
La Santa Seu aprova la creació de la nova
Facultat Antoni Gaudí d’Història de 

l’Església, Arqueologia i Arts cristianes

1. Decrets d’aprovació del cardenal Zenon Grocholewski 

N. 457/2014
CONGREGACIÓ PER A L’EDUCACIÓ CATÒLICA

La Congregació per a l’Educació Catòlica, havent llegit i considerat atentament els
estatuts de la Facultat d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes, amb seu a la ciutat
de Barcelona, estatuts que concorden amb les normes de la Constitució Apostòlica
Sapientia christiana, i que queden definits i configurats pels seus LXXIII articles, els
quals ratifica i aprova de bon grat per un quinquenni experimental; i mana a aquells
a qui correspon que els observin tal com cal; tot observant tot el que s’ha d’observar
segons el dret; sense que res obsti en contrari.

Donat a Roma, a la seu de la mateixa Congregació el dia 2 del mes d’octubre, en la
memòria dels Sants Àngels Custodis, de l’Any del Senyor 2014.

Signat: 
Zenon Cardenal Grocholewski, prefecte
† Vincenzo Zani, secretari
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N. 306/2014
CONGREGACIÓ PER A L’EDUCACIÓ CATÒLICA

LA CONGREGACIÓ PER A L’EDUCACIÓ CATÒLICA, d’acord amb les atentes
lletres postulatòries de l’Eminentíssim i Reverendíssim Arquebisbe de Barcelona,
presentades legítimament com a Gran Canceller, havent considerat amb tota cura
aquest afer i després d’haver considerat amb tota cura i d’haver unit amb els nostres
els parers d’aquells de més vàlua, vist el dictamen favorable de la Conferència Epis -
copal Hispànica, segons la norma de l’art. 61 de la Constitució Apostòlica Sapien-
tia christiana, així com també el can. 816/1 del Codi de Dret Canònic, amb aquest
Decret erigeix canònicament i declara erigida

LA FACULTAT D’HISTÒRIA,  ARQUEOLOGIA I ARTS CRISTIANES
amb seu a la ciutat de Barcelona

Concedint-li poder conferir els graus acadèmics segons la Llei de l’Església, tot ob-
servant els estatuts de l’esmentada Facultat, aprovats per aquesta Congregació, obser -
vant també el que cal observar segons el dret, sobretot el que en la Constitució Apos-
tòlica Sapientia christiana i les «Normes» que li són annexes així com els altres
documents de la Seu Apostòlica relatius a les Universitats i Facultats eclesiàstiques
dedicades a la docència. Es determina que tot això es compleixi sense que res hi obs-
ti en contrari. 

Encara, aquesta Congregació determina, nomena i confirma «per un temps» l’Emi-
nentíssim Arquebisbe de Barcelona com a

GRAN CANCELLER
de l’esmentada Facultat

Reconeixent-li i atribuint-li així mateix les obligacions i drets propis d’aquest càrrec,
sobretot pel que fa a l’atinada tutela i a la diligent promoció de l’ortodòxia de la doc-
trina catòlica, dels costums que flueixen de bona reputació i de la disciplina eclesiàs-
tica.

Serà propi del Gran Canceller de la Facultat proveir amb els medis adients la dedica -
ció acadèmico-científica; tot observant el que s’ha d’observar segons el dret; sense que
res obsti en contrari.

Donat a Roma, a la seu de la mateixa Congregació, el dia 2 del mes d’octubre, en la
memòria dels Sants Àngels Custodis, de l’Any del Senyor 2014.

Signat: 
Zenon Cardenal Grocholewski, prefecte
† Vincenzo Zani, secretari
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2. Carta al cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach

Congregació per a l’Educació Catòlica

Roma, 2 d’octubre de 2014
Prot. N. 306/2014

Eminència Reverendíssima
Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach
Arquebisbe de Barcelona
Barcelona

Eminència Reverendíssima,

Responem a la seva amable carta del 23 de juliol de l’any en curs, en la qual la vostra
Eminència Reverendíssima, en la seva qualitat de Gran Canceller, demanava a aques-
ta Congregació, un cop acomplerts els requisits pertinents, l’Erecció Canònica de la
Facultat d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes de Barcelona.

En relació a aquest afer, fem arribar en mans de la vostra Eminència Reverendíssima,
en doble còpia, amb el mateix número i data, els decrets (Prot. 306/2014; 457/2014
i 459/2014 i d’altres) amb els quals aquesta Congregació erigeix la Facultat d’Histò-
ria, Arqueologia i Arts Cristianes de Barcelona, aprova els estatuts per un període ex-
perimental de cinc anys i concedeix el nihil obstatad docendum (res no obsta per exer -
cir la docència) als professors de l’esmentada Facultat.

Igualment, fem saber a la Vostra Eminència Reverendíssima que a aquells professors als
quals aquest dicasteri ha concedit el nihil obstatad docendum, un cop reuneixin els re-
quisits pertinents segons els estatuts, podran ser presentats per la Vostra Eminència Re-
verendíssima per a l’obtenció del nihil obstat com a professor estable de la Facultat.

Finalment, recordem a la Vostra Eminència Reverendíssima, el compromís i el grau
de responsabilitat propi de l’Església de Catalunya pel fet de comptar amb la prime-
ra Facultat Eclesiàstica reconeguda per la Santa Seu i dedicada a aquestes ciències sa-
grades. Com clarament expressa la Constitució Apostòlica Sapientia christiana: «Les
Facultats eclesiàstiques —la finalitat de les quals és el bé comú de l’Església i cal que
siguin considerades com a quelcom valuós per a la comunitat eclesial— han d’asso-
lir una consciència clara de la seva importància en l’Església i d’aquella part que els
correspon en el ministeri que l’Església duu a terme» (Sap. Chr., Proemi IV).

Suplicant la benedicció de Déu sobre tots aquells que configuraran la nova Facultat
i invocant la llum de l’Esperit Sant, aprofitem aquesta avinentesa per expressar-li una
vegada més el testimoni de la nostra sincera estimació i manifestar-nos

De la Vostra Eminència Reverendíssima
devots en el Senyor

Signat: 
Zenon Cardenal Grocholewski, prefecte
† Vincenzo Zani, secretari
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3. Paraules del Sr. Cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís
Martínez Sistach, en la inauguració de curs acadèmic 

No m’és necessari presentar el Cardenal Grocholewski en aquesto fòrum, perquè és
molt conegut per nosaltres com a Prefecte de la Congregació, que té cura de les Uni-
versitats de l’Església i per tant, de les nostres Facultats i Instituts.

El Cardenal va néixer a Polònia, estudià a la Universitat Gregoriana, després d’un
temps de ministeri parroquial. En acabar els seus estudis de Dret Canònic amb la se-
va tesi inclosa, ja es va quedar a Roma i d’alumne de la Universitat Gregoriana va
passar directament a professor a la mateixa Universitat. Ho va fer fins que el Papa Joan
Pau II el va nomenar Prefecte del Tribunal Suprem de la Signatura Apostòlica. Al car-
denal sempre li ha agradat la docència universitària. A més, és un mestre. En sóc tes-
timoni. Som membres d’aquest Tribunal ell i jo, i en un col·legi de cinc jutges ell va
fer de ponent en una causa i vaig gaudir d’una classe d’un autèntic mestre.

Va ser nomenat pel Papa Joan Pau II Prefecte de la Congregació per a l’Educació Ca-
tòlica i ha donat molta importància a la formació de tots els membres de l’Església
i especialment dels capellans. Com a Prefecte d’aquesta Congregació, és Gran Con-
seller de la Universitat Gregoriana. Ha celebrat els 50 anys d’ordenació sacerdotal i
va rebre una Miscel·lània amb participació de grans personalitats acadèmiques i a
la nostra revista de Catalunya hi figura una recepció de l’esmentada Miscel·lània. És
autor de llibres i ha donat moltes conferències i ha participat en molts congressos.
És una joia que avui ens presideixi. Eminenza ascoltiamo la sua parola conclusiva di
questo atto academico. 

4. Paraules del cardenal Zenon Grocholewski en l’acte acadèmic

La belleza que no se apaga

Discurso durante el Acto de inauguración del año académico 2014-2015 de las Fa -
cultades de Filosofía y Teología de la Catalunya. Barcelona, 2 de octubre de 2014

Eminentísimo Señor Cardenal Lluís Martínez Sistach,
Gran Canciller de las Facultades de Filosofía y Teología de la Catalunya,
Excelencias Reverendísimas,
Reverendos Decanos y Directores de los Institutos,
Honorables Autoridades,
Distinguidos Profesores y Docentes,
Queridos Estudiantes, 
Señoras y Señores

I. Introducción

Me siento muy honrado de haber sido invitado por el Gran Canciller, el Señor Carde -
nal Lluís Martínez Sistach, y por las Autoridades de las Facultades de Filosofía y Teo -
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logía de la Catalunya a presidir el acto con el cual se inaugura el año académico 2014-
2015. Cabe subrayar que este es un año académico muy especial pues, por bendición
de Dios, esta hermosa tierra de Catalunya tendrá una nueva Facultad Eclesiástica de-
dicada a la Historia, a la Arqueología y al Arte cristianos. Gracias, entonces, de cora -
zón por permitirme compartir con ustedes estos acontecimientos; que el Señor fuen-
te de todo don los premie y los bendiga.

Quisiera, entonces, enmarcar este breve discurso recordando al Obispo de Hipona y
su conversión. Él mismo, en sus reconocidas Confesiones, luego de haber vivido to-
da clase de experiencias, escribió: «¡Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva,
tarde te amé! […] y deforme como era, me lanzaba sobre las bellezas de tus criatu-
ras. Tú estabas conmigo, […] exhalaste tu fragancia y respiré, y ya suspiro por ti; gus -
té de ti, y siento hambre y sed; me tocaste, y me abrasé en tu paz»1. Son significa ti-
vas las palabras de San Agustín, quien define a Dios como belleza tan antigua y tan
nueva; como esa belleza que no se apaga. 

Por ende, motivado por tan hermosa afirmación, trataré de acercarme con humildad y sin
presunción al tema de la belleza, enfocándolo como ese camino por el cual también quie-
nes estudian filosofía, teología u otra ciencia eclesiástica podrán, en palabras del Papa
Francisco: «mostrar que creer en [Cristo] y seguirlo no es sólo algo verdadero y justo, si-
no también bello, capaz de colmar la vida de un nuevo resplandor y de un gozo profun-
do, aun en medio de las pruebas»2. A propósito de esto, un poeta de mi tierra natal es-
cribió: «La belleza sirve para entusiasmar en el trabajo, el tra bajo para resurgir»3. Hoy,
más que nunca, quien estudia las ciencias sagradas está llama do a trabajar por el resur-
gimiento de la sociedad en Cristo. Considero que la belleza es un camino para lograrlo.

II. Belleza, Verdad y Bien: unión y crisis

El Concilio Vaticano II relacionó la misión de la Iglesia con la verdad, el bien y la be lle -
za. Dice textualmente: «Con su fiel adhesión al Evangelio y el ejercicio de su mi sión en
el mundo, la Iglesia, cuya misión es fomentar y elevar todo cuanto de verda dero, de bue-
no y de bello hay en la comunidad humana, consolida la paz en la humanidad para glo-
ria de Dios»4. Por ende, los padres conciliares no sólo recordaron el sentido evangéli co
de estos tres valores absolutos, sino además, enmarcaron toda la misión eclesial en ellos. 

Esta afirmación se explica porque toda sociedad, toda cultura, todo hombre está orien -
tado perennemente a la «búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien»5. Es una
triada que acompaña nuestro ser. San Juan Pablo II nos decía: «la verdad, la belleza
y el bien, como la libertad, son valores absolutos y que, como tales, no dependen de
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1 SAN AGUSTÍN, Confesiones, Libro X, XXVII, 38.
2 FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, 24 de noviembre de 2013, n. 167.
3 C. NORWID, Promtehidion: Bogumil vv. 185-186: Pisma wybrane, Varsavia 1968, vol. 2, p. 216.

Citado por JUAN PABLO II, Carta a los artistas, 4 de abril de 1999, n. 3; ID. Discurso al grupo fol -
klórico de la Universidad de Slesia, 30 de julio de 1982. 

4 CONCILIO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 76.
5 JUAN PABLO II, Carta Encíclica Centesimus annus, 1.o de mayo de 1991, n. 36.



la adhesión a ellos de un número más o menos grande de personas. No son el resul-
tado de la decisión de una mayoría, sino que, por el contrario, las decisiones indivi-
duales y las que asume la colectividad deben estar inspiradas con estos valores su-
premos e inmutables»6.

Por esto, para que la verdad sea auténtica, verdadera, es necesario que esté unida a la
belleza y al bien. Como nos ha recordado, el Papa Francisco en su reciente Exhor-
tación Apostólica Evangelii gaudium: «la verdad va de la mano de la belleza y del
bien» (n. 142). Por consiguiente, «el hombre sólo se comprende a sí mismo en rela-
ción con Dios, que es plenitud de verdad, de belleza y de bondad»7. «Dios lo ha crea -
do como un “explorador” (cf. Qo 1,13), cuya misión es no dejar nada sin probar a pe-
sar del continuo chantaje de la duda. Apoyándose en Dios, se dirige, siempre y en todas
partes, hacia lo que es bello, bueno y verdadero»8.

Lamentablemente, como afirmaba el Documento final de la Asamblea del Pontificio
Consejo para la Cultura de 2006: «la verdad ha resentido el hecho de haber sido ins-
trumentalizada por la ideología y la bondad de haber sufrido la “horizontalidad”, re-
ducida a ser únicamente un acto social […] lo bello [ha sido] reducido a un simple
placer de los sentidos [negándosele] de tener plena conciencia de su universalidad,
de su valor supremo, altamente trascendente»9. Los tres valores supremos e inmuta-
bles viven aún hoy en día las consecuencias de una sociedad débil, el fin de una épo-
ca, la crisis del nuevo inicio. 

Acerquémonos, entonces, a cada uno de estos valores. Primero, recurriendo a las pala-
bras de nuestros últimos pontífices —hablaré brevemente de la verdad en sí misma
y en relación con la belleza; del bien en sí mismo y en relación con la belleza; lue-
go— en una segunda parte, me detendré más ampliamente para disertar sobre la be-
lleza en sí misma y sobre sus diversas manifestaciones.

a) La verdad en sí misma y en relación con la belleza

A mi modo de ver, y sin querer excluir a ninguno, los dos últimos documentos ponti -
ficios que han profundizado sobre el tema de la verdad han sido Veritatis splendor y
Fides et ratio. Ambos documentos de San Juan Pablo II han analizado desde el pun -
to de vista filosófico y teológico el tema de la verdad. No pretendo ser exhaustivo en
explicaciones sino más bien me limito a dar alguna definición y a recordar la rela-
ción entre verdad y belleza.

La verdad, dice la Carta encíclica Veritatis splendor, «ilumina la inteligencia y mode -
la la libertad del hombre, que de esta manera es ayudado a conocer y amar al Señor»
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6 JUAN PABLO II, Discurso a los representantes del mundo de la cultura argentina, 12 de abril de
1987, n. 5.

7 JUAN PABLO II, Discurso a los participantes del Congreso UNIV 2003, 14 de abril de 2003, n. 3.
8 JUAN PABLO II, Carta Encíclica Fides et ratio, 14 de septiembre de 1998, n. 21.
9 PONTIFICIO CONSEJO PARA LA CULTURA, Documento final de la Asamblea Plenaria, Via Pulchritu-

dinis, Camino privilegiado de la evangelización y del diálogo, 28 de marzo de 2005, n. II, 1. La
traducción es del autor.



(cf. Saludo inicial). Ella, entonces, está íntimamente unida con la razón y ejerce su
acción sobre la libertad. De hecho, a la luz de la razón natural, —«reflejo en el hom-
bre del esplendor del rostro de Dios»—, «el hombre debe poder distinguir el bien del
mal»10. Me refiero a esa razón que «logra intuir y formular los principios primeros
y universales del ser y sacar correctamente de ellos conclusiones coherentes de orden
lógico y deontológico, entonces puede considerarse una razón recta o, como la lla-
maban los antiguos, orthòs logos, recta ratio»»11. 

En cuanto la libertad, reconocemos que ella «depende fundamentalmente de la ver-
dad. Dependencia que ha sido expresada de manera límpida y autorizada por las
palabras de Cristo: “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Jn 8,32)»12.
Afirmaba San Juan Pablo II: «Según la fe cristiana y la doctrina de la Iglesia “sola-
mente la libertad que se somete a la Verdad conduce a la persona humana a su verda -
dero bien. El bien de la persona consiste en estar en la verdad y en realizar la ver»13.

Por eso negar o absolutizar la libertad o la razón produce inmediatamente un perjui -
cio a la verdad.

¿Qué hacer, entonces, para que la verdad sea vivida en su plenitud? La situación se
nos presenta desafiante, pues, para llegar a vivir la verdad, se nos pide iniciar un
iter formativo que tenga como objetivo alargar la razón, en donde lo trascendental,
la fe, encuentre su espacio justo y equilibrado. Un camino que busque ampliar los
horizontes de la razón para que la verdad vuelva retomar su carácter exclusivo.

A partir de esta vivencia de la verdad, la belleza encuentra su realización plena, pues,
como escribió el Papa emérito Benedicto XVI, «una función esencial de la verda-
dera belleza, que ya puso de relieve Platón, consiste en dar al hombre una saludable
“sacudida’, que lo hace salir de sí mismo, lo arranca de la resignación, del acomoda-
miento del día a día e incluso lo hace sufrir, como un dardo que lo hiere, pero precisa -
mente de este modo lo “despierta” y le vuelve a abrir los ojos del corazón y de la men -
te, dándole alas e impulsándolo hacia lo alto»14.

b) El bien en sí mismo y en relación con la belleza

En los textos que hemos citado de la Veritatis splendor, San Juan Pablo II constata:
«El bien de la persona consiste en estar en la verdad y en realizar la verdad»15. Con
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10 JUAN PABLO II, Carta Encíclica Veritatis splendor, 6 de agosto de 1993, n. 42.
11 JUAN PABLO II, Carta Encíclica Fides et ratio, 14 de septiembre de 1998, n. 4.
12 JUAN PABLO II, Carta Encíclica Veritatis splendor, 6 de agosto de 1993, n. 34.
13 JUAN PABLO II, Carta Encíclica Veritatis splendor, 6 de agosto de 1993, n. 84. Cita tomada de ID.,

Discurso a los participantes en el Congreso internacional de teología moral, 10 de abril de 1986),
n. 1. Original en italiano.

14 BENEDICTO XVI, Discurso a los artistas, 21 de noviembre de 2009. 
15 JUAN PABLO II, Carta Encíclica Veritatis splendor, 6 de agosto de 1993, n. 84. Cita tomada de ID.,

Discurso a los participantes en el Congreso internacional de teología moral, 10 de abril de 1986),
n. 1. Original en italiano.



ello subraya que el verdadero bien es aquel con el cual, gracias a la luz de la razón
natural, «el hombre debe poder distinguir el bien del mal»16. De hecho, según la doc-
trina de la Iglesia, el bien, como la verdad, no es algo subjetivo. No nos corresponde a
nosotros determinar qué cosa es buena o qué cosa es mala. El bien es algo objetivo,
radicado en la verdad objetiva. Tiene, por ende, un valor universal. Correspon de a la
razón natural buscar qué cosa es buena o qué cosa es mala.

Desgraciadamente, «abandonada la idea de una verdad universal sobre el bien, que
la razón humana puede conocer, ha cambiado también inevitablemente la concepción
misma de la conciencia: a esta ya no se la considera en su realidad originaria, o sea,
como acto de la inteligencia de la persona, que debe aplicar el conocimiento univer -
sal del bien en una determinada situación y expresar así un juicio sobre la conducta
recta que hay que elegir aquí y ahora; sino que más bien se está orientado a conce-
der a la conciencia del individuo el privilegio de fijar, de modo autónomo, los crite-
rios del bien y del mal, y actuar en consecuencia»17. 

Cuando la verdad no está presente, el bien se convierte, o en sentimentalismo, o en
fideísmo, o en individualismo, de modo que, ni la persona ni la sociedad crecen en la
verdad18. Esto trae como consecuencia una dañina actitud individual y social de bo na -
chones donde todo se permite, todo se acepta, nada se juzga y, todo esto, en nombre
del bien. El bien necesita de la auténtica verdad —no relativa— para ser vivido co-
mo un valor absoluto.

¿Qué debemos hacer al respecto? Quien estudia alguna de las ciencias sagradas está
consciente que para entender el verdadero bien nos debemos dirigir a Dios. Nos di-
jo San Juan Pablo II: «sólo Dios puede responder a la pregunta sobre el bien, porque
él es el Bien. En efecto, interrogarse sobre el bien significa, en último término, diri -
girse a Dios, que es plenitud de la bondad. Jesús muestra que […] la bondad, que
atrae y al mismo tiempo vincula al hombre, tiene su fuente en Dios, más aún, es Dios
mismo: el Único que es digno de ser amado «con todo el corazón, con toda el alma
y con toda la mente» (cf. Mt 22,37)»19.

Por ello, el bien, vivido en la verdad, se une a la belleza y se convierte en un acto de
comunicación real. De hecho el Papa Francisco ha escrito: «el bien siempre tiende
a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí mis-
ma su expansión, y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere ma-
yor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se arrai-
ga y se desarrolla. Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro
camino más que reconocer al otro y buscar su bien»20. Quien experimenta la verdad
la comunica, quien experimenta el bien lo comunica, quien experimenta la belleza la
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20 FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, 24 de noviembre de 2013, n. 9.



comunica. Estamos hechos para darnos y estos tres valores ensanchan nuestros hori-
zontes hasta su máxima expresión.

III. La belleza en sí misma

En el acto de clausura del Concilio Vaticano II, Pablo VI, dirigiéndose a los artistas
dijo: «La belleza, como la verdad, es quien pone alegría en el corazón de los hom-
bres; es el fruto precioso que resiste la usura del tiempo, que une las generaciones y
las hace comunicarse en la admiración»21. De ahí que la belleza sea considerada co-
mo una vía por la cual se comunica con el próximo y con Dios. Este camino ha re-
cibido en la tradición de la Iglesia el nombre de Via pulchritudinis.

Ahora bien, la Via pulchritudinis puede ser considerada, en primer lugar, como una
Via veritatis. Dice, en efecto, el Documento que he anteriormente citado del Pontifi-
cio Consejo para la Cultura, que es una vía de la verdad puesto que en ella el hom-
bre se empeña en descubrir la bondad del Dios del amor, fuente de toda belleza, de
toda verdad y de toda bondad. Afirma el documento: «Lo bello dice aún más que lo
verdadero o lo bueno. Decir de un ser que es bello no significa sólo reconocerle una
inteligibilidad que lo hace amable. Es decir, al mismo tiempo, que especificando nues -
tro conocimiento, lo bello nos atrae, aún más nos captura a través de una influencia
capaz de suscitar maravilla»22.

Al respecto, Platón en su diálogo El Banquete, describió un iter por el cual se rela-
cionan directamente la vía de la belleza con la vía de la verdad. Dice: «empezando
por las cosas bellas de aquí y sirviéndose de ellas como de peldaños ir ascendiendo
continuamente, en base a aquella belleza, de uno solo a dos y de dos a todos los cuer-
pos bellos y de los cuerpos bellos a las bellas normas de conducta, y de las normas
de conducta a los bellos conocimientos, y partiendo de estos terminar en aquel cono-
cimiento que es conocimiento no de otra cosa sino de aquella belleza absoluta, para
que conozca al fin lo que es la belleza en sí»23. 

Por otra parte, la Via pulchritudinis puede ser considerada como una Vía pastoral.
Con ello afirmamos que mediante la belleza la evangelización es posible y puede al-
canzar sus más altas y sublimes expresiones. Afirma el Papa emérito: «La belleza au-
téntica […] abre el corazón humano a la nostalgia, al deseo profundo de conocer,
de amar, de ir hacia el Otro [y este Otro con mayúscula], hacia el más allá. Si acepta -
mos que la belleza nos toque íntimamente, nos hiera, nos abra los ojos, redescubri-
mos la alegría de la visión, de la capacidad de captar el sentido profundo de nuestra
existencia, el Misterio del que formamos parte y que nos puede dar la plenitud, la fe-
licidad, la pasión del compromiso diario»24.
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De esto se desprende, para entender aún más esta vía pastoral que, según las palabras
del Papa Francisco, «todas las expresiones de verdadera belleza pueden ser recono-
cidas como un sendero que ayuda a encontrarse con el Señor Jesús. No se trata de fo-
mentar un relativismo estético, que pueda oscurecer el lazo inseparable entre verdad,
bondad y belleza, sino de recuperar la estima de la belleza para poder llegar al cora-
zón humano y hacer resplandecer en él la verdad y la bondad del Resucitado»25. 

Dos motivos, entonces, unen a quien estudia filosofía o teología con el camino de
la belleza: el camino de la verdad y el camino de la pastoral. Ambos caminos están
presentes entre los objetivos principales de las Facultades Eclesiásticas. Afirma la
Constitución Apostólica Sapientia christiana que las Facultades Eclesiásticas deben:
«lograr un auténtico progreso en el conocimiento y en la comprensión de la verdad
divina» y, «armonizar además cuidadosamente las exigencias científicas con las ne-
cesidades pastorales del Pueblo de Dios»26. Verdad y Pastoral son la clave para pro-
fundizar y vivir la belleza auténtica. 

Vale la pena que, brevemente, veamos las diferentes formas por las cuales podremos
transitar por la Via pulchritudinis.

a) La belleza de la creación

No hace falta recurrir a grandes pensadores para descubrir la belleza de la creación.
Cada uno de nosotros ha disfrutado de un atardecer; ha contemplado el resurgir y el
nacimiento de las plantas y de los animales; ha sentido la maravilla de ver una nueva
vida humana, etc. Todo ello, y muchas cosas más, nos dicen que la belleza está pre-
sente en la creación. Como nos dice la Sagrada Escritura: «El cielo proclama la glo -
ria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos; un día transmite al otro es-
te mensaje y las noches se van dando la noticia» (Sal 19,2-3). 

Por esto, quien estudia las ciencias sagradas, llamado a ofrecer soluciones a los pro -
blemas de la humanidad con una «visión cristiana del mundo, del hombre y de Dios»27,
sabe que la belleza de la creación —tan alabada en los cánticos de la Sagra da Escritu -
ra— puede, sin duda alguna, dar pautas para que el hombre pueda alcanzar la verdad
y el bien. «Valorar la creación como un don de Dios a la humanidad nos ayuda a
comprender la vocación y el valor del hombre […] Contemplar la belleza de la crea -
ción es un estímulo para reconocer el amor del Creador»28. 

Por lo tanto, «es urgente promover una mayor atención en relación con la creación y
con su belleza, sea en la formación humana que en la formación cristiana, evitando

596 [10] octubre - BAB 154 (2014)

25 FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, 24 de noviembre de 2013, n. 167.
26 JUAN PABLO II, Constitución Apostólica Sapientia christiana, 15 de abril de 1979, Segunda Par-

te, Normas comunes, Art. 39 §§ 1.1; 2.
27 JUAN PABLO II, Constitución Apostólica Sapientia christiana, 15 de abril de 1979, Segunda Par-

te, Normas especiales, Art. 79 § 1.
28 BENEDICTO XVI, Mensaje por la XLIII Jornada mundial de la paz, 1 de enero de 2010, n. 2.



de reducirla a un simple ecologismo o aún peor en una visión panteísta […]. La en-
señanza de una auténtica filosofía de la naturaleza y de una bella teología de la crea -
ción merece una nueva propuesta en una cultura en la cual el diálogo entre ciencia
y fe es de particular importancia»29. En este sentido, es valiosísimo el aporte que pue-
de ofrecer, además de las Facultades de Filosofía y de Teología, el Instituto de Teolo -
gía Fundamental de los Padres Jesuitas. 

Como añadió el Papa emérito, con respecto a nuestra relación con la creación: «Ha
llegado el momento en que resulta indispensable un cambio de mentalidad efectivo,
que lleve a todos a adoptar nuevos estilos de vida, «a tenor de los cuales, la búsque-
da de la verdad, de la belleza y del bien, así como la comunión con los demás hom-
bres para un desarrollo común, sean los elementos que determinen las opciones del
consumo, de los ahorros y de las inversiones». […] Todos somos responsables de la
protección y el cuidado de la creación»30.

b) La belleza de las artes

En su autobiografía, Santa Teresa de Jesús escribió —cito textualmente— que «en-
trando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allá a guardar, que se
había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado y tan
devota que, en mirándola, toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que
pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas lla-
gas, que el corazón me parece se me partía, y arrojéme cabe El con grandísimo derra -
mamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle»31.

