’atur pel que fa referència als
joves. El clam per poder tenir feina és unànime i és una constant de les persones, ca da
vegada més nombroses, que vénen a Càritas i a les parròquies per poder subsistir. És
un clam legítim del nostre poble. Convindria que es donessin signes que explicitessin
aquesta preocupació dels polítics arreu d’Europa i del món per tal de trobar solucions
a aquesta qüestió, que —com he dit sovint— és d’estat i no pas d’un partit, un sindi-
cat o de la patronal, i que demana actuacions unitàries de tots.

Sembla que està naixent una renovada consciència en aquest sentit, tant en el nostre
país com en el context de tota la Unió Europea. Hem de desitjar i pregar perquè les
mesures necessàries arribin a bon port. I que hi arribin ben aviat. Tots hem de ser cons -
cients que la tasca dels polítics no és gens fàcil, especialment en les actuals circums-
tàncies.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Els màrtirs, testimonis de fe i de perdó (13/10/2013)

Avui,13 d’octubre, se celebrarà a Tarragona la beatificació de més de cinc-cents ger-
mans nostres en la fe que van donar la vida per amor a Jesucrist a diferents llocs d’Es-
panya, durant la persecució religiosa dels anys trenta del segle XX. Van ser molts milers
els qui llavors van oferir aquest testimoniatge suprem de fe i de perdó. L’Església,
seguint una tradició que ve des dels seus primers temps, sempre ha honorat els màr-
tirs de Crist. Ara, ajudant Déu, ho farà amb aquest nou grup.

Des de l’any 1987, quan va tenir lloc la primera beatificació a Roma de màrtirs del nos -
t re país —les religioses carmelites descalces de Guadalajara—, han estat beatificats
1.001 màrtirs, dels quals onze han estat també canonitzats. Ara, amb motiu de l’Any de
la Fe —i per segona vegada, després de la beatificació de 498 màrtirs a Roma l’any
2007—, s’ha reunit un grup nombrós de persones que donaren la vida per Crist —520
exactament—, que seran beatificades a Tarragona.

Podem dir que en aquest grup hi ha representats tots els estaments que formen el Po-
ble de Déu. Hi ha tres bisbes: Salvi Huix, que ho fou de Lleida; Manuel Basalto, de
Jaén; i Manuel Borràs, que fou bisbe auxiliar de l’arquebisbe de Tarragona, el carde-
nal Vidal i Barraquer.

Hi ha també un bon grup de sacerdots diocesans, sobretot de Tarragona, i molts re-
ligiosos i religioses d’uns 24 ordes i congregacions, entre els quals els vint primers
benedictins màrtirs de l’abadia de Montserrat. També hi ha seminaristes i laics, la ma -
joria d’ells joves, i persones grans, homes i dones.

Els bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola, en la passada assemblea plenària,
vàrem fer públic un missatge sobre aquesta beatificació. El vam titular «Els màrtirs
del segle XX a Espanya, testimonis de la fe ferms i valents». Com a lema de la decla-
ració escollírem aquestes paraules de Benet XVI: «Per la fe, els màrtirs van entregar
la seva vida com a testimoniatge de la veritat de l’Evangeli, que els havia transformat
i fet capaços d’arribar fins al do més gran de l’amor amb el perdó dels seus persegui-
dors».

Els bisbes desitgem que aquest acte de Tarragona, en l’Any de la Fe, sigui una ocasió
de gràcia, de benedicció i de pau per a l’Església i per a la societat. Veiem els màrtirs
com a models de fe i, per tant, d’amor i de perdó. Els demanem, com a intercessors
nostres, que ens ajudin a professar amb integritat i valor la fe de Crist. 

Els màrtirs van morir perdonant. Per això són màrtirs de Crist, que a la creu va perdo -
nar els seus perseguidors. Com diu el missatge que he citat, «celebrant la seva memò -
ria i acollint-se a la seva intercessió, l’Església vol ser sembradora d’humanitat i re-
conciliació en una societat castigada per la crisi religiosa, moral, social i econòmica,
en la qual creixen les tensions i els enfrontaments».

Per a les nostres diòcesis, aquesta beatificació de Tarragona —un acte eminentment
eclesial— ha de ser sobretot una crida a la conversió per assumir, enmig de la socie -
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tat actual, les exigències de la fe. Com ho varen fer tants germans i germanes en unes
circumstàncies molt més difícils que les nostres.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Evangelitzar no és fer proselitisme (20/10/2013)

El papa Francesc ha publicat un missatge amb motiu de la Jornada Mundial de les
Missions que celebrem avui. El va donar a conèixer en una festa ben significativa per
a les missions, en la festa de Pentecosta, que assenyala l’inici de l’expansió missio-
nera de l’Església, per obra de l’Esperit Sant.

Destaca en el missatge papal la qüestió que no s’ha de confondre l’evangelització amb
una forma de proselitisme. Amb el mot proselitisme s’entén una proposta de la fe que
coacciona la llibertat de la persona a qui es proposa la fe o es demana l’adhesió a la
fe, a canvi de la concessió de determinats avantatges materials o de caràcter social.

Donat que és impossible comentar totes les reflexions del missatge en aquest article,
em limitaré a aquest aspecte, que em sembla ben actual i necessari.

«L’impuls missioner —diu Francesc— és un senyal clar de la maduresa d’una comu-
nitat eclesial”. No és tampoc un aspecte secundari de la vida cristiana, sinó un aspec-
te essencial. Per això demana el Sant Pare que “es doni relleu a la dimensió missione -
ra en els programes pastorals i formatius». Em plau recordar que aquesta dimensió
evangelitzadora ha estat ben present en els darrers plans pastorals —també en l’ac-
tual— que hem elaborat entre tots a la nostra arxidiòcesi.

Ara bé, avui hi ha persones que pensen que proposar la veritat de l’Evangeli és vio-
lentar la llibertat. Francesc recull unes paraules de Pau en què reconeix que «seria un
error imposar qualsevol cosa a la consciència dels nostres germans, però proposar a
aquesta consciència la veritat evangèlica i la salvació oferta per Jesucrist amb plena
claredat i amb absolut respecte cap a les opcions lliures que després pugui fer... és un
homenatge a aquesta llibertat».

I conclou aquest punt dient que «sempre hem de tenir el valor i l’alegria de proposar,
amb respecte, la trobada amb Crist, de fer-nos heralds del seu Evangeli. Jesús ha vin-
gut entre nosaltres per mostrar-nos el camí de la salvació i ens ha confiat la missió de
donar-lo a conèixer a tots, fins als confins de la terra».

Avui tota la terra és camp de missió. El papa Francesc lloa els missioners i les missio -
neres que marxen lluny de la seva terra i de la seva cultura per donar testimoniatge
de Crist. I lloa també les Esglésies joves que envien missioners als països d’antiga tra -
dició cristiana. A tot arreu els missioners fan obra d’evangelització i, fent-la, fan tam-
bé una obra d’elevació social i cultural.
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Evangelitzar no és un acte aïllat, individual o privat, sinó que és sempre un acte ecle-
sial, un acte d’Església. Tot cristià està cridat a ser missioner: els missioners i les mis-
sioneres —entre els quals són cada vegada més nombrosos els laics i laiques— són
una veritable esperança per a l’Església i per al món.

El Sant Pare Francesc repeteix una vegada més que l’Església «no és una organitza-
ció assistencial, una empresa o una ONG, sinó que és una comunitat de persones, ani-
mades per l’Esperit Sant, que han viscut i viuen la meravella de la trobada amb Jesu -
crist i que volen compartir aquesta experiència de profunda alegria». Així és com hem
de viure aquest DOMUND de l’Any de la Fe.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Edificar la comunitat cristiana avui (27/10/2013)

El papa Francesc, en l’homilia de la missa celebrada amb els cardenals electors el 14
de març passat, l’endemà que l’havien elegit, ens resumia en tres punts —com té cos-
tum de fer— les exigències eclesials d’aquesta hora: caminar, edificar, confessar. Ca-
minar perquè la nostra vida és un camí i quan ens aturem la cosa no funciona. Edifi -
car, concretament edificar l’Església, comunitat sobretot de pedres vives, ungides per
l’Esperit Sant i fonamentades sobre la «pedra angular» que és Jesucrist. I confessar
l’única glòria veritable: la de Jesucrist crucificat i ressuscitat.

Aquestes tres necessitats d’aquesta hora —resumides en els tres verbs esmentats—
indiquen els objectius i el marc de la carta pastoral que he dirigit als meus dioce-
sans per al curs actual. Es titula Viure la fe i construir la comunitat cristiana. El curs
passat, amb motiu de la celebració de l’Any de la Fe —que es clourà el proper 24
de novembre—, vaig proposar les diverses dimensions de la fe cristiana en la carta
pastoral titulada Homes i dones de fe. En la carta pastoral d’aquest any invito a refle-
xionar sobre el fet de viure la fe en comunitat, en Església o sobre la dimensió ecle-
sial de la fe.

La primera part de la carta és més teològica. En la segona i darrera part, més pràcti-
ca i d’aplicació pastoral, he cercat de proposar a tota la comunitat diocesana algunes
actuacions que em semblen especialment necessàries ara en l’aplicació dels tres ob-
jectius del nostre Pla Pastoral diocesà per als anys 2011-2015. Recordo que aquests
tres objectius són: l’anunci de Jesucrist als qui no el coneixen; la pastoral de la inicia -
ció cristiana; i la solidaritat com a expressió de la fe cristiana, solidaritat amb les per-
sones i famílies que pateixen més agudament les conseqüències de la crisi econò-
mica.

La realització pràctica d’aquests tres objectius pressuposa un subjecte actiu, la comu -
nitat cristiana; és a dir, aquell conjunt de persones que confessen i donen testimoni
del Crist amb obres i paraules i el celebren i el fan present en el món mitjançant la fe
i els sagraments de la fe, especialment el baptisme i l’eucaristia.
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Així va néixer i es va difondre l’Església en el món pagà: en petites comunitats, es-
tablertes des de primera hora precisament en el món urbà; només més tard arribà
als ambients rurals. Fa temps que procuro reflexionar sobre quins han de ser el ca-
mins per revitalitzar les comunitats cristianes en el món de les grans ciutats. Per ai-
xò, edificar comunitats cristianes obertes i compromeses ha de ser la nostra màxima
prioritat. M’agradaria que aquest escrit hi pugui ajudar.

Sovint sentim dir a sacerdots i laics frases com aquestes: «No tenim comunitat»; o bé:
«Tinc creences, però sense Església». O també aquesta altra: «És molt difícil trobar
una veritable comunitat». Què podem fer per tal de donar alguna resposta a aquestes
afirmacions sovint ben explícites. Davant d’aquest repte, he cercat unes orientacions
en la primera encíclica del papa Francesc, que es titula Lumen fidei, és a dir, La llum
de la fe. Ens diu en aquest document —especialment en el capítol tercer— que la vi-
da de fe es dóna en un àmbit comunitari i té un fonament comunitari. Creiem —per
la gràcia de Déu— cada persona, però la vida de fe es dóna en un àmbit comunitari
i té un fonament comunitari. Per això, en temps de forta secularització i de no poques
pro ves per a la fe, em sembla molt necessari que —com els primers cristians— pu-
guem comptar amb unes comunitats cristianes que ho siguin veritablement. Aques-
tes recol zen la nostra fe personal, fràgil i tan sotmesa a diverses foscors. Ho diem a
cada cele bració de l’eucaristia: «No mireu, Senyor, els nostres pecats, sinó la fe de l’Es -
glésia».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Comunicats de premsa

El cardenal Sistach presideix la signatura d’un conveni per oferir 500
operacions oculars gratuïtes a pacients sense recursos

La Fundació IMO, impulsora del programa «Operació Visió», comptarà amb
la col·laboració de Càritas Catalunya i de l’Institut de Microcirurgia Ocular per
dur a terme el projecte

Barcelona, 9 d’octubre de 2013. El Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Lluís Mar-
tínez Sistach, com a bisbe responsable de les Càritas de la Conferencia Episcopal Tar -
raconense, va presidir ahir la signatura d’un conveni de col·laboració entre Càritas
Catalunya, l’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) i la Fundació IMO, pel qual les
tres entitats treballaran conjuntament per dur a terme un ambiciós programa de cirur-
gia oftalmològica solidària que, amb el nom d’Operació visió, preveu atendre en un
any 500 casos extrems de persones amb serioses dificultats econòmiques i greus pro-
blemes de visió.
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A l’acte, celebrat al Palau Episcopal, també van assistir la presidenta de Càritas Cata -
lunya, Carme Borbonès, el director mèdic de l’IMO, el Dr. Borja Corcóstegui i el pre-
sident de la Fundació IMO, el Dr. Josep García-Arumí.

Segons el conveni de col·laboració, promogut per la Fundació IMO, Càritas Catalu nya
assumeix la selecció, en primera instància, dels candidats a beneficiar-se d’aquest pro -
grama benèfic de salut, mentre que l’IMO es responsabilitza de l’atenció sanitària als
pacients.

Durant l’acte, el Cardenal va manifestar la seva confiança en què el programa de sa -
lut ocular que es posa en marxa amb la signatura del conveni «faci un gran bé en una
situació de molta pobresa» i va lloar la iniciativa de la Fundació IMO i la implicació
de l’Institut de Microcirurgia Ocular, com «una forma de tornar a la societat el que un
té, posant al servei dels més necessitats un do tan important com poder tornar la salut,
en aquest cas, visual». El Cardenal va afegir que amb aquesta iniciativa «no només
s’ajuda les persones físicament, sinó d’una manera més integral, també moralment, ja
que millorar un sentit tan important com el de la vista en persones amb dificultats per
accedir a tractaments de qualitat millora també l’autoestima i la capacitat d’integració
social». Martínez Sistach es va referir a l’IMO com «els meus braços que arriben als
més necessitats» i va establir una analogia entre l’IMO i la figura del almoiner del Pa -
pa, «que ajuda els que més ho necessiten i arriba on el Papa no pot arribar».

Per la seva banda, la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès va destacar la
importància d’Operació Visió i va recordar que «hi ha gent que només té a Càritas al
seu costat». Borbonès va destacar la tasca dels 9.500 voluntaris i més de 500 tècnics
de Càritas Catalunya, «gent que està a peu d’obra i coneix les històries personals que
hi ha darrere de la pobresa». Tant el director mèdic de l’ IMO, el Dr Borja Corcóste -
gui, com el president de la Fundació IMO, el Dr. José García-Arumí, van destacar el
paper d’empreses i particulars que amb les seves donacions o treball voluntari han fet
possible posar en marxa el projecte i van agrair molt especialment el paper de Càritas
Catalunya, com col·laborador principal del projecte, en la selecció de candidats a les
500 cirurgies gratuïtes que esperen poder oferir fins a l’octubre de 2014 .

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

El Cardenal Lluís Martínez Sistach publica la Carta Pastoral
«Viure la fe i edificar la comunitat cristiana»

El document tracta sobre la dimensió eclesial de la fe i, per primer cop, es posa èm -
fasi en les xarxes socials com a eines per anunciar Jesucrist

El Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, ha posat punt i fi -
nal, coincidint amb la solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè, a la Carta Pastoral
de l’Arxidiòcesi de Barcelona per al curs 2013-2014, titulada «Viure la fe i edificar
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la comunitat cristiana». En el títol s’empren dos dels verbs —viure i edificar— que
va utilitzar el Papa Francesc l’endemà de la seva elecció com a Pontífex. En aquest
sentit, la Carta Pastoral pretén assumir l’encíclica Lumen Fidei i aplicar-la als objec-
tius del Pla pastoral. La novetat de la Carta Pastoral, que relaciona els termes comu -
nitat, fe i Església, radica en la reflexió de la dimensió eclesial de la fe, tot incloent
els propòsits de l’Any de la Fe. 

Evangelització, solidaritat i iniciació a la vida cristiana, 
la base de la Carta Pastoral

La Carta Pastoral actualitza, seguint les paraules del Papa Francesc en l’encíclica Lu-
men Fidei, els tres objectius que marca el Pla Pastoral de l’Arxidiòcesi. El primer és
l’anunci de Jesucrist als qui no el coneixen i l’evangelització amb un esperit ecle sial.
És, en aquest punt, on s’incideix en la importància de les xarxes socials per anunciar
Jesucrist i l’Evangeli i es fa una proposta cultural evangelitzadora, com és el progra-
ma Multiart, i l’Escola Diocesana d’Evangelització. 

El segon objectiu és la pastoral de la iniciació cristiana, una de les activitats centrals
de l’arxidiòcesi, mitjançant l’acolliment, el diàleg i l’acompanyament. En aquest se-
gon aspecte mereixen una especial atenció la catequesi familiar i el Servei Diocesà per
al Catecumenat. 

I, l’últim propòsit, té a veure amb la solidaritat com a expressió de la fe cristiana, ma-
terialitzada amb Càritas i el sosteniment dels seus projectes. 

Barcelona, 14 d’octubre de 2013

Articles i declaracions

Entrevista al Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona 
a Catalunya Cristiana
(Declaracions al Dr. Jaume Aymar, director del semanari, 
publicades en el núm. 1.780)

«La virtut de demanar perdó hauria de ser més universal»

La presentació de la seva nova carta pastoral, la cloenda de l’Any de la Fe, la valora-
ció del pontificat del papa Francesc, la relació entre fe i bellesa, la necessitat que l’Es-
glésia demani perdó pels errors comesos… són qüestions d’actualitat que hem vol-
gut recollir en aquesta entrevista al cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de
Barcelona. A més, com a president dels patronats de Ràdio Estel i Catalunya Cristia -
na, el cardenal posa en relleu la tasca d’aquests mitjans de comunicació i convida a
donar-hi suport participant en la segona edició de la Nit, el proper 15 de novembre. 
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Sr. Cardenal, acaba de publicar una carta pastoral: Viure la fe i edificar la co-
munitat cristiana. En ella glossa la dimensió comunitària i eclesial de la fe. En
una societat que, en general, exalça l’individualisme i la subjectivitat, com es pot
fer una pedagogia encertada de la vessant comunitària que comporta l’acte de
creure?

Això que diu de l’individualisme i la subjectivitat és ben cert. Tanmateix, la persona
és sociable per la seva pròpia naturalesa ja que som creats a imatge i semblança de
Déu, d’un Déu que són tres persones divines amb unes relacions de coneixement i
d’amor. Per a la nostra plena realització com a persones ens hem de relacionar amb
els altres, aquests omplen les nostres mancances i deficiències i nosaltres ho fem res-
pecte dels altres. Això és vàlid en l’ordre natural i també en la vida cristiana, perquè
hi ha una harmonia entre l’ordre de la creació i l’ordre de la redempció, ja que és el
mateix Déu qui crea i qui salva i no destrueix allò que ha creat. La primera encíclica
del papa Francesc, La llum de la fe, parla molt de la dimensió eclesial de la fe.

Hi ha una profunda interdependència entre la fe i la comunitat cristiana. Una veritable
circularitat: de la fe es passa a la comunitat i de la comunitat a l’aprofundiment i a la
vivència de la fe. Fe i comunitat es fecunden mútuament. Avui més que mai, per tal
de viure la fe és imprescindible el suport i el clima que pot aportar una veritable comu-
nitat cristiana. Necessitem comunitats cristianes més espirituals, més evangelitzadores,
més comunitàries, més corresponsables i més personalitzades.

Papa Francesc: primavera de l’Església

El proper 24 de novembre es clausurarà l’Any de la Fe. En la seva carta pasto-
ral comenta llargament l’encíclica del papa Francesc La llum de la fe. Creu que
aquest any ha servit per enfortir la fe dels catòlics? S’ha propiciat el diàleg amb
la increença? S’atansen a l’Església persones allunyades?

Penso que l’Any de la Fe que estem a punt d’acabar ha enfortit la fe dels cristians. Hem
professat solemnement el Credo en les celebracions de l’Eucaristia i hem ajudat a po-
tenciar la coherència entre el que creiem i el que vivim. L’Any de la Fe l’hem viscut
en el context de la nova evangelització i ens ha vingut com anell al dit atesa la nostra
realitat religiosa i la urgència d’evangelització en l’occident europeu. Aquestes socie -
tats es van situant globalment fora de la vida de l’Església i, també, en formes i graus
diversos, de la fe en Jesucrist. Ens cal assumir que la nostra situació, en aquest co-
mençament del segle XXI, és de missió. El sentit de la missió encomanada per Jesús
està projectant les nostres comunitats cristianes cap endavant per viure la missió ad
gentes i respecte dels no creients. Donar a conèixer Jesucrist als qui no el coneixen
és precisament el primer objectiu del nostre Pla Pastoral de 2011 a 2015. 