Pues bien, no sólo Santa Teresa sino también muchísimas personas a lo largo de to-
dos los siglos han encontrado la Verdad, al verdadero Dios, a través de las artes. Al-
gunos leyendo una poesía; otros contemplando una pintura; muchos otros gracias a
los vitrales de una iglesia, etc. Sabemos, por ejemplo, como el arte religioso de Ro-
ma, particularmente el paleocristiano, contribuyó a la conversión de Thomas Merton
(1915-1968). Personalmente, he recibido el testimonio del pintor alemán Heinrich G.
Bücker (1922-2008), quien me mostró una carta de un hombre, el cual, contemplan -
do su majestoso e impresionante vía crucis en el Santuario de Talgte (Alemania), se
convirtió de su vida viciada. Aquí, en Barcelona, tenemos la estupenda Basílica de la
Sagrada Familia del Siervo de Dios Antonio Gaudí, consagrada en el 2010 por el Pa-
pa Benedicto XVI; esperemos que este hermoso templo pueda elevar la mente de los
visitantes hacia Dios. Por eso, corresponde a la próxima Facultad de Historia, Arte y
Arqueología cristianos, entre otras cosas, decirle al hombre que las artes, llenas de la
más sublime belleza y con un fuerte sentido teológico, son manifestaciones o esplen-
dores de la Verdad; en ellas se alcanza a contemplar la belleza de Dios. 
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A propósito, dice la Gaudium et spes, hablando de la sana cultura, que el hombre que «se
entrega a las diferentes disciplinas de la filosofía, la historia, las matemáticas y las cien-
cias naturales y se dedica a las artes, puede contribuir sobremanera a que la familia hu-
mana se eleve a los conceptos más altos de la verdad, el bien y la belleza y al juicio del
valor universal, y así sea iluminada mejor por la maravillosa Sabiduría» (n. 57).

Por esto, «la Iglesia, experta en humanidad, siempre ha defendido y promovido las
artes, por ser un bien que ennoblece a los hombres y porque logran comunicar algo
de lo que es realidad inefable»32. Como dijo el Documento del Pontificio Consejo pa-
ra la Cultura: «Cada obra de arte cristiana tiene un sentido: ella es, por naturaleza, un
«símbolo», una realidad que reenvía más allá de sí misma, que ayuda a avanzar en el
camino que revela el sentido, el origen y la meta de nuestro camino terreno. Su be-
lleza se caracteriza por su capacidad para provocar el paso de “por sí mismo” al “más
grande di sí mismo”» (n. III, 2).

Por ende, el estudio de las artes, de la arqueología, de la filosofía, de la teología, etc.,
deben provocar el afán por promocionar la belleza de las artes. Como nos dijo, re-
cientemente, el Papa Francisco: «es deseable que cada Iglesia particular aliente el uso
de las artes en su tarea evangelizadora, en continuidad con la riqueza del pasado, pe-
ro también en la vastedad de sus múltiples expresiones actuales, en orden a transmi -
tir la fe en un nuevo “lenguaje parabólico”. Hay que atreverse a encontrar los nuevos
signos, los nuevos símbolos, una nueva carne para la transmisión de la Palabra, las
formas diversas de belleza que se valoran en diferentes ámbitos culturales, e incluso
aquellos modos no convencionales de belleza, que pueden ser poco significativos pa-
ra los evangelizadores, pero que se han vuelto particularmente atractivos para otros»33.

c) La belleza de Cristo

San Agustín, comentando el Salmo 44, nos presentó una excelente teología del Cris-
to bello. Dice que Cristo es pulcher Deus, aclarando que la traducción en castellano
ha preferido escribir «hermoso» en lugar de «bello». Dice el Obispo de Hipona:
«Hermoso por ser Dios, la Palabra con Dios; hermoso en el seno de la Virgen, don-
de no perdió su divinidad, y tomó la humanidad; hermoso como la Palabra recién na-
cida, porque aun siendo un infante sin palabras, al mamar, al ser llevado en brazos,
los cielos hablaron, los ángeles cantaron alabanzas, una estrella guió a los Magos,
fue adorado en el pesebre y manjar de los mansos. Es, pues, hermoso en el cielo, her-
moso en la tierra, hermoso en el seno materno, hermoso en brazos de sus padres; hermo -
so en sus milagros, hermoso en los azotes; hermoso al invitar a la vida, hermoso no
preocupándose de la muerte; hermoso entregando su vida, hermoso al recuperarla;
hermoso en la cruz, hermoso en el sepulcro, hermoso en el cielo. Escuchad este cán-
tico para entenderlo, y que la debilidad de la carne no aparte vuestros ojos del esplen-
dor de su hermosura. La suprema y auténtica hermosura es la justicia; a nadie verás ser
hermoso si lo encuentras malvado; si es totalmente justo, lo es también bello» (n. 3).
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De ahí que, quienes estudian en la Facultades Eclesiásticas están llamados a presen -
tar con nuevos estilos y nuevos ardores la belleza de Cristo. La Buena Noticia, la evan -
gelización no puede ser vista como un curso de aula exclusivamente. El Evangelio
«es capaz de penetrar todas las culturas de tal forma que las ilumina con la luz de la
divina Revelación, purifica las costumbres de los hombres y las restaura en Cristo»34.
«El Hijo hecho hombre, revelación de la infinita belleza, es sumamente amable, y
nos atrae hacia sí con lazos de amor. Entonces se vuelve necesario que la formación
en la via pulchritudinis esté inserta en la transmisión de la fe»35.

En este punto es importante recordar que la belleza de Cristo se manifiesta, entre
otras cosas, en la liturgia en la cual Él mismo está presente. Dice la Sacrosanctum
Concilium: «Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúr-
gica […]. Con razón, pues, se considera la Liturgia como el ejercicio del sacerdocio
de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y, cada uno a su manera, reali-
zan la santificación del hombre, y así el Cuerpo Místico de Jesucristo, es decir, la Ca-
beza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro» (n. 7).

Por eso, esta presencia de Cristo goza también de particular belleza. De ahí que, «la
Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual tam-
bién es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso
donativo»36. Gracias a la Providencia, la Catalunya cuenta con un Instituto Superior
de Liturgia, el cual está llamado a ayudar «al pueblo santo de Dios a vivir la liturgia
como expresión de la Iglesia en oración, como presencia de Cristo en medio de los
hombres y como actualidad constitutiva de la historia de la salvación»37. Cristo es be-
llo en la acción litúrgica de la Iglesia.

IV. Conclusión

Para finalizar quisiera recordar que también la Iglesia es bella y, como han afirmado nues-
tros Sumos Pontífices, ella no se cansa de mostrar la belleza de su rostro pluriforme. Co-
mo aseveró el Papa Francisco: «en las manifestaciones cristianas de un pueblo evan -
gelizado, el Espíritu Santo embellece a la Iglesia, mostrándole nuevos aspectos de la
Revelación y regalándole un nuevo rostro. En la inculturación, la Iglesia «introduce a los
pueblos con sus culturas en su misma comunidad», porque «toda cultura propone valo-
res y formas positivas que pueden enriquecer la manera de anunciar, concebir y vivir el
Evangelio», Así, “la Iglesia, asumiendo los valores de las diversas culturas, se hace
“spon sa ornata monilibus suis”, “la novia que se adorna con sus joyas” (cf. Is 61,10)»38.

Imploro a Dios, entonces, que este nuevo año académico esté lleno de tantas bendi-
ciones y de un fructuoso trabajo investigativo. Que la fuerza del Espíritu Santo los
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acompañe siempre y que todos ustedes sean «alegres mensajeros de propuestas supera-
doras, custodios del bien y la belleza que resplandecen en una vida fiel al Evangelio»39.
Como suplicó el Papa Francisco, pidamos que el Señor nos de «la santa audacia de
buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga»40.

Así sea.

Con su permiso, les trasmito una bella noticia: el proyecto de la Facultad de Historia,
Arqueología y Arte cristianos es desde ya una realidad! A continuación, ahora, firma -
ré los respectivos Decretos de Erección Canónica, de Aprobación quinquenal expe-
rimental de los Estatutos y del nihil obstat ad docendum de los profesores. ¡La Iglesia
es bella! y hoy ha querido darles este bellísimo don.

5. Homilia del cardenal Zenon Grocholewski

DEJÉMONOS GUIAR POR EL ESPÍRITU SANTO

Homilía pronunciada en la Capilla de la Facultad de Teología de la Catalunya, en oca -
sión del acto de inauguración del año académico 2014-2015

Barcelona, 2 de octubre de 2014

Eucaristía al Espíritu Santo, Hch 2,1-11; Jn 14,21

Eminencia Reverendísima,
Excelencias,
Estimados hermanos en el Sacerdocio,
Ilustres Profesores,
Distinguidas Autoridades,
Queridos Estudiantes,
Hermanos y Hermanas,

Nos hemos reunidos para pedir a Dios la luz y la fuerza del Espíritu Santo sobre quie-
nes ejercen una misión al interno de las Facultades Eclesiásticas de Teología y de Fi-
losofía de la Catalunya, así como también, sobre quienes se forman y crecen en su
búsqueda de la Verdad. Dirigimos nuestra oración al Espíritu Santo, pidiéndole que
continúe iluminándonos y afianzando nuestros pasos de modo que podamos promo -
ver, en el mundo de hoy, el esplendor de la Verdad mediante este centro de estudios
y de enseñanza.

Es un hecho significativo que nos hayan convocado en esta sugestiva capilla del Se -
minario Conciliar donde por tantos años han pasado innumerables estudiantes, pro-
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fesores, seminaristas y sacerdotes. En el ambiente de este templo pareciera resonar
con insistencia las palabras del Veni Creator: «Accende lumen sensibus, infunde amo-
rem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti». Aquí, gracias a la luz y
con la fuerza del Espíritu Santo, el discernimiento evangélico ha suscitado «la obe-
diencia de la fe, el valor gozoso del seguimiento de Jesús, el don de la sabiduría que
lo juzga todo y no es juzgada por nadie» (JUAN PABLO II, Pastores dabo vobis, 10).

Pero, ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesús, al hablar del Espíritu Santo, lo ha presenta -
do de modos diversos: como don (un don de Dios es siempre algo grande), como con -
solador (es decir, fuente de optimismo, de valentía, de gozo), etc., y, sobre todo, co-
mo luz y como fuerza. 

1. El Espíritu Santo - luz

Como luz. En el Evangelio que hemos escuchado (Jn 14,21-26), Jesús dijo: «El Con-
solador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y
les recordará todo lo que yo les he dicho» (Jn 14,26). Les enseñará, les recordará
—o sea, será para ustedes luz.

Precisamente en el día de Pentecostés —como hemos escuchado en la primera lectu -
ra (Hch 2,1-11)— los Apóstoles, comenzaron a hablar en diversas lenguas, o, más
bien, las gentes de diversas lenguas los pudieron entender. Sin duda, este milagro no
fue un simple suceso lingüístico, sino especialmente un signo: el signo de que la
vocación universal a la salvación debe ser anunciada en todas las lenguas, a todos los
pueblos de todos los tiempos. Lo que contaba no era el hecho de que la gente hubie -
ra entendido los vocablos extranjeros, sino que hubiera comprendido el mensaje pro-
fundo escondido en su discurso, que hubiera captado que la Palabra de Dios está des-
tinada a todas las gentes de todos los tiempos. 

Como el Espíritu Santo fue rayo de luz en el día de Pentecostés, así también él es la
luz que ha conducido a la Iglesia a través de la historia. 

Bien lo comprendieron los Apóstoles. Cuando por ejemplo surgió una controversia
en Antioquía sobre si los paganos conversos tenían que ser circuncidados o no para
salvarse, se reunieron hacia el año 50 en Jerusalén los Apóstoles y los Ancianos del
pueblo, en este primer Concilio, para aclarar tal problema. Después de una larga dis-
cusión redactaron un documento, una carta, en la que, entre otras cosas, leemos: «He-
mos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponerles más cargas que éstas indis-
pensables...» (Hch 15,28). 

«Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros», es decir, eran conscientes de que ha-
bía sido el Espíritu Santo el que había permitido encontrar la solución justa, la luz que
conduce a la Iglesia. 

También cuando los Apóstoles eligieron a Matías para que tomara el lugar de Judas
Iscariote, el traidor, incluso este acontecimiento lo consideraron como fruto de la in-
tervención de la luz de lo alto (cf. Hch 1,24-25). 
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Y no debemos olvidar que los Apóstoles fueron simples pescadores que, a veces,
no eran capaces ni siquiera de entender las palabras de Jesús. Por ejemplo, cuando
Jesús empezó a hablar de su pasión y muerte, Pedro lo llevó aparte y le dijo: «No, no,
esto no te puede ocurrir». Jesús lo increpó: «Tú eres Satanás para mí, tú me eres
adversario, tú no entiendes nada» (cf. Mt 16,22-23; Mc 8,32-33). O bien, pensamos
en esa madre de los dos discípulos que se dirigió a Jesús con estas palabras: «Haz
que estos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda» (Mt 20,21; Mc
10,37). 

He aquí, estos simples pescadores que a menudo no eran capaces de entender el men-
saje de Jesús, después de Pentecostés, después de esta confirmación del Espíritu San-
to, conquistaron el mundo con su doctrina. El Espíritu Santo fue su luz. 

El Espíritu Santo, que obraba en los Apóstoles, obra del mismo modo en toda la his -
toria de la Iglesia. San Pablo llega a decir que «ninguno puede decir “Jesús es Señor”
si no es por la acción del Espíritu Santo» (1Cor 12,3). Y si nosotros estamos, hoy, en
este capilla, es porque el Espíritu Santo nos ha hecho encontrar en la fe algo que su -
pera todas las sabidurías del mundo. Es él la luz que conduce a la Iglesia, que acom-
paña a todos los que se abren a su luz.

2. El Espíritu Santo - fuerza

a) He dicho que el Espíritu Santo es también la fuerza de la Iglesia. Antes de la Ascen-
sión, Jesús dijo a los Apóstoles y a los discípulos: «Recibirán la fuerza del Espíritu
Santo, que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos» (Hch 1,8). 

«¡Recibirán la fuerza del Espíritu Santo!» 

Pero nosotros conocemos a estos Apóstoles. Sabemos que eran muy tímidos. En Get-
semaní, cuando Jesús fue arrestado, huyeron todos (Mt 26,56; Mc 14,50). Pedro, pre-
cisamente Pedro, negó a Jesús por bien tres veces: «No conozco a ese hombre» (cf.
Mt 26,69-74; Mc 14,68-72; Lc 22,56-60). Después de la resurrección vemos a los
Apóstoles escondidos en el cenáculo por miedo a los judíos, sí por miedo, como nos
informa san Juan (cf. Jn 20,19).

Pero estos Apóstoles ¡Cómo son otros, después de Pentecostés, después de la confir-
mación del Espíritu Santo! Se muestran intrépidos, ya no tienen miedo de decir an-
te los fariseos y los sumos sacerdotes: «Ustedes han dado muerte a Jesús, ustedes han
dado muerte al autor de la vida». Y frente a la prohibición por parte de los poderosos
de este mundo de hablar sobre Jesús, con valentía contestan: «¡Hay que obedecer a
Dios antes que a los hombres!» (cf. Hch 4,19-20; 5,29). Cuando son perseguidos,
puestos en prisión —dicen los Hechos de los Apóstoles— se alegran de poder sufrir
algo por Cristo (cf. Hch 5,41). Y ¡Con qué valentía van luego por el mundo entero
para predicar a Cristo sin que ninguno de ellos se rindiera ante el martirio! 

«¡Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos!» 
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b) Después de los Apóstoles, a lo largo de toda la historia de la Iglesia se podrían in-
dicar innumerables personajes que han demostrado una fuerza increíble, justamente
la fuerza del Espíritu Santo. 

Sólo un pequeño ejemplo. San Maximiliano Kolbe, un franciscano polaco que quizás
conocen (declarado santo en 1982), fue de salud precaria, enfermo de tuberculosis
(en aquel tiempo incurable), pero desarrolló una actividad intensa, casi increíble. Em-
pezó, por ejemplo, a publicar la revista «Rycerz Niepokalanej» («El Caballero de la
Inmaculada»), que alcanzó en poco tiempo la más alta tirada de copias entre todas
las revistas de Polonia. Fundó hasta una ciudad, Niepokalanów (Ciudad de la Inma -
culada), toda ella programada para divulgar el reino de Dios y el papel de María en
la historia de la salvación. Nada fue capaz de desanimarlo. Partió para el Japón, sin
una adecuada preparación, sin un suficiente conocimiento de la lengua, sin medios,
y un mes después publicó ya el primer número de su revista «El Caballero de la In-
maculada» en lengua japonesa. También allí fundó la Ciudad de la Inmaculada (Mu-
genzai no Son). Pero no bastaba. Quiso también ir a China, a la India.... Quiso con-
quistar a todos para Cristo, bajo la bandera de María Inmaculada.

¿De dónde le venía esta fuerza? Resuenan las palabras de Jesús: «Recibirán la fuerza
del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes». 

Y, además, conocemos bien el episodio sucedido durante la última guerra mundial,
en el campo de concentración de Oswiecim (Auschwitz), donde San Maximiliano Kol -
be ofreció espontáneamente su vida por un desconocido padre de familia, y aceptó
voluntariamente la muerte cruel en el búnker del hambre. En dicho búnker del ham-
bre, del que primero se oían solamente horribles quejidos y en el que la gente se mor-
día por el hambre atroz, él llegó hasta cantar himnos de alabanza a Dios y a la Virgen. 

He aquí «la fuerza del Espíritu Santo»! Si uno vive realmente la propia fe, se abre a la
luz y a la fuerza del Espíritu Santo, se hace invencible. 

Conclusión

Para hacer más eficaz y benéfica la obra de las Facultades Eclesiásticas es importante
que —a ejemplo de María, de la cual celebramos este mes— sepamos abrir la mente
y el corazón a esta luz y a esta fuerza. Es importante que nos convirtamos en instrumen-
to de esa luz y de esa fuerza en el mundo, porque el mundo de hoy necesita esa luz y
esa fuerza más que cualquier otra cosa. Los problemas del mundo, efectivamente, no
se van a solucionar con la política, con los partidos, con las elecciones, con las leyes,
si antes no se cambia al hombre, si no abre su corazón a esta benéfica luz y fuerza. 

¿Somos realmente portadores de la luz y la fuerza del Espíritu Santo en el entorno en
que vivimos? 

Pienso que todos debemos hoy suplicar desde lo profundo de nuestros corazones: «¡Ven
Espíritu Santo, transforma y renueva nuestro corazón, transforma y renueva al mun-
do entero!» 
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6. Crònica de la inauguració del curs acadèmic a les facultats

El cardenal Zenon Grocholewski, prefecte de la Congregació per a l’Educació Catòli -
ca, presidí l’acte d’inauguració del curs acadèmic de la Facultat de Teologia (FTC),
la Facultat de Filosofia (URL), l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i l’Institut
de Teologia Fonamental

El dijous dia 2 d’octubre de 2014 al migdia el cardenal Zenon Grocholewski, prefec-
te de la Congregació per a l’Educació Catòlica, va signar a Barcelona el decret de
creació de la Facultat Antoni Gaudí d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts cris-
tianes (FHEAG), impulsada pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach i per l’Arquebisbat de Barcelona.

La nova facultat es converteix en la primera que rep l’aprovació vaticana per a oferir
estudis en Arqueologia, després de les institucions eclesiàstiques de Roma i Jerusa-
lem; és la quarta a oferir Història de l’Església, juntament amb les institucions simi -
lars a ella que tenen la seva seu a Roma, Polònia i Mèxic; i és l’única que combina
aquests dos estudis amb el de les Arts cristianes. La FHEAG serà la tercera facultat
eclesiàstica de Catalunya, ja que se suma a les de Teologia (FTC) i de Filosofia (FFC),
que van ser creades, respectivament, els anys 1968 i 1990.

En primer lloc, a les 10 hores, es va celebrar l’Eucaristia a la capella del Seminari
Conciliar, presidida pel cardenal Zenon Grocholewski, que pronuncià l’homilia.

Seguidament, a un quart de dotze, a l’Aula Magna va tenir lloc l’acte acadèmic, que
va comportar les següents intervencions:
a) Obertura de l’acte a càrrec del cardenal Lluís Martínez Sistach.
b) Memòria del curs 2013-1014, de la FTC, de l’ISLB, de l’ITF, a càrrec del Dr. Armand

Puig i Tàrrech, degà-president de la FTC, i de la FFC, a càrrec del Dr. Jau me
Aymar i Ragolta, degà-president de la FFC.

c) Llicó inaugural: «La reforma litúrgica del Concili Vaticà II a les diòcesis catalanes»,
a càrrec del Dr. Xavier Parés i Saltor, professor de la FTC i de l’ISLB.

d) Cloenda de l’acte a càrrec del cardenal Zenon Grocoholewski.
e) I intervenció musical a càrrecde la Capella Sacra de Catalunya (Director: Sr. Albert

Pàmies). 

Inici de les classes a la nova Facultat

Els estudis de la FHEAG, que varen començar el dia 6 d’octubre de 2014, segueixen
els criteris de la Santa Seu i, paral·lelament, els del sistema educatiu de Bolonya: un
primer cicle de tres anys, un segon cicle o màster de dos anys —d’especialització en
Història de l’Església, Arqueologia i Art cristià, i patrimoni de l’Església—, i un ter-
cer cicle o de doctorat. En la nova Facultat hi haurà dos departaments: el d’Història
de l’Església i el d’Arqueologia i Art Cristià. El Gran Canceller de la FHEAG, amb
22 professors ordinaris i extraordinaris, serà el cardenal Lluís Martínez Sistach, men-
tre que el degà serà en la fase inicial, és a dir, durant aquest primer curs (2014-2015),
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el Dr. Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, en la qual conclou
el tercer i últim trienni.

Aquesta ha estat la notícia més esperada de l’acte d’inauguració del curs acadèmic
2014-2015 de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), l’Institut Superior de Li-
túrgia de Barcelona (ISLB), l’Institut de Teologia Fonamental (ITF) i la Facultat de
Filosofia de Catalunya (URL), que es va celebrar a l’Aula Magna del Seminari Con-
ciliar de Barcelona, i al qual varen assistir els bisbes de la Conferència Episcopal Tar -
raconense, encapçalats pel Gran Canceller de les Facultats Eclesiàstiques de Catalu nya,
Lluís Martínez Sistach, i el Vicegran Canceller, Jaume Pujol i Balcells, Arquebisbe
de Tarragona i President de la CET.

En la seva intervenció, el Dr. Armand Puig va anunciar la col·laboració de la FTC en
els preparatius del setè centenari de la mort del Beat Ramon Llull (1316-2016), el teò -
leg de llengua catalana més insigne de la història del cristianisme, arran del qual s’han
organitzat una sèrie d’activitats acadèmiques i projectes. El Dr. Puig va dir també que
la FTC «se sent amb el deute d’eixamplar la seva eclesialitat amb la recepció agraïda
i cordial de l’activitat del Sant Pare, tant de les seves paraules com dels seus gestos.
El Papa Francesc ha cridat l’Església a una conversió pastoral que comporti canvis
en els cors i en les estructures d’acció evangelitzadora i de presència transformado-
ra en el món». «El Papa demana als teòlegs que contribueixin des de la seva posició
a impulsar una reflexió que es posi al servei del poble de Déu i no temi d’emprendre
camins d’actualització del missatge cristià. La teologia catòlica s’ha de caracterit -
zar per la seva fidelitat a l’Església i per la seva projecció en un món que està atent
als plantejaments cristians i espera nova llum i nova saba de l’Evangeli. La comunió
amb el Papa inclou l’assumpció del seu programa pastoral, però també l’elaboració
intel·lectual d’aquest programa, per tal que se’n puguin extreure totes les virtualitats
i impulsos. No voldríem restar al marge de les propostes del Papa, en un moment lo-
cal i mundial de notable complexitat, que demana un recentrament en l’Evangeli com
a referent essencial i en els pobres com a categoria teològica», va afegir.

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 —104 alumnes, la majoria d’ells seminaristes
i religiosos. Pel que fa als cursos de segon i tercer cicles: 116 alumnes de Llicència
i 10 de Doctorat. En total, 230 alumnes. A la Facultat com a tal, els llicenciands han
estat 50 (44 en els Departaments de Sistemàtica, Bíblia i Moral —amb 5 oients—,
3 al CETEM i 3 a l’IREL) i els doctorands han estat 7; a l’Institut Superior de Litúr -
gia de Barcelona, hi ha hagut 19 llicenciands —amb 1 oient— i 2 doctorands; a l’Ins-
titut de Teologia Fonamental, 47 llicenciands —34 dels quals eren oients— i 1 doc-
torand. D’altra banda, el Curs de Pastoral per als candidats al ministeri es va oferir
a 8 alumnes; l’Escola de Llengües va comptar amb 24 matrícules; el Curs d’Estudis
Franciscans, coorganitzat amb la Família Franciscana de Catalunya, 12 alumnes; el
Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església, 14, i, finalment, el Seminari d’Es-
criptors Prenicens, 7 alumnes. En total, doncs, 65 alumnes. Pel que fa a les activitats
no acadèmiques, el Curs d’Aprofundiment Bíblic va tenir 17 alumnes, i la Forma-
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ció Permanent, impartida tant a Barcelona com a Sant Cugat, va assolir la xifra de
177 alumnes. El nombre total d’alumnes inscrits a les activitats no acadèmiques va
ser de 194. Així, doncs, es van inscriure a la Facultat i als seus dos Instituts incor-
porats un total de 489 alumnes, una xifra lleugerament superior a la de l’any anterior.

Quant als graus acadèmics obtinguts: 17 Batxillers en Teologia (dels quals 1 al CETEM
de Mallorca), 19 Llicenciats (dels quals 17 als Departaments de Teologia Sistemàti-
ca, Sagrada Escriptura i Teologia Moral, 1 a l’Institut Superior de Litúrgia de Barce-
lona i 1 a l’Institut de Teologia Fonamental) i 2 Doctors (1 a l’Institut Superior de Li-
túrgia de Barcelona i 1 a l’Institut de Teologia Fonamental).

La Facultat de Filosofia de Catalunya ofereix el Doctorat en Filosofia Humanis-
me i Transcendència

La Facultat de Filosofia de Catalunya (URL) va comptar el curs 2013-2014 amb un to -
tal de 198 alumnes, dels quals 62 van estudiar el Grau i Llicència en Filosofia i 63
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. I 73 alumnes van cursar
el Màster en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics, el Diploma d’Especialit-
zació en Gestió del Patrimoni Cultural Eclesiàstic, o els doctorats civils —en Filoso-
fia i Humanitats i en Humanisme i Transcendència.

El degà de la FFC, Dr. Jaume Aymar, ha destacat també el Programa de Doctorat en
Filosofia Humanisme i Transcendència, que és el resultat de la col·laboració del De-
partament de Filosofia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Ponti fi -
cia de Comillas (Madrid) i la FFC, en el marc del Campus d’Excel·lència Internacio-
nal Aristos Campus Mundi 2015, que uneix les Universitats esmentades i la de Deus to,
al País Basc.

El Dr. Xavier Parés parla de la reforma litúrgica del Vaticà II a les diòcesis ca-
talanes

El Dr. Francesc Xavier Parés, professor de la FTC i de l’ISLB, va impartir la lliçó inau -
gural del curs 2014-2015, que porta per títol: La reforma litúrgica del Concili Vaticà
II a les diòcesis catalanes. El Dr. Parés va fer un resum de l’aplicació de la Sacro-
sanctum Concilium a les diòcesis de casa nostra, i va dividir la seva lliçó en quatre
parts: Referència als antecedents de la Reforma Litúrgica (Moviment litúrgic de fi-
nals del s. XIX i principis del s. XX, i Congrés Litúrgic de Montserrat 1915); La Litúr-
gia al Concili Vaticà II (Estructura i finalment aprovació de la Sacrosanctum Conci -
lium, i intervencions de l’Església catalana); Exemples significatius i fecunds de la
recepció i aplicació de la Sacrosanctum Concilium a les diòcesis catalanes (Resum
dels principals esdeveniments, institucions i moviments litúrgics a Catalunya; i prin-
cipals liturgistes catalans en aquests afers), i Balanç del treball litúrgic realitzat a Ca-
talunya (Perspectives de futur, que seran el repte de la pastoral litúrgica a Catalu nya per
aquest segle XXI).
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Prelat

Decrets

DECRET 21 /14.— Barcelona, 14 d’octubre de 2014

Atès el decret de la Penitenciaria Apostòlica de 24 d’abril de 2014 que concedeix als
bisbes diocesans que concretin els llocs i les celebracions en què es pot rebre el do
de la indulgència plenària amb motiu de l’Any Jubilar Teresià que se celebrarà del
15 d’octubre del 2014 al 15 d’octubre de 2015; 

Donat que la Indulgència Plenària es concedeix als fidels veritablement penedits,
amb les condicions de costum (Confessió Sacramental, Comunió Eucarística i pregà -
ria per les intencions del Sant Pare), que visitin en forma de pelegrinatge alguna ca-
tedral, temple o santuari jubilar i allí assisteixin a algun ritu sagrat o, almenys, pre-
guin durant un temps suficient davant alguna imatge de Santa Teresa solemnement
exposada, acabant amb la pregària del Parenostre, Credo, invocació a la Mare de Déu
i a Santa Teresa de Jesús; 

Donat que aquells qui es trobessin impedits per causa de l’edat o la malaltia, podran
igualment obtenir la Indulgència Plenària amb les mateixes condicions abans esmen-
tades, si davant alguna petita imatge de Santa Teresa de Jesús, diuen a casa seva o allà
on l’impediment els reté (per exemple en una capella del monestir, de l’hospital,
del centre sanitari, del centre penitenciari, etc.) el Pare Nostre, el Credo i altres pregà -
ries conforme les finalitats de l’Any Jubilar Teresià, oferint els seus sofriments o
afliccions de la pròpia vida; 

PEL PRESENT decret declaro «temples jubilars» a mes de la Santa Església Cate-
dral Basílica de Barcelona, la Parròquia Santa Teresa de Jesús, de Barcelona (c/ Llo-
bregós,130), el Santuari de la Mare de Déu del Carme, de Barcelona (Av. Diagonal,
424), el Monestir de la Immaculada de les Carmelites Descalces, de Barcelona (c/ Im -
maculada, 37-45), l’Església de la Mare de Déu del Carme, de Badalona (c/ Sant Mi-
quel, 44), el Monestir de la Immaculada de les Carmelites Descalces, de Mataró (Av.
Can Torner, 63), el Monestir de la Sagrada Família de les Carmelites Descalces, de Tia -
na (c/ Montalegre, 9-11) així com la Parròquia de Santa Joaquima de Vedruna, de Bar -
celona (c/ Sant Hermenegild, 11-13) i el Monestir de l’Encarnació de les Carmelites,
de Barcelona (c/ Panamà, 12-16).