En relació amb persones que s’atansen a l’Església, l’elecció del papa Francesc, amb
la seva bondat, senzillesa, innovació i coherència, fa que moltes persones que miraven
malament l’Església ara la mirin amb uns altres ulls. Vivim una primavera i esperem
bons i abundosos fruits. 
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Vostè ja ha tingut ocasió de trobar-se en diverses ocasions amb el papa Fran-
cesc. Com és el Bisbe de Roma? Per què creu que en tan sols aquest mig any
llarg de pontificat s’ha guanyat les simpaties de tantes persones dins i fora de
l’Església?

He parlat amb el papa Francesc en diverses ocasions i d’una manera especial en l’au-
diència privada que em va concedir el 6 de setembre a Santa Marta d’una hora de du-
ració. El papa Francesc ha estat un fenomen de captació de simpaties i d’apropament
de moltíssimes persones des del moment inicial que els cardenals l’elegírem, sortint
a la llotja de Sant Pere del Vaticà. I això ha anat augmentant.

Per què? Fonamentalment perquè les seves paraules i actuacions respiren autenticitat,
per la seva senzillesa i austeritat, desitjant una «Església pobra per als pobres», pel
seu apropament a les persones i perquè traspua que és un home de Déu i ple d’huma-
nitat, que accentua la misericòrdia, l’amor, el consol i el perdó de Déu. I això arriba
al cor de les persones perquè tots portem una creu, i necessitem el consol.

Recordo l’últim tuit de Francesc que he llegit: «Tots som pecadors. Déu ens perdo-
na amb un devessall de gràcia, misericòrdia i tendresa.» Certament les simpaties pro-
venen de dins i de fora de l’Església.

L’actuació del papa Francesc no és improvisada, ni tampoc de màrqueting. És la matei -
xa que ha tingut abans, i als setanta-sis anys ja no es pot canviar gaire. També és ve ri -
 tat que hi ha el que anomenem «gràcia d’estat». Déu quan confia una missió dó na l’a -
jut necessari per realitzar-la degudament. Diuen que el cardenal Bergoglio era una
persona seriosa, gairebé no reia. Doncs el Senyor li ha concedit aquesta gràcia d’una ca -
ra afable, somrient i afectuosa per manifestar més i millor la bondat i misericòrdia de
Déu envers les persones que segueixen Francesc.

Vostè citant el papa Francesc diu que l’Església ha d’anar cap a «les perifèries
del món», siguin geogràfiques, socials o existencials. Quines són, a grans trets,
les principals perifèries que hi ha a Barcelona i a quines li agradaria arribar es-
pecialment?

Hi ha la perifèria de la marginació i misèria en què viuen moltes persones i famílies.
Tenim el que en diem el «quart món». Sovint aquesta marginació inclou moltes man-
cances en les persones, i en els col·lectius. Hi ha la perifèria de la prostitució i del trà-
fic de persones, que són esclavituds i dificulten o impedeixen exercir la llibertat perso-
nal. Hi ha la perifèria de moltes persones, i molts joves, que no tenen ni troben feina
amb conseqüències negatives molt greus per a ells i les seves famílies, i que perden
l’esperança i l’autoestima personal. Hi ha la perifèria del desconeixement de Déu com
si aquest no existís i sense aconseguir la felicitat i la pau d’esperit que tota persona
cerca i que només Déu pot donar. Hi ha la perifèria de desavinences, separacions i
divorcis que van en augment i que fan sofrir els esposos i especialment els fills. Aques -
tes i altres perifèries les tenim aquí i cal que els cristians ens hi acostem. Cal dir
que s’hi està treballant. Els cristians, les parròquies i moltes institucions eclesials fan
el que poden per portar la bona nova de l’Evangeli a les persones que formen part
d’aquestes perifèries.
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La darrera lliçó inaugural de les facultats de Filosofia i Teologia glossava la co-
neguda expressió «la Bellesa salvarà el món» i, precisament en la cloenda de
l’Any de la Fe, l’arxidiòcesi celebrarà el Festival Multiart. L’arquebisbe de Bar-
celona, què voldria dir als artistes contemporanis?

La bellesa porta cap a la transcendència, cap a Déu. Per això és veritat que la bellesa
salvarà el món. Antoni Gaudí era molt conscient de la força transformadora de la be-
llesa. Existeix un nexe entre la bellesa de les coses i Déu com a Bellesa. Multiart vol
afavorir una relació entre l’art i la fe, entre la cultura i la fe. Els artistes tenen un pa-
per molt important per tal d’oferir-nos obres belles, la bellesa; són com els col·labo -
radors molt propers de Déu creador, perquè les seves obres són creadores, i així com
la natura amb la seva bellesa ens mena cap a Déu, les obres dels artistes, per la seva
bellesa, ho fan també. Gaudí i la basílica de la Sagrada Família se’ns presenten
com un gran testimoni d’aquest camí de la bellesa cap a Déu i del desitjable diàleg
entre el món de l’art i la fe cristiana. Benet XVI, en la dedicació de la basílica, ens
digué que Gaudí amb la seva obra ens mostra que Déu és la vertadera mesura de l’ho -
me; que el secret de l’autèntica originalitat rau a tornar a l’origen, que és Déu. Certa -
ment Gaudí, obrint el seu esperit a Déu, fou capaç de crear a Barcelona un espai de
bellesa, de fe i d’esperança, que porta l’home a l’encontre amb qui és la Veritat i la Be -
llesa mateixa.

El Multiart ens ofereix, per iniciativa de diverses realitats eclesials, realitzacions artís -
tiques i de diàleg fe-cultura i fe-art. Encoratjo els artistes contemporanis a cercar sem-
pre la bellesa, que va ben unida a la bondat i a la veritat. Benet XVI deia als artistes
que no tinguessin por de relacionar-se amb la font primera i última de la bellesa, de dia -
logar amb els creients, perquè la fe no pren res al geni dels artistes, al seu art; és més,
els exalta i els nodreix en la seva inspiració.

Vostè afirma que el Pla Pastoral vigent a la diòcesi (2011-2015) ha donat bons
fruits... Ens en pot enumerar alguns?

Està donant bons fruits. Penso que hi ha molts diocesans que en les seves relacions per -
sonals, quan es presenta l’ocasió, anuncien Jesús i el seu Evangeli a les persones que
no el coneixen. Les parròquies i arxiprestats estan revisant com realitzen la pastoral
de la iniciació cristiana, com la fan i com potser l’haurien de fer respecte dels pares que
demanen el baptisme pel seu fill, o respecte dels candidats al sagrament de la confir-
mació, o la preparació i celebració de la primera comunió. Hem preparat uns materials
per lliurar als pares que han batejat un fill per a la catequesi dels 0 als 7 anys, etc. Dó-
na bons fruits i molts en la solidaritat envers els qui passen necessitats com a conse-
qüència de la greu crisi econòmica. Desitjo agrair l’augment de donatius a Càritas i
de voluntaris. El Senyor treballa en el cor de les persones i fa meravelles en cadascú.

Demanar perdó pels errors

En aquests darrers dies ha penjat un tuit en què deia: «Dels errors que l’Esglé -
sia hagi pogut cometre en un passat més o menys llunyà, els bisbes demanem
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perdó.» Es refereix amb això a les repercussions causades per les beatificacions?
A quins bisbes es refereix exactament, als catalans o als de la resta d’Espanya?
Amb quins accents el cardenal s’adhereix a aquesta petició de perdó?

Això ho vam dir fa uns anys, l’any 2011, amb motiu dels 25 anys d’Arrels cristianes
de Catalunya. Els bisbes de Catalunya vam fer un document comentant aquest te-
ma referint-nos a tots els temps, però especialment els més recents, com pot ser el
període franquista.

Hauria pogut dir també les coses bones que ha fet l’Església, ja que també és veritat,
però no vaig poder escriure més de 140 caràcters en aquell tuit. D’altra banda, la vir-
tut de demanar perdó hauria de ser més universal i l’hauríem de tenir tots. Realment
es van fer coses molt greus per part d’altres instàncies i per tant el seu perdó hauria
de ser també compartit. És a dir, ens hem de perdonar tots, i una vegada perdonats
oblidar, perquè si sempre hem de demanar perdó no acabarem mai.

Mitjans de comunicació i evangelització

Vostè ha propiciat que l’arxidiòcesi entri en les xarxes socials. De quina mane-
ra aquesta presència pot contribuir a «refrescar el llenguatge religiós», com vos-
tè diu en la seva darrera pastoral?

Certament volem incorporar a la pastoral diocesana i a l’evangelització les xarxes so-
cials. Són un bon mitjà per anunciar Jesucrist. Volem refrescar el llenguatge religiós
per a situar la veritat de sempre de l’Evangeli de Jesús en el nostre temps, de mane-
ra que entri per tots els sentits en una generació com l’actual, que se sent estimula-
da per les imatges, la música o la bellesa.

La Delegació diocesana de Mitjans de Comunicació Social treballa molt activament
per aprofitar aquestes xarxes socials digitals per anunciar Jesucrist, fer present l’Es-
glésia i oferir l’acolliment a les comunitats i institucions eclesials que s’interessen pels
continguts. En aquest sentit, s’han incorporat en el Full Dominical de manera pione-
ra noves tecnologies amb el desig d’arribar també als joves, com la incorporació del
codi AR.

El proper dia 15 de novembre se celebrarà la II Nit de Catalunya Cristiana i Rà-
dio Estel, enguany amb l’actuació de l’Escolania de Montserrat. Quina signifi-
cació dóna a aquest acte?

Li dono una significació molt gran pel que representa de valoració i estimació per a
Ca talunya Cristiana i Ràdio Estel. Agraeixo moltíssim a l’Escolania de Montserrat
la seva col·laboració oferint una preuada actuació que tots estimem i valorem molt i
també a tots els que fan possible un any més celebrar el sopar per col·laborar amb
aquests dos mitjans de comunicació de l’arxidiòcesi de Barcelona. És bonic veure la
resposta que té aquesta iniciativa. És una expressió del bon servei que presten Cata -
lunya Cristiana i Ràdio Estel a moltes persones en la seva espiritualitat, en la seva
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cultura i en el sentir-se Església. Invito a tots els lectors de Catalunya Cristiana i
oients de Ràdio Estel a participar en aquesta Nit tot gaudint de l’actuació de l’Esco-
lania de Montserrat i de l’amistat entre tots a l’entorn d’una taula. A tots desitjo salu -
dar-vos personalment.

BAB 153 (2013) - octubre [49]  541



Secretaria General

Ministeris

L’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, el
di jous 10 d’octubre de 2013, a la Parròquia Mare de Déu de Núria, de Barcelona, con -
fereix

L’ADMISSIÓ ALS ORDES a

ALFONSO CARACUEL AYERBE
RAMON OLLÉ RIBALTA

Nomenaments parroquials

03.10.13.— Rvd. Sr. Sergiy Znak, encarregat de la cura pastoral de la Comunitat
Ucraïnesa de ritu Greco-Catòlic resident a l’arxidiòcesi de Barcelona.

03.10.13.— Rvd. Sr. Dorian Pinto García, adscrit a la parròquia de Sant Enric d’Os-
só de l’Hospitalet de Llobregat.

18.10.13.— Rvd. Sr. Jaime Ferrer Arilla, DP, diaca adscrit a la parròquia de Sant Jo -
sep Oriol, de Santa Coloma de Gramenet.

24.10.13.— Rvd. Sr. Pedro Sánchez Rodríguez, rector de la parròquia de Sant Jau-
me, de Barcelona, a tenor del que disposa el cànon 517,2 del Codi de Dret Canònic.

Nomenaments no parroquials

03.10.13.— Rvd. Sr. Rafael Méndez Hellín, consiliari diocesà de la secció de Barce-
lona de l’associació CHRISTIFIDELES LAICI, per dos anys.

24.10.13.— Rvd. Sr. Thierry Casamor Ribas, capellà de la comunitat de monges Sa-
leses del Monestir de la Visitació de Santa Maria, de la Vall d’Hebron, Barcelona.

25.10.13.— Rvd. Sr. Emilià Almodóvar Molina, consiliari diocesà de l’associació de
fidels Joventut Obrera Cristiana (JOC) Nacional de Catalunya i les Illes, de l’Arque -
bisbat de Barcelona, per quatre anys.
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29.10.13.— Sr. Jordi Roglà de Leuw, director de Càritas diocesana de Barcelona, per
quatre anys.

31.10.13.— Rvd. Sr. Lluís Bonet Armengol, arxiprest de l’arxiprestat de Sagrada Fa-
mília, per quatre anys.

31.10.13.— Rvd. Sr. Joan Cabot Barbany, arxiprest de l’arxiprestat Rambles - Poble
Sec, per quatre anys.

31.10.13.— Rvd. Sr. Josep Calvís Comangés, arxiprest de l’arxiprestat de Badalona
sud, per quatre anys.

31.10.13.— Rvd. Sr. Antoni Casas Miguel, arxiprest de l’arxiprestat de Cornellà de
Llo bregat, per quatre anys.

31.10.13.— Rvd. Sr. Josep Colomer Busquets, arxiprest de l’arxiprestat de La Cisa,
per quatre anys.

31.10.13.— Rvd. P. Fermín Delgado Ramírez, O de M, arxiprest de l’arxiprestat de Vall
d’Hebron, per quatre anys.

31.10.13.— Rvd. Sr. Francesc Gimeno Piñol, arxiprest de l’arxiprestat de Gràcia, per
quatre anys.

31.10.13.— Rvd. Sr. Josep Hortet Gausachs, arxiprest de l’arxiprestat de Sants-la Ma -
rina, per quatre anys.

31.10.13.— Rvd. Sr. Manuel Martínez Maqueda, arxiprest de l’arxiprestat de la Tor -
rassa-Collblanc, per quatre anys.

31.10.13.— Rvd. Sr. Vicenç Mira Massaguer, arxiprest de l’arxiprestat de Mataró,
per quatre anys.

31.10.13.— Rvd. Sr. Joan Miranda Pérez, arxiprest de l’arxiprestat de Vilapicina, per
quatre anys.

31.10.13.— Rvd. Sr. Rafael Míguez Melero, arxiprest de l’arxiprestat de Trinitat-Ro-
quetes, per quatre anys.

31.10.13.— Rvd. Sr. Xavier Moretó Navarro, arxiprest de l’arxiprestat de Sant Mar-
tí, per quatre anys.

31.10.13.— Rvd. Sr. Andreu Oller Salud, arxiprest de l’arxiprestat de Badalona nord,
per quatre anys.

31.10.13.— Rvd. Sr. Josep Ramon Pérez Sánchez, arxiprest de l’arxiprestat de Sant
Gervasi, per quatre anys.

31.10.13.— Rvd. Sr. Pere Montagut Piquet, arxiprest de l’arxiprestat de Sarrià, per
quatre anys.

31.10.13.— Rvd. Sr. Óscar Pueyo Bes, arxiprest de l’arxiprestat d’Horta, per quatre anys.

31.10.13.— Rvd. Sr. Saturnino Rodríguez Rodríguez, arxiprest de l’arxiprestat de Sant
Josep Oriol, per quatre anys.
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31.10.13.— Rvd. P. Juan José Rodríguez Sánchez, SDB, arxiprest de l’arxiprestat de
Provençals, per quatre anys.

31.10.13.— Rvd. Sr. Francesc Romeu Torrents, arxiprest de l’arxiprestat de Poblenou,
per quatre anys.

31.10.13.— Rvd. Pedro Sánchez Rodríguez, arxiprest de l’arxiprestat Catedral, per
quatre anys.

31.10.13.— Rvd. Sr. Josep Soler Llopart, arxiprest de l’arxiprestat de Sant Andreu,
per quatre anys.

31.10.13.— Rvd. Sr. Agustí Viñas Rexach, arxiprest de l’arxiprestat de Gramenet,
per quatre anys.

Cartes

Carta sobre la Carta Pastoral «Viure la fe i edificar 
la comunicat cristiana»

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

Benvolguts i benvolgudes,

Per indicació del Sr. Cardenal Arquebisbe us envio la Carta Pastoral Viure la fe i edifi -
car la comunitat cristiana amb motiu del final de l’Any de la Fe i en relació als tres ob -
jectius del Pla Pastoral Diocesà 2011-2015. Se n’ha fet, també, una edició en cas tellà. 

Aquesta Carta Pastoral, tant en català com en castellà, podeu trobar-la, en format PDF,
penjada a la pàgina web de l’Arquebisbat de Barcelona (www.arqbcn.cat). Com a no-
vetat, enguany, es lliurarà la Carta Pastoral (en les dues versions) el proper diumen-
ge, 20 d’octubre juntament amb l’edició del Full Dominical. A l’Arquebisbat de Bar-
celona i, fins que se n’exhaureixin les existències, en custodiem un romanent que resta
a disposició de qui ho desitgi.

Rebeu una cordial salutació.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 17 d’octubre de 2013
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In pace Christi

Mons. Francesc Muñoz Alarcón

El dijous 24 d’octubre de 2013, a les 19.15 h, mentre un companys resaven les Ves-
pres en veu alta, com ho feien habitualment a la seva habitació, s’adormí en el Se -
nyor Mons. Francesc Muñoz Alarcón, als 95 anys d’edat i 70 anys de ministeri sacer -
dotal. Amb la seva mort, desapareixia un dels preveres que han viscut una molt llarga
i intensa etapa de la història de la nostra Arxidiòcesi.

Va néixer a Barcelona el 7 de juliol de 1918. Va fer tots els estudis eclesiàstics al Se -
minari Conciliar de Barcelona amb les màximes qualificacions, i fou ordenat preve -
re el 20 de març de 1943. L’any 1955 va obtenir la llicenciatura en Dret Canònic a la
Universitat Pontifícia de Comilles. El mateix any 1943, Mn.Vicente Lores, rector del
Seminari Conciliar, el proposà al Dr. Modrego, recent nomenat aleshores com a bis -
be de Barcelona, com a secretari i familiar. Fou aquest el servei que condicionà tota
la vida de Mons. Francesc Muñoz, el qual juntament amb Mn. Josep Comas Gros, va -
ren estar al costat del Dr. Modrego fins a la seva mort.

Altres càrrecs que va compaginar amb el de secretari particular del Dr. Modrego, fo-
ren aquests: Prior de la casa d’Infants Orfes del carrer Montalegre (1945), consilia-
ri de l’Agrupació Nostra Senyora de Montalegre (1952), consiliari diocesà de les Joves
d’Acció Catòlica (1955), beneficiat del Col·legi de Sant Sever (1952), Jutge pro-sino -
dal (1957), administrador de l’antic Hospital de Sant Sever (1958), secretari de la Co-
missió encarregada de preparar el Sínode diocesà (1960), professor de Dret Públic Ecle -
siàstic al Seminari (1955), professor de Teologia Moral al mateix Seminari (1963),
consiliari de l’Adoració Nocturna del Santíssim Sagrament (1965), delegat de l’Ar-
quebisbat al Congrés Eucarístic Nacional de Sevilla (1967),vicari episcopal per a les
Ordres, Congregacions religioses i Instituts Seculars (1967), càrrec que va exercir molts
anys i li fou renovat diverses vegades. El mateix li va succeir en el càrrec de presi-
dent delegat episcopal a l’Obra Benèfico-Social del Nen Déu (des del 1971). També
fou un gran col·laborador de Mons. Gregori Modrego en l’organització del Congrés
Eucarístic Internacional, celebrat a Barcelona l’any 1952. L’any 1986 fou nomenat
degà del capítol de la catedral, de la que era canonge des de l’any 1965. El 31 de ju -
liol de 1993 fou acceptada la seva petició de jubilació i el 23 d’agost del mateix any
fou nomenat Prelat d’Honor de Sa Santedat el Papa que li atorgava el títol de Monse -
nyor.