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

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

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 22 /14.— Barcelona, 22 d’octubre de 2014

Havent de procedir a la renovació del patronat de la Fundació per a les Escoles Par -
roquials d’aquest Arquebisbat;

Pel present decret, a tenor de l’article 7 dels estatuts, nomenem membres del patro-
nat de la Fundació per a les Escoles Parroquials, per un termini de tres anys, les se-
güents persones:

Sr. Ignasi Garcia Clavel
Sr. Carles Armengol Siscares
Sr. Víctor Magrans Julià
Sr. Rafael Ruiz de Gauna Torres
Sr. Sara Blasi Gutiérrez
Rvd. Sr. Enric Termes Ferré
Sra. Mercè Caselles Rutllant

Esperant que exerciran aquest càrrec com un eficaç servei a l’Església.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Cartes

Carta sobre el certamen «La meva família» 

Barcelona, 26 de setembre de 2014

Als pares i mares, als directius i professorat de les escoles i instituts, als caps del mo-
viment escolta, als monitors i monitores dels centres d’esplai, als catequistes i anima -
dors de centres catequètics i juvenils, als sacerdots, als religiosos i religioses, a tots els
qui puguin estar interessats. 
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Benvolguts i benvolgudes, 

Coincidint amb la celebració del «Sínode extraordinari de bisbes sobre la família»
que se celebrarà enguany a Roma, durant la tardor, ens ha semblat que fóra bo que
els infants, els adolescents i els joves de la nostra diòcesi poguessin tractar el tema
des del dibuix i la composició escrita. És per això que es convoca el Certamen «La
meva família», les bases del qual us adjunto. 

La família és una realitat propera a totes les persones i encara més en les edats infan-
tils i juvenils. És un espai de creixement personal dels seus membres, d’aprenentatge
en l’estimació, escola d’amor, i un primer espai de vivència i celebració de la fe. Aques-
tes i altres dimensions poden ser objecte a abordar a l’hora de participar en el certamen. 

Perquè el tema sigui assequible a tothom, s’ha adequat la participació a les diverses
edats, establint cinc categories, i a les diverses possibilitats instrumentals, redacció
i dibuix. 

Agraeixo tot el que fareu per encoratjar la participació en aquesta convocatòria. La
coincidència amb el Sínode, la proximitat entranyable del tema i les possibilitats for-
matives de la convocatòria bé s’ho mereixen. 

Confiant en la vostra pregària per a tots els qui participarem en el Sínode, rebeu una
cordial salutació en el Senyor Jesús. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Nota de la redacció: Les bases del certamen es poden trobar en el següent enllaç http://
www3.escolacristiana.org/dpastoral/node/210

Carta sobre les vocacions sacerdotals i el nou curs al Seminari Conciliar

Barcelona, 1 d’octubre de 2014

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,

Comencem un nou curs pastoral a l’Arxidiòcesi de Barcelona i també en el nostre
Seminari Diocesà. El proppassat dia 29 de setembre hem inaugurat, amb la celebració
de l’Eucaristia, el curs en el Seminari Major i Menor de l’Arxidiòcesi. Les vocacions
sacerdotals són molt necessàries per tal que les diòcesis puguin disposar de sufi cients
sacerdots per servir ministerialment i pastoral les parròquies, comunitats, moviments,
associacions, escoles i institucions eclesials.
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El motiu d’aquesta carta dirigida a tots els diocesans és el de manifestar-vos la me-
va joia per aquest do que Déu ens ha fet aquest curs: 11 joves han entrat aquest curs
al Seminari Major de la nostra estimada arxidiòcesi. Representen un augment molt
considerable respecte al curs anterior, ja que s’ha gairebé doblat el nombre.

Em plau fer-vos participants a tots d’aquesta bona notícia i d’aquesta joia perquè ho
agraïm al Senyor, que és qui els ha cridat al sacerdoci.

El meu agraïment va dirigit a tots els diocesans. En primer lloc, a aquests joves que
Jesús ha cridat a ser sacerdots i que han respost generosament. També als seus pa-
res i familiars per la participació que hagin tingut en la maduració d’aquestes voca-
cions.

Agraeixo tots els sacerdots el seu treball ministerial, el seu testimoniatge de lliurament
generós a l’Església i als germans que mou, sens dubte, els joves a seguir aquest ca -
 mí. Gràcies, també, a totes les parròquies, comunitats i realitats eclesials perquè, amb
la pregària per les vocacions i amb el treball pastoral, participeu també en la tasca vo-
cacional de la nostra Arxidiòcesi.

Gràcies, finalment, al Seminari i als seus formadors i alumnes, que acolliu aquestes
noves vocacions i ajudeu aquests nous seminaristes a formar-se degudament per es-
devenir sants sacerdots.

Aprofito aquesta avinentesa per demanar-vos a tots que continueu pregant per les vo-
cacions perquè puguem disposar de suficients sacerdots per a la realització de la mis-
sió de l’Església de Barcelona i, si cal, puguem amb esperit missioner ajudar diòce-
sis necessitades d’arreu del món.

Amb una salutació i benedicció molt cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Carta sobre l’eucaristia amb motiu de la beatificació de Pau VI 

Barcelona, 17 d’octubre de 2014

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 diocesanes

Benvolguts i benvolgudes, 

Em plau convidar-vos a participar a l’Eucaristia d’Acció de Gràcies per la Beatificació
del Papa Pau VI que tindré el goig de presidir el proper diumenge, 26 d’octubre de
2014, a les 19 hores, a la Santa Església Catedral Basílica de Barcelona. 
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Com bé sabeu, la Beatificació del Papa Pau VI, pròpiament, tindrà lloc aquest diu-
menge, 19 d’octubre de 2014, a Roma. Hi seré present en representació de la nostra
estimada arxidiòcesi, coincidint amb la clausura de l’Assemblea Extraordinària del Sí -
node dels Bisbes, en la qual he pres part com a membre nomenat directament pel Pa-
pa Francesc. El Sínode dels Bisbes és, ensems, una institució creada pel Papa Pau VI
en aplicació de les orientacions del Concili Vaticà II.

La figura del Papa Pau VI ens impulsa a viure la dimensió missionera de l’Església,
des d’una mirada generosa i transformadora d’entendre-la: L’Església existeix per evan -
gelitzar, va escriure. I això no pot sinó esdevenir una font d’inspiració que ens cal
agrair amb aquesta celebració d’acció de gràcies diocesana, viscuda amb joia i co-
munió eclesial.

Us convido, doncs, a fer-vos presents en l’Eucaristia del proper diumenge, 26 d’octu -
bre a la Catedral de Barcelona.

Amb una salutació molt cordial,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Carta sobre l’Escola Diocesana d’Evangelització

Barcelona, 21 d’octubre de 2014

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, 

Per tercer any consecutiu us dirigeixo aquestes lletres per tal de parlar-vos de l’Esco -
la Diocesana d’Evangelització que, com bé sabeu, vam iniciar el curs 2012-2013 per
tal d’oferir a laics i laiques cristians la possibilitat d’anunciar Jesucrist a tothom des
de nous formats pastorals.

L’experiència que ens precedeix dels dos primers anys de l’escola ha estat molt reei-
xida i positiva i cal aprofitar-ne els seus fruits. Hem de valorar tot el que pugui aju-
dar-nos a anunciar Jesús a les persones de la nostra societat, bo i recordant allò que
citem en el primer objectiu del Pla Pastoral 2011-2015: Convé molt que prenguem
consciència del nostre compromís baptismal, que ens fa evangelitzadors i apòstols allà
on ens trobem.

Us prego, doncs que, un curs més, les parròquies i els moviments vulgueu aprofitar
amb joia i consciència cristiana aquest instrument que ofereix l’Escola Diocesana d’E -
vangelització.
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Amb una salutació i benedicció molt cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Carta sobre la formació permanent

Barcelona, 24 d’octubre de 2014 

Benvolguts preveres i diaques,

Com cada curs, us invito a participar en la formació permanent que prepara la nostra
Església diocesana i que dueu a terme en les reunions arxiprestals. Tots som molt
conscients que ens cal una formació permanent per poder estar més preparats i al dia
en l’exercici del nostre ministeri sacerdotal.

Enguany la temàtica d’aquests temes tracta sobre la pregària en la vida del ministre
ordenat, tema que ha estat escollit amb motiu de l’actual Any Jubilar Teresià 2014-
2015. 

El P. Jesús Renau, SJ, amb una generosa disposició i una tasca encomiable ha estat
elaborant els continguts dels temes que de ben segur que ens seran de gran ajut per
tal de cuidar la nostra vida interior a imatge del Crist Orant, el Bon Pastor que prega.

Amb aquestes lletres, doncs, us adjunto aquests temes i us invito que els estudieu i els
tracteu en les reunions arxiprestals tal com ho feu habitualment. 

Amb una salutació i benedicció molt cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Carta sobre l’eucaristia amb motiu del 4t aniversari de la Dedicació
de la Basílica de la Sagrada Família

Barcelona, 30 d’octubre de 2014

Als preveres i diaques de l’arxidiòcesi

Benvolguts, Déu vos guard,

El proper diumenge 16 de novembre, a les 17 hores, celebrarem l’Eucaristia a la Ba-
sílica de la Sagrada Família amb motiu del 4t aniversari de la Dedicació que va pre-
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sidir aquell històric 7 de novembre de 2010 el Papa Benet XVI. Recordem amb goig
aquella celebració i la visita pastoral del Sant Pare.

Em plau molt invitar-vos a participar en la celebració de l’Eucaristia del proper 16
de novembre i us demano que us en feu ressò, convidant els vostres feligresos perquè
participin amb la pregària, l’acció de gràcies a Déu i la seva presència en l’esmen -
tada celebració a la Basílica de la Sagrada Família.

Hem preparat un DVD de la celebració de l’Eucaristia de la Dedicació de la Basílica
per lliurar als participants en la celebració d’enguany.

Amb una salutació molt cordial, en comunió de pregàries, 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Carta als religiosos, religioses i laics sobre l’eucaristia amb motiu del
quart aniversari de la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família

Barcelona, 30 d’octubre de 2014

Als religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pastoral Diocesà i dels
consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de religió,
dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes

Benvolguts i benvolgudes, Déu vos guard,

Amb motiu del 4t aniversari de la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família, pre -
sidida pel Sant Pare Benet XVI el 7 de novembre de 2010, celebrarem l’Eucaris tia
a la mateixa Basílica el proper diumenge, 16 de novembre, a les 17 hores.

Em plau moltíssim invitar-vos a participar en aquesta celebració eucarística amb la
pregària, l’acció de gràcies a Déu i la vostra presència en l’esmentada celebració a la Ba -
sílica de la Sagrada Família. Hem preparat un DVD de la celebració de l’Eucaristia
de la Dedicació de la Basílica per lliurar als fidels participants en la celebració d’en-
guany.

La commemoració de la Dedicació de la Basílica i de la visita pastoral del Papa Be-
net XVI són motius de joia i de recordar el missatge que ens va deixar en les seves
homilies i parlaments per tal de revitalitzar la vida cristiana de les nostres comunitats
i dels seus membres.

Amb el desig de poder retrobar-nos en la comunió d’afecte i de pregària, us saludo i
beneeixo molt cordialment, 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

BAB 154 (2014) - octubre [27]  613



Homilies i al·locucions

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en l’Homilia de l’ordenació sacerdotal de Mn. Patrick
Stref i Mn. Santiago Cuquerella. Basílica de la Sagrada Família,
28 de setembre de 2014

Molt estimats sacerdots concelebrants i diaques. Molt estimats Santiago i Patrick,
molt estimades famílies i molt estimats germans i germanes. Ens apleguem en aques-
ta bellíssima Basílica de la Sagrada Família, entranyable per tants records. Especial-
ment la seva dedicació pel Papa Benet XVI, al qual vaig poder visitar la setmana pas-
sada i amb el que vaig recordar la seva visita a Barcelona i de la qual guarda un record
entranyable i inoblidable.

Hem celebrat tantes coses en aquesta Basílica! Fonamentalment l’Eucaristia, i tam-
bé ordenacions sacerdotals. Gràcies Senyor per aquesta celebració d’aquesta tarda de
diumenge. Ens has donat el teu Misteri Pasqual, la teva Paraula, el teu Cos i la teva
Sang. Tot per nosaltres. I ens has donat també l’orde sagrat, el sacerdoci ministe -
rial. Avui ordenaré dos nous sacerdots per a la nostra arxidiòcesi de Barcelona, però
en definitiva per a l’Església de Jesucrist, ja que als sacerdots de la diòcesi que em
demanin anar a missions jo he de dir que sí perquè hem de ser generosos envers les
diòcesis més pobres i necessitades. Gràcies, Senyor, perquè vós no us deixeu gua nyar
mai en generositat.

Hem escoltat amb joia la Paraula de Déu. I en l’Evangeli hem escoltat aquella parà-
bola de Jesús. Qui us sembla que va fer la voluntat del Pare? El Pare va demanar una
cosa als dos fills. Al primer li va dir: Vés a treballar a la vinya avui. I el fill li va dir que
no, però després ho va pensar, ho va reconsiderar, va canviar de parer i va anar a
treballar a la vinya. El segon li va dir que sí, de seguida, però no hi va anar. Qui va fer
la voluntat del Pare? Semblaria que el segon, perquè va dir «sí». Però no és el dir,
és el fer i per tant és el primer fill qui va complir la voluntat del Pare perquè encara
que digués «no», hi va anar.

Els nostres germans Santiago i Patrick també van sentir un dia que Jesús els va dir:
aneu a treballar a la meva vinya. La vinya per al poble jueu significava el poble d’Is-
rael. La vinya significa també el nou poble d’Israel, l’Església. Jesús ha passat per
les seves vides, i la seva resposta ha estat «sí». Van rebre la deguda preparació al
Seminari i avui rebran aquest ministeri. 

A tots nosaltres Déu ens ha dit: vés a treballar a la meva vinya, vés a treballar a l’Esglé -
sia. T’invito a ser membre viu de l’Església, del Cos místic de Crist. Hi ha moltes
res ponsabilitats d’acord amb les teves qualitats, possibilitats i els dons que has re-
but per posar-los al servei de l’Església i de la humanitat, especialment dels més
necessitats. 
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Avui els nostres dos germans han dit «sí». I avui enceten una nova etapa de treball
en l’Església amb el sacerdoci ministerial. Ells actuaran en l’Eucaristia en la perso-
na de Crist, rebran el ministeri d’anunciar la Paraula de Déu i el d’animar la comu-
nitat cristiana perquè practiqui la caritat. 

Penso, benvolguts Patrick i Santiago, que seguint l’Evangeli que avui hem escoltat,
el Pare també us convida a fer un treball per tal que aneu per aquest món i per la nos-
tra arxidiòcesi, per les nostres comunitats i les nostres realitats: moviments, associa-
cions, escoles d’Església, dient: vés a treballar a la vinya del Senyor, vés a treballar
a l’Església. Comprometre’t amb l’Església, vés a treballar en el món com a Esglé-
sia i a transformar les estructures d’aquest món com a laic i laica cristians, per tal que
siguin més justes i que els valors de l’Evangeli hi estiguin presents i que donin tes-
timoni de Jesús. 

Esteu cridats a fer el primer anunci de l’Evangeli, el kerygma. Jesucrist ha mort i res-
suscitat per cadascú de nosaltres. Anuncieu la salvació a les persones que trobareu
pel carrer, entre les vostres amistats, i en el vostre ministeri a les vostres parròquies
on sereu enviats. Però també haureu de fer una cosa important: ajudar-nos a que tots
ens convertim. Que ajudeu al primer fill que hem vist a l’Evangeli d’avui per tal
que consideri que no és suficient dir sí, si després no fa el que ha dit amb el seu sí.

Benvolguts, avui per l’ordenació sacerdotal, entreu a formar part d’una família que és
el presbiteri diocesà. Són tots els sacerdots que formem un grup que ens estimem i
estem al servei de l’Església diocesana. L’ordenació sacerdotal crea entre nosaltres
un lligam sacramental i fa que la nostra actuació en l’Església no pugui ser mai indi-
vidual, al marge dels altres. Ha de ser un treball més de conjunt amb els altres ger-
mans del presbiteri diocesà, en l’arxiprestat, en la zona pastoral. Heu d’estar units
també al vostre bisbe pare, pastor i germà gran que intenta aconseguir el bé de tots
els sacerdots i servir-los a tots.

Es necesario para todo cristiano y especialmente para el sacerdote para que pueda ser
semejante al Buen Pastor, que tenga una gran intimidad con el Señor, porque Jesús es-
cogió a los apóstoles para tres cosas: para que estuvieran con Él, para enviarlos a pre-
dicar el Evangelio y para perdonar los pecados. Porque Jesús ha venido fundamental-
mente a perdonarnos los pecados. Decía el Cardenal Ratzinger en un escrito que esta
era la misión esencial de la Iglesia, i si no valoramos el sacramento de la penitencia ¿pa-
ra qué ha venido Jesús? Es importante estar con Él para ser enviados por Él a una co-
munidad, al pueblo de Dios a crear comunión entre todos y sentiros también miembros
de esta comunión en el presbiterio diocesano, en la diócesis y en la Iglesia universal. 

Us acompanyen joves, amics vostres, membres de les comunitats cristianes parroquials
i moviments que vosaltres esteu servint. Joves, que avui esteu aquí acompa nyant el
Santiago i el Patrick. Avui fan un pas important. Vosaltres ho mireu. Segur que us
fa pensar: Per què ho fan? Ho podria fer-ho jo també? Penseu-hi. Els Senyor els va
dir: vine a treballar a la meva vinya. Escolteu-ho. Potser també us ho diu a vos altres.
Hi ha molts treballs, però n’hi ha un de molt necessari: ser sacerdot al servei de les co -
munitats.
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Donem gràcies a Déu en aquesta eucaristia perquè aquest curs han entrat onze nous
seminaristes al Seminari Major de Barcelona. Vosaltres joves podeu ser també un d’a-
quests pel curs que ve o pels cursos que vindran.

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en la missa d’inauguració del V Centenari del Naixement
de Santa Teresa de Jesús. Basílica de la Sagrada Família de Barce-
lona. 4 d’octubre de 2014

Ens hem reunit a la Basílica de la Sagrada Família per inaugurar a Catalunya el 5è
Centenari del naixement de Santa Teresa de Jesús i per pregar per la III Assemblea
extraordinària del Sínode dels Bisbes, que començarà demà a Roma. Amb goig po-
dré participar en aquests treballs perquè el Papa Francesc m’ha nomenat membre
de l’assemblea sinodal. Ja sabem el tema: els desafiaments de la família en el context
de l’evangelització. Avui, memòria litúrgica de Sant Francesc d’Assís, pregarem
pel nostre estimat Papa Francesc

Teresa de Cepeda i Ahumada va néixer a Àvila l’any 1515 i morí a Alba de Tormes
l’any 1582. La Santa d’Àvila és una figura polièdrica, amb moltes facetes. Mestra
d’oració, gran escriptora, doctora de l’Església, fundadora i reformadora del Carmel
amb Sant Joan de la Creu, va anar d’un lloc a l’altre fundant convents, formant mon-
ges i tractant amb personatges importants. Un nunci la va qualificar com a «fémina
andariega». També fou una defensora de la dona, amb termes d’una tal vivesa —«que
el mundo nos tiene acorraladas», deia— que la fan una feminista de primera hora.

L’any 1535 entra al convent carmelità de l’Encarnació d’Àvila. Tanmateix, l’any 1554
la lectura de les Confessions de Sant Agustí i l’encontre inesperat amb la imatge de
Crist, propiciaren el que se’n diu la conversió de Teresa i el lliurament generós i irre-
versible al Senyor. Vol ser més fidel a la crida que ha rebut a la vida religiosa i això
motivarà la fundació del Convent de Sant Josep, a Àvila, amb un nou estil de servir
Déu i viure la fraternitat i on començà la reforma del Carmel.

En Santa Teresa de Jesús hi hagué, ja de carmelita, una conversió al Senyor i això fou
motiu per desenvolupar tots els dons que havia rebut i posar-los al servei de l’Es-
glésia i del Carmel. Els convents de monges carmelites arreu del món participen de
la riquesa espiritual que ens ha deixat la nostra santa en els seus escrits i en la seva
reforma eclesial.

Aquesta conversió a Déu de Santa Teresa de Jesús és un testimoni per a nosaltres.
Tinguem l’edat que tinguem, el Senyor ens demana sempre un pas endavant en la
nostra conversió i en l’estimació a Déu i als germans. Tots estem cridats a la santedat
—com la nostra santa— perquè som fills de Déu i Déu és sant. La santedat és la pri -
mera i fonamental vocació de tot batejat, i consisteix en la perfecció de la caritat. Te-
resa de Jesús ens recorda que la reforma de l’Església serà autèntica si cadascun dels
cristians ens prenem seriosament la nostra vocació a la santedat.
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L’encontre personal de Teresa amb Jesús la va convertir. És el mateix que va succeir
a la samaritana, aquella dona que l’Evangeli d’avui ens ha dit que anà al pou de Ja-
cob, en la població samaritana de Sicar, a buscar-hi aigua. I es va trobar amb Jesús
que estava assegut a la vora del pou.

Benvolguts germans i germanes, aquest encontre entre Jesús i la samaritana, entre
un jueu i una samaritana, va ocasionar la conversió d’aquella dona que començà dema -
nant aigua que apaga la set i que en iniciar la conversa amb Jesús pensava que li ser-
viria per no tornar a tenir set i no tenir necessitat de tornar al pou de Jacob per pouar
l’aigua. Tanmateix Jesús li parlava d’una aigua, els qui en beuen de la qual, mai més
no tindran set, perquè «es convertirà en una font que brollarà sempre dintre nostre per
donar la vida eterna». Jesús es refereix al do de l’Esperit Sant, el do de la gràcia di-
vina, a la seva presència en nosaltres, perquè els qui mengen la seva carn i beuen la
seva sang mantenen una relació íntima amb el Senyor i posseiran la vida eterna.

El Senyor, com a la samaritana, ens vol donar la saviesa de Déu, tal com hem escol -
tat en la primera lectura. Però per a rebre-la hem de preferir-la a tot i comparada amb
ella hem de tenir la riquesa per no res. Aquesta saviesa és el coneixement i l’amor de
Déu que transforma la nostra vida. Com ens ha dit l’Apòstol Pau en la seva carta
als Romans, aquesta saviesa consisteix en deixar-se portar per l’Esperit de Déu i ai-
xò ens fa fills de Déu. Aquesta consciència joiosa de sentir-nos fills i filles de Déu
omple de felicitat i de joia la nostra vida. Som certament fills de Déu i, per tant, ens
diu l’Apòstol, som també hereus del nostre Pare del Cel i cohereus de Crist, perquè
som fills de Déu en el Fill Unigènit del Pare.

La samaritana, en el diálogo que tuvo con Jesús, quedó impresionada y se convirtió,
anunciando a sus vecinos que había hablado con un profeta en el pozo de Jacob, re-
cibiendo aquella agua que Jesús le dio descubriendo por el don de la fe al Mesías. Su
encuentro personal con Jesús la convirtió y la hizo evangelizadora ante los vecinos
de aquella población samaritana.

Como la samaritana, como Teresa de Ávila, también todos nosotros ya bautizados ne -
cesitamos un encuentro personal con Jesús para realizar en nuestra vida la iniciación
cristiana. Hemos de recibir de la Iglesia el primer anuncio: Jesús ha muerto y resu-
citado por ti, por cada hombre y mujer de la humanidad con su nombre y apellidos.
Y será este encuentro personal con Jesús el que nos hará cristianos convertidos como
sucedió en aquellas dos mujeres.

Amb goig iniciem les celebracions del V Centenari del Naixement de Santa Teresa de Je-
sús. Per a totes les famílies Teresianes i Carmelitanes ha de ser un motiu més de con -
versió personal i eclesial. És el que el Papa Francesc ens demana en el seu programa pas-
toral per a tota l’Església: la conversió personal i pastoral que faci més missioneres i
evangelitzadores les nostres vides i totes les realitats eclesials. Hem d’evangelit zar per
anunciar Jesús i el seu Evangeli arreu i cal fer-ho amb la dolça joia d’evange litzar.

Demà començarà a Roma un esdeveniment universal: l’assemblea del Sínode dels Bis -
bes. El Papa ens ha convocat a tots a pregar i a treballar per la família en el context
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de l’evangelització. L’Església ha d’oferir al món la bellesa del matrimoni com una
íntima comunitat de vida i d’amor, la joia de l’amor dels esposos per estimar-se, lliu-
rar-se i donar noves vides fruit del seu amor conjugal. Tots desitgem per a totes les
famílies del món la joia i felicitat d’aquest amor fidel, indissoluble i fecund. Tots vo-
lem acompanyar a les famílies que no ho assoleixen per ajudar-les en els moments
de dolor i separació. Les escoles que teniu i les obres que realitzeu, benvolgudes i
ben volguts, són un servei molt preuat a les famílies. Moltes gràcies! Que Déu us ho pa-
gui!

Amb goig, en aquesta pregària pels treballs del Sínode i per les famílies, avui en aques -
ta Eucaristia el Paco i la Tere celebren les seves noces d’or del seu matrimoni. Us do-
nem l’enhorabona. Donem gràcies a Déu pel vostre amor constant i pel de tots els
matrimonis que participeu en aquesta Eucaristia. El vostre compromís amorós, ben-
volguts esposos, mantingut tants anys, és un testimoni molt necessari per als joves,
perquè esteu dient que estimar-se per sempre és possible, realitza les persones i dó-
na una autèntica felicitat als esposos i família.

Aquí, en aquesta Basílica de la Sagrada Família, diem amb el Papa Francesc, «Jesús,
Maria i Josep, en vosaltres contemplem el resplendor de l’amor veritable i a vosal-
tres ens adrecem amb plena confiança». Amén.

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, a l’assemblea extraordinària del Sínode dels Bisbes.
Ciutat del Vaticà, 6 d’octubre de 2014, durant la pregària de l’ho-
ra de Tèrcia. (Traducció del text original italià)

Estem reunits en el nom del Senyor per servir el poble de Déu amb la celebració d’a-
questa Assemblea extraordinària del Sínode dels Bisbes. El Papa Francesc ens ha
convocat per a un treball eclesial i l’iniciem lloant el Senyor amb la pregària dels
salms.

Aquest matí l’apòstol Pau, en el fragment de la segiona carta als Corintis que hem es -
coltat, ens dóna unes recomanacions que ens ofereixen l’esperit i ens mostren l’estil per
al nostre treball en aquests dies de l’assemblea sinodal.

En el comiat de la segona carta als Corintis, l’Apòstol aboca de nou tot el seu cor so-
bre els fidels d’aquella Església exhortant-los a viure entre ells la fraternitat pròpia dels
cristians, amb la conseqüent pau i unit entre tots ells (cfr. 1Co 1.10-17). I Sant Joan
Crisòstom anuncia quin pot ser el resultat: «Viviu en la unitat i en la pau, i Déu es-
tarà sens dubte amb vosaltres, perquè Déu és un Déu d’amor i un Déu de pau, i en ai-
xò posa les seves delícies. El seu amor produirà la vostra pau i tot mal serà esbandit
de la vostra Església. (Homilia sobre els Corintis, 30).

El nostre treball sinodal és un servei eclesial i té que ser plenament evangelitzador
perquè, com ens recordava Pau VI, l’Església existeix per evangelitzar. Estiguem dis-
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posats a compartir l’alegria de l’Evangeli i la joia d’evangelitzar, com exposa el Pa pa
Francesc en l’Exhortació apostòlica Evangelii gaudium. És l’alegria que ens anun-
cia l’Apòstol: estigueu alegres. Jesús ens ha fet conèixer tot allò que ell ha escoltat
del seu Pare (Jn 15,15), i aquesta és la raó més profunda de la nostra alegria. Així ho
diu el mateix Jesús: «Us he dit tot això perquè la meva joia sigui també la vostra, i la
vostra joia sigui completa» (Jn 15,11). I és també l’alegria de comunicar tot allò que
Jesús ens ha dit, a fi que els altres tinguin també una alegria completa. El Sant Pare
parla de la «dolça i confortadora joia d’evangelitzar» (EG 9). 