Els darrers anys de la seva vida terrenal els passà a la Residència Sacerdotal de Sant
Josep Oriol, on era molt estimat pels seus germans preveres, els quals estimava
amb un afecte fraternal. A la capella d’aquesta Residència el divendres 25 d’octubre,
a les 11 h, es va celebrar una missa concelebrada pels mossens de la casa. La presi-
dí Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit, el qual va recordar que, durant els anys 40
del segle passat, quan ell entrà al Seminari Major per fer els estudis de Filosofia, Fran -

BAB 153 (2013) - octubre [53]  545



cesc Muñoz era un dels seminaristes que cursaven la Teologia i que feien com de pre-
ceptors i germans grans dels que estaven a la secció dels «filòsofs» (eren els anome -
nats ayos). 

El divendres 26 d’octubre, a les 12 h, es va celebrar la missa exequial a la catedral de
Barcelona, presidida pel Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, que concelebrà amb
Mons. Pere Tena, i amb 44 preveres, entre els quals hi havia els Vicaris Episcopals,
Mn. Jesús Sanz, Mn. Salvador Bacardit i Mn. Segimon Garcia; Mn. Sergi Gordo, Se-
cretari general i Canceller de l’Arquebisbat i els membres del Capítol de la catedral,
presidits pel Dr. Joan Guiteras. Varen assistir al Sr. Cardenal els diaques Mn. Jordi-
Albert Garrofé i Mn. Xavier Rius. Un gran nombre de fidels, entre els quals nombro-
ses religioses, omplien la catedral. El dol familiar estava presidit pels seus nebots i
els fills i filles d’aquests. El Cor Francesc Valls interpretà diverses composicions a l’o -
fertori i a la comunió. Tota l’assemblea inicià la missa amb el cant gregorià del Re-
quiem aeternam dona eis, Domine, mentre el fèretre era introduït al cor de la catedral.

Es varen fer aquestes lectures bíbliques: 2Co 4,14-5, salm 22 (El Senyor és el meu pas -
tor) i Jn 6,51-58. A l’homilia, el Dr. Martínez Sistach, va dir que pregaven per una
«persona molt estimada que ha fet un gran servei a la diòcesi durant 95 anys de vi-
da i 70 de ministeri sacerdotal». Després d’explicar el sentit cristià de la mort, «la
nostra germana que fa camí amb nosaltres i ens obre el pas a la vida eterna en Déu»,
invità els presents a donar gràcies a Déu per la vida del nostre germà Francesc. “No
es pot fer un panegíric en aquests moments, però sí que podem recordar el seu llarg
servei com a secretari i familiar del Dr. Gregori Modrego, com a col·laborador dels
pastors diocesans amb fidelitat i generositat, com a consiliari dels laics, com a conse -
ller de religiosos i religioses, com a president de diversos patronats al servei dels ma-
lalts, dels infants i dels ancians, dels pobres i dels necessitats, i com a delegat episco pal
per a la Vida Consagrada de l’arxidiòcesi. El Dr. Muñoz ha estat un sacerdot estimat
per a tots i totes, i tots tenim quelcom per agrair-li. «El Dr. Francesc Muñoz ha pas-
sat fent el bé com Jesucrist. Ell no creava problemes, sinó que intentava de resoldre’ls
i feia el bé a tothom. Com a pastor diocesà, em plau agrair-li el seu servei i li dema-
no que sigui davant de Déu l’intercessor per les intencions de la diòcesi, sobretot per
l’increment de les vocacions sacerdotals. Que el Senyor, al que tant ha servit, el tin-
gui a la seva glòria i que des d’allí intercedeixi per tots nosaltres. Amén.»

Al final de la missa, dues persones varen donar les gràcies. En nom dels religiosos i
religioses, una germana de la Congregació de les Carmelites de la Caritat o Vedrunes,
va recordar que durant 60 anys el Dr. Muñoz havia estat el seu amic i conseller es-
piritual, i va dir d’ell que «ha viscut una vida variada, fecunda, sempre positiva, era
ferm en les seves conviccions, pietós i bo; gran protector d’obres socials i servidor dels
seus germans». En nom de la família, un dels nebots el recordà com a «home dedi-
cat a Déu i als altres, com a consellers espiritual de la família. Els darrers temps, quan
el visitaven, ens deia que ja desitjava anar cap a la vida eterna, per poder veure el mis-
teri de Déu, per retrobar-se amb la seva mare i el seu pare, i amb tots els altres éssers
estimats». I acabà dient: «Un ésser de llum ha tornat a casa. Ara és pura llum, pur
amor. Gràcies, tiet Francesc».
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Abans del comiat final, segons el ritu exequial, el Sr. Cardenal donà les gràcies a la fa -
mília per l’amor que ha tingut al Dr. Muñoz, a les persones que el visitaven a la Resi -
dència sacerdotal, a les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu, que varen tenir cu-
ra d’ell a la Residència Sacerdotal, i a tots els presents.

Mn. Joaquim Vives, company d’ell a la Residència Sacerdotal li va voler dedicar al
Dr. Muñoz aquesta poesia, escrita el mateix dia del seu traspàs:

Has brillat net i pur com l’ivori,
virtuós, conseller, bon pastor,
i has servit el teu bisbe Gregori,
refulgint la bondat del Senyor.

Sempre atent, disposat, incansable,
no has tingut mai un ‘no’ per a ningú,
fins la fi t’has lliurat entranyable
car tothom era el Crist per a tu.

Puja al cel i amb els sants i la Mare 
bé gaudeix d’aquell goig esperat,
que el bon Déu des de sempre prepara,
per als qui han cregut i estimat.

Capítols de religioses

El dia 7 d’octubre de 2013, festa de la Mare de Déu del Roser, el Sr. Cardenal Arque-
bisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, assistit pel Delegat Episcopal per a la Vida Consa-
grada Mn. Francesc Prieto Rodríguez, va presidir el Capítol d’eleccions d’Abadessa
del Monestir de Santa Maria de Pedralbes, de monges clarisses. Va resultar elegida,
per a un trienni, la Rvda. M. Montserrat Casas Soldevila.

Religioses difuntes

La Gna. Josefa Cardona Batalla, Dominica de la Presentació, va morir el dia 24 d’oc-
tubre de 2013, als 85 anys d’edat i 57 de vida religiosa.
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Conferència Episcopal Tarraconense

Comunicat de la reunió n. 208 de la CET

Els dies 30 i 31 d’octubre de 2013 a la Residència Maria Immaculada de Tiana ha
tingut lloc la reunió núm. 208 de la Conferència Episcopal Tarraconense, a la qual
han assistit tots els seus membres, llevat de Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu
de Llobregat. En començar, l’Arquebisbe Jaume Pujol ha donat la benvinguda a
Mons. Enric Benavent, bisbe de Tortosa, que assistia per primer cop a la CET.

1. Els Bisbes han felicitat l’arquebisbe Jaume Pujol per la realització de la cerimò-
nia de BEATIFICACIÓ de 522 màrtirs de la persecució religiosa del segle XX a
Espanya, celebrada a Tarragona el passat dia 13 d’octubre, i han agraït el Missat -
ge que el Papa Francesc va adreçar a l’inici de la celebració. Han destacat tot el
treball ben realitzat per les diverses Comissions preparatòries, l’acolliment tan fra-
tern als pelegrins vinguts de tot arreu, la tasca dels voluntaris, així com les diver -
ses exposicions, conferències i representacions que van tenir lloc a la ciutat amb
ocasió de les beatificacions.

Els Bisbes han reflexionat sobre aquest esdeveniment eclesial i han redactat una
Nota que s’adjunta al final d’aquest Comunicat.

2. Els Bisbes han tractat diverses qüestions referents a la LITÚRGIA i han aprovat
per a la llengua catalana versions oficials de textos de la Litúrgia de les Hores i
del Ritual del Baptisme.

Així mateix han acollit amb agraïment l’aprovació per part de la Congregació per
al Culte diví i la Disciplina dels Sagraments de la versió catalana oficial de la
MENCIÓ DE SANT JOSEP en les Pregàries eucarístiques II, III i IV per a la Mis-
sa, que ara serà publicada en els distints Butlletins oficials dels Bisbats.

3. També han començat a preparar la propera VISITA A LA SEU APOSTÒLICA,
«ad limina Apostolorum», que tindrà lloc a Roma a la primera setmana de març,
amb trobada de tots els bisbes amb el papa Francesc i entrevistes amb les diverses
Congregacions i Pontificis Consells de la Cúria Romana.

4. L’acció pastoral a través dels MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL ha estat
objecte de seguiment per part dels Bisbes de Catalunya, i han emès la següent No-
ta com a conclusió de la seva reflexió:
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Sobre els mitjans de comunicació

«Els Bisbes que formem la Conferència Episcopal Tarraconense, atenent les quei-
xes que rebem de molts fidels, lamentem el clima d’agressivitat i la manipulació
de continguts que s’estan donant en alguns mitjans de comunicació de tot l’Estat
Espanyol, sobretot en relació a la situació política i social de Catalunya.

»Més en concret, creiem que produeix un greu escàndol a molts membres de la
comunitat catòlica de les nostres Diòcesis i també a nosaltres, el fet que el Canal
de televisió 13tv, que ha de respectar les persones i les institucions segons el seu
ideari, en alguns dels seus informatius i tertúlies, opti pel menyspreu, la desqua-
lificació i fins i tot l’insult. Demanem que aquest mitjà televisiu sigui sempre fac-
tor de comprensió i diàleg responsable i fructífer.

»En aquests moments convé que tothom faci un esforç per defensar i promoure
una cultura del respecte, la tolerància, el diàleg i la solidaritat entre les persones
i els pobles, tal com ensenya repetidament la Doctrina Social de l’Església.»

5. Mons. Francesc Pardo ha informat els Bisbes dels preparatius del proper Aplec de
l’Esperit que tindrà lloc a Banyoles (Girona) el dia 7 de juny de 2014, dissabte
de Pentecosta. El lema de l’aplec serà: «És el Senyor», i fa referència a l’expres-
sió de l’apòstol St. Joan en experimentar la presència de Crist Ressuscitat al llac
de Tiberíades.

6. Els bisbes, a proposta de Mons. Salvador Cristau, han nomenat Coordinador del
Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut (SIPS) Mn. Joan Manuel Bajo i
Llauradó, del bisbat de Tortosa.

7. En ordre als fruits de l’Any de la Fe que pròximament serà clausurat, els Bisbes han
ultimat la redacció d’un document que pròximament serà publicat sobre la trans-
missió de la fe.

8. També han tractat qüestions sobre ecumenisme i relacions intereligioses, moviments
eclesials infantils i juvenils, i altres iniciatives laïcals.

Tiana, 31 d’octubre de 2013

ANNEX:

Nota de la Conferència Episcopal Tarraconense
El passat 13 d’octubre van ser beatificats 522 màrtirs de la persecució religiosa del se -
gle XX a Espanya. Molts d’aquests testimonis de la fe havien nascut o viscut a les nos-
tres Diòcesis, que han estat fecundades per la sang d’aquests màrtirs. La seva beatifi -
cació no ha de ser simplement un acte que quedi per a la història, sinó un nou impuls
en el camí de la fe de les nostres Esglésies, una gràcia de la Pentecosta. La celebració

BAB 153 (2013) - octubre [57]  549



a Tarragona ha estat un goig, però també un compromís per a tots, que hem de con-
cretar amb iniciatives pastorals que siguin expressió i fruit de l’Any de la Fe que es -
tem celebrant.

Els Bisbes de Catalunya pensem que, tal com va demanar el beat Joan Pau II, «cal
que les Esglésies locals facin tot el possible per no perdre el record d’aquells que han
sofert el martiri» (TMA 37). I alhora el mateix Papa ens demanava, de forma ben
solemne, el compromís de realitzar una veritable «purificació de la memòria». En aquest
sentit, no ens costa reiterar el que ja vam afirmar : «Som conscients de les mancan-
ces i els errors que, com a membres de l’Església, hàgim pogut cometre en un passat
més o menys llunyà, i humilment en demanem perdó; però alhora som també cons-
cients del paper insubstituïble que ha tingut l’Església i el cristianisme en la histò-
ria mil·lenària de Catalunya» (Al servei del nostre poble, 22). 

Per això, així com en el passat recent, l’Església va lluitar decididament a favor de la
reconciliació, els drets humans i el restabliment de les llibertats, en temps ben difí-
cils i molt abans de la transició democràtica, ara també ens comprometem a treballar
per la reconciliació entre tots els ciutadans i per la guarició de les ferides que enca-
ra poguessin restar obertes i que caldria tancar amb la generositat de tots. 

Desitgem que es continuï investigant el període històric que inclou la II República,
la Guerra civil, la Dictadura i la recuperació de la Democràcia, ja que creiem que co-
nèixer la veritat serà un ajut a l’esclariment de la història, conduirà a la pau i a l’au-
tèntica reconciliació entre tots els ciutadans de la nostra terra.

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense

Tiana, 31 d’octubre de 2013
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Consell Pastoral Diocesà

Crònica de la segona reunió 
del trienni 2013-2016

19 d’octubre de 2013

El dissabte 19 d’octubre de 2013, sota la presidència del Sr. Cardenal Arquebisbe,
Dr. Lluís Martínez Sistach, es reuneix el Consell Pastoral Diocesà (CPD), de les
10.30 a les 13.30 hores, a la sala Sant Jordi del Seminari Conciliar, en la seva sego-
na sessió. L’acompanyen a la presidència Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe Auxiliar i
Vicari General, i els membres del Secretariat del CPD, la Gna. Maria Claustre Solé
i Anguets, ODN, la Sra. Maria Assumpta Ferrer Guillamany i el Sr. Carlos Víctor Pau -
nero Rodríguez, secretari del CPD.

1. Pregària

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia.

2. Salutació del Sr. Cardenal

El Sr. Cardenal agraeix la presència i l’esforç del consellers i recorda la finalitat del
Consell Pastoral Diocesà, format principalment per laics, d’acompanyar al bisbe dio-
cesà en la seva tasca pastoral.

3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la primera reunió del 25 de maig de 2013 

Els consellers aproven per unanimitat l’acta de la reunió constituent del CPD per al
trienni 2013-2016 i data del 25 de maig de 2013, després de fer-hi algunes esmenes.

4. Orientacions pastorals per a la coordinació de la família, la parròquia 
i l’escola en la transmissió de la fe

4.1. Ponència del P. Enric Puig, SJ, Secretari general de la Fundació Escola Cristia -
na de Catalunya

En relació a l’aplicació del segon objectiu del Pla Pastoral Diocesà 2011-2015, feu
tot el que Jesús us digui, es presenta una ponència a càrrec del P. Enric Puig i Jofra,
SJ, Secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. N’oferim un re-
sum a continuació.
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La seva aportació va desenvolupar el següent esquema:

1. Unes constatacions sobre l’entorn
—La família que recolza el creixement
—La parròquia que acull en comunitat
—L’escola que tracta d’arribar a tots i a tot
—Els nens, els adolescents i els joves que es faran adults

2. La iniciació cristiana, procés en formació
—Uns aspectes comuns per a qualsevol proposta educativa
—Paraules de l’Església a aquells que treballen amb els joves
—Paraules de l’Església als qui s’inicien

3. El procés de creixement en la fe
—Què ha d’integrar el procés de creixement en la fe
—On ha de portar el procés de creixement en la fe
—Com anar-hi. Pel camí de la pregària

4. Conclusió

Resum de la ponència del P. Puig:

1. Unes constatacions sobre l’entorn. Planteja que arriben unes generacions amb una
formació religiosa molt feble o inexistent, en una societat molt plural. La ruptu-
ra generacional fa difícil la transmissió de la fe i demana una presentació de l’E-
vangeli i de la possibilitat de viure la fe diferent d’aquella que s’ha emprat amb
les generacions anteriors. Hem de revisar els nostres processos pastorals.

1.1. La família que recolza el creixement. Els pares ensenyen amb un estil concret
de viure i no es poden inhibir del deure d’educar els seus fills, encara que avui
hi troben moltes dificultats. L’increment de la pràctica religiosa intermitent,
especialment visible en la pràctica dominical ha afectat també les famílies,
afeblint el testimoniatge dels pares.

1.2. La parròquia que acull en comunitat. El Concili Vaticà II recuperà el tarannà
renovador i creatiu del cristianisme. Disminuïda la presència pública de la fe
i de la religió, la fe sembla reduir-se per a determinats creients i no creients
a l’àmbit personal i privat. La disminució de vocacions fa que l’Església sigui
contemplada per molts com una estructura envellida. La transmissió de la fe
a les noves generacions es fa difícil. Encara que les paraules i les accions del
Papa Francesc han desvetllat noves expectatives.

En l’àmbit parroquial convé destacar: la dificultat de participació i la impli-
cació desigual dels pares en la catequesi, en la celebració dels sagraments i es -
pecialment en l’eucaristia dominical; el descens del nombre de baptismes, pri -
meres comunions i confirmacions.

1.3. L’escola que tracta d’arribar a tots i a tot. En l’àmbit educatiu observem una
confusió i inseguretat en els educadors que veuen qüestionada massa sovint
la seva autoritat professional i personal. Se’ls demana que assumeixin papers
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que són propis de l’àmbit familiar; a l’escola cristiana se li demana que ho re-
solgui tot, fins i tot la formació en la fe. Els canvis freqüents de legislació i el
dirigisme dels polítics treu llibertat i creativitat als centres educatius. L’esco-
la cristiana basa la seva acció en un projecte educatiu que posa l’Evangeli com
a centre i referent en la formació de la persona. Les escoles cristianes són per a
molts dels seus alumnes i famílies els únics ponts que apropen al fet religiós,
a la fe, a Jesucrist i a l’Església. Pel que fa a l’ensenyament de la Reli gió, les
dificultats legislatives i administratives, la indiferència i infravaloració per part
de pares i mares, fins i tot el menyspreu, fan de la classe de religió un mitjà in-
suficient per contribuir a la transmissió de la fe. El professor de Religió, a l’es-
cola pública, sovint ha de fer front a un gran nombre de dificultats i obstacles.

1.4. Els nens, els adolescents i els joves que es faran adults.
—Els problemes dels joves també ens afecten als adults. El món d’avui con-

sidera sovint el sector juvenil com un mercat de consum, i no com un sec-
tor al que cal ajudar a créixer i a madurar.

—L’actual cultura de la immediatesa gratificadora difícilment suscita pregun-
tes sobre la pròpia realitat, el sentit de la vida, el futur, la necessitat de com-
promisos.

—La irrupció dels nous mitjans de comunicació fixen hàbits abans que es
configurin els criteris.

—Amb tot, hi ha joves que valoren el compromís i el sacrifici personal per una
causa, joves que no tenen por al sacrifici sinó a una vida sense sentit. 

2. La iniciació cristiana, procés també de formació

2.1. Uns aspectes comuns per a qualsevol proposta educativa:
—Les propostes educatives han de formar en el rigor, en la consciència de fer

una tasca ben feta.
—Han de formular criteris.
—Han d’ajudar a configurar homes i dones capaços de construir i no de destruir.
—Les propostes educatives han de fonamentar en un mètode, han de tenir una

identitat. Els ideals sense mètode són cecs, de la mateixa manera que els
mètodes sense ideals són buits.

—Fan falta testimonis, no simples ideòlegs. La història de la nostra Església
és plena de testimonis que varen proposar projectes que varen engrescar els
joves. Necessitem educadors en la fe que siguin mestres i testimonis, o mi-
llor, testimonis que esdevenen mestres.

2.2. Paraules de l’Església a aquells que treballen amb els joves:
—Convé fugir de l’ansietat apostòlica i deixar-se portar per la pau apostòlica

i viure joiosament.
—Els adolescents i joves han de descobrir en els seus formadors en la fe, tes-

timonis del Déu de Jesús, del Déu que estima la vida.
—Cal ajudar a descobrir que els valors cristians es podem viure en la vida

ordinària.
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—Els educadors en la fe han de desvetllar la diversitat de les vocacions cris-
tianes i en aquest context també de vocacions al servei de l’Església.

—En una societat despersonalitzadora la credibilitat de l’Església passa per
la capacitat de generar acolliment personal.

—La paraula de l’Església entre els qui s’inicien en la fe ha de ser lliure i com -
promesa.

—Proposar als qui s’inicien una experiència de cristianisme. El nucli de la pa -
raula ha de ser l’Evangeli concretat en les virtuts.

—S’ha de provocar la trobada amb Jesús, en la intimitat de la pregària, en la cele -
bració comunitària amb els germans, en els sagraments, el rostre del necessitat...

2.3. Paraules de l’Església als qui s’inicien:
—Les paraules de l’Església han de tenir un to encoratjador que animin a cer -

car l’esperança. Un to que ajudi a descobrir la ressonància de les benau-
rances, avui.

—El contingut bàsic ha de ser la paraula i la vida de Crist i proposar, sense ver -
gonya, els valors típics dels cristianisme: l’esperit de sacrifici i d’esforç, l’es -
perança, la preocupació quotidiana per als altres.

—El procés de creixement en la fe, perquè sigui harmònic, ha de contemplar
tres aspectes que s’han de treballar alhora i amb una forta cohesió entre
ells: formació, vivència i celebració.

3. El procés de creixement en la fe

3.1. Què ha d’integrar el procés de creixement en la fe.
—Les accions coordinades de la catequesi, la família, l’ensenyament religiós

escolar a l’escola pública i l’escola cristiana serveixen i complementen el
procés d’iniciació cristiana d’infants, adolescents i joves.

—Han de tendir a harmonitzar tres dimensions que promoguin la unitat en-
tre la fe, la cultura i la vida: Formació + Vivència + Celebració.

—Si només donem formació, podem convertir el cristianisme en una filoso -
fia; si només donem vivència, portarem el jove a un activisme que amb el
temps quedarà desproveït de base i fàcilment de sentit; si només es tre -
ba llen els aspectes vivencials interiors i de celebració, es pot caure en un
espiritualisme desencarnat i desarrelat.

3.2. On ha de portar el procés de creixement en la fe.
—Aquest procés harmònic de creixement en la fe és una via per donar res-

posta a la realitat personal, social i eclesial que viuen les persones. Cal aju-
dar a superar la solitud del cristià que camina sol. 

—Hem d’ajudar els infants, adolescents i joves a generar aquelles actituds
que propiciïn la irrupció de Déu a les seves vides, l’acolliment del do de
la fe. Com fer-ho? Com ho farem?

3.3. Com anar-hi. Pel camí de la pregària
—En el silenci ens trobem i retrobem a nosaltres mateixos, retrobem els altres

i retrobem a Déu. Iniciem el camí de la pregària amb un primer pas: el si -
lenci. Caldrà fer exercicis de silenci.
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—El silenci ajuda a la reflexió sobre el que pensem, diem i fem. Silenci abans
de parlar, abans de fer.

—El silenci, afavorint el retrobament, ajuda a la reflexió i porta capa la pre -
gària, el trobament amb Déu.

—El procés personal de creixement en la pregària ha deportar a que aques-
ta reculli les necessitats i els desigs del propi jo, deixant-nos portar per l’Es -
perit, sense oblidar les realitats del món i deixant-se il·luminar per la Pa-
raula del Senyor, que és paraula de vida.

4. Conclusió

—La situació actual sobre aquest tema no és fruit de l’avui immediat. Els aspectes
ca pitals de la situació actual vénen de lluny, de fa unes dècades, encara que es ma-
nifesten ara amb una especial intensitat i de manera més impressionant i colpi -
dora.

—La situació de crisi econòmica, de models de valors. Ben segur que ho accentua.
Convé continuar reflexionant, cercar respostes, emprendre iniciatives, no deixar-se
endur per la rutina, per l’actualitat tòpica o pel políticament correcte; i, per damunt
de tot, convé continuar treballant amb esperança i des de l’esperança.

—Llegia fa temps que el que determina el futur d’un país no són només les persones,
sinó on posen el cor aquestes persones. Ajudem els infants, adolescents i joves a
posar-lo en Jesús i en el seu seguiment. 

4.2. Aportacions dels membres del CPD sobre aquest tema: experiències concre-
tes als arxiprestats i sectors funcionals, encerts, dificultats, desafiaments, rep -
tes, propostes de futur a la nostra Arxidiòcesi

Es presenten quinze intervencions dels membre del CPD que insisteixen, amb
diversitat d’accents, en els següents aspectes:
—Cal crear complicitats entre famílies, escoles i parròquies per donar pre-

ferència a la comunitat cristiana. Cal fomentar el diàleg entre aquestes tres
realitats, encara que costi. La complexa realitat social dificulta el consens.

—Cal eixamplar el pensament i no tenir por de sortit al carrer i anar cap a les
perifèries (Papa Francesc).

—Diverses intervencions remarquen l’oportunitat dels criteris proposats pel
P. Enric Puig, sobretot en la pastoral dels joves.

—Hi ha grups d’escoles que fan una pastoral totalment desvinculada de la
parròquia.

—Hi ha dificultats per trobar grups de matrimonis que puguin ser referents per
als matrimonis joves.

—A l’escola primària hi ha una gran diversitat de cultures i religions, i això di -
ficulta la classe de religió, que suposa separar els infants.

—Tenim dificultats per entendre els joves d’ara, que ja no són com els d’abans.
L’actitud d’escoltar és molt important en l’evangelització. També de famí-
lies no creients poden sorgir fills creients.

—La parròquia ha de recuperar el protagonisme en la seva funció evangelit -
zadora i catequètica. Hi ha experiències de bona col·laboració entre parrò-
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quies i escoles, en algun cas es fa catequesi a l’escola, però en conne xió
amb la parròquia.

—Es demana promocionar la religió a l’escola pública, especialment en bar -
ris on no hi ha escoles religioses, promocionant els elements del cristianis -
me que han configurat la cultura catalana (devocions, referents com San-
ta Eulàlia, etc.).

—És important treballar en els valors tant a les famílies com a les escoles i a
les parròquies.

—Es demana que es distingeixi entre cultura religiosa i catequesi.
—Cal pensar en coordinar millor la formació, la vivència i la celebració de la fe.

4.3. Paraules del P. Enric Puig, SJ 

El P. Enric Puig, SJ, diu que s’ha manifestat en les intervencions una certa
disparitat d’opinions i de propostes, i que cal ser realistes i deixar créixer les
realitats vives. Demana recuperar la formació cristiana a les famílies i una
millor comunicació entre les escoles i les parròquies. El concepte de parrò-
quia s’ha transformat. La formació, la vivència i la celebració cal que estiguin
presents en la realitat de l’infant i del jove. Cal tenir en compte els pro cessos
de preevangelització, evangelització i pastoral. Proposa reflexionar sobre el
«com» de la classe de cultura religiosa, sense desbancar la situació de pre -
evangelització de la classe de religió. 

4.4. Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal Arquebisbe valora molt positivament les aportacions del P.
Puig i dels consellers.

Demana el consell dels membres del CPD en relació a les dues propostes se-
güents:
—Creieu que cal donar importància i potenciar la relació entre les parròquies

i les escoles cristianes?
—Considereu que l’escola cristiana és una comunitat cristiana i que, per tant,

hauria d’oferir catequesi als alumnes, així com la preparació pels sagraments
de l’eucaristia en relació amb la parròquia?
Els membres del CPD responen afirmativament a ambdues preguntes del
Sr. Cardenal Arquebisbe.

5. Informacions diocesanes 

5.1. Carta pastoral del Sr. Cardenal Arquebisbe: Viure la fe i edificar la comunitat
cris tiana 

El Sr. Cardenal Arquebisbe presenta la seva carta pastoral: Viure la fe i edificar la co-
munitat cristiana. Per ajudar a tots a creure eclesialment i a edificar les nostres comu -
nitats cristianes sobre fonaments sòlids, ha escollit uns elements que ofereix a tota
l’arxidiòcesi. S’ha inspirat en la primera encíclica del Papa Francesc «La llum de la
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fe». En la segona part proposa uns suggeriments per continuar aplicant el nostre Pla
Pastoral partint de l’experiència pastoral que estem fent entre tots i que sintetitza en
tres verbs com a exigències d’aquesta hora de la vida de l’Església: caminar, edificar,
confessar.

5.2. Escola Diocesana d’Evangelització 

S’informa que l’Escola Diocesana d’Evangelització tindrà lloc de novembre del 2013
a maig del 2014 per treballar en línia amb el primer objectiu del Pla Pastoral Dioce-
sà 2011-2015: Anunciar Jesucrist als qui no el coneixen i als qui, havent-lo conegut,
s’han allunyat.

5.3. MultiArt

Es presenta un conjunt d’activitats que sota el nom de MultiArt es realitzaran del 22
d’octubre al 29 de novembre de 2013 a diversos espais per tal de comprendre les re-
lacions entre la fe i la cultura i les expressions de la fe en diverses creacions artísti ques.
Es realitzaran exposicions, reflexions, testimonis, cinema espiritual i cançó evan ge -
litzadora. 

5.4. El CPL dins de la col·lecció Emaús ha editat una publicació per a la Iniciació cris -
tiana dels infants de 0 a 7 anys: Deixeu que els infants vinguin a mi. Aquest opus -
cle correspon a una aplicació d’una de les accions proposades en el segon objec -
tiu del Pla Pastoral Diocesà.

5.5. Altres informacions

a) 07/10/2013.— Des de Pastoral Obrera informen d’una declaració del Moviment
de Treballadors-es Cristians d’Europa amb motiu de la jornada Mundial del Tre-
ball Decent, del passat 7 d’octubre.

b) 19/10/2013.— De la Delegació de Joventut s’informa que el mateix 19 d’octubre a
la parròquia de Santa Anna desenes de joves participen a la Jornada d’animadors
i que, com a novetat, durant aquest curs, es realitzarà una Escola d’Animadors per
a la formació específica d’animadors de grups de joves.

c) 28/10/2913 i 07/11/2013.— De Càritas Diocesana informen que el 28 d’octubre
a les 19 h. tindrà lloc un concert del Servei d’Acompanyament i Ocupació. I un
altre concert solidari el 7 de novembre al Palau de la Música.

d) 30/10/2013.— El 30 d’octubre de 2013, a la Facultat de Teologia, es farà una jor-
nada commemorativa del centenari del Dr. Jubany i del Dr. Bonet Muixí.

e) 17/11/2013.— El 17 de novembre de 2013 es realitzarà una missa de cloenda dio-
cesana de l’Any de la Fe i tercer aniversari de la Dedicació de la Basílica de la Sa-
grada Família.

6. Pregària final 

El Sr. Cardenal Arquebisbe agraeix l’assistència dels consellers i clou la reunió amb
la pregària de l’Angelus.
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Crònica

Actes en memòria de Mons. Joan Carrera Planas

El 3 d’octubre de 2008 moria a l’Hospital de la vall d’Hebron de Barcelona als 78 anys,
a conseqüència d’un vessament cerebral, Mons. Joan carrera Planas, bisbe auxiliar
de Barcelona.

El 16 de març de 2012 es constituïa oficialment la comissió Memorial Bisbe Joan Car -
rera a la parròquia de Sant Isidre Llaurador, a l’Hospitalet de Llobregat. Aquesta co-
missió té com a objectius recordar la memòria del bisbe Joan, que fou rector d’aquesta
parròquia del 1976 al 1991 i realitzar un actes d’homenatge coincidint amb el cinquè
aniversari del seu traspàs a la casa del Pare. Un dels membres fundadors d’aquesta co -
missió és Jordi Breu, que amb Jordi Garcia i Jesús Gandul varen proposar-ne la cons-
titució a Mn. Francesc Prieto, actual rector de las parròquia i delegat diocesà de Vi-
da Consagrada, el qual acollí amb molt d’interès la iniciativa.

Pel que fa als trets més significatius de Mons. Joan Carrera, Jordi Breu —que el va trac -
tar des que tenia 14 anys i era escolà a la parròquia de Sant Isidre— ha dit que «desta -
caria la seva proximitat davant de les necessitats de les persones que l’envoltaven; era
una persona oberta sempre, com ho feia Jesús, a l’acolliment de l’altre». I afegeix
que «era un home de Déu, d’una gran humilitat, que sempre tenia una paraula d’aju-
da i comprensió. La seva capacitat de posar pau i de buscar concòrdia, de treballar
pel bé; la seva implicació amb el món obrer i els immigrants el van fer pròxim a la
realitat social que l’envoltava. Això feia que tothom que el va tractar sentís de ben a
prop el testimoni de fe en Jesucrist.

»El bisbe Joan va ser un gran comunicador que sabia compaginar la seva experièn-
cia intel·lectual amb una pedagogia que el feia entenedor a tothom. La seva impli-
cació amb els mitjans de comunicació deixava ben palès que creia en la seva impor-
tància a la nostra societat actual. Sempre respectuós, però contundent i valent, li
van valer el respecte i l’estimació dins i fora de l’Església. La seva fe cristiana i la se-
va vocació de pastor el van portar sempre a fer present l’Evangeli en la vida de les
persones i en la identitat i la cultura de Catalunya», afegeix Jordi Breu en unes de-
claracions a Catalunya Cristiana (30/06/2013, pàg. 21), el setmanari en el qual va col -
laborar des dels primers moments Mons. Carrera, escrivint uns articles de gran in-
terès pastoral, que després han estat recollits en un llibre.

558 [66] octubre - BAB 153 (2013)



Actes celebrants

El dissabte 28 de setembre, a les 11 h, hi hagué una ofrena floral a la tomba on des-
cansen les restes mortals del bisbe Joan al cementiri de Montjuïc (Barcelona) i a les
18 h, es va inaugurar l’exposició retrospectiva de la vida del bisbe Joan a la parrò-
quia de San Isidre.

El dijous 3 d’octubre, a les 20 h, amb motiu del cinquè aniversari de la mort del bis -
be Carrera, hi hagué l’acte de la inauguració d’un nou espai a la ciutat de l’Hospita-
let que portarà el nom del que fou bisbe auxiliar de Barcelona: els Jardins Bisbe Joan
Carrera, situats entre la parròquia de Sant Isidre i l’actual Ciutat de la Justícia.

En el curs de l’acte, el nostre Cardenal Arquebisbe va qualificar els nous Jardins com
una expressió de tota la seva tasca. «Ell va anar sembrant moltes coses amb moltíssi -
mes persones, predicant l’Evangeli, donant bons consells i ajudant els necessitats, i
ara tot això ens ho recorden les flors que s’han fet realitat en aquest jardí», va explicar
el Cardenal. També va dir que era important «agrair al bisbe Carrera tot el que va fer
en aquesta estimada parròquia, que li agraeix tot el que va fer al servei dels altres».

Per la seva banda, l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, va assegurar que el bis -
be Carrera mereixia aquest reconeixement sobretot per la seva contribució a la cohesió
social en uns moments de canvis i de naixement de noves comunitats en els barris.

En l’acte també hi van ser presents l’abat de Montserrat, Josep M. Soler, i els mem-
bres del Memorial Bisbe Carrera. També hi havia altres personalitats com la presi-
denta del Parlament, Núria de Gispert; l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol;
i el director general d’Afers Religiosos, Enric Vendrell.

Després d’aquest acte, a les 20 h, es va celebrar l’eucaristia a la parròquia, presidi-
da per l’Arquebisbe de Barcelona, el Cardenal Lluís Martínez Sistach, el qual, a l’ho -
milia va destacar que el bisbe Joan «feia olor d’ovella, com demana actualment el Pa-
pa Francesc als pastors».

El dissabte 5 d’octubre, a les 18 h, hi hagué a la parròquia de Sant Isidre una xerra-
da-col·loqui sobre la figura del bisbe Joan des de diferents vessants: eclesial, social,
cultural, polític... Hi participaren Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalu -
nya entre els anys 1980 i 2003; Joaquim Ferrer, president de la Lliga Espiritual de
la Mare de Déu de Montserrat; el Dr. Jaume Aymar, degà de la Facultat de Filosofia
de Catalunya i director de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel; Ignasi Garcia Clavel,
director d’Afers Religiosos de la Generalitat entre els anys 2000 i 2004 i ara director
d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona, i Arcadi Oliveres, president de Jus-
tícia i Pau.

El dia 4 d’octubre a la parròquia de Sant Francesc d’Assís (Bufalà, de la qual el bis -
be Joan havia estat rector i veí del barri fins al final dels seus dies, es va celebrar una
eucaristia presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull. Hi ha-
gué també tres testimonis de seglars: Joan Soler Amigó, pedagog i escriptor; Clara
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Pujadas, de l’Orde de verges consagrades i farmacèutica, i Montserrat Illa, respon-
sable de la Càritas parroquial. Es va recordar sobretot l’acció social del bisbe Joan
en els barris perifèrics de la ciutat.

El dissabte 19 d’octubre a les 10 h es va fer una visita al monestir de Sant Jeroni de
la Murtra, on hi ha l’arxiu i el llegat personal del bisbe Joan, amb les explicacions del
Dr. Jaume Aymar, que hi resideix. Es pot trobar més informació d’aquests actes en
el blog: http//memorialbisbejoancarrera.blogspot.com.es/

Inauguració de curs a les facultats eclesiàstiques
de Filosofia i de Teologia de Catalunya

El cardenal de Barcelona i Gran Canceller de les Facultats Eclesiàstiques de Catalu -
nya, Dr. Lluís Martínez Sistach, inaugurà el dia 9 d’octubre de 2013 el curs acadèmic
2013-2014 de la Facultat de Filosofia de Catalunya (FFC), de la Facultat de Teolo-
gia de Catalunya (FTC), de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i de l’Insti-
tut de Teologia Fonamental. A l’acte, celebrat a l’aula magna del Seminari Conciliar
de Barcelona, hi van assistir els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense.

En primer lloc, a les 10 h, el Sr. Cardenal Arquebisbe va presidir a la capella del Se -
minari Conciliar la Missa de l’Esperit Sant, concelebrada amb els altres bisbes, degans
i professors de les dues Facultats. Hi varen participar també molts professors i alum-
nes. L’homilia pronunciada pel Dr. Martínez Sistach es publica a la secció del Prelat.

Després, a les 11.15 h. A l’aula magna hi hagué l’acte acadèmic, obert amb la presen -
tació de la Memòria del curs 2012-2013 pels dos degans.

En la seva intervenció, el degà-president de la FTC, Dr. Armand Puig, va dir que una
de les preocupacions d’aquesta institució és la de «viure oberta a tot allò que suc ceeix
en l’Església i en el món; ens interessa acollir i escoltar persones i realitats que puguin
ajudar a comprendre el batec de la humanitat i de l’Església». En aquesta mateixa lí-
nia, el Dr. Puig va afegir que la FTC se sent molt a prop del Papa Francesc, «el Pa-
pa de la misericòrdia, l’home que en mig any ha aconseguit que el món sencer escoltés
i veiés l’Evangeli de Jesús concretat en la seva humanitat, espiritualitat i profecia».
Per aquest motiu, la FTC «se sent inserida, mitjançant els bisbes que formen el Con-
sell del Gran Canceller i el mateix Gran Canceller, en aquell corrent d’unitat i d’unió
eclesials que passa per aquell que presideix l’Església en la caritat».

«La nostra Facultat —va continuar dient— vol estar molt atenta a aquest kairòs per
a l’Església i per al món sencer. L’Església catòlica es presenta, avui més que mai,
com a mare de tots i servidora dels pobres, veu dels sense veu i testimoni radical de
l’E vangeli, guaridora de ferides i esposa sense màcula del seu diví Espòs. És tasca
de les Facultats de Teologia fer-se ressò articulat dels ensenyaments papals, cons-
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truint discursos teològics a partir de les seves paraules i del seu magisteri quotidià,
cercant la sintonia profunda que s’estableix entre la fe de l’Església, que el Papa in-
corpora, i la intel·ligència d’aquesta fe, que de sempre ha estat la tasca de la teolo-
gia. És un goig i un deure, com a fills de l’Església, poder contribuir a aquest ponti-
ficat des de la recerca teològica. El Papa Francesc és una benedicció que s’origina en
l’acció de l’Esperit i passa per aquesta mateixa acció en l’Església i en el món d’a-
vui. Cal seguir el seu pas, ferm i decidit, i explicar les petjades que està deixant en
aquest moment de la història», va dir el Dr. Armand Puig.

«L’enfortiment institucional de la Facultat passa, sens dubte, pel manteniment d’un
nivell alt de la recerca. No vull dir amb això que els altres dos elements institucionals
—la docència i les infrastructures— no siguin importants, però el desenvolupament
de la tasca pròpia de la teologia i la projecció exterior de la Facultat van lligats a la
nostra capacitat de crear reflexió de manera rigorosa i compartida», explicà el degà
de la FTC. «La Facultat de Teologia serà el pulmó intel·lectual de l’Església catala-
na en la mesura que no sigui tan sols un centre d’ensenyament sinó que, atenta als
moviments de l’Església i del món, cerqui respostes i promogui projectes que les fa-
cin possibles. Concretament, i pel que fa a la recerca, la FTC s’estructura actualment
en tres nivells: departaments, seminaris i grups de reflexió. El primer i el segon nivell
són estrictament acadèmics, mentre que el tercer té un caràcter de diàleg amb el món
de la cultura».