L’alegria és una característica essencial d’una vida veritablement cristiana; l’alegria
que prové de la fe que Déu ens ha perdonat i que està sempre disposat a perdonar-nos
si nosaltres no ens cansem d’acollir la seva misericòrdia i demanar-li perdó pels nos-
tres pecats, debilitats i omissions.

Recuperem i augmentem el fervor de l’evangelització, «fins i tot quan cal sembrar en -
tre llàgrimes. I Déu faci que el món d’avui —que cerca, a vegades amb angoixa i a
vegades amb esperança— pugui rebre la Bona Nova no a través d’evangelitzadors tris -
tos, desanimats, impacients o ansiosos, sinó d’uns ministres de l’Evangeli la vida dels
qual irradiï el fervor d’aquells que han rebut, en primer lloc en ells mateixos, l’alegria
de Crist (Pau VI, Evangelii Nuntiandi, 75, citat a Evangelii Gaudium, 10). 

El Papa ens ha convocat per tal de reflexionar, dialogar i debatre sobre els reptes de la
família en el context de l’evangelització. Per poder realitzar aquesta missió, l’Apòs -
tol Pau ens demana pregar l’Esperit Sant perquè ens il·lumini en els treballs sinodals
per al bé dels matrimonis i de les famílies, perquè, com diu el concili Vaticà II, «el
benestar de la persona i de la societat humana i cristiana està estretament lligat amb
una feliç situació de la comunitat conjugal i familiar» (Gaudium et Spes, 47). 

Pau ens recomana que en les aportacions de cadascú i en el diàleg entre tots mantin -
guem els mateixos sentiments, les mateixes conviccions joioses i agradables de ser
membres de l’Església una i única de Jesucrist, estesa de l’Orient a l’Occident. Que
puguem tenir els sentiments del Bon Pastor que té cura de les noranta-nou ovelles i
va en busca de l’ovella perduda, essent conscients que avui en diferents indrets de
l’Església aquesta número, aquesta xifra s’està invertint, i que tinguem també els sen-
timents del bon samarità, que veu el ferit, s’hi acosta i l’ajuda, oferint-li tot allò que
en aquells moments el pot ajudar a recuperar la salut.

El consell de l’Apòstol Pau que ens exhorta a «viure en pau» sempre és oportú. Par -
larem de la bellesa de la família que Déu ha creat i que Crist ha elevat a sagrament i
tindrem presents les famílies que no han pogut viure la bellesa d’aquella íntima co-
munitat de vida i d’amor en el seu matrimoni. I com a bons pastors i bons samaritans,
ho farem tot seguint aquesta recomanació paulina: que el Déu de l’amor i de la pau
sigui amb nosaltres i vulgui beneir el nostre treball sinodal perquè puguem oferir al
Papa Francesc els nostres consells d’amor i de pau per tal que l’ajudin en el seu mi-
nisteri de Successor de Pere per al bé de tota l’Església de Jesucrist.
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Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en la missa d’acció de gràcies per la Beatificació d’Álva-
ro del Portillo. Basílica de Santa Maria del Mar. Barcelona, 24 d’oc-
tubre de 2014

Ens hem aplegat en aquesta bellíssima i històrica Basílica de Santa Maria del Mar
per donar gràcies a Déu per la Beatificació d’Álvaro del Portillo, que es va celebrar
el proppassat 27 de setembre, presidida pel Cardenal Angelo Amato, Prefecte de la
Congregació pels Sants. Amb goig donem gràcies a Déu amb l’Eucaristia que és l’ac-
ció de gràcies per antonomàsia. Ens unim sacramentalment a Jesucrist mort i ressus-
citat, tal com ho feia el nostre estimat germà Beat Àlvaro.

La proclamació d’un Beat no és per a glòria d’ell. És fonamentalment per posar en
relleu la santedat de Déu i l’eficàcia infinita dels mèrits de Jesucrist mort i ressuscitat.
I ho és també per a la nostra santedat, per tal que nosaltres tinguem testimonis de vi-
da cristiana i santa que puguem imitar.

No podem oblidar que tots els cristians hem rebut la vocació a la santedat. El baptis-
me ens fa fills i filles de Déu i hem de ser sants com ho és el nostre Pare del cel.
Ens cal prendre major consciència que la santedat és la primera i fonamental voca-
ció de tots els batejats, no només dels religiosos i sacerdots, sinó també dels laics.
Les canonitzacions i beatificacions de persones coetànies nostres, que hem conegut
i tractat, ens poden ajudar a ser més conscients que el Senyor també ens cridi a nos -
altres que peregrinem per aquest món a assolir amb el seu ajut la perfecció de l’amor,
ja que en això consisteix la santedat.

El Papa Francesc, en el seu missatge amb motiu de la Beatificació de Álvaro del Por-
tillo, glossa tres actituds cristianes i evangèliques que manifestava el Beat amb jacu-
latòries: «Gràcies, perdó, ajuda’m més». Són tres actituds que manifesten la seva re-
lació amb Déu, el seu tracte constant amb Jesucrist i la consciència que tenia de la
seva condició de pecador redimit i santificat per la mort i la resurrecció del Senyor.

Penso que aquestes tres paraules haurien de brollar constantment del nostre cor i dels
nostres llavis. Donar gràcies a Déu pels dons que ens ha lliurat, la fe, el baptisme,
la filiació divina, el ser membres de l’Església, i molts d’altres com la vida, la salut,
l’amistat, la vocació matrimonial, sacerdotal o consagrada. Potser ho considerem
com quelcom que ens correspon, com quelcom que és natural. Tanmateix si pensem
una mica, veurem que tot això és do, és gràcia, és manifestació de l’amor que Déu
ens té a tots.

Aquesta actitud del Beat Álvaro harmonitza amb l’actitud de Jesús que donava grà-
cies al Pare i és també una expressió de la nostra fe cristiana que ens diu que vivim
en les mans de Déu i que té comptats fins i tot els cabells del nostre cap. Posa en re-
lleu creure en la providència amorosa de Déu que fa ploure sobre justos i injustos. A
mi da que ens coneixem més a nosaltres mateixos, tenim més motius per donar grà-
cies a Déu perquè fem com Maria, reconeixem les meravelles que ha fet en nosaltres
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el Totpoderós. El Papa Francesc comenta en l’esmentat missatge, que donar gràcies
a Déu «és la reacció immediata i espontània que l’ànima sent davant de la bondat
de Déu... El seu amor sempre arriba abans».

El nostre Beat repetia sovint la paraula perdó perquè era conscient de la seva condi-
ció de pecador, redimit per Jesucrist. Pecat i perdó són paraules que surten en gairebé
totes les pàgines de la Bíblia i sempre van juntes, perquè l’amor de Déu és miseri cor -
diós i es manifesta també en el perdó dels nostres pecats. El Papa Francesc, comen-
tant en el seu missatge aquesta paraula en llavis del nostre Beat, diu «que es veia da-
vant de Déu amb les mans buides, incapaç de respondre a tanta generositat. Però la
confessió de la pobresa humana no era fruit de la desesperança... És obrir-se a la se-
va misericòrdia, al seu amor».

Davant d’aquesta actitud dels sants i beats de considerar-se pecadors i amb les mans
buides, ens podem preguntar si realment era autèntica aquesta actitud ja que estan bea -
tificats i canonitzats. Certament que era autèntica. Ells estaven més a prop de Déu i es
veien en ell com en un mirall i podien contemplar els seus mancaments, la seva falta de
resposta a l’amor etern, infinit i gratuït de Déu; en una paraula, es veien peca dors.

Hauríem d’acostar-nos més a Déu Amor i prendre major consciència dels nostres pe-
cats per demanar-ne perdó i per confiar encara més en la misericòrdia de Déu i de
l’Església. Això ens fa més humils i ens apropa a tots els homes i dones de la huma -
nitat sentint-nos pecadors com tots ells, participant de l’amor i del perdó de Déu.

La tercera invocació del Beat, «ajuda’m més», és una manifestació de confiança en
l’ajut del Senyor. Aquest ajut és constant en les pàgines de l’Evangeli. Nosaltres por-
tem el tresor de la fe i de la vida de fills i filles de Déu en gerres de terrissa. Som dè-
bils. Amb el nostre esforç únicament no podem viure la joia de vida cristiana. Neces-
sitem de la gràcia de Déu. Hem de demanar per rebre. Jesús ens ho recorda moltes
vegades. «Ajuda’m més, Senyor». Ajudeu-nos més, Senyor, aquesta és una invoca-
ció que tots necessitem.

El Papa Francesc ens diu que «en el del nou beat bategava l’afany de portar la Bona
Nova a tots els cors. Així va recórrer molts països fomentant projectes d’evangelit -
zació». Portava en el seu cor el desig d’evangelitzar perquè estimava Jesucrist que
donà la vida per a la salvació de tota la humanitat i estimava totes les persones i volia
oferir-les-hi el tresor més important, l’encontre personal amb Jesucrist.

En l’exhortació apostòlica Evangelii gaudium, Francesc ens proposa el programa pas-
toral per a tota l’Església amb aquestes paraules: «Somio una opció missionera ca paç
de transformar-ho tot, per tal que els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i
tota estructura eclesial es converteixi en una via adequada per a l’evangelització del món
actual» (EG, n. 27). I el criteri que el Papa dóna per realitzar-ho és la dimensió mis-
sionera i evangelitzadora de l’Església, perquè com ens digué el Beat Pau VI, l’Es-
glésia existeix per evangelitzar, aquesta és la seva missió essencial. Francesc ens diu
que «la joia de l’Evangeli que omple la vida de la comunitat dels deixebles és una
joia missionera» (N. 21).
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Com a Bisbe, Álvaro del Portillo era un successor dels Apòstols i un pastor de l’Es-
glésia. Ell, exercint el seu ministeri episcopal en la Prelatura va fer-ho d’acord amb
el que ens ha dit Jesús en l’Evangeli que hem escoltat, propi del bon pastor, que co-
neix les seves ovelles i les ovelles coneixen la seva veu i té cura de totes elles, donant
la seva vida pel ramat que Déu li va confiar, imitant també Sant Josepmaria Escrivà
de Balaguer, amb el qual va estar molt unit. Aquest servei eclesial de bon pastor ve
també assenyalat en la lectura del profeta Ezequiel. Ell ens diu, parlant del bon pas-
tor, «jo mateix faré pasturar les meves ovelles, i jo mateix les duré a reposar. Bus-
caré l’ovella perduda, faré tornar la que s’havia allunyat, embenaré la que s’havia fet
mal, faré posar bona la malalta... les pasturaré totes amb justícia».

Acabo amb les paraules finals del missatge del Papa Francesc: «El beat Álvaro del
Portillo ens envia un missatge molt clar, ens diu que ens fiem del Senyor, que és el nos-
tre germà, el nostre amic que mai no ens defrauda i que sempre està al costat nostre.
Ens anima a no tenir por d’anar a contracorrent i de sofrir per anunciar l’Evangeli.
Ens ensenya, també, que en la senzillesa i quotidianitat de la nostra vida podem tro-
bar un camí segur de santedat». Posem-ho tot en la intercessió de la Mare de Déu i
mare nostra.

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en la Missa d’acció de gràcies per la Beatificació del Pa-
pa Pau VI, Catedral de Barcelona, 26 d’octubre de 2014

Ens hem reunit per celebrar l’Eucaristia dominical en la nostra estimada Catedral Ba-
sílica de Barcelona. És el dia del Senyor, el diumenge, i els cristians que ho volem
ser de debò no podem passar el diumenge sense la celebració de l’Eucaristia. És el
Senyor Jesús, mort i ressuscitat que ens convida a celebrar el seu Sant Sopar.

Amb aquesta Eucaristia volem donat gràcies a Déu per la beatificació del Papa Pau
VI, el proppassat diumenge 19 d’aquest mes d’octubre, presidida pel Papa Francesc.
Li donem gràcies a Déu per haver-nos donat la figura del cardenal Montini elegit Bis-
be de Roma i Papa amb el nom de Pau VI. Vaig tenir el goig d’estar a la plaça de Sant
Pere el dia 21 de juny de 1963 i la tarda el mateix dia va visitar el Col·legi espa -
nyol, on vivíem molts sacerdots del país, per visitar el Cardenal Pla i Daniel, que ha-
via sortit del Conclave per motius de salut. Molts de nosaltres el coneixem d’aquells
anys de 1963 a 1978. Ell va continuar el Concili Vaticà II, el va concloure i el va
començar a aplicar a l’Església universal. Va proclamar Maria Mare de l’Església i
va crear una institució eclesial, el Sínode dels Bisbes, que va reunint-se periòdicament
i que del 5 al 19 d’aquest mes s’ha reunit a Roma per tractar sobre els reptes de la fa-
mília i he tingut el goig de participar-hi. Per això, el Papa Francesc ha volgut beatifi -
car-lo justament en acabar aquesta reunió del Sínode dels Bisbes.

La Paraula de Déu que hem escoltat ens parla avui d’allò que és més important en
la vida cristiana: l’amor. També nosaltres podríem fer aquella pregunta que féu a
Jesús el fariseu: Mestre, quin és el manament més important de la Llei? I Jesús res-
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pon com a Mestre i com a Messies, com a Fill de Déu, el nostre redemptor. Tanma-
teix, Jesús no parla només d’un manament, sinó de dos, d’un primer i d’un segon
semblant al primer. Tots dos parlen del nou manament de l’amor. El primer és esti-
mar Déu amb tot el teu cor, amb tota la teva ànima i amb tot el teu ésser. Perquè Déu
és el nostre creador i el nostre salvador i, per tant, l’hem d’estimar. És correspondre
a l’amor que Déu ens té. Ell ens ha estimat primer i donant-nos el seu Fill, aquest ha
mort en creu i ha ressuscitat per amor a tots nosaltres.

La vida cristiana és una vida d’amor a Déu que ha de viure’s durant tota la nostra pe-
regrinació per aquest món durant tota la nostra vida i persistirà per tota l’eternitat. La
vida en el cel consistirà en estar amb Déu que és Amor, en estimar Déu eternament.
Sabem que en el cel no hi haurà ni fe ni esperança, només amor.

L’amor a Déu dignifica la nostra vida perquè és un reconeixement de l’amor que
Ell ens té. Ell ha tingut la iniciativa en estimar-nos, ho ha fet des de tota l’eternitat i
ens ha estimat i ens estima infinitament i gratuïtament. Estimem Déu perquè és la
bondat infinita i perquè Ell estimant-nos ens ensenya a estimar-lo. Sense el seu amor
no podríem ni estimar-lo ni estimar els germans.

Tanmateix el nostre amor a Déu no seria autèntic si no estiméssim els germans. És el
que ens diu Jesús en la resposta al fariseu: el segon manament és semblant al primer:
estimaràs el teu proïsme com a tu mateix. No podem dir que estimem Déu si no es-
timem els germans que veiem i que tenim al nostre costat. La temptació d’estimar
Déu i no estimar els germans sempre ens assetja. Tanmateix Jesús en la seva res-
posta ens diu que hem de practicar els dos manaments: estimar Déu i estimar el proïs-
me.

Sant Agustí ho deia d’una manera molt clara: es referia al Cos Místic de Crist que el
formem tots els cristians i té com a Cap el Crist. I el Sant ens deia que hi ha cristians
que donen una abraçada al Cap, a Crist, mentre trepitgen els peus del Cos Místic de
Crist, és a dir, mentre no estimen els membres d’aquest cos místic.

Aquests dos manament units entre si, ens porten a una consideració que podem viu-
re en la nostra ciutat i àrea metropolitana de Barcelona. En la primera carta de Sant
Joan es fa referència també al doble manament de l’amor proclamat per Jesús, però
es formula en termes d’un únic manament que hem rebut del Senyor. Segons la car-
ta de Joan hi ha un sol manament, el de l’amor, de manera que «qui estima Déu, tam-
bé ha d’estimar el germà» (1Jn 4,21). No es pot accedir a Déu sense accedir alhora
al germà. Doncs bé, la gran ciutat és la ciutat dels homes i de les dones per excel·lèn-
cia i és també la ciutat de Déu. Allí, particularment, l’amor és un de sol. S’estima el
germà que «es veu» —en la gran ciutat l’altre és sempre visible i present— i s’estima
Déu, a qui «no es veu», però a qui es pot descobrir quan se’l cerca des del desig de
sentit o se’l reconeix des de la fe. La gran ciutat —com és la nostra— és un espai pri-
vilegiat de trobament articulat amb Déu, amb Jesús i amb l’altre. No són dues troba-
des sinó una de sola, que es realitzen mitjançant l’amor cap a l’Altre (Déu) i cap als
altres, per l’amor envers Déu i envers el seu poble.
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El Papa Francisco en su exhortación apostólica La alegría del evangelio, trata con
extensión de la dimensión social de la evangelización justificándolo con estas pala-
bras: «Si esta dimensión no queda debidamente explicitada, se corre siempre el ries-
go de desfigurar el sentido autentico e integral que tiene la misión evangelizadora»
(n. 176). Es el riesgo de separar aquellos dos amores. Precisamente en nuestro plan
pastoral, el tercer objetivo consiste en la solidaridad como expresión de la fe cristia -
na. La fe nos pide amar a Dios sin olvidar la solidaridad hacia nuestros hermanos, es-
pecialmente los más necesitados. Es lo que nos ha advertido la primera lectura que
hemos escuchado cuando dice: «No oprimirás ni vejarás al forastero… No explotarás
a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé.
Se encenderá mi ira…. A un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero…
Si grita a mí, yo lo escucharé porque yo soy compasivo».

Unir plenamente el amor a Dios y el amor a los hermanos queda patentemente afirma -
do por Jesús cuando en el evangelio nos dice que el bien que hagamos a una persona
por pobre i sencilla que sea, lo hacemos a Él, y seremos juzgados cuando el Señor
nos llame al final de nuestra vida sobre el amor, sobre cómo hemos ayudado a los
hermanos, que es lo mismo que hacerlo a Jesús.

El Beat Pau VI proclamà Maria Mare de l’Església, a ella ens encomanem nosaltres
que som membres de l’Església perquè ens ajudi a no separar mai l’amor de Déu de
l’amor al proïsme.

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en l’acte acadèmic d’inauguració del curs de l’ISCREB.
Seminari Diocesà, 28 d’octubre de 2014

Les meves paraules conclusives en aquest acte acadèmic d’inauguració del curs de
l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona són paraules d’agraïment a
aquest Institut pel seu treball realitzat durant el curs passat, a la llum de tot el que ha
exposat el seu Director en la lectura de la Memòria.

Els laics cristians tenen dret a una formació religiosa més profunda i alhora més ele-
vada i el pastor diocesà ha de facilitar els mitjans per poder exercir aquest deure que te-
nen i el corresponent dret eclesial. Això ho poden fer a la nostra estimada arxi diò -
cesi de moltes maneres, però també amb el treball del nostre Institut Superior, l’ISCREB.

I aquest és un mitjà molt adient pel seu nivell superior i per oferir dues modalitats d’en -
senyament: la presencial i la on-line. Aquesta última modalitat facilita a les persones
que exerceixen una professió o un treball que els impedeix seguir els cursos presen -
cialment, i el nombre d’alumnes on line és molt elevat. Tanmateix és un on line que
comporta també presències en la seu de l’Institut.

És important posar en relleu que el nostre Institut ofereix un ensenyament de les cièn-
cies religioses amb molta competència, pròpia d’uns estudis universitaris. Això és el
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que cerquen els alumnes, homes i dones que desitgen conèixer més i millor els con-
tinguts de la fe cristiana. Això dóna a l’ISCREB un prestigi que inspira confiança en
l’alumnat. Com a pastor diocesà n’espero molt de l’ISCREB, per a la vida cristiana dels
alumnes, per a la pastoral diocesana, per la presència de laics cristians en la societat.

El nostre Institut està obert a moltes Esglésies diocesanes de casa i d’altres països del
món, com també ha posat en relleu el Director en la seva memòria.

Em plau felicitar al Dr. Eugeni Gay la seva lliçó inaugural, exposant amb claredat i
solidesa continguts de la Declaració Universal dels Drets Humans, en definitiva de
la dignitat de la persona i del fonament dels seus drets i deures fonamentals, però se-
guint la seva explicació i exposant també els continguts de la doctrina social de l’Es-
glésia. És una lliçó interpel·ladora per a tots.

I l’Institut està sempre en sintonia amb tots els esdeveniments de l’Església. Recent-
ment, aquest mes, hem viscut la celebració de la III Assemblea general extraordinà-
ria del Sínode dels Bisbes, a Roma, del 4 al 19. La nostra Església diocesana ha resat.
El Papa en va nomenar membre de l’assamblea sinodal. Ha estat un treball eclesial,
d’Església universal, en un clima de comunió eclesial de llibertat autèntica, de frater -
nitat cristiana i de pastoralitat. Ha estat una assemblea sinodal diferent de les altres,
ja que aquesta no ha acabat en unes propostes, sinó en un document de treball que un
cop aprovàrem, el Papa va determinar que es fés públic i que prepari el treball de
les diòcesis abans de la propera assemblea sinodal d’octubre de 2015. 

Paraula i Vida

L’Església i la família (05/10/2014)

Comença avui a Roma l’assemblea del Sínode dels Bisbes, que es perllongarà fins al
diu menge 19 d’octubre. És la tercera vegada que es convoca una assemblea extra -
ordinària d’aquesta institució, creada per Pau VI com un dels fruits del Concili Vaticà
II. Aquest Sínode té caràcter extraordinari i serà com la preparació de l’assemblea or-
dinària del Sínode prevista per a la tardor de l’any que ve, la qual tindrà també com
a tema de les seves deliberacions les qüestions relacionades amb la família.

El papa Francesc, des de l’inici del seu pontificat, ha manifestat la seva voluntat d’ins -
taurar la sinodalitat —terme que significa fer camí junts— en el govern de l’Església.
Aquest desig, ja manifestat en les reunions dels cardenals prèvies al conclave de l’any
2013, ha portat el Sant Pare a nomenar un equip de vuits cardenals aliens a les estruc -
tures de la Cúria romana, amb els quals es reuneix periòdicament durant diversos dies
per analitzar les qüestions relatives a la vida de l’Església.

És desig del papa Francesc donar més valor i rellevància al Sínode dels Bisbes, que
és una de les manifestacions habituals de la sinodalitat eclesial. El fet mateix de con-
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fiar a un cardenal —Lorenzo Baldisseri— la secretaria del Sínode Episcopal manifes -
ta la voluntat de potenciar aquesta institució.

El tema d’aquesta assemblea és «Els desafiaments pastorals de la família en el con-
text de l’evangelització»; un tema ampli que inclou reptes importants. Un altre no-
menament significatiu fet pel papa Francesc ha estat el de l’arquebisbe Bruno Forte
—teòleg prestigiós, ben conegut a Barcelona, on ha donat cursos i conferències—
com a secretari especial de l’esdeveniment. Aquest ha declarat que l’objectiu és «es-
coltar els problemes i expectatives que avui en dia es viuen en tantes famílies, mos-
trar-nos-hi propers i oferir-los de manera creïble la misericòrdia de Déu i la bellesa
de la resposta a la seva crida».

Una expressió de la voluntat de realisme del Sant Pare ha estat fer una consulta àm-
plia —sintetitzada en 38 preguntes— que s’ha fet arribar a Roma. Aquest treball pre-
paratori va culminar el passat 24 de juny amb la publicació del Document de treball
de l’assembla. En aquests documents es manifesta clarament un desig d’anar a fons,
des de la presentació de la família com una comunitat de vida i d’amor, passant per
la preparació remota i pròxima dels joves per celebrar el matrimoni, fins a la situa-
ció dels divorciats tornats a casar.

Als canvis en la metodologia de treball del Sínode, cal afegir-hi la rellevància de qües -
tions com les citades que afecten els membres de l’Església catòlica. Per totes aques-
tes circumstàncies, el Sínode que es fa a Roma es presenta com un moment molt re -
llevant per definir l’estil i els objectius del pontificat del papa Francesc. Agraeixo al
Sant Pare que m’hagi nomenat membre de l’assemblea sinodal.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Gaudí i el centenari teresià (12/10/2014)

«El cristià del futur o serà místic o no serà», va dir el gran teòleg Karl Rahner. He re-
cordat aquest pensament, citat molt sovint en els diàlegs organitzats per les institucions
cristianes, quan ens disposem a iniciar el centenari del naixement de santa Teresa de
Jesús.

Teresa de Cepeda y Ahumada (Àvila, 1515 - Alba de Tormes, Salamanca, 1582) és una
figura polièdrica, amb moltes facetes. Mestra d’oració, gran escriptora, doctora de
l’Església, fundadora i reformadora del Carmel amb sant Joan de la Creu, va anar d’un
lloc a l’altre fundant convents, formant monges i tractant amb personatges impor-
tants. Un nunci la va qualificar com a «fémina andariega». També fou una defensora
de la dona, amb termes d’una tal vivesa —«que el mundo nos tiene muy acorraladas»,
deia— que la fan una feminista de primera hora.

Amb motiu d’aquest centenari, es confia que el papa Francesc visiti Espanya; la invi -
tació ja ha estat formulada per les instàncies eclesials i estatals corresponents. El Sant

626 [40] octubre - BAB 154 (2014)



Pare ha concedit per a totes les diòcesis del país un Any Jubilar Teresià, que es per-
llongarà des d’aquest 15 d’octubre, festivitat de la santa, fins al 15 d’octubre de 2015.

Pel que fa referència a Catalunya, aquest centenari és una ocasió oportuna per recor-
dar un gran apòstol del missatge teresià: el sacerdot tortosí sant Enric d’Ossó i Cerve -
lló (Vinebre, 1840 - Gilet, 1896), fundador de la Companyia de Santa Teresa de Jesús.
El sant fou amic de Gaudí, i aquest va deixar a Barcelona, a petició d’Ossó, una obra
de gran significació teresiana, l’edifici del Col·legi de les Teresianes del carrer Gandu -
xer, inspirant-se precisament en la que està considerada l’obra cimera de la mística
avilesa: Las moradas o el castillo interior. Gaudí tenia 38 anys quan acabà el col·legi
teresià; l’obra ja estava començada quan ell la va agafar a petició d’Enric d’Ossó.

Com va fer a la Sagrada Família, Gaudí li va donar una nova orientació i va crear una
construcció de gran lleugeresa, que sembla elevar-se cap al cel sense esforç aparent.
Encara avui —diuen els estudiosos de Gaudí— impressiona l’harmonia entre la
materialitat arquitectònica i la seva adequació a la inspiració mística de la santa avile-
sa. Tota la construcció és una veritable simfonia de misticisme feta amb pocs mitjans.
Gaudí sabia molt bé que el seu client, en aquest cas, no tenia gaires diners i li deia a
Ossó que no es preocupés per això. L’edifici s’articula materialment al voltant del fa-
mós arc parabòlic, que dóna tanta lluminositat als espais interiors, i està presidit pel
número set com a pauta, reproduint així els sets estatges (o «moradas») de l’ànima
en el seu avanç cap a la unió espiritual amb Déu.

Gaudí, a la meitat de la seva vida, sabia passar en la tècnica constructiva de l’opulèn -
cia a la pobresa, i amb la seva originalitat deixava a Barcelona un original monument
arquitectònic a la mística teresiana. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

La beatificació de Pau VI (19/10/2014)

El passat 8 de juny, festa de la Pentecosta, el papa Francesc va fer públic el seu mis -
satge per a la Jornada Mundial de les Missions —abreujada entre nosaltres amb el
nom de «Domund»—, que s’escau aquest diumenge. És un missatge que té l’emprem -
ta molt personal del Sant Pare, que posa l’accent en la necessitat de viure i expressar
l’alegria profunda que només prové del seguiment de Jesús. Per això el lema del «Do-
mund» d’aquest any és: «Reneix l’alegria». 

Si hi ha un pensament que pot resumir aquest missatge em sembla que és aquesta fra-
se del final del missatge: «No deixem que ens robin l’alegria de l’evangelització!» El
Papa remarca amb força que encara hi ha moltes persones que no coneixen Jesús i
que és urgent que tots els qui formem l’Església ens sentim cridats a participar en
la seva missió, perquè tota l’Església és essencialment missionera.

«L’Església existeix per evangelitzar», va escriure Pau VI, que serà beatificat avui,
co incidint amb la clausura de l’Assemblea Extraordinària del Sínode dels Bisbes
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—una institució creada per ell en aplicació de les orientacions del Concili Vaticà II—
que s’ha reunit aquests dies a Roma. El procés per portar el papa Montini als altars
ha seguit el curs habitual en l’Església: Benet XVI, que segurament assistirà a la
beatificació, va reconèixer les virtuts heroiques de Montini el 20 de desembre de
2012. Després d’això, calia el reconeixement d’un miracle per beatificar-lo, un itine-
rari que ha tingut una acceleració ulterior amb el pontificat del papa Francesc.