Abans d’acabar, el Dr. Armand Puig agraí la tasca que durant 26 anys ha realitzat per
a la Facultat el que ha estat el seu secretari i gerent, Vicenç Bosch i Miquela, que es
jubila. «En Vicenç ha estat tota una institució per a la Facultat, que l’ha servida amb
una fidelitat insubornable i ha contribuït a la presa de decisions i a la bona mar xa
de la casa; la seva ponderació i mesura i la seva visió dels temes des de l’experiència
acu mulada han fet d’ell un element imprescindible». El Dr. Puig li lliurà la Medalla de
la Facultat de Teologia i el convidà a formar part del Consell d’Economia de la FTC.
El seu lloc l’ocuparà la llicenciada Concepció Huerta i Vallès.

Activitat acadèmica de la Facultat de Teologia de Catalunya

Les xifres d’alumnat a la FTC mostren un manteniment en relació als darrers anys pel
que fa al quinquenni institucional —113 alumnes—, i un lleuger descens a la lli-
cència —108 alumnes, 30 dels quals oients—, i al tercer cicle o doctorat: 8 alumnes.
En total, han estat 229 alumnes —el curs passat eren 273. A la Facultat com a tal, els
llicenciands han estat 44 —42 en els Departaments de Teologia Sistemàtica, Sagra-
da Escriptura i Teologia Moral, 1 al CETEM i 1 a l’IREL— i els doctorands han es tat
8; a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona hi ha hagut 19 llicenciands i 1 doc-
torand; a l’Institut de Teologia Fonamental, 45 llicenciands —30 dels quals eren
oients— i 1 doctorand. D’altra banda, el Curs de Pastoral per als candidats al Minis-
teri Presbiteral es va oferir a 5 alumnes; l’Escola de Llengües va comptar amb 25 ma-
trícules; i el Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església, amb 11. En total, 41
alumnes. Pel que fa a les activitats no acadèmiques, el Curs d’Aprofundiment Bíblic
va tenir 23 alumnes, la Formació Permanent, impartida tant a Barcelona com a Sant
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Cugat, va assolir la xifra de 146 alumnes, i el Curs d’Estiu de Teologia, 30. El nom-
bre total d’alumnes inscrits a les activitats no acadèmiques va ser de 199. Així, doncs,
es van inscriure a la Facultat i als seus dos Instituts incorporats un total de 469 alum-
nes. Cal destacar també, com a dada significativa, el nombre de persones, un total de
325, que el curs passat van participar en les activitats extraordinàries de la Facultat,
jornades, congressos i simposis internacionals amb els quals la Facultat amplia la se-
va activitat, més enllà de la tasca estrictament acadèmica.

Novetats a la Facultat de Filosofia de Catalunya (URL)

Segons va explicar el Dr. Jaume Aymar, degà-president de la FFC, aquesta Facultat,
incorporada a la URL, va comptar el curs 2012-2013 amb un total de 136 alumnes,
dels quals 34 van optar per la modalitat d’aules obertes, adreçades a tots aquells que
volen formar-se en un pensament sòlid i alhora obert, un saber de síntesi. 

El Dr. Jaume Aymar anuncià que ha estat aprovat com a títol propi de la URL el Di-
ploma d’Especialització Universitària en Gestió del Patrimoni Cultural Eclesiàstic,
dirigit per ell mateix, dins l’àrea d’Humanitats. Hi ha participat la Facultat de Teolo-
gia, l’Abadia de Montserrat, la Biblioteca Episcopal, Catalonia Sacra i La Salle. Ja
s’ha impartit la primera edició durant el segon semestre d’aquest curs, amb èxit d’as-
sistència. També va comunicar que «ha estat aprovat un nou Programa de Doctorat
oficial, d’acord amb la nova legislació, i que s’organitza conjuntament amb la Facul-
tat de Ciències Socials i Humanes de la Universitat Pontifícia Comillas». És el primer
programa de Filosofia que reuneix aquestes condicions legals que es podrà impartir
a les Universitats catalanes.

Llicó inaugural del Dr. Ignasi Roviró

El vicedegà de la FFC, Dr. Ignasi Roviró, pronuncià la lliçó inaugural del curs 2013-
2014, que portava per títol La bellesa salvarà el món, i en la qual va afirmar que «la
bellesa està cridada a salvar-lo». El resum de la seva intervenció és el següent: Dos-
toievski, el gran novel·lista rus, fa dir al protagonista de L’Idiota una frase que ha es-
tat repetida centenars de vegades. «La bellesa salvarà el món» va ser lema del discurs
de rebuda del premi Nobel per part d’Alexander Soljenitsin i ha estat citada per pa-
pes i personatges destacats del món de la cultura. És cert, però, que la bellesa pot sal-
var el món? Quina és la bellesa que el pot salvar? Avui, la bellesa ha esdevingut un
producte comercial que enganxa encara més al consum. En el nostre mercat hipercon -
sumista, la bellesa és el centre més potent. Les coses es dissenyen i es fan més be lles
per vendre’s més bé. Els cossos s’omplen de bellesa per ser més atractius. La indús -
tria de la bellesa és l’arma poderosa de la nostra societat líquida. La bellesa no ha sal-
vat el món, l’ha suplantat. L’art ha abandonat la bellesa. Quina és la bellesa de Dos-
toievski? Si alguna bellesa ha de salvar el món és aquella que ens crida als dubtes,
als enigmes; aquella que ens revela contra el món, que ens desenganxa de les coses
per portar-nos als enigmes i misteris. La bellesa que pot salvar d’aquest món injust,
estrany, paradoxal, és aquella que ens separa de les coses, dels processos i dels cos-
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sos dissenyats. Afegia Dostoievski: «la bellesa és un enigma», nosaltres n’hem fet una
seguretat.

L’acte es va cloure amb les paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe que es publiquen a
la secció del Prelat en aquest mateix número del BAB. L’acte es va cloure amb una in -
tervenció musical a càrrec de la Capella Sacra de Catalunya, dirigida per Albert Pàmies. 

Inauguració de curs a diverses institucions 
acadèmiques

A la Fundació Joan Maragall

El cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, presidí la inaugura -
ció de curs a la Fundació Joan Maragall (FJM) i va pronunciar unes paraules que es
publiquen a la secció del prelat en aquest mateix número del BAB. L’acte es va cele -
brar el dia 7 d’octubre a les set del vespre a la sala d’actes del Seminari Conciliar de
Barcelona.

L’acte es va obrir amb unes paraules del Sr. Josep M. Carbonell, president de la Fun-
dació. Després, va pronunciar la conferència inaugural del curs la periodista i direc-
tora de El matí de Catalunya Ràdio, Mònica Terribas, i es va cloure l’acte amb les pa -
raules del Sr. Cardenal que es publiquen a la seva secció en aquest mateix BAB.

En una sala d’actes desbordada per l’afluència de públic, la periodista parlà sobre «Mit -
jans de comunicació i religió: una relació acomplexada». Va començar enumerant
aquells «valors cristians sobre els quals s’assenta la nostra societat i que han evitat el
col·lapse davant la crisi: l’austeritat, el sacrifici, la solidaritat i la família». Gràcies a
aquests principis, la societat catalana està tirant endavant, però «per què l’Església
no ha estat capaç de capitalitzar sistemàticament la desesperança provocada per la cri -
si?», es preguntà la periodista. Terribas va enllaçar aquest plantejament inicial amb el
títol de la conferència al afirmar que «la manera com es relaciona una institució amb
els mitjans de comunicació, d’aquesta mateixa manera la institució existeix en l’opinió
pública», posant sobre la taula la qüestió de com es comunica l’Església i com s’ha
de relacionar amb els mitjans.

Amb aquest plantejament, Terribas va situar la figura del Papa Francesc com a vete bra -
dora de tot el seu discurs, com a eix central i exemple del que hauria de ser la co -
mu nicació de l’Església. «Francesc ha entès que l’Església necessita un lideratge pro-
per i pròxim; mai un Papa no s’havia mostrat tan diligent davant de la injustícia social».
Segons la periodista, el que ha fet singular la resposta de Francesc, per exemple davant
del drama de Lampedusa, han estat «la contundència i la immediatesa». El mateix ha
succeït en el cas de Síria, on el Papa va advertir sense embuts a Obama sobre les con-
seqüències d’un atac bèl·lic per part dels EUA.
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«Francesc ha portat l’autocrítica al Vaticà, concedeix entrevistes, no tem els micrò-
fons». Tot això, segons Terribas, ha contribuït a fer que els mitjans s’aproximin al Pa-
pa, perquè el Papa s’ha aproximat a ells amb un discurs i un llenguatge que s’entén”.
Mònica Terribas va cloure la seva intervenció explicant que el Papa Francesc «està
cridant la seva comunitat a través dels mitjans, servint-se d’ells, perquè veu que no-
més amb l’Església no tirarà endavant». La periodista va cloure la conferència sinte-
titzant el que per a ella està suposant la figura del Papa Francesc: el final dels preju-
dicis i complexos entre l’Església i els mitjans de comunicació. 

A l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB)

La inauguració de curs es va celebrar el dimarts 8 d’octubre de 2013, a les 19 h, a la
sala d’actes del Seminari Conciliar de Barcelona. Varen ocupar la presidència de l’ac-
te el cardenal Lluís Martínez Sistach, el cardenal Walter Kasper, que pronuncià la lli-
có inaugural sobre «El moviment ecumènic com a moviment per a la pau»; Armand
Puig, degà de la FTC; Antoni Matabosch, director de l’ISCREB, i Núria Caüm i Mar
Galceran, responsables dels ensenyaments presencials i virtuals de l’ISCREB.

El Dr. Matabosch va dir que es complien els 18 anys de la creació de l’ISCREB «i
per tant esperem haver arribat a la majoria d’edat i poder considerar-nos com una ins-
titució universitària, adulta, madura, assentada». Sense identitat no seríem res. La nos -
tra identitat cal que sigui una identitat dialogal. Sense identitat no hi pot haver diàleg
i sense diàleg no hi pot haver una veritable i rica identitat. Per aquesta raó l’ISCREB
ofereix en el segon cicle uns estudis sobre la identitat cristiana (Teologia Bíblica) i uns
altres sobre el diàleg en els seus diferents nivells (cultural, ecumènic i interreligiós).

El Dr. Matabosch va afegir que se sentien molts identificats amb el Papa Francesc quan
ha dit que la pitjor malaltia és l’immobilisme, molt pitjor que equivocar-se. També va
dir que el total d’alumnes matriculats el curs passat en els estudis reglats de l’ISCREB
fou de 954, dels quals 220 seguiren els estudis presencials, 690 els virtuals i 43 feren
assignatures en les dues modalitats. S’han continuat oferint cursos d’extensió univer-
sitària; a l’Escola de Teologia del Maresme a Mataró, amb una trentena d’alumnes i
al curs sobre textos sagrats de les religions amb el Diàleg Interreligiós Monàstic a Mont -
serrat, una vintena. L’Actualització Teològica per a mestres i professors d’escoles cris -
tianes tingué un gran increment: 417 matriculats. El nombre de professores que im-
partiren alguna assignatura a l’ISCREB fou de 92.

El cardenal Walter Kasper (Alemanya 1933), teòleg de renom internacional i president
emèrit del Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians, va pronun-
ciar la lliçó inaugural titulada «L’ecumenisme com a moviment de pau en els segles XIX

i XX».

El cardenal Kasper va traçar un exhaustiu recorregut per la història de l’ecumenime,
partint de la pregària de Jesús «Pare, que tots siguin u, perquè el món cregui que vós
m’heu enviat», passant per Sant Agustí i figures com Bossuet per arribar fins als nos-
tres dies. «Un moviment ecumènic com el coneixem ara no va arribar fins al segle XX»,
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va dir. En quan al vaticà II, ja la primera constitució conciliar, la Sacrosanctum Con-
cilium, en el pròleg, incorporava la promoció de la unitat dels cristians en el programa
del Concili. I el decret Unitatis redintegratio afirma que el moviment ecumènic és «un
impuls de l’Esperit Sant». Ja abans, en la Conferència Mundial de les Missions, cele -
brada l’any 1910 a Edimburg, es troba el que es considera com el punt de partença
del Moviment Ecumènic modern, d’on varen sorgir els grups de pregària per la unitat
dels cristians i on es va detectar que el fracàs de les iniciatives en terres de missió era
provocat en gran mesura per la divisió dels cristians.

El cardenal va dir també que el Moviment ecumènic va arribar quan començava la se -
cularització moderna, quan dos sistemes totalitaris —el nazismes i el marxisme—
esclavitzaren l’home i varen desencadenar dues guerres mundials gairebé consecuti-
ves. Respecte de l’ecumenisme en el present, va indicar la gairebé total concordança
de l’Església catòlica amb les Esglésies orientals o «ortodoxes», ja que amb elles
«compartim una mateixa comprensió sacramental, el set sagraments i la constitució
episcopal de l’Església, així com el culte dels sants, i de manera particular el culte a la
Mare de Déu». En canvi, amb les Esglésies de la Reforma «el problema és molt més
profund».

El cardenal Kasper va cloure la seva lliçó dient que ni l’Església ni l’ecumenisme són
un fi en si mateix. «La unitat de l’Església està al servei de la unitat del món i de la
humanitat, Jesús ha pregat perquè tots siguin u, a fi que el món cregui. La unitat dels
cristians i el compliment de la seva missió en el món, per voluntat de Jesús, estan units
inseparablement. El camí de la unitat serà llarg i difícil, però ha crescut la conscièn -
cia de la unitat dels cristians. És un progrés que està encara a mig camí. El moviment
ecumènic és el major moviment en favor de la pau del darrer segle i pot continuar es-
sent-ho en el nou segle encara jove, però esquinçat per forts conflictes. Amb paraules
del Concili Vaticà II, es pot dir que, sota l’impuls de l’Esperit Sant, el Moviment ecu-
mènic, és una resposta de Déu als signes dels temps. Donem-li gràcies per això».

Després es varen lliurar els diplomes a les promocions dels diplomats i llicenciats i l’ac -
te es va cloure amb una intervenció musical i amb unes paraules del degà-president
de la FTC, Dr. Armand Puig. El Cardenal Martínez Sistach va cloure l’acte amb les
paraules que es publiquen a la secció del Sr. Arquebisbe en aquest mateix número del
BAB. 

A la Universitat Ramon Llull

La inauguració de curs a la Universitat Ramon Llull es va celebrar el dimecres 10 d’oc -
tubre a la Sala Multimèdia de l’IQS (Via Augusta, 390, de Barcelona). El Sr. Carde -
nal presidí la missa de l’Esperit Sant a les 10.15 h, a la capella del Col·legi Sant Igna -
si de Sarrià (c/ Carrasco i Formiguera, 32).

Varen presidir l’acte acadèmic el nostre Cardenal Arquebisbe —que pronuncià les
paraules que es publiquen a la secció del Prelat—; Antoni Castellà, secretari general
d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, que subratllà tres reptes del
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sistema universitari català en els àmbits docent (oferta acadèmica), internacionalit-
zació i recerca, i Joan Josep Bruguera, president del Patronat de la URL.

També es va lliurar la Medalla d’Or de la URL al Sr. Leopoldo Rodés, president del
Patronat de la URL del 2004 al 2012, i a la Dra. Esther Giménez-Salinas, rectora mag -
nifica de la URL del 2002 al 2012. La laudatio del guardonats va estar a càrrec del
Sr. Josep Bruguera, president del Patronat de dita Universitat i tot seguir el Dr. Salva -
dor Pié, secretari del patronat de la UR, llegí l’acta de concessió dels guardons. Des-
prés de la resposta del guardonats hi hagué una interpretació musical a càrrec del cor
Ensemble Cambra 16.

La segona part de l’acte començà amb la lectura del resum de la Memòria del curs
anterior a càrrec de la secretària general de la Universitat, Dra. Anna Berga.

La lliçó inaugural del curs la pronuncià el Dr. Joël Jean-Mairet, doctor en Biologia
Cel·lular i Inmunoteràpia. El títol era: «De la idea al mercat. Perspectiva de l’empre-
nedor: el cas de Glycart Biotecnology AG». Va explicar què és la biotecnologia i com es
finaça, i parlà de la seva experiència personal com a emprenedor, la qual comença amb
la tesi doctoral fins a l’evolució de l’empresa que va crear: Glycart Biotecnolo gy AG.

L’acte es va cloure amb l’atorgament i el lliurament dels premis extraordinaris de doc -
torat. El Dr. Josep M. Garrell, rector de la URL, en el seu parlament va dir: «En el dar -
rer curs hem estat testimonis de com cada cop més famílies necessiten ajuts econòmics
perquè els seus fills puguin continuar estudiant a la Universitat. Des d’aquí cal agrair
a tota la nostra comunitat els esforços, imaginació i sacrificis que moltes persones han
fet i fan per tal de reduir l’impacte de la crisi».

Actualment la URl està integrada per l’IQS —el president del qual és el P. Enric Puig,
SJ—, Blanquerna —presidida pel Dr. Salvador Pié—, La Salle, Facultat de Filoso-
fia, ESADE, Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, TSI Turisme
Sant Ignasi, I.U. Observatori de l’Ebre, I.U. de Salut Mental Vida i Barraquer, Institut
Borja de Bioètica i Escola Superior de Disseny Esdi (com a centre adscrit).

Les Confraries i Germandats, acollides 
per primera vegada a la Sagrada Família

Més de quatre mil membres d’una quarantena de Germandats i Confraries varen par-
ticipar el passat diumenge, 20 d’octubre, en una missa celebrada a la basílica de la
Sagrada Família i presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistach, a qui acompanya-
ren a l’altar el bisbe auxiliar, Sebastià Taltavull; el delegat diocesà encarregat d’aques-
tes associacions religioses, mossèn Gregori Manso, i una vintena de sacerdots, entre
els quals hi havia el vicari episcopal, mossèn Joan Cuadrench; el secretari general de
l’arquebisbat, mossèn Sergi Gordo, i els consiliaris d’aquestes germandats i confraries.
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Els presidents i germans majors de les diverses confraries i germandats, portant els
seus estendards i els seus «sin-pecado» es varen situar davant la façana del Naixe-
ment, i varen fer l’entrada a la basílica. Un moment molt emotiu de l’inici de la cele -
bració fou quan varen fer l’entrada al temple dos passos portant les imatges de Je-
sús i de Maria, que varen ocupar llocs destacats en el creuer de la basílica, entre cants
dels cors de les diverses Germandats del Rocío i les aclamacions espontànies i joio-
ses dels assistents. Eren la imatge del Jesús Captiu, d’una Germandat de Mataró, i per
representar Santa Maria, en un gest d’arrelament a Catalunya, es va escollir la Mare
de Déu de la Mercè.

A l’inici de la missa, Manuel Zamora, president del Consell General de Germandats
i Confraries de l’Arquebisbat de Barcelona, va dirigir-se a l’assemblea expressant l’a -
legria i l’agraïment d’aquestes associacions al Cardenal pel fet de ser acollits, per pri-
mera vegada, a la Sagrada Família, «un lloc tan emblemàtic de Barcelona i de tot Ca-
talunya».

Durant tot l’acte es va fer un ús tant del català com del castellà. La música de l’entra -
da va estar a càrrec de la banda de cornetes i tambors de la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza de Mataró. En la part dels
cants hi varen participar els següents cors: Germandat de Nuestra Señora del Rocío
de Sabadell, Hermandad de Nuestra Señora del Rocío «Los Romeros», de Nou Bar -
ris-Barcelona; Hermandad Filial de Nuestra Señora del Rocío, de Cornellà de Llobre -
gat; Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cerdanyola del Vallès, Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío de Barcelona, Hermandad Rocieros de Carmona, de l’Hos -
pitalet de Llobregat.

Es donava la circumstància que la més antiga de les Confraries i Germandats presents
era precisament catalana: la de Sant Marc, de Mestres sabaters, fundada a l’Edat Mit-
ja. A l’homilia el cardenal Martínez Sistach invità els germans i confrares a fer honor
a aquestes associacions i al seu esperit, que ha estat sempre el de donar culte a Déu
i ajudar els pobres i necessitats. També ens invità a no restar tancats dins de les seves
associacions, sinó a obrir-se a l’Església, tant la local com la universal, i a ser fidels
en el compliment dels seus deures com a cristians, especialment els recomanà la par-
ticipació en la missa dominical. (Vegeu el text íntegre de l’homilia a la secció del Prelat.)