Llegint l’exhortació La joia de l’Evangeli, es veu clarament l’admiració del papa
Francesc per Pau VI i de manera especial pel seu document sobre l’evangelització
publicat l’any 1975 i titulat Evangelii nuntiandi, que és citat sovint en el document
programàtic del Papa actual. És especialment proper al pensament de Pau VI aquest
pensament que llegim en el número 27 de l’exhortació Evangelii gaudium: «Somio
amb una opció missionera capaç de transformar-ho tot, per tal que els costums, els
estils, el llenguatge, els horaris i tota l’estructura eclesial es converteixi en una vida
adequada per a l’evangelització».

Aquest és precisament el tema central del missatge de Francesc per a la jornada mis-
sional que s’escau avui. Francesc, el primer Papa que no va participar en el Concili
Vaticà II, l’ha honorat declarant la santedat de tres predecessors seus que van pro-
moure la celebració i l’aplicació del Concili: Joan XXIII, Joan Pau II i ara Pau VI.
Donem gràcies a Déu per haver donat a l’Església aquests grans successors de sant
Pere i pastors de l’Església universal. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Pere Claver, esclau dels esclaus (26/10/2014)

Els jesuïtes han celebrat en el 2013 i en el que va de 2014 dues commemoracions no-
tables de la seva història: el 125è aniversari de la canonització del missioner català
sant Pere Claver, que va dedicar la seva vida als esclaus negres a la Colòmbia colo-
nial espanyola del segle XVII, i el bicentenari de la restauració de la Companyia des-
prés del període en què va estar dissolta (1773-1814).

Sant Pere Claver té una actualitat perenne perquè és un exemple de cristià solidari,
de vida compromesa a l’ajuda i l’alliberament dels més febles. El teòleg Josep Ma-
ria Rovira Belloso, significativament, menciona Pere Claver en un escrit acadèmic
dedicat a sant Tomàs d’Aquino. Diu que, a més de la perfecció formal i lògica, el sa-
ber teològic té una dimensió pràctica, que impulsa vers els altres i especialment vers
els pobres i marginats. Aquest és un concepte que va més enllà del treball teològic
acadèmic, si es vol dir així, però que dóna a la teologia una necessària tensió vers el
Regne de Déu proclamat per Jesucrist, que s’ha de manifestar en l’atenció als més
pobres i febles de cada societat. El doctor Rovira Belloso escriu amb tota raó: «Hom
recorda aquí sant Pere Claver acostant-se als esclaus per donar-los escalf material i
vida. La teologia té una dimensió certament veritativa, però també inclou el vessant
de la realització pràctica, com ha estat afirmat per sant Tomàs d’Aquino».
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Aquesta dimensió samaritana de la fe i de la teologia brillà en sant Pere Claver, nas-
cut a Verdú (Urgell) l’any 1580. Essent ja clergue del bisbat de Vic, entrà a la Compa -
nyia de Jesús el 1602 al noviciat de Tarragona. Cursà les humanitats clàssiques a Giro -
na i la filosofia a Mallorca, on entrà en contacte amb un sant jesuïta famós, tot bondat,
saviesa i humilitat, Alfonso Rodríguez, porter del Col·legi de Monti-sion, el qual
seria canonitzat el mateix dia que el fill de Verdú per Lleó XIII l’any 1888. Pere Cla-
ver també fou ciutadà de Barcelona com a estudiant de teologia de 1608 a 1610.

Marxà cap a les missions del Nou Món i durant 40 anys va viure a Cartagena d’Ín-
dies, a Colòmbia, dedicat totalment als esclaus negres que eren portats des d’Àfri-
ca, servint-los de manera abnegada, amb un extraordinari exercici de la solidaritat
amb ells. Està considerat un veritable precursor de la defensa dels drets humans abans
que fossin anomenats així. Va treballar per superar les dificultats que alguns grups de
la so cietat colonial plantejava a la seva missió de ser esclau dels esclaus negres: és
un text que es conserva escrit de pròpia mà: «Petrus Claver aetíopum semper servus»
(«Pere Claver esclau per sempre dels etíops», que era el terme amb què es denomi-
nava els negres).

Morí a Cartagena d’Índies el 8 de setembre de 1654 i actualment aquest sant català
és el patró de Colòmbia i, sobretot, és un exemple eminent de la dimensió alliberado -
ra i solidària de la fe. Es va complir en ell allò que va escriure al final de la seva parti -
da de baptisme el sacerdot de Verdú: «Déu el faci bon cristià».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Comunicats de premsa

Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats

BARCELONA, 31 d’octubre de 2014.— El proper 24 de novembre comença a Barce -
lona la segona etapa del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats, orga -
nitzat pel Cardenal i Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach.

Vint-i-cinc Cardenals i Arquebisbes de grans ciutats del món es reuniran durant tres
dies a la capital catalana per reflexionar, debatre i posar en comú les seves experiències
pastorals a la llum dels continguts que van aportar els tècnics en la primera fase del
Congrés, celebrada el passat mes de maig. Aquella primera etapa va comptar amb la
participació de sociòlegs, teòlegs, pastoralistes i d’altres especialistes d’arreu del món.

L’acte central obert al públic es celebrarà el dimarts, 25 de novembre a les 19.30 ho-
res a la Basílica de la Sagrada Família amb la participació dels pastors de grans ciu-
tats i els bisbes catalans. S’escoltarà una salutació del Papa Francesc, es farà una cele -
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bració de la Paraula i hi hauran les intervencions musicals de la Polifònica de Puig-
reig i de l’Escolania de Montserrat. Les invitacions gratuïtes es poden recollir entre
el 10 i el 21 de novembre al Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231). 

Els Cardenals i Arquebisbes participants en aquesta segona etapa del Congrés es tras-
lladaran a Roma on el Papa Francesc els hi ha concedit una Audiència privada el
dia 27 a les 11 hores.

Acte cultual i cultural

Quan: dimarts, 25 de novembre de 2014 a les 19.30 hores
On: Basílica de la Sagrada Família (c/ Mallorca 401, 08013 Barcelona) 

Nota als editors i periodistes gràfics: es prega confirmar assistència per la fotogra-
fia de grup que es farà a les 19 hores i per cobrir l’acte cultual i cultural que comença -
rà a les 19.30 h.

Sobre l’Església Arxidiocesana de Barcelona

La presència de l’Església a Barcelona es remunta a l’edat antiga. Actualment, l’obra
pastoral de l’Església Arxidiocesana de Barcelona compren tota la regió metropo li -
tana de la capital catalana que té una població de 2.670.711 persones. Des de l’any 2004,
el Dr. Lluís Martínez Sistach és l’Arquebisbe Metropolità de Barcelona, amb dues
diòcesis sufragànies que són Terrassa i Sant Feliu de Llobregat. L’any 2007 fou no-
menat Cardenal.

Articles i declaracions

Declaraciones del Sr. Cardenal Arzobispo, Dr. Lluís Martínez Sistach,
a Radio Vaticano (Emitidas por Radio Vaticano el 7 de octubre de 2014)

El arzobispo de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistach, que intervino en la
primera congregación del Sínodo de los Obispos al realizar la homilía de la hora de
Tercia, de la Liturgia de las Horas, ante la presencia del Papa Francisco, explica pa-
ra Radio Vaticano su reflexión:

«Recordé lo que nos ha dicho San Pablo. Nos ha dado unas recomendaciones muy
necesarias que han marcado o pueden marcar el estilo de nuestro trabajo en estos días
de la Asamblea sinodal. Nos ha dicho que nos exhortemos mutuamente, que tengamos
los mismos sentimientos de la misma fe, de ser miembros de la Iglesia una y única
de Jesucristo, extendida por todo el mundo, Oriente y Occidente, y que también viva -
mos en paz».
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«Entonces estas son las actitudes más importantes, porque el Papa nos ha reunido jus-
tamente para trabajar en la Asamblea sinodal, que es una institución de la Iglesia y
que, por tanto, como todo en la Iglesia, ha de estar al servicio de la evangelización.
Recordemos que Pablo VI dijo que la evangelización es muy importante para la Igle-
sia, puesto que «la Iglesia existe para evangelizar». 

«Pero también nos ha dicho San Pablo que estemos alegres y aquí empalma total-
mente con la exhortación apostólica Evangelii gaudium. El Papa Francisco nos ex-
horta a que estemos alegres y que evangelicemos con alegría, no con tristeza, no con
ansiedad, y realmente esto es lo que tenemos que hacer. El Papa Francisco nos re-
cuerdas que la alegría ha de ser una característica de los cristianos, la alegría de la
plena confianza en Dios, en su misericordia que nos perdona nuestros pecados, nues-
tras omisiones y nuestras debilidades».

«Pienso que de esta manera el Dios de la paz y del amor, como nos dice San Pablo,
estará con nosotros y nosotros podemos elaborar algunas reflexiones, algunos con-
sejos llenos de paz y de amor pensando en los matrimonios que viven intensamente
su vida matrimonial como una íntima comunidad de vida y amor, pensando también
en aquellos esposos que no han conseguido rehacer en su vida matrimonial y fami-
liar esta íntima comunidad de vida y de amor. Hemos de ser capaces de dar a todos
una palabra del Evangelio de la vida.»

Además, el cardenal arzobispo de Barcelona envía un mensaje a las familias de to-
do el mundo: «Que se quieran mucho, que entiendan que el matrimonio es para amar-
se mutuamente y que el amor no es difícil porque Dios nos ha creado y Dios, que es
amor, nos ha creado a su imagen y semejanza. Por tanto, nos ha dado un corazón no
de piedra sino de carne, que procuren avivar este amor en su corazón y que lo tengan
los esposos entre sí y mutuamente con los hijos, porque es el único camino que les
dará plenamente felicidad.»

Declaracions del cardenal Lluís Martínez Sistach des del Sínode a
Mn. Ramon Ollé, delegat de Mitjans de Comunicació de l’Arquebis-
bat, publicades a Catalunya Cristiana n. 1830 del 19/10/2014, pàg. 6 i 7

Un cop finalitzada l’assemblea sinodal, quines conclusions en podem extreure?

En faig una valoració molt positiva. Hem escoltat tres-centes intervencions dels mem -
bres sinodals de quatre minuts cadascuna. Són moltes exposicions. Hi ha hagut en
aquesta assemblea sinodal la novetat metodològica que les intervencions es feien se-
guint la temàtica de l’Instrumentum laboris, el document de treball. Això ha permès
que s’escoltessin seguides les intervencions que es referien a cada tema en concret
de l’esmentat document.

Tots hem parlat gaudint de plena llibertat. El Papa, en la seva salutació d’inici de l’as-
semblea, ens digué que es parlés clarament i que era necessari que es digués tot allò
que se sent amb parresia. El Papa ens ha convocat perquè l’ajudem presentant allò que
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creiem que cal fer. A més, la gran majoria dels pares sinodals eren o són presidents
de les conferències episcopals i porten la veu, la realitat i la problemàtica de les res -
pectives Esglésies.

El papa Francesc ha posat en relleu el treball sinodal d’aquests dies, ja que els carde -
nals, patriarques, bisbes, sacerdots, religiosos i religioses, laics i laiques amb la se-
va presència i participació enriqueixen el treball i l’esperit de col·legialitat i de si-
nodalitat per al bé de l’Església i de les famílies.

Escoltant les nombroses intervencions es pot fer un diagnòstic de la salut i dels desa -
fiaments de la família arreu del món, ja que molts bisbes han parlat de la situació
de la família en el seu país. I es pot dir que hi ha moltes coincidències fruit de la glo-
balització dels corrents culturals que es respiren arreu del món.

Podria resumir els temes que s’han tractat aquests dies?

Fonamentalment han sortit els temes que figuren en l’Instrumentum laboris que són
aquests: el designi de Déu sobre el matrimoni i la família; el coneixement i la recep -
ció de la Bíblia i dels documents de l’Església sobre la família; l’evangeli de la famí lia
i la llei natural; la família i la persona; la pastoral familiar; els desafiaments pasto rals
de la família: crisi de fe, situacions crítiques internes a la família, pressions exter nes;
situacions pastorals difícils; apertura del matrimoni a la vida i la vocació educativa
de la família.

Sobre aquesta àmplia temàtica que respon a la vida de les famílies, s’han centrat les in -
tervencions, que han fet un diagnòstic de la família en el món amb grans coincidències:
desconeixement dels documents de l’Església, creixement de les unions de fet; endar -
reriment de l’edat de contreure matrimoni; augment de les separacions i divorcis; di-
vorciats i casats civilment.

Cal tenir molt present en els distints continents que es viu el relativisme, l’hedonisme,
el consumisme i els continguts de la cultura postmoderna, que fan difícil assumir en
plenitud la bellesa del matrimoni cristià, viure una vida i comunitat d’amor per sem-
pre i la joia dels fills.

L’hem vist fer l’homilia de l’hora tèrcia i algunes intervencions durant els pri-
mers dies. Quina aportació ha fet vostè al Sínode? S’està basant en les respos-
tes que s’han recollit a Barcelona del qüestionari que va enviar el Papa?

En l’homilia que vaig fer el primer dia de l’assemblea sinodal en la pregària de tèrcia,
vaig comentar el text de sant Pau a la 2a carta als Corintis 13,11, aprofitant les reco -
manacions que fa l’apòstol oferint-nos l’esperit i marcant l’estil del treball sinodal,
que en ser una tasca eclesial, ha de ser evangelitzadora com ens demana el papa Fran-
cesc. En la meva intervenció —només es concedeixen quatre minuts— vaig parlar
de la preparació dels adolescents i joves al matrimoni per tal que quan es casin pu-
guin realitzar una íntima comunitat de vida i d’amor, estimant-se els esposos amb un
amor fidel, per sempre i fecund i d’aquesta manera visquin ells i els seus fills la be-
llesa del matrimoni i de la família.
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En una segona part vaig demanar que se simplifiqués el procés canònic per la de-
claració de la nul·litat del matrimoni, que sigui suficient una sola sentència que decla -
ra nul el matrimoni, la incorporació de laics en els Tribunals Eclesiàstics, assesso-
rament com fem a la nostra arxidiòcesi als esposos separats per veure la possibilitat
d’una nul·litat de matrimoni. La tercera part vaig demanar noves respostes pastorals a
les noves situacions matrimonials, treballant perquè s’harmonitzi la fidelitat a la in-
dissolubilitat del matrimoni i la misericòrdia envers els esposos divorciats i casats ci-
vilment.

Vaig poder parlar en un temps que hi havia d’intervencions lliures, és a dir, sense ha-
ver demanat prèviament la paraula, durant tres minuts. Vaig parlar que les famílies
cristianes són esglésies domèstiques i viuen a les fronteres geogràfiques de les ciutats
i poden reunir persones perquè en aquestes llars es faci el primer anunci de la fe a
veïns i coneguts no creients o no practicants, per tal que més endavant vagin a l’es-
glésia de la parròquia per celebrar la fe i incorporar-se a la comunitat parroquial.

Què poden esperar les famílies i les parelles que es preparen al matrimoni de
l’arxidiòcesi de Barcelona del Sínode? I què espera vostè?

S’està dialogant sobre la situació de les famílies, dels seus problemes, les seves espe -
rances, les situacions en conflicte. Ho fem amb el desig de presentar l’Evangeli de la
família, la seva bellesa, la seva vocació i per animar totes les famílies a ser fidels a
allò que és la família cristiana. I sabem que hi ha famílies que no han assolit aques-
ta bellesa, l’íntima comunitat de vida i d’amor i veiem que hem d’estar al seu costat,
estimar-les i acompanyar-les.

Tanmateix, aquesta assemblea sinodal serà una preparació per a la de l’any 2015. Per
això, sembla que en aquest Sínode no hi haurà propostes formals, sinó un document
fruit dels diàlegs i debats a l’aula i en les reunions dels grups lingüístics.

El papa Francesc va demanar claredat i parlar sense por. S’ha complert en el sí-
node aquesta manera de fer?

Certament que s’han fet. Hem parlat amb molta llibertat cercant el que cadascú creu
que és el millor avui per als matrimonis i famílies, i hem escoltat les altres interven -
cions amb l’actitud de deixar-nos interpel·lar per les opinions dels altres. Aquest és
el camí per treballar sinodalment.

El Sínode portarà canvis a la pastoral familiar? Veu els bisbes i cardenals pre-
disposats a un canvi? O, per contra, hi ha moltes veus contràries al Sínode i a la
modificació de temes relacionats amb la família?

Penso que tots els qui érem en l’assemblea sinodal cerquem el millor per als espo-
sos, fills, famílies, societat i Església. Caldrà trobar respostes pastorals a nous reptes
que té avui la família arreu i particularment en cada lloc i cultura. Cal aquesta acti-
tud, que és la que ens demana el papa Francesc en el seu document Evangelii gau-
dium quan parla de la conversió personal i la conversió pastoral. Aquí no es tracta de
gustos o preferències personals, sinó de fidelitat a l’Evangeli i a la misericòrdia en-

BAB 154 (2014) - octubre [47]  633



vers les persones. Per això, el Papa volia que s’exposessin les diferents opinions i que
ens enriquíssim mútuament i es trobés amb l’ajut de l’Esperit Sant el millor acolliment
de les persones, dels matrimonis i de les famílies.

Què s’ha dit fora de les reunions?

No hem tingut gairebé temps, ja que estàvem reunits i treballant tots els matins i les
tardes de la setmana. Més aviat en el menjador hem parlat de la situació i dels proble -
mes dels països dels membres del Sínode. S’ha parlat de la situació a Pròxim Orient
i altres realitats de les quals informen els mitjans de comunicació social.

Què és el que més l’ha sobtat de tot el que s’ha dit al Sínode?

La situació força comuna del matrimoni i de la família arreu del món. Aquí també hi
ha una globalització. La majoria dels bisbes són els presidents de les conferències
episcopals de tot el món i la majoria d’ells han parlat de la realitat del seu país. Van
creixent arreu les separacions, els divorcis, disminueixen els matrimonis, molts viuen
junts simplement, etc. Fins i tot en països en què la família és una institució molt tra-
dicional.

Hi ha uns corrents culturals gens favorables al matrimoni i a la família que es respi-
ren arreu per part de la joventut. Em pensava que això només es donava en el nostre
occident europeu i en països molt desenvolupats. A nivell eclesial veig que tenim tots
i arreu molta feina per fer, malgrat la que estem fent.

Què destacaria del testimoni dels matrimonis i què se’n podrà aprofitar?

Cada Congregació General s’iniciava amb el testimoni donat per un matrimoni cris -
tià de diferents continents. A aquests testimonis, s’hi afegien els dels altres matrimo-
nis que són auditors del Sínode. Han estat meravellosos, per la seva vida matrimonial
i familiar i pel seu servei a l’Església i a la societat. Déu treballa en tots ells i els ha anat
acompanyant, convertint i santificant. Les seves experiències emocionaven. Hi ha
moltíssims matrimonis i moltíssimes famílies en el món que experimenten i traspuen
les meravelles que Déu fa en les seves vides.

Sobre els divorciats tornats a casar s’ha dit que l’Església no ha de presentar un
judici sinó una veritat, amb una mirada comprensiva i s’ha reiterat que el sa-
grament de l’Eucaristia no és el sagrament dels perfectes sinó d’aquells que es tan
en camí. No tots els capellans estan d’acord amb aquesta afirmació. Què pas-
sarà aleshores? Com s’ha de gestionar això?

Sant Joan Pau II en la seva exhortació apostòlica Familiaris consortio parlà d’aquests
germans i de les seves situacions i ens digué que l’Església i les comunitats han d’a -
judar-los i manifestar-los una sol·lícita caritat, ja que l’Església s’ha de presentar i
actuar com a mare misericordiosa. Això ens interpel·la a tots. Aquests germans, com
recorda Joan Pau II, no s’han de considerar separats de l’Església. A la llum d’aques-
tes peticions s’han de trobar respostes pastorals.
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Artículo del Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, para la revista Vida Nueva

El clima de la III Asamblea general extraordinaria del Sínodo de los Obispos que aca-
bamos de celebrar, ha sido un clima de comunión, fraternidad, sinodalidad y de
pastoralidad. Hemos vivido una experiencia de Iglesia universal. Sabemos que en los
Sínodos hay representación de todos los países del mundo.

El Papa Francisco con pocas palabras ha marcado el estilo del Sínodo. El primer día,
al inicio de los trabajos de la asamblea sinodal, nos dijo que habláramos con libertad
y que nos escucháramos mutuamente con humildad, para que trabajáramos sinodal-
mente. Y así se hizo, con intervenciones de contenidos distintos y a veces contrapues-
tos.

Escuchamos mucho y creo que lo hicimos con humildad. Los primeros cuatro días
escuchamos en el aula trescientas intervenciones de cuatro minutos cada una. Se ha-
bló mucho de la situación del matrimonio y de la familia en los distintos países. Así
lo hicieron especialmente los obispos africanos, asiáticos y de América latina. Apare -
ció un diagnóstico sintético de estas realidades en el mundo. Nuestra realidad es bas-
tante común en el mundo. La globalización une corrientes culturales comunes que
inciden en la juventud.

La pastoralidad estuvo muy presente, centrada en las nuevas situaciones de los espo-
sos divorciados y jóvenes que se juntan sin celebración de matrimonio y otras reali-
dades. Porque el tema de este Sínodo era los retos de la familia. Nuevas realidades
y situaciones que, se decía, piden respuestas pastorales pertinentes. Y en el fondo es-
taba conseguir la armonía entre la fidelidad a la indisolubilidad del matrimonio y la
misericordia hacia las personas que viven y sufren estas situaciones. Se insinuaron
caminos de respuestas pastorales que deberán estudiarse a fondo por parte de teólo-
gos, biblistas, canonistas, historiadores, etc., durante este año que nos separa de la
próxima asamblea sinodal.

Esta asamblea sinodal ha sido distinta que la de los demás Sínodos. No ha termina-
do el trabajo. Ha aprobado un documento para el trabajo de este año que conduce a
la asamblea sinodal de 2015. Ha sido como el plato de unos entremeses generosos
para esperar los platos del próximo Sínodo. Por ello, esta asamblea sinodal no ha ter-
minado como las otras con unas propuestas aprobadas por los padres sinodales que se
entregaban al Papa, sino con un documento final de trabajo. El Papa quiere que
haya un trabajo sinodal durante este tiempo con la participación de las Iglesias dioce -
sanas.

La transparencia ha estado muy presente en el trabajo sinodal. Se han hecho públicos
todos los documentos de la asamblea sinodal y el mismo Papa al recibir el documen-
to final del Sínodo dijo que se publicara con el resultado de la votación de cada uno
de los 62 números del referido documento.
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Secretaria General

Nomenaments parroquials

01.10.14.— Rvd. Sr. Buenaventura Acero Garrido, adscrit a la parròquia de la Mare
de Déu de la Medalla Miraculosa, de Barcelona.

01.10.14.— Rvd. Sr. Ignacio Guadalupe Montes Biosca, adscrit a la parròquia de
Santa Engràcia, de Barcelona, per tres anys.

02.10.14.— Rvd. Sr. Joan Bladé Piñol, adscrit a la parròquia de Sant Francesc de Sa-
les, de Barcelona, per dos mesos.

02.10.14.— Rvd. P. Artur Migas, S.Chr., adscrit a la parròquia de Sant Francesc de
Sales, de Barcelona, per dos mesos.

14.10.15.— Rvd. Sr. Luigi Usubelli, adscrit a la parròquia de Sant Martí de Proven -
çals, de Barcelona.

14.10.15.— Rvd. Sr. Luigi Usubelli, adscrit a la parròquia del Santíssim Sagrament,
de Barcelona.

14.10.15.— Rvd. Sr. Álvaro Enciso Hernández, adscrit a la parròquia de Santa Ma-
ria de Gràcia, de Barcelona.

30.10.14.— Rvd. P. Gaspar Alemany Ramis, M.SS.CC., rector de la parròquia de la
Mare de Déu del Coll, de Barcelona.

Fe d’errates

En el BAB 154 (2014) del mes de setembre (41), pàg. 565, hi havia un error dins l’a-
partat de nomenaments parroquials que ara esmenem:

28.09.14.— Rvd. Sr. Santiago Cuquerella Llauradó, vicari de la parròquia de Sant
Pius X, de Barcelona.

28.09.14.— Rvd. Sr. Patrick René Olivier Stref, vicari de la parròquia de Crist Rei, de
Barcelona.
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Nomenaments no parroquials

01.10.14.— Rvd. Sr. Juan Barrio Puente, capellà de l’església del Reial Santuari de
Sant Josep de la Muntanya, Barcelona.

14.10.14.— Rvd. Sr. Luigi Usubelli, encarregat de la cura pastoral de la comunitat
catòlica italiana resident a l’Arxidiòcesi de Barcelona.

21.10.14.— Rvd. Sr. Gabriel Carrió Amat, consiliari diocesà de l’associació Movi-
ment cristià de mestres i professors de l’Arxidiòcesi de Barcelona.

21.10.14.— Rvd. Sr. Joan B. Martínez Porcell, consiliari de la Germandat de la Mare
de Déu de la Mercè de Barcelona.

21.10.14.— Rvd. Sr. Josep-Lluís Muñoz García, titular de l’Escola Parroquial Sant
Feliu de Cabrera de Mar.

21.10.14.— Sra. Anna Rigol Roset, membre del patronat de la Fundació privada
Hospital de l’Esperit Sant, per quatre anys.

21.10.14.— Sra. Mariona Sancho Saborit, presidenta del Consell Diocesà de l’Asso-
ciació ANFE erigida a l’arxidiòcesi de Barcelona, per quatre anys.

21.10.14.— Rvd. Sr. Jesús Sanz García, membre del patronat de la Fundació Sant
Pius X representant l’Arquebisbat de Barcelona.

22.10.14.— Sr. Ignasi García i Clavel, president del patronat de la Fundació per a les
Escoles Parroquials, per tres anys.

28.10.14.— Rvd. P. Manuel Félez Vidal, O de M, agent pastoral en el Servei religiós
de la Clínica Mental del Centre Assistencial Dr. Emili Mira (Recinte Torribera) de
Santa Coloma de Gramenet.

28.10.14.— Sr. Roger Ortega Lluelles, president de l’associació Joventut Obrera (JOC)
Nacional de Catalunya i les Illes de l’Arquebisbat de Barcelona, per tres anys. 

Cartes

Carta sobre l’eucaristia d’acció de gràcies per la beatificació de Pau VI

Als preveres i diaques de l’arxidiòcesi

Barcelona, 17 de octubre de 2014

Assumpte: Eucaristia d’Acció de Gràcies per la Beatificació del Papa Pau VI
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Benvolguts, Déu vos guard.

Per indicació del Sr. Cardenal Arquebisbe em plau comunicar-vos que presidirà l’Eu-
caristia d’Acció de Gràcies per la Beatificació del Papa Pau VI el diumenge, 26 d’oc-
tubre de 2014, a les 19 hores, a la Catedral de Barcelona, és a dir, una setmana després
de l’esmentada beatificació a Roma que tindrà lloc el proper diumenge 19 d’octubre.

Tots els diocesans som convidats a fer-nos presents en aquesta acció de gràcies dio-
cesana. Us preguem, per tant, que feu extensiva aquesta invitació als fidels de les vos-
tres parròquies i comunitats.

Els preveres i diaques que vulguin concelebrar-hi han de comunicar-ho a la Secreta -
ria General d’aquest Arquebisbat a través del correu electrònic: nvelasco@arqbcn.cat o
per telèfon 932 701 248 (de 9 a 15 hores).

Indicacions a tenir em compte:

—Cal dur alba i estola blanca.
—L’accés a la Catedral de Barcelona per als concelebrants serà per la porta de Santa

Eulàlia que dóna al Claustre (carrer Bisbe). 
—El lloc per revestir-se serà la Sala Capitular. 
—Es prega no arribar-hi més tard de les 18.45 hores.

Amb la meva salutació cordial, 

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

In pace Christi

Mn. Josep M. Juncà i Ramon

Aquest prevere de la nostra Arxidiòcesi estigué sempre molt vinculat a la ciutat d’I-
gualada, que pertany a la diòcesi de Vic. Hi va néixer el 18 de novembre de 1923 i hi
va morir l’1 d’octubre de 2014. Va fer els estudis eclesiàstics al nostre Seminari Con-
ciliar i va rebre la primera clerical tonsura el 22 de març de 1947, i quedà incardi-
nat a la nostra diòcesi en aquesta mateixa data. Fou ordenat prevere el 19 de març de
1950 a l’església de Santa Maria del Taulat (Barcelona).

El seu llarg i intens servei ministerial es va realitzar en aquestes parròquies: vicari de
Capellades (1950), vicari de Santa Maria de Vilafranca del Penedès (1951), vicari de la
Puríssima Concepció, a Barcelona-ciutat (1955); ecònom de Santa Maria, de Corbe-
ra de Llobregat (1957); ecònom de Sant Sebastià de Verdum, a Barcelona-ciutat (1958);
rector de Sant Agustí, de Barcelona-ciutat (1968 i durant uns 30 anys fins a la seva
jubilació canònica l’any 1998).
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A més d’aquest servei parroquial, va desenvolupar altres càrrecs pastorals. Fou vocal
de la comissió preparatòria de la Santa Missió de l’any 1961 (nomenat l’any 1960);
arxiprest de Rambles-Poble Sec (1969); consiliari de l’Associació Cultura, Orienta-
ció i Prevenció per al Servei-COPS (1969); delegat diocesà del clergat, durant els
anys 1978-1982; vicari episcopal de la subzona 1-1 de Barcelona, des de 1983 fins a
1987, confirmat en diverses ocasions.

La missa exequial pel seu etern descans es va celebrar el dia 3 d’octubre de 2014, a
les 10 hores a l’església de Sant Agustí. Fou presidida pel Sr. Bisbe Auxiliar, Mons.
Sebastià Taltavull, i concelebrada per uns 40 preveres. Entre els preveres concele-
brants hi havia el Vicari episcopal Mn. Jesús Sanz; el Vicari episcopal Mn. Joan Cua-
drench —successor de Mn. Juncà a la parròquia de Sant Sebastià de Verdum, parrò-
qouia creada per Mn. Juncà; Mn. Jaume Berdoy, vicari general de la diòcesi de Sant
Feliu de Llobregat; Mn. Josep Pausas Mas, rector de Sitges, i altres.

Entre els familiars, hi havia les seves germanes, Maria, vídua d’Agustí Perelló; Ma ria
Àngels, vídua de Basili, i Maria Antònia, vídua de Joan Tarrida, els seus nebots i al-
tres familiars, juntament amb nombrsos feligresos de la parròquia de Sant Agustí.

A l’inici de la celebració un dels nebots va pronunciar unes paraules recordant que
feia 15 anys que a Santa Maria d’Igualada s’havien reunit per celebrar els 50 anys de
sacerdoci de «l’oncle Josep Maria» —sempre anomenaven així. 

Tota la missa va tenir un to pasqual. A l’inici es va col·locar sobre el fèretre el llibre
de la Paraula de Déu i l’estola presbiteral. Es varen fer aquestes lectures bíbliques:
Llibre de la Saviesa 3,1-9; salm responsorial 22 «El Senyor és el meu pastor»; lectu-
ra de l’Evangeli: Mateu 5,1-12a (les Benaurances).

Mons. Sebastià Taltavull, a l’homilia, recordà el gran servei del mossèn a la seva fa -
mília, a les parròquies, en especial a la de Sant Agustí i a tot el poble. «Mossèn Jun-
cà ha viscut una vida entregada per amor; ha passat entre nosaltres estimant i servint
durant 65 anys de ministeri presbiteral, sobretot com a rector; ha estat un veritable
regal per a l’arxidiòcesi, la família i el poble. Ha viscut la caritat pastoral i l’amor als
germans sacerdots, en associacions de preveres; ha exercit l’ofici de pastor amb un-
ció —que no és el mateix que l’exercici d’una funció—; el poble cristià ensuma aques -
ta unció espiritual d’un prevere. L’oli de la unció no és per a nosaltres sols, perquè
aleshores es tornaria ranci... És per al servei dels altres. Ha exercit les Benaurances,
que són fets de vida, un estil de viure, que és més que un mer codi de moral». 

El Sr. Bisbe auxiliar també va fer referència al treball social i cultural del mossèn. En
aquest sentit, Mn. Juncà va formar part d’un equip de preveres i de laics i laiques, que
a l’entorn de l’Arxiu Diocesà, han publicat diverses estudis històrics. Heus ací unes
obres firmades sovint pel mossèn amb alguns dels seus col·laboradors: El convent i
la parròquia de Sant Agustí (1980); L’Hospital de Sant Llàtzer de Barcelona (1982);
El fals cardenal de Borbon segons un procés de la Inquisició (2005); Sant Fèlix, el
romàfet vilafranquí (2009); El cardenal Sala, història d’una tragèdia (2014); i Sant Se-
bastià de Verdum. Mig segle d’una parròquia de barri (2008), amb el seu actual rec-
tor, Mn. Joan Cuadrench. 
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P. Aureli Boix Duch, C.O.

Aquest prevere de la Congregació de l’Oratori de Sant Felip Neri morí a Barcelona
el 12 d’octubre de 2014, als 74 anys, en la pau de Crist.

Havia nascut a Santa Coloma de Farners, diòcesi de Girona, el 16 de juliol de 1940.
Va fer el estudis eclesiàstics al Seminari de Girona i va cursar també la llicenciatura
en Teologia a la secció de Sant Francesc de Borja, a Sant Cugat del Vallès. Va fer el
doctorat en Teologia amb les màximes qualificacions. Tot i que ell mai no se’n va vo-
ler dir de doctor, perquè deia que no havia publicat la tesi. En realitat era un recurs
que estava inspirat en la seva senzillesa i en la seva humilitat. S’especialitzà en els
escrits i el pensament del beat John Henry Newman, al qual va dedicar la tesi docto -
ral. Va traduir algunes de les seves obres i visqué amb gran joia la beatificació del gran
teòleg anglicà, després convertit al catolicisme i creat cardenal.

El P. Boix fou ordenat prevere el 24 de juny de 1963 a la parròquia de Nostra Senyo-
ra de Betlem de Barcelona. De 1969 a 1974 ajudà la Congregació de l’Oratori de «Vi-
lla Alemana» (Xile), des d’on aprofità per conèixer el continent americà visitant al-
tres Oratoris. Allí fou primer vicari i després rector suplent de la parròquia de Sant
Nicolau de Bari i va viure un fort compromís amb la justícia social de les poblacions
més necessitades. 

En tornar a Barcelona, passà a formar part de l’equip de Cornellà, on exercí el seu
ministeri de 1975 a 1993. Va ser consiliari d’un grup de l’ACO al costat del P. Nepo
Garcia Nieto. L’any 1993 passà, amb les facultats de vicari, a la parròquia de Sant Ra-
mon Nonat, de Barcelona, i l’any 1994 a la parròquia de Sant Albert Magne de l’Hos -
pitalet de Llobregat

El 1994 fou nomenat rector de la parròquia de Sant Mateu del barri de la Guineue-
ta, on va fer una gran tasca pastoral i va dur a terme la construcció de l’actual temple.
Ha estat en aquesta parròquia on ha continuat la seva tasca ministerial fins que la se-
va salut no li ha permès de continuar-la, sense deixar d’estar també al servei de la co-
munitat de l’Oratori de Gràcia.

També fou confessor ordinari de diverses comunitats de religioses, com les Clarisses
del monestir de la Divina Providència, de Barcelona, i confessava moltes hores en di-
verses parròquies; fou un apòstol del confessionari. 

Les seves exèquies es varen celebrar el dimecres 15 d’octubre, festa de Santa Teresa
de Jesús, a l’església de l’Oratori de Gràcia (c/ Del Sol, 8, de Barcelona) a les 11 ho-
res. Va presidir la celebració eucarística el P. Ferran Colàs, prepòsit de l’Oratori de
Gràcia, amb el que varen concelebrar la missa exequial 40 preveres, entre els que hi
havia Mn. Jesús Sanz, Vicari Episcopal de la zona de Gràcia; el membres de l’Ora-
tori de la plaça de Sant Felip Neri, n. 5, P. Josep Llunell Vilaró, Prepòsit, i el P. An-
toni Serramona Terrado, que fou el que pronuncià l’homilia. També hi havia un grup
de preveres de la diòcesi germana de Girona, condeixebles del P. Boix, presidits pel
Vicari Episcopal d’aquell bisbat, Mn. Esteve Sureda.
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Al final de la celebració, tres laics, amb breus parlaments, varen recordar les quali-
tats del P. Boix: un nebot seu, que donà les gràcies en nom de la família als nombro -
sos fidels que varen participar a l’eucaristia; una senyora de Cornellà, que recordà el
profund sentit social del P. Boix, en la defensa de les millores socials per als barris
més necessitats; i una militant de l’ACO, que va esmentar la tasca del difunt com a
consiliari d’aquest moviment de laics cristians. 

El P. Boix era un home bo, humil, servicial, atent i agraït. Era molt devot de la Ma-
re de Déu i de Sant Felip Neri, així com un gran estudiós i coneixedor de la teolo-
gia del cardenal Newman. Quan ha acabat la «jornada seva en aquest món», ens plau
recollir aquestes paraules del beat John Henry Newman, que es varen posar en el re -
cordatori de la celebració exequial, tot pregant Déu que s’hagin fet realitat en el P. Boix:
«Que Ell ens sostingui tot al llarg de la jornada , fins al moment que les ombres s’a-
llarguen i la nit s’apropa, calla la remor del món, passa la febre de la vida i la nostra
feina és acabada. Que aleshores, per la seva misericòrdia, trobem en Ell el refugi se -
gur, el sant repòs, la pau i l’alegria eterna. Amén.» 

Mn. Joan Rovira Rodríguez

Morí de forma sobtada a Barcelona el 29 d’octubre de 2014. A.C.S. Tenia 73 anys.
Nasqué a Barcelona el 20 d’octubre de 1941. Era llicenciat en Filosofia i Lletres per
la Universitat de Barcelona.

Després de cursar els estudis eclesiàstics al Seminari Conciliar del nostre Arquebisbat,
fou ordenat prevere a la capella del mateix Seminari el dia 1 de juny de 1968.

Va servir amb molta dedicació les següents comunitats parroquials: adscrit amb fa-
cultat de vicari a la parròquia de la Mare de Déu de Núria, a Barcelona (1970), encar -
regat del barri «Villa Dolores», de Sant Joan Despí (1973), ecònom de la parròquia
de La Floresta (1976), ecònom de Premià de Mar (1982), rector de Caldes d’Estrach,
rector de Sant Andreu de Llavaneres (1991) i rector de la parròquia de Sant Ramon
de Penyafort de Barcelona (2005), càrrec que exercia quan va sofrir una crisi cardía -
ca que li produí la mort. De l’any 1989 fins al 1993 fou arxiprest de la Cisa.

Al marge de la seva llarga dedicació al ministeri parroquial, l’any 1977 fou nome-
nat educador i professor del Seminari Menor de la Conreria, a Tiana.

La missa exequial en sufragi de la seva ànima es va celebrar el dia 1 de novem-
bre, so lemnitat de Tots Sants, a les 11 hores, a la parròquia d’on era rector última-
ment, situada a la Rambla de Catalunya, núm.115, de Barcelona. 

Va presidir la missa el Sr. Cardenal Arquebisbe, amb qui varen concelebrar els vica -
ris episcopals, Mn. Joan Galtés, Mn. Jesús Sanz i Mn. Segimon Garcia, i 20 preve-
res, entre els que hi havia el rector del Seminari, Mn. Josep M. Turull; l’arxiprest,
Mn. Ramon Corts Blay; Mn. Carles Mas de Xaxars i Mn. Xavier Morlans, col·labo -
radors pastorals de la parròquia de Sant Ramon de Penyafort.
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A l’homilia el Dr. Martínez Sistach comentà els textos de la solemnitat de Tots els
Sants i va pronunciar unes sentides paraules d’agraïment pel bon servei fet pel mos-
sèn difunt a la diòcesi durant 46 anys de ministeri presbiteral en les parròquies en què
va treballar pastoralment. «Ha passat fent el bé», va dir el Sr. Cardenal, remarcant
també que «els sacerdots actuem in persona Christi, donant allò que no és nostre, si-
nó de Déu». Va dir també que acceptàvem la mort sobtada de Mn. Joan Rovira quan
encara podia servir més anys a la diòcesi, però que li demanava que intercedís davant
de Déu perquè hi hagi noves vocacions sacerdotals, expressant la seva joia com a pas-
tor diocesà perquè aquest any han entrar 11 nous seminaristes al nostre Seminari Ma-
jor de Barcelona.

Els germans, nebots i altres familiars de Mn. Rovira varen participar en la missa, jun-
tament amb molts fidels de la parròquia, que varen omplir totalment la nau del tem-
ple i el cor. Al final pronunciaren unes paraules una neboda del mossèn, recordant
que els deia que el seu desig era «dedicar tota la vida al servei dels altres», i un mem-
bre del consell parroquial. Aquest darrer va dir que Mn. Rovira era «un home obert
que volia entendre tothom, i un home que vol comprendre tothom és un do de Déu.
Ell confiava en tothom i, malgrat les nostres limitacions, en tots nosaltres hi veia el
fill de Déu que portem dins nostre».

Mentre el fèretre del mossèn era tret del temple, els fidels el varen acomiadar amb un
llarg aplaudiment, tot cantant el Virolai de la Mare de Déu de Montserrat, el popu-
lar Rosa d’abril. Que la Verge Maria l’hagi guia cap al cel. En pau descansi.
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Conferència Episcopal 
Tarraconense

Comunicat de la reunió n. 212 de la CET

Els dies 2 i 3 d’octubre de 2014 ha tingut lloc la reunió n. 212 de la Conferència Epis-
copal Tarraconense (CET), a l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona. La reu-
nió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tar -
ragona i primat, i hi han assistit tots els seus membres.

Al matí del dia 2, els bisbes han assistit a la inauguració oficial del curs 2014-2015
de la Facultat de Teologia de Catalunya, de la Facultat de Filosofia de Catalunya, de
l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i de l’Institut de Teologia Fonamental,
que enguany ha estat presidida pel cardenal Zenon Grocholewski, prefecte de la Con-
gregació per a l’Educació Catòlica que, en un solemne acte acadèmic, ha firmat el
decret d’erecció canònica de la nova Facultat «Antoni Gaudí» d’Història de l’Esglé-
sia, Arqueologia i Arts Cristianes.

1. Els bisbes han felicitat el senyor cardenal Lluís Martínez Sistach per haver promo -
gut aquesta nova institució eclesiàstica de caràcter universitari que oferirà un gran
servei als qui vulguin cursar les disciplines humanístiques d’història de l’Esglé-
sia, l’arqueologia cristiana i la gestió del ric patrimoni cultural i artístic de l’Esglé sia.
Pensen que serà també una aportació de qualitat universitària en l’àmbit cultural
del nostre país, i al servei concret del diàleg fe i cultura.

2. Els bisbes han rebut la visita de la Sra. Montserrat Oriol, que ha estat durant 19 anys
responsable del Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC), a qui han agraït el
treball dut a terme durant aquest llarg període en favor de la catequesi i del treball
interdiocesà en aquest àmbit. Han rebut també la visita del nou director del SIC,
Mn. Joan Maria Amich, que ha presentat diversos projectes sobre el catecisme «Tes -
timonis del Senyor», així com sobre la situació de la catequesi a Catalunya.

3. Els bisbes han reflexionat sobre l’actual conjuntura social de Catalunya i Espa nya i
han redactat una Nota que s’adjunta al final d’aquest comunicat. 

4. Els bisbes han felicitat el cardenal Martínez Sistach per haver estat designat pel Sant
Pare membre de l’Assemblea extraordinària del Sínode dels Bisbes que començarà
a Roma el dia 5 d’octubre i acabarà el 19 del mateix mes. El tema d’aquesta Assem-
blea sinodal és «Els desafiaments pastorals de la família en el context de l’evange-
lització». El senyor cardenal ha informat els bisbes dels preparatius del Sínode.
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5. Durant la reunió, els bisbes han tingut coneixement de l’aprovació al Parlament
de Catalunya dela Llei de drets de persones gais i lesbianes i contra l’homofò-
bia. A l’espera de conèixer l’abast concret dels articles de la Llei, i tot valorant po-
sitivament que el Parlament de Catalunya legisli en favor de la no discriminació
de cap col·lectiu, els bisbes manifesten la seva preocupació per si la Llei no tin-
gués prou en compte la presumpció d’innocència, i per si dificultés l’exercici del
dret fonamental a la llibertat de comunicació dels ensenyaments de la fe i moral
catòlica, i més àmpliament de la llibertat religiosa.

6. Els bisbes han rebut informació detallada sobre les Jornades de Trobada i Forma-
ció de Voluntaris de Càritas, que es porta a terme a Girona els dies 3 i 4 d’octubre,
en la qual hi participen més d’un miler de voluntaris i té com a ponent princi pal
el bisbe de Tànger, Mons. Agrelo. Han tractat també diverses qüestions relati ves
a la litúrgia, la pastoral de la salut i la vida consagrada.

7. A proposta de Mons. Agustí Cortés han nomenat el P. Joan M. Mayol, osb, Direc-
tor del Secretariat Interdiocesà de Pastoral del Turisme i Santuaris.

Barcelona, 3 d’octubre de 2014

Nota dels Bisbes de Catalunya 
sobre el moment actual

En el moment que està vivint el nostre país, els Bisbes de les Diòcesis amb seu a Ca-
talunya exhortem els catòlics i tots aquells que vulguin escoltar-nos, a examinar acu-
radament, a la llum de l’ensenyament social de l’Església, i a decidir amb responsa -
bilitat com complir, si se’ns requereix, amb els nostres deures cívics i democràtics.
I alhora fem una crida al diàleg, a la prudència, i a tenir presents els principis fonamen -
tals que són els del bé comú i el respecte a les persones.

Tenim el deure de parlar perquè els catòlics formem part d’aquest poble que tant es -
timem, i com ens ha recordat recentment el papa Francesc, «ningú no pot exigir-nos
que releguem la religió a la intimitat secreta de les persones, sense cap influència
en la vida social i nacional, sense preocupar-nos per la salut de les institucions de la
societat civil, sense opinar sobre els esdeveniments que afecten els ciutadans» (Evan-
gelii Gaudium, n. 183).

El manament nou de l’amor que Jesús ens ha deixat, comporta estimar totes les per -
sones i també les realitats socials. Els cristians del nostre país ens reconeixem i ens
refermem en la tradició ininterrompuda de fidelitat a la llengua, a la cultura, i a les
institucions pròpies de Catalunya. Per això estem cridats a ser ciutadans que contri-
bueixin positivament al bé comú i que s’esforcin sempre a considerar els altres ho-
mes i dones d’arreu com a veritables germans. Estem cridats a promoure la pau, el res-
pecte a les persones, el desenvolupament humà integral i els drets humans, així com a
tenir una cura especial pels més pobres i els més febles de la societat.
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També en aquest moment històric volem recordar la importància dels drets de totes
les persones i dels pobles, la llibertat de consciència i el dret a creure i practicar la
pròpia fe. Aquestes llibertats són tan importants com fràgils, tal com s’ha demostrat
amb massa freqüència al llarg de la història. Aquestes llibertats són absolutament es-
sencials per a una societat democràtica moderna i cal vetllar per tal que no siguin
limitades ni a Catalunya, ni a l’Estat Espanyol ni en el context europeu.

Els Bisbes de Catalunya, l’any 1985 als inicis de la recuperació democràtica, en el
document Arrels cristianes de Catalunya, que es féu seu el Concili Provincial Tarra-
conense de 1995, constataven la realitat nacional de Catalunya amb més de mil
anys d’història, i demanaven que se li apliqués la doctrina del Magisteri eclesial so-
bre nacionalitats i minories nacionals.

I l’any 2011 escrivíem aquest text que en les circumstàncies actuals manté plena vigèn-
cia: «Avui s’han manifestat nous reptes i aspiracions, que afecten la forma políti ca con-
creta com el poble de Catalunya s’ha d’articular i com es vol relacionar amb els altres
pobles germans d’Espanya en el context europeu actual. Com a pastors de l’Església,
no ens correspon a nosaltres optar per una determinada proposta a aquests reptes nous,
però defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el res-
pecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles, i que recerquin amb pa-
ciència la pau i la justícia. I encoratgem el camí del diàleg i l’entesa entre totes les parts
interessades a fi d’assolir solucions justes i estables, que fomen tin la solidaritat i la fra-
ternitat. El futur de la societat catalana està íntimament vincu lat a la seva capacitat per
a integrar la diversitat que la configura» (Al servei del nostre poble, n. 5).

Els laics cristians han d’estar molt presents en la societat, comprometent-se en el camp
de la política, la cultura, l’economia, etc., perquè res no és aliè a una Església que vol
ser «experta en humanitat», com afirmà profèticament el Papa Pau VI. Tots els cris-
tians tenim el deure d’aportar els continguts i els valors de l’Evangeli a les realitats tem -
porals de la societat per tal que creixi la justícia, la fraternitat, la solidaritat, la gratuï -
tat. Si bé això és sempre necessari, ho és molt més en aquest temps en què encara ens
toca viure les greus conseqüències d’una crisi econòmica que afecta durament gran
part de la nostra societat.

Desitgem que tots els catòlics segueixin participant positivament i activament en la
vida pública, que fomentin el diàleg i l’entesa, i garanteixin que el missatge cristià i
els seus valors impregnin la societat, en benefici de tothom. 

El nostre país en aquest moment de la seva història ha de poder comptar amb la
nostra oració perseverant i fidel. Per això exhortem a pregar per la pàtria, perquè Déu
faci «que amb la prudència dels governants i l’honradesa dels ciutadans, es mantingui
ferma la concòrdia i la justícia, i que tinguem un progrés constant en la pau» (Mis sal
Romà, pàg. 885). Així ho supliquem en la Visita Espiritual a la Mare de Déu de Mont -
serrat, demanant a Santa Maria que «tregui de Catalunya l’esperit de discòrdia, i ajun   -
ti tots els seus fills amb cor de germans». 

Barcelona, 3 d’octubre de 2014
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Arxiprestos i delegats diocesans

Crònica de la reunió d’arxiprestos, delegats 
diocesans i responsables de secretariats 
i de comissions diocesanes (29/10/2014)

El dimecres 29 d’octubre de 2014, es reuneixen els arxiprestos, delegats diocesans i
responsables de secretariats i comissions diocesanes a la Sala Sant Jordi del Semina ri
Conciliar de Barcelona a les 10.30 h. Presideix el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís
Martínez Sistach, acompanyat del Sr. Bisbe auxiliar i Vicari general, Mons. Sebastià
Taltavull. Actua com a moderador de la reunió, Mn. Joan Galtés, Vicari episcopal.

1. Pregària inicial i salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia. El Sr. Cardenal Arquebisbe dóna les grà-
cies a tots per la seva assistència i remarca que és molt oportuna la trobada dels repre -
sentants de l’àmbit territorial diocesà (arxiprestos) i de l’àmbit funcional (delegats
diocesans) de cara sobretot a l’acció pastoral conjunta a l’Arxidiòcesi.

2. Consulta sobre la possible conveniència de celebrar a l’arxidiòce si
una jornada de pastoral després del que es tractarà en al segona fa-
se del «Congrés Internacional de pastoral de les grans ciutats», te-
nint en comte tant el que el Papa Francesc explicita als números 71-
75 de l’Evangelii Gaudium (el text d’aquests números fou distribuït
als reunits) i el que diu el Sr. Cardenal Arquebisbe desenvolupa en al
seva carta pastoral Una Església samaritana enmig de les grans ciutats

2.1. Intervenció del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal Arquebisbe presenta el tema recordant que el Papa Francesc ens diu
que «Déu viu a la ciutat» i que potser hi ha aspectes de la nostra acció pastoral no
prou adaptats a la vida urbana. Veiem Déu als carrers i places de la ciutat? Proposa
de celebrar una jornada al gener o febrer de 2015. El tema seria deixar-nos interpel·lar
si la pastoral de la nostra arxidiòcesi és urbana o no, reptes, desafiaments... Aquesta
jornada ens permetria aprofitar tota la riquesa manifestada en el congrés que se cele-
bra a Barcelona en dos fases i també amb motiu de l’acabament del Pla Pastoral Dio-
cesà 2011-2015. I pregunta si es creu convenient o no organitzar aquesta jornada.
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2.2. Intervencions dels arxiprestos, delegats diocesans i responsables de secretariats
i comissions diocesanes

Segueixen 22 intervencions dels assistents a la reunió en les quals es manifesta:

• Una opinió general favorable a la celebració d’aquesta jornada de pastoral urbana.

• Tanmateix, juntament amb el «sí» es fan propostes per a aquesta jornada. Per exem-
ple, que ajudi a concretar les reflexions ja fetes en el Congrés Internacional de pasto -
ral de les grans ciutats; que ajudi a preparar el nou Pla Pastoral Diocesà; que promo gui
les responsabilitats pastorals del laïcat; que porti a una renovació de les estructures;
que no es redueixi a conferències, sinó que sigui una jornada operativa i que creï cri -
teris comuns per a la pastoral diocesana. 

• També hi ha intervencions demanant que sigui una jornada oberta a la realitat de la
pobresa a les grans ciutats; que es valori el que ja s’està fent; que es tingui en comp-
te la coexistència de «diverses cultures» en el si d’una mateixa ciutat; que sigui sensi -
ble als problemes plantejats per les relacions entre fe i cultura i pel fenomen del tu ris -
 me; que es tingui en compte el paper dels grans ports a la pastoral de les grans ciu tats
que com Barcelona compten amb un bon servei d’Apostolat del Mar; que es reflexio -
ni sobre la formació que avui necessiten els seminaristes, que esdevindran els fu turs
pastors de la gran ciutat de Barcelona. 

• També es proposa que es tinguin en compte els joves de les grans ciutats, i que la jor -
nada sigui realista: és a dir, quins recursos tenim i on podem arribar? No pas redac-
tant nous documents, sinó aprofundint en l’acció pastoral ordinària i en l’atenció
a les persones.

2.3. Intervenció del Sr. Cardenal Arquebisbe

Reafirma la voluntat que la jornada és convenient per deixar-nos interpel·lar i per
tal que ens ajudi a veure experiències i a valorar el servei que com a Església estem
fent a la gran ciutat avui, aspecte que es tindrà molt en compte a la segona fase del
Congrés Internacional a celebrar el mes de novembre, així com el que digui el Papa
Francesc quan rebrà a Roma els cardenals i arquebisbes que s’hauran trobat prèvia-
ment a Barcelona. «Faré una consulta com aquesta al CP i al CPD i al CE hi refle-
xionarem i, si veiem que cal tirar endavant el projecte, haurem de plantejar-nos el
«com fer-ho» de la millor manera possible».

3. Temes de Formació Permanent per als preveres i diaques; La pre-
gària, a càrrec del P. Jesús Renau, SJ. Com portar a terme la
reflexió d’aquests temes a les reunions arxiprestals de preveres i
diaques? Com impulsar encara més aquesta formació? Experièn-
cies i suggeriments

Es fa un torn d’intervencions sobre la manera com es porta a terme la reflexió dels te -
mes a les reunions arxiprestals de preveres i diaques. Es manifesta un especial agraï-
ment al P. Jesús Renau, SJ, que ha estat l’autor dels guions de reflexió i treball.
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4. Informacions diocesanes

4.1. Intervenció del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal Arquebisbe informa sobre:

• Darrer curs de l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà 2011-2015 Feu tot el que Jesús
us digui. Propera circular del Sr. Cardenal Arquebisbe convidant a l’aplicació del
segon objectiu en relació a l’acompanyament pastoral dels pares després del bateig
de llurs fills, i en relació a possibles iniciatives pastorals postbaptismals que contri-
bueixin a la iniciació cristiana dels infants de 0 a 7 anys. 

• Informació del Sr. Cardenal Arquebisbe sobre el recent Sínode Episcopal Extraor-
dinari en relació als desafiaments pastorals de la família en el context de l’evange -
lització (del 5 al 19 d’octubre de 2014).

• Missa presidida pel Sr. Cardenal Arquebisbe en acció de gràcies per la beatifica-
ció del Papa Pau VI, a la Catedral, a les 19 h, del passat diumenge 26 d’octubre de
2014.

• Augment del nombre de seminaristes que enguany han ingressat al Seminari Ma-
jor Diocesà.

• Missa presidida pel Sr. Cardenal Arquebisbe en el quart aniversari de la Dedicació
de la Basílica de la Sagrada Família (diumenge 16 de novembre de 2014, a les 17
h).

• «Congrés Internacional de pastoral de les grans ciutats»; segona fase (del 25 al 27
de novembre de 2014).

• Any Jubilar Teresià amb motiu del V Centenari del naixement de Santa Teresa de
Jesús (del 15 d’octubre de 2014 al 15 d’octubre de 2015).

• Any de la Vida Consagrada (del 30 de novembre de 2014 al 2 de febrer de 2016).
• Tercera edició de l’Escola Diocesana d’Evangelització (del 29 de novembre de 2014

al 23 de maig de 2015, dotze dissabtes alterns).
• Recessos d’Advent per als preveres i diaques a les 6 zones pastorals.
• Exercicis espirituals per als preveres (Tiana, del dilluns 12 al divendres 16 de ge-

ner de 2015).
• Visita pastoral 2015 als arxiprestats de Guinardó (zona pastoral 2) i de Poblenou

(zona pastoral 3) durant la Quaresma i Pasqua de 2015. 

4.2. Intervencions dels arxiprestos, delegats diocesans i responsables de secretariats
i comissions diocesanes

• Pastoral Vocacional: cadena de pregària per les vocacions, dies 8, 18 i 28 de novem-
bre de 2014.

• Pastoral Familiar: es va difondre un opuscle amb les «Pregàries dels fidels» per a
cada un dels dies de la celebració del Sínode extraordinari sobre la família.

• Apostolat Seglar: grups «Vine i veuràs», a càrrec de laics que han assistit a l’Es-
cola Diocesana d’Evangelització sobre espais «de primer anunci».

• Pastoral de Joventut: presenta el programa detallat de la Delegació, que s’ha enviat
i se n’ha fet difusió de cara als joves.