El moment de la pregària dels fidels es va centrar sobretot en pregar perquè aquestes
associacions puguin complir les orientacions que els va donar el Papa Francesc en la
trobada que varen tenir amb ell al Vaticà el passat mes de maig.

Al final de la celebració, el cardenal va voler anar davant la imatge del Jesús Captiu i
de la Mare de Déu de la Mercè, i els portants de les dues imatges li varen dedicar una
«aixecada d’honor», enmig dels aplaudiments de tota l’assemblea.

La celebració, tota ella molt vibrant, religiosa i a la vegada molt popular, acabà amb
el cant per tots els cors rocieros de la «Salve de la Virgen del Rocío», cant que posà
llàgrimes en molts rostres. «Dios te salve, María del Rocio Señora, Luna, Sol, Nor-
te y Guía y pastora celestial». Però els rostres emocionats també somreien en sentir
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aquell entranyable «Olé, olé, olé. / Al Rocío yo quiero volver / a cantarle a la Virgen
con fe / con un Olé, olé, olé.»

Concessió al Sr. Cardenal Arquebisbe 
de la «Gran Creu de Justícia»

El dia 21 d’octubre de 2013, en un acte celebrat a la catedral de Barcelona, el Carde-
nal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, rebé la «Gran Creu de Jus-
tícia», atorgada per l’Estament de Cavallers Nobles del Principal de Catalunya.

L’acte de la concessió es va iniciar a les 19 hores, amb la celebració de la santa mis sa
a l’altar major de la Catedral, presidida pel Sr. Cardenal, que concelebrà amb Mn. Jo-
sep A. Arenas, Mn. Josep Pavia i Mn. Josep Vives, membres del Capítol de canonges
de la catedral, i amb el seu secretari particular, Mn. Alfred Sabaté. Actuà com a dia-
ca en la celebració Mn. Xavier Rius, adscrit a la catedral. A la celebració eucarística
hi varen assistir membres de l’Estament de Cavallers i un nombrós grup de fidels.

El Sr. Cardenal Arquebisbe pronuncià l’homilia i comentà les lectures bíbliques del dia.
La primera (Rm 4,20-25), fent especial insistència en la fe d’Abraham, exemple per
a tots els creients, ja que posà per sobre de tot la seva confiança en Déu. «També
nosaltres hem de tenir molta fe i, si aquesta fe passa per moments de prova, hem de
viure aquests moments com una expressió de la nostra fidelitat a Déu —va dir— i re-
cordà unes paraules del Papa Francesc que va dir als cristians: “Deixeu-vos sorpren -
dre per Déu”».

Fent referència a la lectura de l’Evangeli d’aquell dia (Lc 12,13-21), el Cardenal va
dir que tot cristià està cridat a imitar Jesucrist, que passà per aquest món fent el bé i
no posant el cor en els béns d’aquest món que puguem posseir, siguin molts o siguin
pocs. També en aquest punt, va esmentar un altre pensament del Papa Francesc quan
diu als seus oients una frase que va sentir essent un infant dels llavis de la seva àvia:
«la mortalla no té butxaques». D’aquest món no ens en portem els béns materials, si-
nó les bones obres. Les obres fetes per ajudar els germans més necessitats, com ens
en donen exemple, des dels seus inicis, les confraries fundades a la nostra terra per
donar culte a Déu i ajudar els membres de la societat més necessitats.

Acabada la celebració de l’eucaristia, al cor de la catedral, tingué lloc la imposició
de la «Gran Creu de Justícia» al Sr. Cardenal. Un dels membres de l’Estament va lle-
gir l’Acord del Gran Capítol pel qual es concedia el seu màxim guardó al nostre Car-
denal Arquebisbe. A continuació, el Sr. Joan-Xavier Bofill i Pellicer va glossà la per-
sonalitat del Dr. Lluís Martínez Sistach, repassant la seva biografia i les seves activitats
apostòliques i les seves publicacions. Tot seguir el Sr. Jaume Bertomeu i Julià, com
a Gran Mestre de l’Estament, imposà la Gran Creu al Sr. Cardenal.
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El Dr. Martínez Sistach va dir que era per a ell un motiu de goig, de satisfacció i d’a-
graïment rebre un guardó d’un Estament que té més de mil anys d’història, ja que fou
fundat en el segle X. Va esmentar que, com a nascut a la ciutat de Barcelona, agraïa
a Déu poder-la servir com a arquebisbe, ja que feia cent anys que la diòcesi no tenia
un bisbe fill de la ciutat. L’anterior bisbe de Barcelona nascut a la ciutat fou el car-
denal Casañas, de l’any 1904. Va recordar les seves responsabilitats a la Cúria Roma -
na i la seva participació en el darrer conclave així com el nou estil fet de senzille sa
evangèlica del Papa Francesc, que li concedí una llarga audiència privada el passat 6
de setembre; un Papa —va dir— que «ens invita a viure una primavera en l’Esglé sia».
I va acabar les seves paraules dient: «Si he pogut fer algunes coses en la meva vida,
ha estat gràcies a l’ajut de moltes persones. Moltes gràcies a tots, i que Déu us ho pagui!» 

L’acte es va cloure amb unes paraules del Sr. Jaume Bertomeu, el qual manifestà la
seva satisfacció per poder lliurar el guardó al cardenal en un marc tan històric com
ho és el cor de la catedral, on segles enrere es va reunir l’assemblea del Toisó d’Or.
Recordà també el sentit que tenen els dos signes que porta la «Gran Creu de Justícia»
de l’Estament que presideix: la creu de Jesucrist i les quatre barres del Comtat de Bar -
celona i acabà dient: «Gràcies, Sr. Cardenal, i benvingut a l’Estament de Cavallers
Nobles del Principat de Catalunya!» 

Presentació del darrer llibre i de la darrera 
carta pastoral del Sr. Cardenal Arquebisbe

El divendres 25 d’octubre, a les 12 h, a la sala de reunions de l’Arquebisbat va tenir
lloc una roda de premsa per presentar el darrer llibre del Sr. Cardenal Arquebisbe i
la seva carta pastoral per a aquest curs. Presidí l’acte el Dr. Lluís Martínez Sistach,
acompanyat a la presidència per la Sra. Maria del Carmen Magallón Dueñas, presi-
denta de la Editorial Romana; pel Sr. Josep M. Esquirol, professor de Filosofia a la
Universitat de Barcelona, que va fer la presentació del llibre i pel Sr. Ramon Ollé, de-
legat diocesà dels mitjans de comunicació social.

El Dr. Esquirol va remarcar els temes dominants del llibre «Cristians en la societat
del diàleg i de la convivència», que porta un pròleg del cardenal Tarcisio Bertone, que
fou secretari d’Estat del Vaticà, i que recull quinze intervencions del nostre Cardenal
Arquebisbe en diversos simposis i congressos des dels anys 80 del segle XX fins al
present, «un llibre ric de reflexions». Va posar en relleu cinc dels eixos del llibre:

1. L’Església, els cristians i la societat, tenen una «relació nutrícia», citant un pensa -
ment del cardenal Narcís Jubany. L’Església està cridada a alimentar espiritualment
i humanament la societat en què viu.

2. Importància dels grups cristians en la societat, que han de ser aquelles «minories
creatives» (Benet XVI) o aquelles «minories de xoc profètiques de les quals par-
lava Jacques Maritain».
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3. Els cristians i Europa. Europa no és només una estructura jurídica i política, o una
economia, sinó sobretot una cultura, cultura que té les seves arrels en el judeocris-
tianisme i en la racionalitat de la Grècia clàssica.

4. Els cristians dins de la societat actual no han de ser un gueto ni han de sentir-se
marginats, sinó que han de treballar oberts al diàleg —en sentit fort i autèntic, amb
desig de comunicació i d’arribar a acords— i a la convivència. La sola coexistèn-
cia no és convivència; conviure suposa establir uns vincles forts.

5. La fe cristiana com a alternativa a una cultura dominant. Aquí el Dr. Esquirol va
comentar aquestes set contraposocions del cristianisme amb la cultura actual, re -
collits i comentats en la pàgina 103 del llibre:
—Enfront de l’anonimat, la proximitat.
—Enfront de la laïcitat, la transcendència.
—Enfront de la mercantilització, la gratuïtat.
—Enfront de la racionalitat instrumental, la contemplació.
—Enfront de la competitivitat, la comunió.
—Enfront de la despersonalització, el foment de l’humanisme cristià.
—Enfront de la fragmentació, la integració i el sentit de la totalitat.

La presidenta de la Editorial Romana va manifestar el seu goig per haver publicat el lli-
bre del Sr. Cardenal en català, el primer llibre en aquesta llengua de la seva editorial, i
també d’haver-lo publicat en castellà, com la Llibreria Editrice Vaticana l’ha publicat
en italià. Va insistir en alguns dels temes que considerava més interessants del llibre: els
cristians i la seva funció en la societat; la diferència entre laïcitat i laïcisme; la impor-
tància d’una bona intel·ligència de la llibertat religiosa, i la basílica de la Sagrada Fa-
mília com a icona de la nova evangelització i símbol del que ha de ser la presència pú-
blica de l’Església. Finalment, va remarcar la sintonia del llibre amb el Papa Francesc
que ens anima a anar cap a les perifèries geogràfiques i existen cials del món d’avui.

El Sr. Cardenal va presentar la seva carta pastoral d’aquest curs, Viure la fe i edificar
la comunitat cristiana, remarcant les seves dues parts, una més teològica i espiritual,
centrada en la dimensió eclesial i sagramental de la fe cristiana, i una segona part més
pastoral i més pràctica, en la que comenta els tres objectius del Pla Pastoral Dioce-
sà. En l’aplicació d’aquests objectius va posar l’accent en la dimensió eclesial i per
tant en la funció de la comunitat en la seva aplicació. Va insistir en la necessitat que
les comunitats cristianes siguin evangelitzadores, que sàpiguen «acollir, dialogar i
acompanyar». També va fer una especial remarca en l’objectiu de viure la solidaritat
cristiana en aquests temps de crisi.

En relació al seu llibre Cristians en la societat del diàleg i de la convivència, manifes -
tà que les conferències i comunicacions que inclou eren peticions que li feien durant
els darrers anys i que són actuals, ja que obeeixen a qüestions que interessaven als
organitzadors del congressos. Llegint el llibre es té aquests consciència d’actualitat.
Són temes que estan en els fulls dels diaris de cada dia.

La roda de premsa acabà amb un diàleg amb els informadors presents, sobre qüestions
d’actualitat, sobre la conveniència que l’Església demani novament perdó pel seu suport
al règim que va governar el país després de la guerra civil i altres temes d’actualitat.
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Presentació del projecte «Feina amb cor»

A la presentació del projecte «Feina amb cor» van assistir uns 200
empresaris representants de 130 empreses disposades a fer contrac-
tes de formació o pràctiques amb Càritas

Cardenal Martínez Sistach: «L’acollida i l’acompanyament són els pilars bàsics
de Càritas»

Només entrar en el teatre Victòria, el 28 d’octubre a les 19 hores, un cor de gospel
format per gent jove donava la benvinguda a tots els presents. Un quart d’hora abans
que comencés la presentació de «Feina amb cor», el teatre ja estava ple de gom a gom
d’empresaris, voluntaris, treballadors de Càritas, periodistes i públic en general. Tam-
bé van assistir a l’acte el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sis-
tach, el director de Càritas, Jordi Roglá i el delegat episcopal, Mn. Salvador Bacardit.

Les actuacions musicals, així com les paraules del Cardenal Sistach i de Jordi Roglá,
van amenitzar la presentació de «Feina amb cor» i van fer una crida a les «Empreses
amb cor» per tal que ajudin els més necessitats.

«Els braços del bisbe del poble»

En apagar els llums del teatre, la coral Bocins de Gospel de La Salle Bonanova va
cantar dues peces que van animar el públic. En acabar, es va projectar un curt sobre
el que pretén aconseguir el nou projecte. I, tot seguit, el pianista José Menor va in-
terpretar «La violetera».

En aquest punt, va intervenir el Cardenal Sistach que va destacar que «com a Esglé-
sia, ens sentim interpel·lats per aquest patiment: les mares i pares de família que no
tenen ingressos des de fa temps, els joves que no troben la primera feina i totes aque-
lles persones que, malgrat els seus esforços, han quedat excloses del mercat laboral».

I va explicar a tots els empresaris presents en què consisteix el projecte «Feina amb
cor»: «Es tracta d’un Servei d’Acompanyament a l’Ocupació. Es tracta d’acompa -
nyar aquelles persones que necessiten recuperar l’esperança i la dignitat. Volem aju -
dar-les a superar les dificultats, des de la proximitat i l’acollida, que ha estat sempre
la raó de ser de Càritas i de l’Església». El Cardenal Sistach va agrair l’ajuda de les
empreses que «sou els braços del bisbe del poble que no pot arribar a tothom».

Testimonis per sensibilitzar

Després d’una actuació musical del tenor Jordi Cortada i del pianista Manuel Ruiz, un
voluntari anomenat Paco Torras va explicar la seva experiència i va subratllar que en
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els últims mesos s’havien visitat unes 1.400 empreses, de les quals 360-400 compa -
nyies col·laboraran en «Feina amb Cor». «Ens interessa que les empreses col·labo-
rin, en el fons busquem solidaritat», va expressar Torras. També va tenir la paraula
Pere Roca, empresari, que hi va afegir que «per a ser una entitat amb cor s’ha de te-
nir ganes de compartir i col·laborar».

En el discurs de Jordi Roglá de presentació del projecte, el director de Càritas va as -
segurar que «l’únic fracàs que tindrem és si no fem res. Ara hem d’actuar. Com a cris-
tians hem de ser testimonis de l’amor de Crist i estar propers a les persones de la so -
cietat que més ho necessiten». I va finalitzar amb un «amb tots vosaltres, tirarem això
endavant» apel·lant als empresaris presents.

Roda de premsa per presentar 
el projecte «Feina amb cor»

Càritas posa en marxa un projecte d’acompanyament a l’ocupació
per a tots aquells aturats de llarga durada amb càrregues familiars
i sense prestacions d’atur

Feina amb cor. Aquest és el nom del nou projecte que llança Càritas per tal de recupe -
rar l’ocupació de les persones, sobretot joves i persones d’entre 50 i 60 anys, inten-
tant recobrar l’autoestima a través de la formació i l’acompanyament personalitzat
en la cerca de treball. Càritas oferirà, als usuaris de l’entitat que siguin aturats de llar-
ga durada exempts de prestació social i amb càrregues familiars, uns contractes de for -
mació i pràctiques amb les anomenades «Empreses amb cor», unes 150 compa -
nyies disposades a ser solidàries i a ajudar a aquells que més ho necessitin. 

D’aquesta manera, Càritas pretén reincorporar socialment i laboral unes 1.000 per-
sones, durant el primer any, i 2.000 en el segon, amb un pressupost de 3 milions d’eu-
ros. L’objectiu principal del projecte és incrementar el nombre de persones ateses en
el programa de formació «Joves a l’atur» de manera que es puguin tenir noves eines
per tal de reforçar habilitats professionals i un acompanyament més personalitzat
en la cerca laboral.

Una història diferent en cada persona

En la roda de premsa de «Feina amb cor», celebrada el dia 28 d’octubre al mateix tea -
tre Victòria, van estar presents el director de Càritas, Jordi Roglá; el delegat episcopal,
Mn. Salvador Bacardit; la cap d’acció social de Barcelona, Carme Trilla; i la coordi-
nadora del projecte, Àngels Valls. En primera instància, Mn. Bacardit va explicar que
«l’Església s’ha de sentir interpel·lada per la situació actual i ha d’intentar donar res-
posta a aquest drama que viu tanta gent».
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Jordi Roglá va ser l’encarregat d’explicar el nou projecte «Feina amb cor» apel·lant
les situacions extraordinàries de cada persona: «A Espanya hi ha 6 milions a l’atur
però cadascun d’ells és un cas diferent de patiment humà d’ells i de les seves famí-
lies. A Càritas ens preocupa les seqüeles que deixarà la crisi en moltes famílies. Per
això comencem aquest projecte que pretén recuperar l’ocupabilitat de les persones».
I va afegir que s’està treballant juntament amb les «Empreses amb cor» amb la fina -
litat que es puguin fer pràctiques i contractes de formació amb un servei d’acompa -
nyament integral.

Arribar al 30% d’inserció laboral

Fins ara, el programa de formació de Càritas inclou 5.000 persones amb més de 8.000
accions. Amb els 3 milions d’euros del pressupost destinat al projecte «Feina amb
cor», Càritas pretén que 1.000 d’elles s’insereixin en el món laboral. I és que el
percentatge d’inserció en persones que estan en fase inicial —sense formació espe-
cífica— és del 10%, mentre que aquest percentatge augmenta al 15-20% en perso-
nes amb un ofici o una formació. Amb el projecte «Feina amb cor», que preveu un
acompanyament personalitzat en la fase final, Càritas preveu que el percentatge d’in-
serció augmenti per sobre del 20% i, fins i tot, arribi al voltant del 30%.

L’acompanyament es farà gràcies a 60 voluntaris i 4 professionals assalariats. «El pri-
mer de tot és treure-hi el deteriorament a la persona», va dir Jordi Roglá, que va afe -
gir que hi havia una únic requisit per entrar a «Feina amb Cor»: «la persona ha d’es -
tar convençuda que vol trobar feina».

Commemoració del centenari del naixement 
del cardenal Dr. Narcís Jubany Arnau 

i del Dr. Manuel Bonet Muixí

En un acte presidit pel Sr. Cardenal Arquebisbe i Gran Canceller de la Facultat de Fi-
losofia de Catalunya (FFC) i de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), celebrat
el dimecres 30 d’octubre, a les 12 h, a l’aula magna del Seminari Conciliar, es va com -
memorar el centenari del naixement de dues grans figures de la història de la nostra
Arxidiòcesi: el cardenal arquebisbe Dr. Narcís Jubany Arnau i el Dr. Albert Bonet
Muixí, tots dos nascuts l’any 1913, tots dos alumnes del mateix curs en el nostre Se-
minari Conciliar, tot dos grans experts en Dret i tots dos grans treballadors en l’o-
bra de la renovació de l’Església per l’obra del Concili Vaticà II.

Varen presidir l’acte, amb el Dr. Lluís Martínez Sistach, el Dr. Jaume Aymar, degà
de la FFC; el Dr. Armand Puig, degà-president de la FTC, amb el Dr. Josep M. Martí
Bonet i el Dr. Josep M. Rovira Belloso. Varen assistir a l’acte els següents arquebis-
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bes i bisbes: Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona; Mons. Joan Enric Vives,
arquebisbe-bisbe d’Urgell; Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona; Mons. Sebastià
Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona; Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de Bar-
celona, i Mons. Jaume Traserra, bisbe emèrit de Solsona. L’aula magna era plena
de molts preveres —entre els quals Mn. Francesc Pausas, president de la Unió Sacer-
dotal i altres membres de la Unió—, religiosos, religioses i laics, membres de les Au-
xiliars Seglars Diocesanes, i professors i alumnes de les dues Facultats. També hi va-
ren assistir el germà del Dr. Jubany, Sr. Josep M. Jubany, de 97 anys, acompanyat de
la seva esposa, Carme Abellí, i de les seves filles Dolors, Concepció i Carme, i altres
laics que varen col·laborar amb el Dr. Jubany, com la Sra. Felissa. 

Record del Cardenal Arquebisbe Dr. Narcís Jubany i Arnau

Obrí l’acte el Dr. Martínez Sistach amb una breu pregària i dient que es volia «recor-
dar, amb tot afecte, dues grans eclesiàstics de la nostra arxidiòcesi».

Tot seguit donar la paraula al Dr. Josep M. Martí Bonet, encarregat de presentar la
semblança biogràfica del cardenal Jubany (1913-1996), recordant tota la seva biogra-
fia, aportant algunes anècdotes personals del seu tracte amb del Dr. Jubany, ponèn-
cia de la que n’oferim un ampli resum.