• Pastoral de la Salut: presenta el programa de la Delegació i del Secretariat Interdio-
cesà de Pastoral de la Salut.
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• Càritas: Planteja la qüestió de la distribució d’aliments i si cal fer-ho a nivell arxi-
prestal o mantenir-ho a nivell parroquial. 

• OBA: les religioses deixen la residència de Sant Andreu de la Barca. Es disposarà
de vuit places per a capellans que necessiten una residència assistida.

• Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol: s’està construint un quart pis i es pre-
veu que l’obra serà entregada el 28 de febrer de 2015.

• Confraries i Germandats: cal que els arxiprestats les acullin i també que es treballi
en favor de l’espiritualitat i la formació dels membres d’aquestes associacions. 

• Pastoral Sacramental i Litúrgia: informa sobre el decret de la Santa Seu pel qual,
a la nostra Arxidiòcesi, es manté el 6 de novembre la celebració de la memòria de
Sant Sever, patró secundari de l’arxidiòcesi, i passa al 7 de novembre la celebra-
ció de la memòria dels màrtirs d’Espanya.

5. Precs i preguntes

S’informa, en aquest apartat, de la iniciativa d’uns laics en relació a la celebració d’un
Congrés anomenat Laïcat XXI, que tindrà lloc a Poblet l’octubre de 2015.

Es clou la reunió a les 14 hores, amb la pregària de l’Angelus, dirigida pel Sr. Carde-
nal Arquebisbe.
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Organismes diocesans

Delegació diocesana de Catequesi

Carta del delegat

Barcelona, 22 de setembre de 2014

A l’atenció dels Rectors i preveres responsables de Catequesi.

Benvolguts,

Em plau fer-vos arribar la informació de les VII Jornades de Formació per a Cate-
quistes que organitza el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes
Balears (SIC). És una iniciativa destinada a tots els catequistes, per la qual cosa us
prego que els feu arribar aquesta informació. Aquest any les Jornades es realitzaran
a Andorra la Vella del 24 al 26 d’octubre amb el lema «Catequistes, acompanyants
del creixement de la fe».

En aquesta tramesa també hi trobareu un exemplar de l’»Agenda del catequista 2014-
2015». El preu és de 0,30 euros per exemplar. Si en necessiteu més, us podeu adreçar
a la seu de la Delegació. L’horari és de dilluns a divendres de 10.30 a 13.30 h.

Resto a la vostra disposició per a qualsevol qüestió relacionada amb l’àmbit catequè-
tic. Rebeu una molt cordial salutació,

Mn. Enric Termes Farré
Delegat diocesà de Catequesi

Programa de l’Escola Audiovisual per al curs 2014-2015

Racó Audiovisual

Cada primer dijous, a partir del mes d’octubre, tindran lloc les sessions de presenta -
ció de testimonis significatius per a la catequesi, especialment de confirmació.

S’alternarà la presentació de testimonis amb el diàleg sobre esdeveniments d’actuali -
tat. L’horari de les sessions serà com sempre de 18 a 20 h de la tarda.

650 [64] octubre - BAB 154 (2014)



Formació permanent

Cada tercer dijous (o segons dijous, segons el mes) tenen lloc les trobades de forma-
ció permanent, obertes a tots els agents de pastoral que volen aprofundir la seva tas -
ca des del punt de vista del llenguatge audiovisual.

Els temes d’aquest curs seran els següents:

—18 d’octubre. Valors i contravalors de la nostra societat, segons els models televi -
sus i de les xarxes socials. Animadora: Eulàlia Palau.

—20 de novembre. La imatge com a mitjà de comunicació. Imatges de l’Anuncia-
ció, Nadal, Pasqua i Pentecosta. Animador: Antoni Daufí.

—11 de desembre (segon dijous). Els símbols a la catequesi. La creu, la llum, el peix,
l’aigua. Animador: J.M. Besora.

—15 de gener. El còmic a la catequesi. Presentació de «la Bíblia dels nens». Anima-
dor: Josep Ll. Picanyol.

—19 de febrer. Els valors del silenci en un món ple de sorolls. El silenci és necessa -
ri per a l’obertura als altres i a Déu. Animador: Pau Tarruell.

—19 de març. Com ensenyar a pregar. A través de cançons, textos bíblics, dramatit -
zacions, danses de lloança i d’adoració. Animadora: Carmina Mas.

—16 d’abril. La competència mediàtica. Estem preparats per a una relació madura
amb els mitjans de comunicació? Animador: Joan Farrés.

—21 de maig. Com treballar un DVD? Motivació, projecció i aprofundiment. Anima -
dor: Ignasi M. Corominas.

Més informació: Podeu trucar al telèfon 934 541 898 al matí (demaneu per la Clara, de
la Delegació de catequesi), o millor els dijous, de 18 a 20 h, i demaneu per la Eva M.,
de l’Escola Audiovisual. L’Escola està sitiuada en el recinte del Seminari Con ciliar
de Barcelona, Diputació, 231. 08007 Barcelona. eaudiovisualcat@gmail.com 

Delegació diocesana d’Economia

Carta del delegat

Barcelona, 8 d’octubre de 2014

Benvolgut Sr. Rector,

Us convoquem a una sessió d’estudi per parlar de la campanya de Germanor d’enguany
(diumenge 16 de novembre), així com d’altres temes relacionats amb la intranet i la
gestió econòmica.
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La reunió, a la qual seria molt convenient que vinguéssiu personalment, acompanyat
almenys d’un membre del Consell d’Economia parroquial, serà:
—Data: 30 d’octubre de 2014.
—Hora: 21 h.
—Lloc: Seminari Conciliar (Sala Sant Jordi), presidida pels Srs. Vicaris Episcopals

Mn. Jesús Sanz García i Mn. Lluís Ramis Juan.

Arxiprestats d’Hota, Guinardó, Vall d’Hebron, Vilapicina, Gràcia, Sant Gervasi, Sar -
rià. Sants-la Marina, La Torrassa-Collblanc, l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de
Llobregat.

Tot i que ja ens hi referirem, us haig de dir que ens interessa molt a tots que la Diada
de «Germanor» sigui realment reeixida.

Aquest any, per primera vegada, us farem arribar la documentació referent a l’ad-
ministració parroquial: sol·licitud d’ajuda, deduccions de la base, moviments de
tresoreria, etc., mitjançant un correu electrònic adreçat a la vostra parròquia. Farem
servir el que consta a la base de dades de la Secretaria General, el qual entenem que
és el més adient per fer arribar qualsevol comunicació.

Preguem que, si en algun cas, l’adreça de correu no és l’adequada, ens ho digueu per
tal de rebre els documents de la sessió d’estudi. Us podeu dirigir al correu de la Dele -
gació d’Economia: economia@arqbcn.cat.

Com en altres ocasions, a les sessions, ens acompanyarà Mn. Enric Ribas per tal de
solventar els possibles dubtes que tingueu del programa de gestió comptable i parro-
quial així com la formació per presentar el moviment de tresoreria de 2014 a la De-
legació Diocesana d’Economia.

Sobre el tema de la documentació podreu fer les consultes que cregueu convenients.

Com l’any anterior, la campanya de «Germanor» serà la mateixa que la de la Con-
ferència Episcopal Espanyola.

Us informarem de l’estat econòmic de l’Arquebisbat pel que fa a l’any 2013.

Cordialment vostre,

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

N. de la R. Reunions com aquesta s’han fet o es faran a les altres zones pastorals de
l’Arquebisbat. 
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Delegació de Pastoral de Joventut

Carta del delegat

Benvolguts preveres, religiosos/es i animadors de joves,

Els dies 20-23 de maig d’aquest any es va celebrar a Barcelona un Congrés interna-
cional de pastoral a les grans ciutats. Va ser un Congrés molt interessant, on es van
treballar els reptes i oportunitats de l’acció pastoral en una diòcesi urbana com la nos-
tra.

Per a preparar-nos per a la JMJ a Cracòvia, el Papa Francesc ens ha proposat de tre-
ballar el camí de les benaurances, «portadores d’una novetat revolucionària», ja
que proposen una felicitat que «no és la dels mitjans de comunicació o l’opinió do-
minant» (Missatge JMJ 2014).

Com a Delegació de joventut, creiem que l’Església de Barcelona té davant un gran
repte: com anunciar Jesús i la seva proposta de felicitat als joves de la nostra gran ciu -
tat? Al nostre voltant veiem cada dia més pobresa material, però també molta d’espi -
ritual, especialment en les noves generacions. Poden els joves ajudar els seus companys
de classe, de feina, de festa, a trobar Aquell que porta la felicitat que mai caduca? Són
els joves conscients que ells també poden ser portadors de felicitat al nostre món?
Aquests són els reptes que enguany ens agradaria afrontar.

Per aquest motiu estem preparant la campanya SIGUES BENAURANÇA! per a tre-
ballar les benaurances aquest curs, amb els diversos grups de joves i moviments. La
campanya té un triple objectiu: reflexionar sobre quina és la felicitat que proposa Je-
sús, descobrir persones que a la gran ciutat ja l’estant vivint i descobrir com ens po-
dem convertir en portadors de felicitat. Us n’anirem informant.

Amb aquesta temàtica de fons, us presentem el calendari i les propostes de la Delega -
ció per al curs que hem començat.

De cara als més joves, el curs comença el 7 de novembre amb una Estació d’Enllaç
espectacular a la Sagrada Família, on amb una gimcana nocturna descobrirem els se-
crets de l’obra de Gaudí. Pensant amb els universitaris i joves professionals, torna
la tercera temporada del Cafè Youcat amb nous temes i nous ponents. Enguany l’Es-
cola de pregària no serà cada mes, però sí que ens reunirem amb el Sr. Cardenal per
a pregar per diversos motius. Per als més valents, diversos dissabtes a la nit tornem a
ofe rir l’experiència de missió anomenada «Una llum a la nit», pels carrers de Barce-
lona. Després de l’èxit de les dues edicions del Curs Alpha per a joves, que vam organit -
zar des de la Delegació, repetirem l’experiència i, davant la demanda, hem organitzat
un nou entrenament per a grups juvenils.

Com a novetat us anunciem que està naixent el grup de música Light4you, de lloan ça
i pregària, que té com a objectiu anunciar la fe a través de la música. Una altra nove-
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tat és que, si Déu vol, pel gener del 2015 sortirà publicada per l’editorial Claret la no-
va edició de les fitxes Youcat, que podreu adquirir a les llibreries.

Al llarg del curs seguirem oferint diversos espais de formació per a animadors, com
el Curs d’animadors que ja anunciarem, juntament amb les Taules joves diocesanes
per a compartir la vida parroquial. Com ja sabeu, la diòcesi disposa del moviment ju-
venil MCJ-MUEC, que des de l’Acció Catòlica ofereix uns itineraris d’acompanya -
ment de joves i una coordinació interparroquial (www.mcjbcn.com).

I finalment, un fet molt destacat d’aquest curs és el 500è aniversari del naixement de
Santa Teresa d’Àvila. En un món tan ple de missatges watsapp, velocitat i sorolls,
la santa carmelita pot ser una bona mestra de pregària i vida interior per als joves. Di-
versos moments al llarg de l’any i especialment el Pelegrinatge Europeu de Joves a
Àvila, del 5 al 9 d’agost, marcaran aquest Any Teresià.

Que aquest curs l’Esperit Sant beneeixi tots els esforços per la joventut, i no deixi
d’omplir d’alegria i benaurança els cors dels joves de les comunitats, parròquies i
moviments de la nostra diòcesi de Barcelona.

Mn. Bruno Bérchez i els equips de la Delegació de joventut.

Servei diocesà per al Catecumenat

Carta del delegat

Barcelona, 27 de setembre de 2014

A l’atenció dels Rectors de l’Arquebisbat de Barcelona.

Benvolgut,

Una de les tasques d’aquest Servei per al Catecumenat és la de vetllar per la forma-
ció específica de les persones que realitzen la funció d’acompanyants/catequistes dels
catecúmens.

Per aquest motiu, t’escric per a convidar-te a la trobada de formació que hem previst
realitzar i perquè en puguis informar els acompanyants (catequistes) que hi pugui ha-
ver a la teva parròquia o a persones que puguin estar interessades i preparades cara
al futur.

Les dades concretes són les següents:
—Dijous 16 d’octubre de 2014, de les 18 a les 19.30 h.
—Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231).
—Tema: «La iniciació cristiana en canvi d’època I». A càrrec de Mn. Enric Termes,

Delegat Diocesà de Catequesi de Barcelona.
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Restant sempre a la teva disposició per a qualsevol consulta o qüestió, rep una cor-
dial salutació.

Felip-Juli Rodríguez Piñel
Delegat per al Catecumenat

Delegació diocesana de Pastoral de la Salut

Carta de la delegada

Barcelona, 16 d’octubre de 2014

Benvolgut Sr. Rector,

Em plau adreçar-me a vostè per enviar-li el programa d’activitats que prepara aques-
ta Delegació de Pastoral de la Salut per al curs 2014-2015, que considerem poden ser
de molt interès per a totes aquelles persones que es dediquen o es poden dedicar a
l’atenció als malalts, des de la seva parròquia.

Vull subratllar la trobada del dissabte 24 de gener de 2015, que serà a l’Hospital de
Sant Rafael de Barcelona, com cada any. Agrairé que des de la seva parròquia faci
l’animació corresponent en el grup de Pastoral de la Salut, com també ens agrada-
ria saludar-lo a vostè personalment aquest dia.

Adjunt també trobarà el programa de la XXVI Jornada Catalana de Pastoral de la Sa-
lut, organitzada pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut (SIPS) que tindrà
lloc a Sant Cugat del Vallès el dissabte dia 26 d’octubre d’enguany. Amb el lema
del Dia del Malalt d’aquest any «Salut i saviesa del cor: una altra mirada és possi-
ble amb un cor nou». Pels interessats en participar-hi, la Delegació organitzarà un au-
tocar que sortirà de la Plaça de Catalunya a dos quarts de nou del matí.

Poden comunicar-ho a la Delegació fins al 20 d’octubre.

Amb tot l’afecte

María José Martínez Lapeña
Delegada de Pastoral de la Salut
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Crònica

Inauguració a Catalunya del V Centenari 
del naixement de Santa Teresa de Jesús

«Nada te turbe / Nada te espante / La paciencia / todo lo alcanza, / Quien a Dios tie -
ne, / Nada le falta. / Sólo Dios basta.» Aquestes paraules, declamades per una veu fe-
menina d’alta qualitat, i cantades amb la melodia que ha popularitzat el monestir
ecumè nic de Taizé, varen ressonar a les naus de la basílica de Gaudí, en la missa d’o-
bertura del V Centenari Teresià el dissabte 4 d’octubre, en presència de representants
i de molts membres de les ordes i congregacions que inspiren la seva espiritualitat en
la gran mística d’Àvila.

Prop de quatre mil persones varen omplir les naus de la basílica de la Sagrada Fa-
mília en la missa celebrada el dissabte 4 d’octubre de 2014, amb què es varen obrir
les celebracions a Catalunya del V Centenari del naixement de Santa Teresa de Je-
sús, que vingué a la llum d’aquest món a Àvila el 28, filla del matrimoni format per
Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz de Ahumada. Tanmateix, el dia que la data d’a-
questa celebració recordava no era la del seu naixement, sinó —per la coincidència
del dia del mes— la de la seva mort, ocorreguda a Alba de Tormes el dia 4 d’octubre
de 1582, encara que el dia següent al del seu traspàs, a causa de la reforma gregoria -
na del calendari, fou el 15 d’octubre de 1582.

A la dreta de l’altar de la basílica es va col·locar una imatge de Santa Teresa de Je-
sús. Presidí la celebració el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sis-
tach, amb l qui varen concelebrar el P. Emilio Martínez, vicari general dels Carmeli-
tes Descalços; el P. Agustí Borrell, OCD, provincial dels Carmelites Descalços; el P.
Manuel Bonilla, OCARM, provincial dels Carmelites; el P. Màxim Muñoz, CMF,
president de la URC; el P. Juan Aristondo, OCD, provincial dels Carmelites Descal -
ços de Navarra, i el P. Jordi Latorre, SDB, representant del provincial dels Salesians,
així com 50 preveres del clergat secular i regular.

A les monicions de la missa, les lectures bíbliques i la pregària dels fidels varen in-
tervenir membres dels diversos instituts religiosos carmelitans i les associacions de
laics i laiques presents a les diòcesis catalanes, com els Carmelites, els i les Carmeli -
tes Descalces, la Institució Teresiana, la Família Teresiana de sant Enric d’Ossó, les
Carmelites de la Caritat-Vedruna, les Carmelites Missioneres, les Carmelites Missione -
res Teresianes, les Carmelites de Sant Josep, les Carmelites Tereses de Sant Josep, i
grups carmelitans laicals de les diverses diòcesis de Catalunya i de les Illes Balears.
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En la mateixa celebració es va pregar pel Sínode extraordinari sobre la família que
iniciava els seus treballs a Roma el dia següent; també hi va ser present el signe de
l’aliança, perquè el matrimoni format per Francesc Foix i Teresa Joaní donà gràcies
a Déu pels seus 50 anys de matrimoni.

A l’homilia, el Sr. Cardenal va utilitzar el català i el castellà i va centrar les seves pa-
raules en la «conversió» de la gran mística i escriptora, remarcant la seva defensa
de la dona. Va demanar que «aquest centenari aporti a totes les diòcesis catalanes una
revitalització de la fe en Déu i de l’espiritualitat i un renovat esforç per portar a ter-
me una acció pastoral més missionera i més evangelitzadora». El cardenal acabà re-
sant la pregària que el Papa Francesc ha preparat com a pregària del Sínode dels Bis-
bes sobre la família i els seus reptes en el context de l’evangelització. (Text íntegre
a la secció del Prelat).

A l’ofertori, membres d’aquestes institucions —religiosos, religioses i laics, homes i
dones— varen fer les ofrenes de l’eucaristia. La col·lecta realitzada es va destinar a les
necessitats dels cristians dels països d’Orient Mitjà, com a signe de catolicitat i de so -
lidaritat amb els seus sofriments.

Paraules finals del P. Agustí Borrell

En acabar la missa, el P. Agustí Borrell, provincial dels Carmelites a Catalunya, do-
nà les gràcies al Sr. Cardenal Martínez Sistach per haver acollir la família carmelita-
na en el temple de la Sagrada Família i per presidir l’eucaristia d’aquell dia, i també a
les moltes persones que varen treballar en la preparació de l’eucaristia inaugural
del centenari.

Va dir que tot seguit es cantaria i s’estrenaria el cant del cinquè centenari, que es titu -
la «Si padeces con amor», amb unes estrofes inspirades en el Càntic dels Càntics, el
llibre de la bíblia sobre l’amor. El va interpretar l’autor de la melodia, el canta-autor
Lluís Platero.

«Comencem, doncs, amb goig el Centenari i que sigui per a tots una oportunitat per
mirar endins, per retrobar en el nostre interior la riquesa més gran, aquest castell,
aquest palau en el qual habita ni més ni menys que Déu mateix. Que puguem viure
amb goig, durant aquest any i sempre, l’amistat amb Déu, l’amor als altres i el ser-
vei a l’Església i a la humanitat, com ho va fer Santa Teresa de Jesús». 

Pregària del centenari

Al final de la missa es va distribuir una estampa que reproduïa la imatge de Santa Te-
resa que hi ha a l’exterior de la basílica i que, en el revers, reproduïa la pregària del
centenari, que fou resada per primera vegada per tots els presents. Reproduïm el text
que diu:
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Déu i Pare nostre,
us lloem i us beneïm
perquè ens concediu la gràcia de celebrar
el V Centenaridel naixement
de Santa Teresa de Jesús.

Senyor Jesucrist, «amic veritable»,
ajudeu-nos a créixer en la vostra amistat,
perquè com Teresa, filla de l’Església
donem testimoni de la vostra alegria davant del món.
atents a les necessitats de la humanitat.

Esperit Sant,
ajudeu-nos a avançar,
«amb consciència neta i humilitat»,
en el camí de la vida interior,
fonamentats en la veritat,
amb despreniment renovat
i amor fratern incondicional.

Com Teresa de Jesús,
mestra d’espiritualitat,
ensenyeu-nos a pregar i a dir de tot cor:
«Vostra sóc, Senyor, he nascut per a Vós,
què maneu fer de mí?»
Amén.

La solemne celebració es va cloure amb el cant del «Rosa d’abril», lletra de mossèn
Jacint Verdaguer i melodia de Josep Rodoreda.

Simposi sobre les relacions entre els ortodoxos 
i els catòlics

El dimarts 7 de setembre es va inaugurar a l’aula magna del Seminari Conciliar de Bar -
celona el Simposi sobre les relacions entre els ortodoxos i els catòlics, organitzat per
l’Arquebisbat de Barcelona, per la Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i de Re -
lacions Interreligioses, així com pel Patriarcat Ecumènic de Constantinoble a través
de l’Arquebisbat ortodox d’Espanya i Portugal, amb la col·laboració de la Direcció
General d’Afers Religiosos de la Generalitat, de l’Institut d’Estudis Catalans i de la
Facultat de Teologia de Catalunya.

Varen presidir la sessió d’obertura del Simposi Mons. Policarpo, metropolita d’Espa -
nya i Portugal del Patriarcat Ecumènic de Constantinoble; Mons. Sebastià Taltavull,
bisbe auxiliar de l’Arquebisbat de Barcelona, que representava el cardenal Martí-
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nez Sistach, arquebisbe de Barcelona, absent a Roma per participar en el Sínode dels
Bisbes sobre la família; el Sr. Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos de
la Generalitat, i Mons. Jaume González-Agàpito, delegat diocesà d’Ecumenisme del
nostre Arquebisbat. Participaren en el Simposi dues-centes persones, entre les que hi
havia arquebisbes i bisbes tant de les Esglésies ortodoxes com de l’Església catò li-
ca, experts en ecumenisme, i preveres i diaques de les diverses diòcesis, religiosos i
religioses i fidels laics de les diverses confessions cristianes. 

Missatge enregistrar en video del Cardenal Arquebisbe

S’obrí la sessió amb un missatge enregistrat en vídeo del Dr. Lluís Martínez Sistach
i que deia el següent: «Una salutació molt cordial a tots els participants al Simposi
sobre les relacions entre els Ortodoxos i els Catòlics. És una iniciativa important i
molt necessària avui. Un servidor no puc participar en aquesta inauguració i en aquest
Simposi perquè el Papa Francesc m’ha nomenat membre d’aquesta tercera Assem-
blea extraordinària del Sínode dels Bisbes i em trobo per aquest motiu a Roma. En
el nostre país tenim cada vegada una major consciència de la importància de les re-
lacions entre els Catòlics i els Ortodoxos; fonamentalment per la immigració dels
països de l’Europa de l’Est, que ens ha portat uns germans i germanes nostres que
formen part de diferents ritus de l’Església ortodoxa i també de catòlics orientals. Les
nostres relacions, per tant, s’han intensificat, ens hem conegut més, ens estimem més,
ens ajudem més. També compartim alguns centres de culte, algunes esglésies, que
fan possible el culte a nostre Senyor en els diferents ritus. I a la vegada també ens
ajudem davant d’aquesta societat en la qual hi ha un creixement del laïcisme i un crei-
xement també del secularisme. La transcendència és important i totes les religions, i
especialment els cristians, ens hem d’unir per donar una bona resposta al repte de l’e-
vangelització, d’anunciar Jesús i el seu Evangeli.

Voldria esmentar que el Simposi està centrat en dos esdeveniments cabdals: un de fa
50 anys: aquella abraçada del Papa Pau VI, que serà beatificat el diumenge 19 d’oc-
tubre, i el Patriarca ecumènic Atenàgores I l’any 1964, i recentment la nova abraça-
da del Papa Francesc amb el patriarca Bartomeu I, també allà a Jerusalem. Això ens
estimula. Ens estimula a treballar per l’ecumenisme, que comporta que ens coneguem
més, que ens estimem més, que ens ajudem més. I a pregar, a pregar junts, per arri-
bar a la comunió plena, a la unitat plena dels cristians, perquè d’aquesta manera pu-
guem fer allò que Jesús ens ha demanat: que tots siguem u.

Desitjo que aquest Simposi, organitzat fonamentalment per Mons. González-Agàpi-
to, sigui una realitat molt i molt reeixida i doni fruits abundants. Gràcies!» 

Paraules de Mons. Policarpo, metropolita d’Espanya i Portugal

Recollim les seves paraules en llengua castellana, tal com foren pronunciades. «Con
inmensa alegría y particular honor saludo, en mi calidad de Metropolita de España y
Portugal, del Patriarcado Ecuménico, a todos los presentes y participantes en este

BAB 154 (2014) - octubre [73]  659



conmemorativo congreso internacional, en ocasión del 50.o aniversario del encuen-
tro histórico en Jerusalén de los inolvidables Patriarca Ecuménico Atenágoras I y Pa-
pa Pablo VI. El actual y fructífero diálogo teológico entre nuestras Iglesias herma-
nas, a pesar de los eventuales problemas naturales, tiene su origen en este encuentro.
Por este motivo, sus actuales Primados an querido honorarlo y evidenciarlo debida y
adecuadamente encontrándose en Jerusalén, la tierra natal, santa y mártir, de nuestra
Fe inmaculada.

El Patriarcado Ecuménico y su venerable Primado, Su Santidad Bartolomé I, tienen
como ocupación bássica la unidad de los cristianos a través del diálogo «en la cari-
dad y en la verdad» que tiene, repiuto, sus raíces en el encuentro fraternal del 5 de
enero de 1964. Con este encuentrofue derribado el muro de aislamiento y de prejui-
cios de muchos siglos entre nuestros dos mundos. Que este encuentrofue inspirado
de Dios lo certifican los hasta ahora sus positivos resultados. Cada encuentrro, «ca-
ra a cara», fraternal y sincero, solamente cosas buenas puede llevar, sobre todo cuan-
do se refiere a un encuentro entre hermanos dirigentes religiosos.

El encuentro de mayo pasado entre el Patriarca Ecuménico Bartolomé I y el Papa
Fran cisco I en Jerusalén será cumplido a Constantinopla, con la visita del Papa esta
vez a El Fanar, sede del Patriarcado Ecuménico, en ocasión de su fiesta patronal, el
30 de noviembre, conmemoración del Santo Apóstol Andrés, el primer llamado, her-
mano de Pedro Protocorifeo. Pocos días antes finalizó en Ammán de Jordania el
VII encuentro de la Plenaria de la Comisión Internacional Mixta para el Diálogo Teo -
lógico entre las Iglesias ortodoxa y Católica Romana, hospedada por el Patriarcado
Greco-Ortodoxo de Jerusalén. El diálogo teológico entre las Iglesias Ortodoxa y Ca-
tólica Romana está en pleno avance positivo y se esperan de esto muchas cosas
buenas para todos los cristianos, sobre todo en estos tiempos apocalípticos en los que
vivimos. Los acontecimientos en realidad son de nuestro Señor y Salvador Jesu-
cristo y la perfecta y plena unidad es obra del Espíritu Santo. El Señor es Aquél que
es verdad en la caridad y ama en la verdad. Nosotros, los hombres, debemos tener fe
y confianza en Él y rezar fervientemente por el cumplimiento de Su santa Voluntad,
que es la unidad de todos aquellos que creen en Él.

Nuestro Congreso se caracteriza por su rica, varia y alta temática, que a través de las
conferencias de los ponentes de alto nivel nos ayudará a tener una más amplia idea
de que en qué punto se encuentran hoy las relaciones entre las dos Iglesias herma-
nas, como también en qué situación se encuentran ellas mismas en nuestro mundo
moderno.

Agradecimientos muchísimos se deben a la Comisión Interdiocesana de Ecumenis-
mo y Relaciones Interreligiosas del Arzobispado Metropolotano de Barcelona y su
activo responsable y muy buen conocedor y amigo de nuestro Oriente, Mons. Jaume
González-Agápito, como también al Eminentísimo Arzobispo Metropolitano de Bar-
celona, Sr. Lluís Cardenal Martínez Sistach, que ha dado su permiso canónico y su
bendición pontifical para la realización de este Congreso, aquí en Barcelona, puen-
te entre los dos extremos del Mediterráneo, el «Mare Nostrum». 
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Y ahora, permítanme leer el mensaje de Su Santidad el Patriarca Ecumenico Berto-
lomé I. Muchísimas gracias.» 

Mensaje del Patriarca Bartolomé I

Heus ací la traducció que va llegir Mons. Policarpo del missatge de Bartomeu I re-
dactat en grec: «Con inmensa alegría, hemos sido informados por carta de Vuestra
muy querida Eminencia de la organización, con ocasión del cumplimiento del medio
siglo desde el Encuentro histórico en Jerusalén de los inolvidables Primados de las
Iglesias Oriental y Occidental, el Patriarca Ecuménico Atenágoras y Papa Pablo VI,
de parte de la Archidiócesis catòlica de Barcelona y la sacra Metrópolis Ortodoxa de
España y Portugal, de un Congreso Internacionmal de dos días de duración referen-
te a las relaciones entre los Ortodoxos y los Católicos con el tema partocular «Orto-
doxos y Católicos en Jerusalén. 1964, Atenágoras I-Pablo VI; 2014, Bartolomé I-
Francisco I».