El Dr. Narcís Jubany Arnau era un home que confiava en molta gent i no hi havia nin-
gú que tingués el monopoli de la seva confiança prelatícia. Era un home de confian-
ces compartides, malgrat que jo en tenia força i això és el motiu, possiblement, que
ha fet que en aquest homenatge dels cent anys del seu naixement, el bon company de
curs i a l’ensems el meu cardenal, Dr. Lluís Martínez Sistach, m’encomanés aques-
tes reflexions íntimes sobre el nostre bon Arquebisbe de Barcelona, que fou el Dr.
Narcís Jubany.

Els qui vulguin conèixer la seva biografia i el seu pensament en profunditat caldrà
que busquin un llibre esplèndid que vam fer entre tots amb motiu de l’homenatge que
se li va fer al cardenal Jubany al Palau de la Música de Barcelona l’octubre de 1992.
Aquí cal recordar especialment el pròleg d’aquest llibre, amb les paraules del mateix
Cardenal Jubany i les del Sr. Antoni Bascompte i de Mn. Josep M. Aragonès.

El que diré del Dr. Jubany i el que expressaré dels meus sentiments envers ell és total -
ment històric, és totalment verídic.

1. Apunts biogràfics primerencs

Narcís Jubany i Arnau va néixer el 12 d’agost de 1913 a Santa Coloma de Farners, cap
de la comarca de la Selva, que en aquells moments era una vila que sobrepassava els
4.500 habitants. Fou el primer dels quatre fills dels esposos Francesc Jubany i Planes
i Dolors Arnau i Ametller.

Al cap de deu dies, era batejat a l’església parroquial de Santa Coloma. Li administrà
el baptisme el vicari de la parròquia, Mn. Anselm Vilar, i foren padrins l’avi patern,
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Narcís Jubany, i l’àvia materna, Teresa Ametller, segons el costum del país. Al noi
cristià li foren imposats els noms de Narcís, pel padrí, Francesc, com el pare, i Sal-
vador, el sant franciscà, fill també de Santa Coloma.

Als set anys, feia la primera comunió, i el 13 de novembre de 1924 rebia el sagrament
de la confirmació de mans del bisbe de Girona, Mons. Gabriel Llompart i Jaume. To-
tes aquestes celebracions tingueren lloc a l’església parroquial de la vila, com també
seria en aquesta mateixa església on el novell sacerdot Narcís Jubany cantaria la pri-
mera missa.

El Dr. Narcís Jubany publicava setmanalment les seves «Glosses dominicals» en el
Full Dominical i en altre mitjans de comunicació. El 14 de desembre de 1986 va pu-
blicar una glossa dedicada a la seva mare. Deia el que segueix. «Recordo la meva ma-
re quan jo era petit. Era una planxadora del poble. Treballava molt, perquè era qüestió
de portar el pa a taula, juntament amb l’esforç del meu pare, que era taper i músic de
la vila. Ella era senzilla, bona, oberta a tothom, sempre disposada a fer favors. Sobre -
tot era comprensiva i pacificadora: “Mai no m’he barallat amb ningú”, li agradava de
repetir. Desitjava no molestar i s’acomodava a tot i a tothom».

Aquestes línies les va escriure quan la seva mare complia cent anys. Tots la vàrem fe -
licitar, però ella li va dir al seu fill que no volia aparèixer, de tan gran que era i que no
ho celebraria. «No sé perquè em feliciteu —ens deia—; heu de felicitar el meu fill,
ja que sembla que sigui ell qui celebra un esdeveniment». Tots ho vàrem fer així, pe-
rò no tant perquè no estiguéssim convençuts que ella feia cent anys, sinó perquè ai-
xí ella estava més contenta.

«Gairebé no em va donar gens ni mica de feina a l’hora de la mort —escrivia el Car-
denal en la glossa que he citat—. La meva mare fou una gran cristiana. Tingué la fe
dels pobres. Déu, que amaga els seus secrets als savis i als poderosos d’aquest món,
li donà la saviesa dels humils. La justesa dels seus criteris i maneres de pensar foren
les pròpies d’una dona de seny; d’un seny arrelat en els grans valors de l’Evangeli.
El seu capteniment pel que fa a les coses de cada dia era d’una fortalesa admirable.
Fou una dona excepcional, sempre serena, sempre amable, sempre contenta».

2. Alumne del Seminari Conciliar de Barcelona

El Dr. Jubany entrà al Seminari de Barcelona als 12 anys, on hi cursà els estudis amb
unes notes excel·lents. Rebé la clerical tonsura —era l’entrada a les ordes— el 21 de
desembre de 1934. L’endemà mateix, a la capella del Seminari, rebé els dos primers
ordes menors, i el 15 de gener de 1935 els ordes d’exorcista i acòlit a la capella del
mateix Seminari. L’ordenació de sotsdiaca la va rebre el dia 6 de juny de 1936, en la
vigília de la guerra civil, també a la capella del Seminari Conciliar. Tots els ordes me-
nors i la mateixa tonsura els va rebre de mans del Dr. Manuel Irurita Almandoz, bis -
be de Barcelona.

Els incidents viscuts durant la guerra civil, com el seu pare fou perseguit i la fortale -
sa de la seva bona mare davant de la situació era coses que ens explicava moltes vega -
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des quan ens reuníem amb ell al Palau Episcopal Mn. Lluís Serrallach, Mn. Jaume
Traserra i un servidor. Era admirable tot el que ens explicava de la manera com va
poder fugir de la zona on corria perill que el matessin i com escapà fins arribar a Lo-
groño. En el Seminari d’aquesta ciutat romangué sis mesos. El gener de 1938 ingres-
sà a la Universitat Pontifícia de Comilles i per les Témpores de la Santíssima Trinitat
(11 de juny de 1938) el delegat apostòlic del Sant Pare, Mons. Ildebrando Antoniut-
ti l’ordenà de diaca.

Era l’any de la mort de Pius XI (10 de febrer), a qui succeiria en el soli pontifici el car -
denal Eugenio Pacelli, que prendria el nom de Pius XII —2 de març—. Feia pocs me-
sos que havia acabat la guerra civil espanyola —1 d’abril—, iniciant la difícil i comple -
xa postguerra, i no tardaria gaire en esclatar la Segona Guerra Mundial —1 de setembre.

Aquell any, el dia 30 de juliol, vigília de Sant Ignasi de Loiola, queia en diumenge.
Era la dominica novena després de Pentecosta, i l’introït de la missa, tret del Salm
53, posava al cor i als llavis dels ordenands, aquella pregària entranyable, tan escaient
en aquelles circumstàncies. «Heus ací que Déu és el meu ajut, el Senyor sosté la me-
va vida... Pel vostre nom, oh Déu, salveu-me, i pel vostre poder allibereu-me».

En la «Glossa dominical» que va escriure el 24 de gener de 1989, el cardenal Jubany
explicà, amb expressions molt sentides, la seva ordenació i la seva primera missa:
«Ara fa cinquanta anys, sis seminaristes de Barcelona vàrem rebre l’ordenació sacer-
dotal. Aquesta tingué lloc al Seminari Pontifici de Comilles (Santander) el dia 30 de
juliol de 1939... El nostre camí —el seguiment de la vocació— havia estat llarg i di -
ficultós. Cadascun de nosaltres era protagonista de la seva pròpia història, sobretot la
de les hores tenebroses del temps de la guerra civil...»

Però tot seguit el Cardenal Jubany volia parlar dels sentiments de la seva ànima aquell
dia, enmig de records tràgics. Aquell matí de juliol una pau immensa omplia la nos-
tra ànima. Vam entendre que valia la pena ser sacerdots. Feia pocs mesos que havia
finalitzat la guerra civil espanyola, aquella rauxa tan plena d’odis i xopa de sang. El
nostre poble volia la pau i desitjava retrobar la seva identitat cristiana. Aquells nous
preveres volíem anar arreu del nostre bisbat de Barcelona per anunciar la Bona No-
va de l’Evangeli. Portàvem un foc nou en els nostres cors i sabíem que, d’alguna ma-
nera, Déu comptava amb nosaltres, que els seus plans estaven sotmesos a la nostra
lliure col·laboració i a l’oferiment de les nostres vides.” 

I li arribà el moment de tornar a Santa Coloma de Farners, a aquell noi que havia sor-
tit de la vila als 12 anys per anar a estudiar al Seminari de Barcelona. Acabava de com -
plir vint-i-sis anys i ara hi tornava per celebrar la missa nova. Ell mateix ens ho expli -
ca: «Era el 15 d’agost de l’any 1939. A l’església parroquial de Santa Coloma de Farners,
un jove sacerdot, acabat de ser ordenat, celebra la seva primera missa. El temple esta -
va ornat sòbriament, perquè tres anys de revolució havien deixat unes petjades ines-
borrables per l’incendi destructor d’imatges i d’altars.»

El dia de la Mare de Déu d’agost fou esplendorós aquell dia, encara que els cors esta -
ven plens «de les cendres d’unes hores tristes», en paraules del Cardenal Jubany. Evo-
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cant aquell dia, el cardenal es confessa dels seus records més íntims: «Família humil
va ser la meva, com tantes d’altres de la nostra terra. Els pares eren honrats i treballa -
dors, i ferms en la fe. El meu pare suportà durant la guerra un empresonament in-
just durant tres mesos; la mare sofrí les sofrences pròpies d’una família menystingu-
da a causa de la seva religiositat. I l’avia, tan bona i tan humil, es considerava indig -
na d’estar prop de l’altar a l’hora que el seu nét celebrava la primera missa».

Aquesta àvia —diu el Cardenal— «era pobra i havia viscut en una barriada obrera de
Barcelona, quan fou abandonada pel seu marit, i la filla únic era petita. Mai no va sa-
ber res del seu espòs, després que aquest —com tants d’altres— anà a Amèrica a
fer fortuna». Aquella àvia va estar sempre present en la llar dels Jubany. «Era forta
amb una fe sense entrebancs, i tingué una vellesa digna i feliç», escrivia el seu nét
Cardenal.

3. L’intens apostolat del sacerdot i bisbe Narcís Jubany

El jove sacerdot Narcís Jubany encetà el seu ministeri a la parròquia de Santa Maria
de Piera com a vicari durant uns mesos. Però tot seguit visqué un rècord de càrrecs
al bisbat que compaginà amb l’obtenció de graus acadèmics. Nascut l’any 1913, com
el Dr. Albert Bonet Muixí, com aquest —foren companys de curs al Seminari de Bar-
celona— es dedicà a l’estudi del Dret Canònic, i va obtenir el doctorat per la Univer-
sitat Pontifícia de Comilles. Es llicencià en Teologia a Roma (1941). 

Al Seminari Conciliar de Barcelona, el Dr. Jubany fou professor de Dret Canònic
(1941-1955) i de Dret Públic Eclesiàstic (1943-1955), que compaginà amb altres res-
ponsabilitats al Tribunal Eclesiàstic i en altres organismes de la Cúria diocesana.

Fou capellà de diversos col·legis religiosos de Barcelona —al Lestonnac, de la Com-
panyia de Maria, al de les Religioses del Sagrat Cor, i al Col·legi Cor de Maria—,
consiliari de diverses associacions laicals, consiliari de les Noies d’Acció Catòlica,
consiliari de l’Acció Catòlica de Dirigents, canonge de la catedral i delegat de Mons.
Modrego a l’Obra de les Vivendes del Congrés Eucarístic Internacional (celebrat a
Barcelona l’any 1952) i, finalment bisbe auxiliar i vicari general de Barcelona durant
els anys 1955-1964. El 1964 va anar com a bisbe residencial a Girona. L’any 1971 fou
nomenat arquebisbe de Barcelona, càrrec que exercí durant 18 anys, fins l’any 1990.
Pau VI el nomenà cardenal el 5 de març de 1973.

Va morir a la seva residència en el barri del Guinardó —un habitatge annex a la Ca-
sa de Repòs Sant Camil—, el 26 de desembre de 1996, festivitat del diaca Sant Es-
teve, a les 19.45 hores. Allí vivia des del seu retorn a Barcelona com a arquebisbe,
amb la seva mare, el seu secretari particular i capellà-familiar, Mn. Antoni Davesa,
i les dues religioses que tenien cura de la casa. Rebé sepultura a la catedral de Barce -
lona, a la capella de la Mare de Déu de l’Alegria, capella veïna a la de la Mare de Déu
de Montserrat. El detall del lloc de la seva sepultura, una capella dedicada a un títol
tan pasqual com el de «Mare de Déu de l’Alegria», el va decidir ell en les seves úl-
times voluntats, i ens revela un aspecte de la seva espiritualitat: el Dr. Jubany era, des
de la seva infància, profundament devot de la Mare de Déu, a la que va dedicar les
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seves cartes pastorals La Mare de Déu en la vida quotidiana i Una nova corona per
a la Mare de Déu de la Mercè (amb motiu del centenari de la coronació canònica).

La missa exequial en sufragi del Cardenal es va celebrar el dia 28 de desembre, a la
catedral, al cor de la qual es va col·locar la capella ardent amb les seves despulles,
per la qual varen passar més de 25.000 persones.

4. «I arribà aquella nova Pentecosta»: el Dr. Jubany al Concili Vaticà II

Feia tres anys que el Dr. Jubany era bisbe auxiliar de Barcelona quan el Papa Joan
XXIII anuncià a tot el món la convocatòria d’un nou Concili ecumènic, que seria el
Concili de la reforma, de la renovació, del aggiornamento de l’Església. Des del pri-
mer moment el bisbe Jubany va ser cridat a treballar en la preparació del Concili, que
seria el gran esdeveniment i el gran treball de la seva vida, un altre paral·lelisme amb
la vida del Dr. Bonet Muixí.

«Els Pares conciliars vàrem haver d’aprendre a treballar en concili. La cosa no fou
fàcil —explicà en una ocasió el cardenal Jubany—. De mica en mica, l’esperit d’u-
na autèntica conversió a la voluntat de Déu, viscuda en la comunió de la seva Esglé -
sia, s’anà apoderant dels pares conciliars. Des de l’aula es veia l’Església —l’Església
universal i l’Església particular encomanda a cada bisbe— amb tota la urgència d’e -
vangelització, amb una llum que trencava rutines, feia abandonar esquemes desuets
i urgia tothom a respondre amb sinceritat i amb compromís des de la fe, als grans desa -
fiaments de la societat actual». En el Concili, el Dr. Jubany tingué ocasió de treballar
a fi que l’Església sigui una Església al servei de l’Evangeli de Jesucrist, com ho ex -
pressava el seu lema episcopal: Ut veritas Evangelii permaneat. 

El Dr. Jubany, un dels més actius Pares conciliars, membre de la minoria de bisbes
espanyols que varen sintonitzar amb els impulsos renovadors del Vaticà II, tenia
molts presents les Esglésies diocesanes de Catalunya, especialment la seva diòcesi
de Girona, on primer aplicà les reformes del Concili, com després ho faria a tot Espa -
nya i a l’arquebisbat de Barcelona. Escoltem aquesta confessió seva com a pare con-
ciliar del Vaticà II: «Moltes vegades des de la gran nau de Sant Pere del Vaticà, mentre
es discutien els grans problemes doctrinals i pastorals, els bisbes teníem ben pre sents
els nostres diocesans que s’aixoplugaven a l’ombra de les parròquies i comunitats de
la diòcesi! Aquests eren, en primer lloc, els qui demanaven que estiguéssim ben im-
buïts de la nostra responsabilitat de pastors del Poble de Déu en aquells moments i
que retornéssim a les nostres seus amb un aire nou i amb una nova llum».

La joia i els esforços del Dr. Jubany en l’aplicació del Concili a Catalunya es va ma -
nifestar en moltes ocasions. El 5 de maig de 1974 es van celebrar, com era costum,
els Jocs Florals de Barcelona, en els que ell actuà de mantenidor. Referint-se a l’ús de
les llengües vernacles en la litúrgia, i en concret del català, va dir: «Així es dóna un
dels fruits més esplendorosos del Concili Vaticà II a casa nostra».

El Dr. Jubany era especialment sensible a temes com la col·legialitat episcopal, la re-
forma litúrgica i la renovació de les normes pastorals en el règim de les diòcesis,
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per posar només alguns exemples. Formà part de la comissió conciliar que preparà
el decret Christus Dominus sobre el govern pastoral de les diòcesis, del qual pre-
sentà una part al Concili. 

L’aplicació de la reforma litúrgica, la instauració del diaconat permanent. —una re-
forma del Vaticà II— i la reforma del Dret canònic, per portar l’esperit i les disposi-
cions del Concili al Dret eclesiàstic varen tenir en el Dr. Jubany un treballador lúcid
i incansable. Ell va ordenar el primer diaca permanent d’Espanya a la diòcesi de Bar-
celona i ell, per desig de Joan Pau II, fou un dels membres del grup reduït d’experts
en Dret encarregat de fer la darrera revisió del nou Codi de Dret Canònic de l’Esglé-
sia (1983), conegut com el «Codi del Vaticà II».

A Roma fou membre de la Congregació per als Religiosos i els Instituts Seculars, de
la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, del Secretariat per
als No Cristians, i també fou membre del Consell de cardenals per a les qüestions
econòmiques de la Santa Seu. A la Conferència Episcopal Espanyola fou president
de la Comissió de Litúrgia, de la del Clergat i de la Comissió per al Diaconat Perma-
nent. 

5. El Dr. Jubany, pacificador a Catalunya i a l’Estat espanyol

S’ha dit que el Dr. Jubany fou un pacificador. Com a bisbe, aquest tarannà ja el co-
mençà a Girona, i després el continuà a l’arxidiòcesi de Barcelona, a Catalunya i a
l’Estat espanyol. 

El 7 de gener de 1991, al Palau de la Generalitat de Catalunya li fou lliurada la Me-
dalla d’Or de la Generalitat en reconeixement de tot allò que havia fet pel país, so-
bretot en uns moments històrics molt determinants per a Catalunya. El Sr. Antoni
Bascompte, que va fer la presentació de l’homenatge va recordar «la funció modera-
dora del nostre cardenal en els anys no fàcils de la transició política cap a la demo-
cràcia, col·laborant, d’acord amb el tarannà tradicional de l’Església catalana, en la
recuperació de la nostra autonomia. Una transició que ha estat motiu d’admiració en-
vers el nostre país i que ha tingut en els representants de moltes institucions, com la
mateixa presidència de la Generalitat, els seus protagonistes. També els homes d’Es-
glésia varen estar a l’altura de les circumstàncies i el cardenal Jubany, amb el seu sen-
tit de la moderació i de la funció de l’Església en la nova situació i en el camí que ca-
lia fer per arribar-hi amb pau i concòrdia civil, jugà un paper destacat en tot l’Estat,
però d’una manera especial a Catalunya».

Com va dir un gran prohom de la nostra terra —i ho recordà Antoni Bascompte en
aquell acte memorable— «aquí i a Roma, el Dr. Jubany sempre ha fet quedar bé a
Catalunya». I com a home d’Església, treballà en la creació o en la consolidació d’ins -
titucions importants per al nostre país com la Fundació de l’Escola Cristiana de Cata -
lunya, la Facultat de Teologia de Catalunya, la Facultat de Filosofia de Catalunya i la
Universitat privada d’inspiració cristiana Ramon Llull, unint diverses prestigioses ins -
titucions docents ja creades o de nova creació.
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El Dr. Jubany era clar i transparent. I ho fou també en aquella ocasió en que rebia la
màxima distinció de la primera institució de Catalunya. «En rebre aquest guardó
—va dir en el discurs d’agraïment— m’he afanyat a entendre que a qui honoràveu
sobretot era a l’Església. Ella, l’Església, m’ho ha donat tot i m’ha fet el que sóc. Na-
dó, em va admetre pel baptisme entre els seus membres; jove, em va formar en el Se-
minari, i després em féu prevere, bisbe i cardenal. Tot ho dec a l’Església. Per això,
crec sincerament que aquesta Medalla que em doneu no me la deveu a mi, sinó a ella,
a la santa Mare Església, catòlica, apostòlica i romana, la que no sols evangelitza el
món, sinó que, com a la resta d’Europa, va estar també present en el naixement i la
consolidació de Catalunya». I mirant cap al present i l’esdevenidor va subratllar for -
tament aquestes paraules: «senyor president, per construir-la, Catalunya pot comp -
tar amb els cristians». Recordant l’entranyable figura del bisbe de Vic Josep Torras,
l’eix del seu discurs fou un elogi del civisme català i cristià en bé de Catalunya.

També amb claredat i transparència, en aquell moment de reconeixement públic de
la seva trajectòria, va reconèixer que «al costat d’uns encerts —i, si se’m permet, qua-
litats— que avui són motiu de reconeixement i distinció, hi ha en la meva trajectò-
ria episcopal desencerts i defectes, fruit de les meves limitacions i, per què no?, de
les meves mancances».

He recordat, al començament, la família del Dr. Jubany. Acabo recollint el que ell ma-
teix va dir en el discurs d’agraïment per la Medalla d’Or que li era lliurada: «En
aquests moments, no puc oblidar la meva família, amb els meus pares al capdavant.
Amb el seu seny, amb la seva pietat, amb la seva sensibilitat i amb l’esforç del seu
treball senzill i humil; ells que, respectant amb amor la meva llibertat, em van formar
i em van encarrilar. Avui encara l’ombra lluminosa de la meva mare, finada no fa més
de tres anys, em recorda aquella llar cristiana, sense riqueses ni comoditats supèrflues,
però veritable escola de virtut. És amb entranyable escalf familiar que avui la Meda-
lla que m’ofereix la Generalitat brilla amb una serenor ben nostra. Catalans de la co-
marca de la Selva, em van ensenyar a estimar Déu, i el meu país, i la seva cultura. I van
encendre al meu cor la flama de l’amor i del servei a la seva gent, que he procurat tot -
hora que es mantingués viva».

La lectura d’aquest discurs del Dr. Jubany és el millor homenatge que li podem fer
en el centenari del seu naixement, va dir el Dr. Josep M. Martí Bonet, que va cloure
la seva exposició amb unes anècdotes viscudes per ell al costat del Cardenal. 

Record del Dr. Manuel Bonet i Muixí

Després, el Dr. Martínez Sistach va donar la paraula al Dr. Josep M. Rovira Belloso
per glossar la figura del Dr. Manuel Bonet Muixí (1913-1969), que va dir el següent: 

«He pensat que, de cara als qui tenen una idea poc precisa del Dr. Manuel Bonet, se-
ria oportú aportar unes brevíssimes dades biogràfiques perquè, els qui ho necessiten,
puguin omplir els seus buits mentals, abans d’entrar en la interpretació del que signi -
ficà la seva persona per a l’Església i per a Catalunya. Tres petites parts tindrà, per tant,
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aquesta comunicació: 1. Breus apunts biogràfics; 2. Significació del Dr. Bonet en l’Es-
glésia; 3. Significació del Dr. Bonet a Catalunya.»

1. Apunts biogràfics

Nasqué a Sants (Barcelona) el 1r de novembre del 1913. Va ser batejat el 30 del ma -
teix mes. Seminarista molt abans de la guerra civil del 1936, va ser ordenat el 30 de
juliol del 1939, poc temps després de la seva finalització. Va dir la seva primera Mis-
sa el dia següent, 31 de juliol, a les Monges Darderes del Carrer de l’Hospital, i can -
tà la seva primera Missa solemne a la parròquia de Santa Maria de Sants, el 6 d’agost
de 1939, trenta anys justos abans de la seva mort.

Com el Dr. Jubany, va fer estudis a Roma. A partir del 1940 es va doctorar en «utroque
jure», és a dir en Dret canònic i Dret civil, en les Facultats romanes de la Pontifícia
Universitat Gregoriana i de la Pontifícia Universitat Lateranense.

Tornat a Barcelona rep tres càrrecs importants: capellà de les Monges Benetes de
Sant Pere de les Puel·les, a Sarrià; oficial del Vicariat General de la diòcesi, l’orga-
nisme central executiu; i professor del Seminari, on ensenyà Filosofia! (Era una de
les assignatures mancades de professor, i Bonet era considerat un home de prou cul -
tura com per poder ensenyar Filosofia).

Durant la seva estada a Barcelona, es llicencia en Teologia en la Facultat dels jesuï-
tes de Sarrià. Tot seguit comença la seva projecció a Espanya i a Roma:

A partir de 1946 és professor de Dret en la Universitat Pontifícia de Salamanca. Per
aquesta època comença la seva tasca de fundació de la «Unió Sacerdotal de Barcelo-
na» (1947) juntament amb Mn. Joan Rius i Falcó que encara és viu als 101 anys (17
octubre 2013), amb el bisbe Ramon Daumal i amb Mn. Francesc de Borja Sardà: els
quatre membres fundadors de la «Unió». També, en 1948, posà els fonaments de les
Auxiliars Seglars Diocesanes, amb la Maria Cucurella, la Montserrat Badia, la Mont-
serrat Albó i d’altres. Les «Auxiliars» actuals, en 1949 havien rebut ja un primer nom
provisional: «Institutum Christi», en llatí, com ho fa notar Montserrat Badia en el lli-
bre sobre la «Història de les Auxiliars».

El 1950, Pius XII el nomena auditor del Tribunal de la Sagrada Rota Romana, tribu -
nal conegut sobretot perquè és competent com a darrera instància en les nul·litats ma-
trimonials. En la Sagrada Rota arribà a ser el sots-degà. Per aquest temps (1953) és
nomenat consultor de la Sagrada Congregació dels Sagraments i, ja en temps del
Concili Vaticà II, secretari adjunt de la Comissió Conciliar dels Sagraments i també
assessor jurídic del «Consilium per a la Litúrgia».

Després d’un intens treball conciliar, i d’haver patit un temps de contrarietats i d’in-
tensa solitud, mor a l’Hospital de la Isola Tiberina de Roma el dia 6 d’agost del 1969,
festivitat de la Transfiguració del Senyor, als trenta anys justos de la seva primera Mis -
sa a Sants, El 6 d’agost és també l’ aniversari de la mort del Papa Pau VI, i del llança -
ment de la bomba atòmica sobre Hiroshima.
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1.1. Una comparació significativa amb el cardenal Jubany

Hi ha un punt en que Manuel Bonet coincideix amb el Dr. Jubany: és la seva vocació
pel Dret que els porta a tots dos a la especialització en el Dret Canònic.

Hi ha encara una remarca pel que fa a la diòcesi de Barcelona: Uns anys més tard,
una nova onada de capellans diocesans anirà a Roma i s’especialitzarà en Teologia
Sistemàtica: monsenyors Briva, Capmany, Tena (els tres esdevenen bisbes) i el ca-
nonge Dr. Cascante van defensar de manera brillant les seves tesis doctorals en la
Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma.

Afortunadament, els dos grups, de canonistes i teòlegs, s’entenien bé. Els canonistes
eren oberts. Encara recordo el Dr. Bonet parlant del Dret que ja estava expressat en
textos legals (jus conditum) i del que apareixia com a just, però no s’havia expres-
sat encara en texts legals (jus condendum). També els teòlegs vèiem clar que tot cos
social —l’Església ho és— cal que estigui dotat d’ una xarxa jurídica que delimiti els
drets i els deures dels seus membres.

És per això que hi havia bona entesa entre canonistes i teòlegs, la qual ha arribat fins
el dia d’avui, amb els noms dels canonistes Xavier Bastida i Canal, Joan Benito i Tol-
sau, els noms insignes de Lluís Martínez Sistach, cardenal de Barcelona, i Jaume Tra-
serra i Cunillera, bisbe emèrit de Solsona. Aquesta tradició arriba fins als canonistes
més joves, Santiago Bueno i Albert Cano. Els teòlegs conten amb dos noms relle-
vants de la generació posterior: Salvador Pié i Xavier Morlans.

2. Significació del Dr. Bonet Muixí en l’Església

La monja beneta i abadessa emèrita, Maria Lurdes Solé, en la seva evocació de Mn.
Manel Bonet i Muixí, el 3 de setembre del 2013, digué que era un home de Déu, un
home de fe. Un home pel qual la fe era un procés de simplificació i d’integració, una
experiència vital i un camí vers el Regne de Déu. I adduïa un escrit del mateix Dr.
Bonet en el que aquest semblava donar-li la raó. En efecte, Bonet parlava de «la fe
en la paraula de Déu», com si hagués sentit el P. Joan B. Alfaro, professor de la
Gregoriana a mitjans del segle XX, o hagués sentit després Benet XVI.

Aquest és el punt de partida del meu record del fundador/configurador de la «Unió
Sacerdotal de Barcelona» i de les «Auxiliars Seglars Diocesanes», dues obres que
començaren a florir en la diòcesi de Barcelona precisament a mitjans del segle XX.
La fe centrada en la Paraula de Déu que és Jesucrist, em sembla el millor punt de par-
tida per anar vertebrant el meu record del Dr. Bonet.

Voldria assenyalar, en viu contrast, com vivien la vida cristiana molts catalans de mit-
jà del segle XX. La vivien d’una manera dispersa. Què entenc per dispersa? Precisa-
ment el contrari de l’esquema simple de la fe centrada en la Paraula de l’Evangeli
que és Crist. Una vida cristiana allunyada d’aquest eix central que és la fe obedient
a la Paraula de Déu. El contrast és una fe dispersada en múltiples devocions: al Sa-
grat Cor, al Santíssim, a la Mare de Déu, als sants «de la pròpia devoció», als actes
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de pietat ordinaris, com la confessió, o extraordinaris, com els exercicis espirituals,
les festes, les peregrinacions, etc.

Tot això contrasta amb la simplicitat i la profunditat de la fe, que s’expandeix en ca ri-
tat i en esperança, tal com apareix en l’epístola als Tessalonicencs 1, 3 (el primer es -
crit del N. T., de l’any 51 aproximadament), i de la carta als Colossencs 1, 4. És la
carta als Gàlates (probablement de l’any 56 o 57) la que estableix la continuïtat real
entre la fe i l’amor quan parla de «la fe que actua per l’amor» (5, 6).

Un exemple claríssim de les conseqüències d’aquesta dispersió que no coordina en-
tre sí les realitats de la fe tota ella orientada a rebre l’ Evangeli, la Paraula de Déu, és
que molts cristians que hauríem de qualificar de «formats», tenen una gran facilitat
per a copsar aspectes ètics del cristianisme però, en canvi, tenen una dificultat molt
gran en acceptar que Jesús, com a Fill de Déu, comunica als creients la vida divina.
Aquest és l’aspecte vital de la revelació de Déu Pare per Crist.

Un cop vista la manera dispersa, com si fossin sectors deslligats entre ells, en que
es vivia la vida cristiana en la segona meitat del segle XX, m’agradaria recordar la ma-
nera en què Manuel Bonet vivia el cristianisme, en aquesta mateixa època, ja que
en el 1947 es posen les primeres bases de la «Unió Sacerdotal de Barcelona» i en el
mateix 1947 el Dr. Bonet expressava ja la llavor que tenia in mente de les «Auxi-
liars».

¿Era dispers o bé era un home de fe senzilla i ben vertebrada el nou auditor de la Ro-
ta Romana? Si la intuïció s’inclina per l’home de la fe viva, els fets històrics l’avalen.

1r. Centralitat de Crist. En efecte, més que un teòleg sistemàtic, el Dr. Bonet pos-
seïa un sentit pastoral afinadíssim, en virtut del qual ell vivia en profunditat la centra -
litat de Jesucrist en la vida espiritual. Les cartes als membres de la Unió —que es
troben en l’Arxiu Diocesà— i a les «Auxiliars», que van ser recollides per Montser -
rat Badia, són fefaents. I, malgrat ser molt conegut, el darrer sermó a les Benetes de
Sant Pere de les Puel·les és una peça insubstituïble, amb la seva pregunta dramàtica
—on anem a parar?— i la seva resposta d’esperança: «Anem a parar a Crist».

2n. La mediació litúrgica, en especial, l’Eucaristia. Tot reforçant la centralitat de
Crist en la vida de fe, el Dr. Bonet, endut sempre pel seu sentit pastoral, entenia, esti -
mava i vivia a fons la mediació litúrgica. Tinc un record inesborrable d’ell: quan, tot
passejant per la terrassa de l’Església de Montserrat de Roma, amb veu alta semblant
a un cant, recitava les Vespres del dia.

El record més viu es refereix però a l’Eucaristia: la meva primera Missa va tenir lloc
a les Catacumbes de Priscil·la, el 1953. Participaven en aquella Eucaristia els meus
pares i una de les meves germanes, amb Mn. Frederic Ràfols, Francesc Mestre i un
jove Dr. Tena que feia de Mestre de Cerimònies. Predicà l’homilia el Dr. Bonet i Mui-
xí, i em serà perdonat que no recordi ni una paraula del que va dir, perquè en canvi
he recordat sempre el sentit d’aquella celebració: l’Eucaristia és el més important del
món. Encara avui no veig gran diferència entre aquesta valoració col·loquial i la més
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teològica del n. 10 de Sacrosanctum Concilium: La Litúrgia, especialment l’Eucaris-
tia, és la font i el cim de la vida cristiana.

És possible trobar en aquella època algun escrit papal que alimentés aquestes idees
de Bonet? Certament. No podem oblidar dues encícliques de transició entre la pie-
tat de la dispersió i el Concili Vaticà II: Mystici Corporis Christi, del 29 de juny de
1943, encara en plena II Guerra Mundial, té com argument l’ Església, Cos (místic,
no pas físic) de Jesucrist. El Cos de l’Església té per Cap el Crist Senyor, que és una
altra manera de dir que l’Església té la seva centralitat en Crist.

L’altre encíclica, Mediator Dei, del 29 de novembre de 1947, té per tema la Litúrgia,
en especial, l’Eucaristia, com a vida de l’Església en Crist. Mediator Dei és per tant
un altre factor unificador de la vida cristiana centrada en Crist. Totes dues encícli-
ques apunten a la frase de sant Pau: «Per a mi, viure és Crist» (Fil 1,21).

3r. La caritat fraterna, arrel de la comunitat de fe. L’ajuda mútua pastoral. El Dr.
Bonet té encara, fruit sempre de la seva enorme intuïció pastoral, un altre element
primordial d’unitat de vida cristiana constituït per la fe en l’Evangeli o Bona Notícia
de la Revelació de Déu, comunicada per Jesucrist com a Vida divina a nosaltres, els
homes: és el seu amor que crea comunitat.

La concreció d’aquest darrer factor unitari, tal com és predicat i viscut en la «Unió
Sacerdotal de Barcelona», es dirà «ajuda mútua en l’acció pastoral dels seus mem-
bres». És un factor unitari en la vida cristiana perquè l’Amor ve de Déu, és rebut
per nosaltres gràcies al do de l’Esperit Sant —do del Pare i de Jesucrist— i ens fa
créixer com a persones en comunitat, donats els uns als altres tal com la persona del
Pare és donada al Fill en l’Esperit Sant.

En l’hivern de la «Unió»… Encara avui, en l’«hivern» de la «Unió», l’ajuda mútua
és un element que manté vives les reunions de grup, de les quals ens sortim agraïts i
contents —repeteixo— encara avui.

M’ha semblat bo analitzar el do de la fe des del seu principi diví per a mostrar que la
nostra vida cristiana no és un conjunt dispers d’actes de pietat afegits a una sòlida
xarxa ètica, que tenen com a finalitat imitar externament a Jesús, sinó que la vida
cristiana és la revelació i comunicació del gran Do que és Déu mateix: la seva bon-
dat immensa, la seva tolerància i paciència (Romans 2,4).

Hi ha moltes persones que reben a fons el do i la revelació de Jesús, perquè es dei-
xen estimar per Ell i resten preses en el seu amor fidel. Fan la síntesi vivint en l’amor
que Crist ens té i, sense necessitat de fer cap citació escripturística, fan seva la dita
de Romans 5, 5, fortament sintètica per ser una frase que té el seu centre en l’esperan -
ça: «I l’esperança no enganya, perquè Déu [el Pare], donant-nos l’Esperit Sant, ha
vessat el seu amor en els nostres cors». En l’amor de Déu comunicat a nosaltres
trobem també tots els germans i els pobres de la terra, ja que Déu no els deixa sols
sinó que ens mena a que nosaltres els estimem i els servim.
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3. Significació del Dr. Bonet a Catalunya

Em serà premés que doni només unes breus pinzellades sobre el significat del Dr. Bo-
net a Catalunya, perquè la «Miscel·lània» de 2001, conté prous dades. Sí que voldria
referir-me als fets que han mogut alguns crítics a parlar d’actituds polítiques en Bo-
net. Comentaristes més objectius, en canvi, donen tot una altra interpretació que sal-
ven de la qualificació de «política» la intenció i la realitat de l’actuació de Bonet. Po-
saré noms a aquestes dues interpretacions ja que són fets públics.

Un crític minuciós del Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya,Francisco
José Fernández de la Cigoña —tot comentant l’ítem sobre el Dr. Bonet de l’esmen-
tat Diccionari— digué que l’actitud de l’auditor de la Rota era «antifranquismo pu-
ro y duro».

En canvi, el Pare J. Massot i Muntaner, tot referint-se a la «Unió Sacerdotal» s’ex-
pressa així en la seva coneguda obra Església i Societat a la Catalunya Contemporà -
nia: [El Dr. Manuel Bonet, fundà la «Unió Sacerdotal de Barcelona»], que «influirà
—malgrat la seva finalitat purament espiritual— en la recatalanització de la clerecía
i en la presa d’actituds més acostades a la realitat del país» (Publicacions de l’A ba-
dia de Montserrat, 2003, p. 70).

Intentaré explicar la frase del P. Massot. Diu que la «Unió Sacerdotal de Barcelona»
—malgrat la seva finalitat purament espiritual—influí en la recatalanització del pa-
ís. En primer lloc, haig de subratllar aquesta «finalitat purament espiritual». A Bonet
l’interessava la fe del poble català, no pas fer política. El que passava és molt sen-
zill d’explicar i té relació amb el dret condendum com ell deia.

Bonet, en la dècada del 1950 al 60 tenia conviccions que encara no havien quedat ex-
pressades en la doctrina del magisteri eclesial però que estaven a punt de ser «doc-
trina catholica» en el Concili Vaticà II: Bonet era demòcrata, partidari d’una Esglé-
sia dels pobres i senzills, català de paraula i d’obra, que volia la llibertat per a el seu
poble i per a la seva llengua. Puntualitzo que ser demòcrata pel que fa a la societat
civil no vol dir voler que l’Església fos una democràcia. Bonet mai es va expressar
en aquest sentit tot i que pensava que l’Església no és una comunitat que només tin-
gui «un pensament únic».

En definitiva, Bonet era una espècie del Papa Francesco que confessava no haver es-
tat mai de dretes. Gaudium et Spes satisfeia aquestes conviccions del Dr. Bonet. Avui
dia ja són doctrina del Magisteri i, per comprovar-ho, no cal més que repassar
les Arrels cristianes de Catalunya. Així entenem la intenció «purament espiritual» i
l’influència catalanitzadora i en pro de l’Església dels pobres, d’acord amb els escrits
del Magisteri com ho poden ser Arrels cristianes de Catalunya o els Documents del
Vaticà II.

Permeteu-me acabar amb una conclusió general: Avui, jo crec més que mai en un
cristianisme «místic» en el sentit que la fe pot i ha d’experimentar l’amor de Jesu-
crist en el cor i posar-lo en obres ja que Crist i l’Esperit Sant són un impuls suau en
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nosaltres. Però, simultàniament, com ensenyava Benet XVI en el seu Jesús de Naza-
ret, en Crist trobem tots els pobres de la terra i tots els homes i dones de la humani-
tat que el Pare i Crist estimen amb l’ímpetu de l’Esperit Sant. D’aquí que el cristia-
nisme «místic» —i, sense adjectius, el cristianisme d’avui— ha de ser el més fecund
pel creixement qualitatiu de la humanitat. I aquest humanisme era el de Manuel
Bonet i Muixí.

Tot el que he dit no equival pas a postular una causa de beatificació per a la seva per-
sona: tenia defectes i segurament havia comés errors i exageracions, després dels
quals solia demanar perdó, però sí que era una excel·lent persona, un cristià i preve-
re que estimava Déu i tota la humanitat. Per això mereix ser conegut i recordat amb
estimació.»

Paraules finals del Sr. Cardenal Arquebisbe glossant 
les dues personalitats

La solemne sessió commemorativa es va cloure amb una exposició del Sr. Cardenal
Arquebisbe en la que recordà els trets principals d’aquestes dues figures de la histò-
ria del nostre Arquebisbat.

Recordà especialment la relació que va mantenir durant molts anys amb tots dos i
la seva col·laboració amb tots dos. El text íntegre de les seves paraules es publica la
secció del Prelat diocesà, en aquest mateix número del Butlletí de l’Arquebisbat.
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