Desde nuestra Santísima Iglesia de Constantinopla, Nos nos dirigimos a todos vos-
otros, los Congresistas, tanto a los que pertenecen al sagrado Clero, como a los ex-
pertos y también a todos los participantes en este conmemorativo encuentro, nuestro
saludo de amor y honor, de esperanza y expectación.

Como es conocido, desde aquel Encuentro histórico, han tenido lugar muchos otros
Encuentros de alto nivel entre nuestros predecesores, los patriarcas ecuménicos Ate-
nágoras y Dimitrios y Nuestra modestia, y los Papas Pablo VI y Juan Pablo II, Bene-
dicto XVI y Francisco en El Fanar y en el Vaticano. Este progresivo acercamiento y
el cultivado diálogo en la caridad y la verdad entre los dos lados han conducido a
un punto positivo en las relaciones entre los dos mundos e Iglesias, y por esto con
alegría glorificamos al Señor, que con tanta sabiduría dirige las cosas de la Iglesia de
modo que en todo viene efectuada su santísima Voluntad, y expresamos nuestra sa-
tisfacción por la organización de esta celebración el territorio de la Península Ibéri-
ca, que es célebre por el respeto que sus pueblos demuestran por su plurisecular pro-
fesión cristiana, que constituye la quintaesencia de su vida.

Particularmente hoy, con la presencia y la actividad de muchos cristianos ortodoxos,
llegados de los países de la Europa Oriental, a causa de varios sucesos mundiales,
viene dada también a través de vuestro Congreso la ocasión de un mayor sustancial
conocimiento y de un mayor diálogo recíproco, como lo soñaron nuestro beato pre-
decesor el Patriarca Atenágoras y el Papa Pablo VI, sobre el fundamento del cual con-
tinuamos también nosotros, sus sucesores, y en el espíritu de los cuales nos encontra -
mos para intercanviar el beso fraternal del amor y de la afirmación que continuaremos
el esfuerzo, depositando la esperanza para todos en el camino sagrado hacia la unidad
de las dos Iglesias en el Monte de los Olivos, en el que caminó Dios, para encontrar
la gracia y la misericordia como ayuda oportuna.

El cultivo del diálogo de la verdad y de la caridad, de las buenas relaciones, de la óp-
tima colaboración en el clima de reconciliación, comprensión y respeto recíproco en-
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tre todos los cristianos constituyen una ocupación básica de nuestro Patriarcado Ecu-
ménico y en esta dirección han trabajado copiosamente trambién nuestros dos prede -
cesores, los inolvidables Patriarcas Atrenágoras y Dimitrios. Con este mismo espí-
ritu, continuamos también nosotros durante nuestro largo servicio patriarcal, creyen do
en la necesidad de evidenciar los elementos comunes que unen a los cristianos en-
tre sí y al esfuerzo de retornar a las fuentes y a las raíces de la vida cristiana con el
estudio del Evangelio y en la voluntad de vivirlo y aplicarlo, así como también a tra-
vés del estudio de los escritos de los grandes Padres de la Iglesia de los primeros siglos
cristianos.

Deseamos que las labores del Congreso sean bendecidas desde lo Alto y que consti -
tuyan una contribución sustancial en la promoción de estas buenas relaciones y en el
esfuerzo de retornar a la común Tradición de los primeros diez siglos cristianos con
un espíritu de verdad.

Saludamos de nuevo a todos los partipantes en este Congreso conmmorativo de dos
días, en el que clérigos y laicos, creyendo que la oración y el intercambio de opinio -
nes actuales y valorando las de los pasados cincuenta años, puedan ser una contribu-
ción positiva referente también al alto Encuentro en Jerusalén entre Nuestra Mo-
destia y Su Santidad, el Papa Francisco, invocamos para todos la gracia y la infinita
misericordia de nuestro Señor Resucitado. 

El Patriarca de Constantinopla Bartolomé, querido hermano en Cristo.»

Ponències i taules rodones del Simposi

En la sessió matinal del dimarts 7 d’octubre es varen presentar dues ponències: una
sobre «Les relacions entre l’Ortodòxia i el Catolicisme», per l’arximandrita Eugeni
Pappas, de la Metròpoli del Patriarcat Ecumènic a New York, i una altra sobre «La
unificació de la data de la Pasqua», per Mons. Jean-Claude Périsset, secretari emè-
rit del Pontifici Consell per a la Unitat dels Cristians. Seguí una taula rodona sobre
les relacions actuals entre Ortodòxia i Catolicisme, amb la participació de Mons. Po-
licarpo, metropolita d’Espanya i Portugal del Patriarcat Ecumènic de Constantino-
ble; l’arximandrita Makary, vicari general per a Espanya i Portugal del Patriarcat de
Moscou i tota Rússia; Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, i Mn. Joan
Salés, capellà catòlic de ritus ortodox.

L’arximandrita Makary va dir, entre altres coses, «hem estat molt ben acollits per
l’Església catòlica (...), però hem de recordar que el camí fins a la plena unió és llarg,
perquè el desconeixement mutu entre catòlics i ortodoxos continua sent gran. Més
enllà de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, no hi ha realment un segui-
ment al llarg de l’any que permeti un coneixement més profund entre totes dues co-
munitats. Cal un coneixement més ampli, perquè només s’estima allò que es coneix.»

«Aquest simposi —va dir el bisbe auxiliar de Barcelona— ens ha d’obrir el cor i la ment
a Crist, perquè Ell ens parla constantment. Són uns dies de gràcia en què hem de viu-
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re la unitat de cor a cor. Hi ha una necessitat urgent de diàleg, de conversió, que co-
mença personalment per cadascú». En un clima de creixent confiança i amistat, tan -
mateix les diverses intervencions no van amagar que la unitat plena no s’aconsegui -
rà ni a curt ni a mitjà termini i que les dificultats hi continuen sent. 

En la sessió vespertina la ponència versà sobre «l’eclesiologia ortodoxa i l’eclesiolo -
gia llatina», per Mons. Jaume González-Agàpito, delegat diocesà d’Ecumenisme i de
Relacions interreligioses del nostre Arquebisbat. A continuació es va fer una taula ro-
dona sobre l’Església i l’Estat als països ortodoxos i als països llatins, en què hi varen
participar: el Sr. Manuel Milián Mestre, periodista, el P. Aureli Bunda, rector de la
parròquia ortodoxa rumanesa de Barcelona, el Dr. Francesc Sanuy, i el pastor Josep
Monells.

Les dues ponències de la sessió matinal del dimecres, 8 d’octubre, darrer dia del Sim-
posi, foren: «Trinitat i Cristologia a l’Ortodòxia, per l’arxiprest Stavrophor Radomir,
professsor a la Facultat de Teologia de Belgrad, i «Trinitat i Cristologia al Catoli-
cisme», pel Dr. Joan Antoni Mateo, canonge de la Seu d’Urgell. La taula rodona ma-
tinal versà sobre «L’espiritualitat a Orient i Occident», en la qual actuà com a mode-
rador Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, i hi varen participar l’arxiprest Stavrophor,
el P. Joan Garcia, el Dr. Avenir i don Manuel Enrique Barrios, director del Secreta-
riat de la CE de Relacions Interconfessionals de la CEE.

A la sessió vespertina d’aquest dia es va presentar una ponència sobre «la situació
actual de les relacions Ortodòxia-Catolicisme i perspectiva de futur», pel P. Hya-
cinthe Destivelle, membre del Pontifici Consell per a la Unitat dels Cristians. La tau-
la rodona vespertina versà sobre la vida monàstica a Orient i a Occident, i fou presi -
dida i moderada per la M. Esperança Atarés, abadessa del monestir benedictí de Sant
Pere de les Puel·les, amb la participació del Dr. Armand Puig i Tàrrech, del Dr. Jau-
me González-Agàpito i de l’arximandrita Christodoulos, rector de la parròquia orto-
doxa grega a Barcelona. Tant la sessió d’obertura com la de conclusió del Simposi
varen tenir unes intervencions musicals de la Sra. Svetlana Tovstukha, molt aplaudides. 

Paraules de l’Arquebisbe de Tarragona

En la sessió de clausura del Simposi l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol
i Balcells, va pronunciar les següents paraules:

Eminentíssims Senyors Metropolites,
Excel·lentíssims Senyors Bisbes,
Reverends Senyors,
Religioses i religiosos,
Senyores i senyors:

A estat per a mi un veritable goig poder assistir i, ara, clausurar amb uns quants mots
el Simposi sobre les relacions entre els ortodoxos i els catòlics que s’ha celebrat aquí
mateix aquests dos dies.
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Enguany, al mes de maig, es trobaren a Jerusalem el Papa Francesc i el Patriarca Bar-
tomeu, per commemorar el 50è aniversari de l’encontre de Pau VI i Atenàgores I,
l’any 1964. Dos encontres, en un espai de mig segle, que han condicionat podero-
sament les relacions entre la Ortodòxia i el Catolicisme.

Amb un ritme ferm, que pot semblar massa lent als ecumenistes impacients, però,
que clar i ben orientat, les relacions entre catòlics i ortodoxos han trobat un nivell i
una solidesa que eren impensables ara fa cinquanta anys. Aquest Simposi que estic
clausurant n’és un bon exemple.

La Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i de Relacions Interreligioses de Cata-
lunya i Les Illes, l’Arquebisbat Ortodox d’Espanya i Portugal i la Direcció General
d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya han organitzat, amb la col·labora -
ció d’altres entitats, una trobada de veritable treball, en una època on abunden les me-
res commemoracions i els festivals, que ha fet que durant dos dies experts de la Orto -
dòxia i del Catolicisme acomunessin dades, coneixements i projectes sobre les seves
relacions mútues. S’ha volgut propiciar el coneixement, l’interès i l’afecte entre dues
confessions cristianes que, com deia Sant Joan Pau II, són com els dos pulmons de
l’Església de Crist. Dues confessions cristianes que, malauradament, han viscut qua-
si un mil·lenni sencer d’ignorància mútua i d’un desconeixement endèmic.

Són, però, dues confessions cristianes que avui conviuen a la nostra terra. Els ortodo -
xos i els catòlics no són aquí solament uns cristians que volen saber qui són i el que
fan els de l’altre confessió, sinó unes cristianes i uns cristians que es troben, es reco-
neixen, que volen conèixer-se més i que es volen estimar més encara. Això en un món
molt secularitzat i que ha oblidat molt les seves arrels cristianes.

En el Simposi sobre les relacions entre els ortodoxos i els catòlics, no s’ha volgut ex-
posar simplement els aspectes més “exòtics” dels nostres ritus respectius, ni de les
tradicions que ens distingeixen, ni s’ha volgut insistir un cop més en les mancances
i els errors del passat. S’ha volgut presentar allò que vertebra, envigoreix i encarna
el cristianisme en la seva tradició llatina i en la seva tradició bizantina. És a dir, s’ha
volgut que ortodoxos i catòlics descobríssim l’entitat dels germans de l’altra confes-
sió en la teologia i, sobretot, en la seva espiritualitat.

Això els pastors de l’Església ho aplaudim i ho rebem amb joia i esperança. Amb
aquella esperança, sobretot, de realitzar ben aviat el manament de Nostre Senyor
Jesucrist de ser un sol ramat sota el seu pasturatge.

Hem seguit, hem aplaudit i hem encomanat també a Déu el vostre treball. El d’aquest
Simposi que ara clausurem i el que feu cada dia i des de fa molts anys a casa nostra.
Aquí les relacions entre els ortodoxos i els catòlics no són simplement respectuoses
i formals, sinó reals, palpables i fraternals. Cada dia, en la nostra societat, els Orto-
doxos i els Catòlics apareixem més com els germans que visqurren 1.054 anys en uni-
tat i comunió i que voldríen començar a viure, d’ara endavant, en la veritable comu-
nió de Crist i menys com a dues confessions que es disputen el terreny.
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Crec que aquest simposi ha fet que el clergat, les religioses i els religiosos i els laics
de l’Ortodòxia i del Catolicisme que hi han participat es coneguessin una mica més,
es respectessin més encara i s’estimessin molt més.

En donem gràcies a Déu. Agraïm també als organitzadors la idea, l’organització i el
treball realitzat. I a tots vosaltres la vostra assistència i participació.

Celebració en acció de gràcies per la beatificació
de Mons. Álvaro del Portillo

El divendres 24 d’octubre de 2014, a les 20 hores, a la basílica de Santa Maria del
Mar es va celebrar una eucaristia en acció de gràcies per la beatificació de Mons. Ál-
varo del Portillo, que fou un gran col·laborador de sant Josepmaria Escrivà de Bala-
guer en la fundació i consolidació de l’Opus Dei, avui esdevingut una Prelatura
personal a l’Església catòlica, la de la Santa Creu i Opus Dei.

Presidí la celebració el nostre Cardenal Arquebisbe, amb qui varen concelebrar un
nombrós grup de sacerdots, en una basílica on hi havia unes 2.000 persones. L’acte
va comptar amb els cants de l’assemblea i de la Coral Canigó.

El cardenal Lluís Martínez Sistach va pronunciar l’homilia, el text íntegre de la qual es
publica a la secció del Prelat. Va explicar que «la beatificació es fa per a la glò ria de
Déu i per a la nostra santedat, perquè tinguem testimonis de vida cristiana i santa que
puguem imitar». Va indicar que «tots els cristians hem rebut la vocació a la santedat
i hem de ser sants com ho és el nostre Pare del cel». En aquest sentit, va dir que
«cal prendre major consciència que la santedat és la primera i principal voca ció de
tots els batejats, no només dels religiosos, sinó també dels laics».

Sobre Álvaro del Portillo, el nostre Cardenal va recordar que la carta que el Papa Fran -
cesc va enviar en motiu de la seva beatificació glossa la que era una jaculatòria habi-
tual en ell: «gràcies, perdó, ajuda’m més». Són tres actituds que manifesten la seva
relació amb Déu, el seu tracte constant amb Jesucrist i la consciència que tenia de
la seva condició de pecador redimit i santificat per la mort i la resurrecció del nos-
tre Salvador».

També va dir que el beat Álvaro «portava al seu cor el desig d’evangelitzar perquè es-
timava Jesucrist» i ho va relacionar amb aquest desig del Papa Francesc, expressat en
la seva exhortació Evangelii gaudium, «somnio una acció missionera capaç de trans-
formar-ho tot, per tal que els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota estruc-
tura eclesial es converteixi en una via adequada per l’evangelització del món sencer».

Al final de la celebració el Vicari de l’Opus Dei a Catalunya, Dr. Antoni Pujals, va
agrair al Sr. Cardenal que presidís la celebració i va renovar el propòsit de la Prelatu -
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ra de servir l’Església, cadascú des del seu lloc de treball i des de la seva llar, complint
els deures ordinaris en plena comunió amb els pastors. També va felicitar el rector de
Santa Maria del Mar, doctor Salvador Pié, que el dia següent celebraria els 50 anys
de prevere, una felicitació a la qual s’afegiren els presents amb un aplaudiment. El
cant del Virolai va cloure l’acte. 

Celebració a la catedral en acció de gràcies 
per la beatificació de Pau VI

El diumenge dia 26 d’octubre a les 19 hores a la catedral de Barcelona es va celebrar
una eucaristia en acció de gràcies per la beatificació del Papa Pau VI (1897-1978).

Presidí la missa el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, que també
pronuncià l’homilia comentant els textos bíblics de la missa dominical —diumenge
30 de durant l’any— i fent referències a la figura del beat Pau VI, al que qualificà
com »el Papa del meu pontificat». El text de l’homilia es publica a la secció del Pre -
lat en aquest mateix BAB.

Amb el Sr. Cardenal van concelebrar el Sr. Bisbe Auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull;
els Vicaris Episcopals, Mn. Joan Cuadrench, Mn. Salvador Bacardit i Mn. Segimon
Garcia; el Secretari general i canceller, Mn. Sergi Gordo; els membres del Capítol de
canonges de la seu i altres preveres. Hi va participar també un grup de diaques encap -
çalats per Mn. Aureli Ortín i per Mn. Xavier Rius, que proclamà l’evangeli.

Un altre diaca adscrit a la catedral, Mn. Josep Urdeix, va preparar i va llegir la pregà -
ria dels fidels, en un text que feia nombroses referències a les quatre constitucions
conciliars del Vaticà II i a altres encícliques i documents del magisteri de Pau VI, com
Populorum Progressió, Evangelii nuntiandi, entre altres.

Per això, en transcrivim el text que diu així:

—Preguem, germans, unint els nostres cors i les nostres veus per presentar a Déu, el
nostre Pare, les nostres súpliques fervents, demanant-li que, amb l’ajut de la seva
gràcia, arribi a tots els homes la llum de l’Evangeli.

—Preguem per l’Església: que el beat Pau VI, que va vetllar per l’Església i la seva
unitat, ara, per la seva intercessió, l’Església pugui predicar amb llibertat la fe cris-
tiana arreu del món. Preguem el Senyor. 

—Preguem pel Papa Francesc, pastor de l’Església universal, pel nostre Arquebisbe
Lluís i per tots els qui en l’església exerceixen el ministeri sagrat: que, seguint l’e-
xemple del beat Pau VI, siguin per a tothom uns veritables mestres en la fe. Pre-
guem el Senyor.
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—Preguem per les vocacions al ministeri sagrat i a la vida religiosa: que no manquin
mai, al poble cristià, pastors prudents i generosos, disposats a donar la vida en el
guiatge dels seus germans pels camins joiosos de l’Evangeli. Preguem el Senyor.

—Preguem pels homes i els països del món sencer: que Crist, que és la llum dels po-
bles, els il·lumini amb la seva llum i els concedeix també aquella pau que ve del
cel. Preguem el Senyor.

—Preguem pels pobres, pels afligits i pels que sofreixen: que trobin en els deixebles
de Crist qui els ajudi i qui comparteixi amb ells el seu dolor, ja que per als cristians
no hi ha res d’humà que no trobi ressò en el seu cor. Preguem el Senyor.

—Preguem per tots nosaltres, aplegats aquí per escoltar religiosament la paraula de
Déu i, en comunió amb Crist, oferir a Déu el sacrifici de lloança que li és plaent:
que la nostra vida i les nostres obres siguin una resposta a la paraula que escoltem
i al sacrifici que oferim. Preguem el Senyor.

—Senyor Déu totpoderós, per la intercessió del beat Pau VI que amb la seva vida ens
va ensenyar com havíem d’estimar Déu i la seva Església, aculli la nostra pregària
i ens ompli de la seva gràcia. Per Crist Senyor nostre.

L’acte fou retransmès en directe per Ràdio Estel i Ràdio Principat. Varen tenir cura
dels cants tota l’assemblea i el cor de cambra Francesc Valls, que a l’ofertori interpre -
tà el motet Tu es Petrus, de L. Perosi, i a la postcomunió l’Ave Verum, de Saint-Saents.
Al final es cantà el Rosa d’abril.

L’opuscle distribuït als fidels amb els cants es tancava amb aquestes paraules: «Beat
Pau VI (1897-1978). Ha estat inscrit al nombre dels beats per concessió del Papa Fran -
cesc, a Roma, el dia 19 d’octubre de 2014. Els fidels de l’Església de Barcelona, units
al seu Arquebisbe, el Cardenal Lluís Martínez Sistach, n’han donar gràcies a Déu en
una missa a la catedral de Barcelona el 26 d’octubre de 2014. La memòria litúrgica
del beat Pau VI se celebrarà anualment el dia 26 de setembre.» 

Inauguració de curs a la Fundació 
Joan Maragall (FJM)

La Fundació Joan Maragall (FJM) va inaugurar el curs 2014-2015 en un acte celebrat
el dimecres 22 d’octubre a la sala d’actes del Seminari Conciliar de Barcelona, acte
que va presidir el cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistasch.

La FJM va ratificar el seu compromís de continuar essent «un espai de creació de
pensament, fonamentat en una reflexió cristiana arrelada al país, en una reflexió lliu-
re, raonada, creïble, fidel i significativa en el marc de la nostra cultura», assegurà el
Dr. Josep M. Carbonell. El president de la FJM apuntà que aquesta creació de pensa -
ment «ens ha urgit a fer que la fundació sigui un espai de diàleg i de debat; una ins-
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titució que generés —i que fos vista— com un àmbit de diàleg amb la cultura del país
des d’un catolicisme obert, conciliar, catalanista i capaç d’entendre, amb una recep-
ció alhora positiva i crítica, la modernitat». «La vocació de servei a la nostra comuni -
tat —continuà dient el Dr. Carbonell— ha estat també una missió de la FJM a la qual
ens sentim obligats i de la qual ens sentim orgullosos. Això ens ha estimulat a crear els
instruments adequats de formació i de difusió que ens han portat a organitzar —de
manera sistemàtica, periòdica i continuada— seminaris, simposis i jornades. També
i amb l’objectiu d’estendre arreu del país la nostra acció, les publicacions han estat
un dels nostres actius més rellevants tots aquests anys».

«La FJM, que acaba de complir 25 anys d’acompanyament intel·lectual, ha adquirit
un grau de visibilitat important, essent un dels punts de referència del catolicisme
conciliar a Catalunya», assegurà el Dr. Josep M. Carbonell, que recordà que el Papa
Francesc, amb els seu testimoniatge i els seus textos, i de manera molt especial en
l’exhortació apostòlica Evangelii Gaudium, representa «una confirmació del nostre
catolicisme conciliar amarat de diàleg i de capacitat d’escolta. El Papa Francesc ens
demana que «sortim», sense por, arriscant, innovant. Aquest sortir, per a nosaltres, és
la necessària inculturació de la fe en la nostra societat. El cristianisme, sense dissol-
dre’s en la modernitat secularitzada de gran part de les societats occidentals i de la ma-
teixa Societat de la Informació, i sense perdre la seva personalitat, ha de continuar
interpel·lant els homes i les dones d’avui sobre les grans qüestions de l’ésser, de la per -
sona, de la vida, de la humanitat».

En el seu parlament, el Dr. Carbonell va apuntar alguns accents especials que tindrà
en compte la FJM en el curs que comença:
• Seguir d’a prop la situació de les esglésies cristianes al Pròxim Orient a fi efecte de

sensibilitzar del que és un nou genocidi que s’està produint davant de la passivitat
del molts.

• Ajudar, des de la nostra petita realitat, la renovació eclesial i pastoral que està li-
derant el Papa Francesc. Estem convençuts que ajudant aquest intent de nou
aggiorna mento estem contribuint a la nostra estimada diòcesi i a la inculturació
de la fe en el nostre país.

• Agrupar els joves intel·lectuals catòlics del país perquè trobin en la FJM el seu lloc de
referència i d’acollida; el seu lloc per créixer com a intel·lectuals i com a creients.

El Dr. Carbonell va destacar, dins les novetats del curs 2014-2015, els cicles Esperan -
ces davant d’incerteses, coordinat pel Dr. David Jou; i el dedicat a Teresa de Jesús ahir
i avui. Una relectura de la seva obra en el V aniversari del seu naixement, dirigit pel
Dr. Agustí Borrell.

El Dr. Antoni Matabosch imparteix la lliçó Del diàleg ecumènic al
diàleg interreligiós

A continuació, el Dr. Antoni Matabosch, director de l’Institut Superior de Ciències
Re ligioses de Barcelona (ISCREB), president del GTER i president honorari de la
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Fundació Joan Maragall, va impartir la lliçó inaugural, que portava per títol Del dià-
leg ecumènic al diàleg interreligiós. «Fa cent anys, es va iniciar un nou model d’a-
costament, de relacions i de diàleg entre les religions. L’ecumenisme va ser la punta
de llança —entre confessions cristianes— i després de la segona Guerra Mundial es
va ampliar entre les religions del món. De fet, però, en l’ecumenisme hi ha un veri-
table diàleg. Entre les religions, la iniciativa sempre l’ha portada el cristianisme,
però un diàleg a fons està iniciat amb prou feines», va explicar el Dr. Matabosch com
a preàmbul.

A continuació, el Dr. Antoni Matabosch va exposar deu característiques de les rela-
cions confessions-religions que es poden donar per separat, però que han de confluir
totes elles per tenir un diàleg en el sentit fort de la paraula. «Es tracta de: relacions
personals; netejar els prejudicis històrics; conèixer el pensament i la vida; detectar
bases comunes; saber gestionar la diversitat religiosa, fugint dels models assimila-
cionista i multicultural, i apostant per un model intercultural; reconèixer i respectar
l’altre». «Sobre aquestes bases —va concloure el Dr. Matabosch— es poden mun-
tar tres tipus de relacions bàsiques: la col·laboració pràctica, el compartir l’experièn-
cia espiritual i, finalment, el diàleg». Finalment, ha esmentat que el diàleg interreli-
giós «és aplicable a tota mena de relacions».

Atorgament de l’Ajut a la Formació i del Premi Joan Maragall

Un dels objectius i finalitats de la FJM és promoure vocacions de persones joves que
tinguin capacitat i vulguin treballar en el camp del diàleg entre la fe i qualsevol dels
àmbits de la cultura. «Es tracta de suscitar i promoure futurs intel·lectuals cristians
sensibles a les relacions entre la pròpia disciplina —tant en el camp de les ciències
de la naturalesa com en el de les ciències humanes— i el cristianisme, fent veure
les repercussions religioses i les implicacions humanístiques, ètiques o polítiques del
tema estudiat», va dir el Dr. Carbonell abans d’anunciar el nom de la persona a qui
la FJM ha acordat concedir l’ajut. En aquesta catorzena convocatòria, Joan Cabó, so-
ta la direcció del professor Armando Pego Puigbó, de la Universitat Ramon Llull, tre-
ballarà el projecte «Maurice Blanchot i el cristianisme. El pensament neutre en dià-
leg amb la cultura cristiana: reminiscències, afinitats i divergències». El seguiment
per part de la Fundació anirà a càrrec del Dr. Ignasi Boada.

Per altra part, el guanyador del XXIV Premi Joan Maragall es va atorgar a Salvador
Bruna, enginyer industrial i llicenciat en Humanitats per la Facultat de Filosofia de
la URL, pel seu assaig El sofriment vicari en Graham Greene i els escriptors france-
sos del Catholic Revival. 

Paraules finals del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona

«Em plau destacar que hi ha molt esforç darrere dels fets que s’han esmentat en aquest
acte». Amb aquestes paraules inicià el seu parlament de cloenda el Sr. Cardenal Ar-
quebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, que també va posar en relleu la llarga experièn-
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cia del Dr. Antoni Matabosch en el camp de les relacions ecumèniques i interreligio-
ses, experiència que s’havia posat en relleu en la seva lliçó inaugural de la FJM, una
institució molt estimada per ell i de la qual ha estat director i ànima durant molts anys.
També va elogiar els treballs fets per la FJM «per tal de crear Església, crear país i
crear societat» des de la perspectiva de la fe cristiana.

Esmentà després els treballs del Sínode dels Bisbes en què el Cardenal va participar
per nomenament del Sant Pare i en especial va fer referència al gran ministeri petrí
exercit per Joan XXIII, iniciador del Concili Vaticà II, per Pau VI i per Joan Pau II,
tots ells elevats als altars en reconeixement de les seves virtuts i de la seva exemplar
entrega al ministeri de successors de Sant Pere a la seu de Roma.

També va dir que «ha estat molt significatiu que el Papa Francesc hagi volgut beati -
ficar Pau VI, que instituí el Sínode dels Bisbes, en acabar el Vaticà II i com una
aplicació dels ensenyaments d’aquest Concili, i que hagi fet precisament en el dia de
la cloenda del darrer Sínode dedicat a l’estudi dels reptes plantejats a la família en el
context de l’evangelització.

Explicà que el Papa Francesc ha convocat dos Sínodes Episcopals sobre la família,
l’extraordinari de 2014 i l’ordinari de 2015. Respecte del passat Sínode va dir que
«ha regnat un clima de comunió amb el Papa, de diàleg, de llibertat, de fraternitat i
de pastoralitat. També d’intens treball perquè, per exemple, en pocs dies hem escoltat
tres-centes intervencions de quatre minuts cada una. Hem vist que a tot el món es
plantegen uns problemes de fons comuns, encara que hi ha accents diversos segons els
continents o segons els països. Va remarcar que el Papa Francesc els va demanar, a
l’inici que parlessin amb llibertat i que el Sínode ha estat molt transparent publicant
documents que abans tenien caràcter reservat. Va dir que les propostes havien estat
aprovades gairebé totes i que constitueixen un veritable «document de treball» per al
Sínode ordinari del proper any, treball que possiblement serà ajudat per la reflexió d’u -
nes comissions especials.

I va cloure les seves paraules declarant inaugurat el nou curs a la Fundació Joan Ma-
ragall. 

Inauguració de curs a l’Institut Superior de
Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) 

El dia 28 d’octubre de 2014, a les 19 hores, a l’aula magna del Seminari Conciliar de
Barceloba va tenir lloc la inauguració de curs de l’ISCREB. El Dr. Eugeni Gay, ex-
vicepresident del Tribunal Constitucional, pronuncià la lliçó inaugural del curs 2014-
2015 de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), amb el tí -
tol La dignitat humana, fonament d’un ordenament jurídic just, alliberador i solidari,
en un acte que presidí el cardenal-arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach.
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El Dr. Eugeni Gay inicià la ponència citant Juan Iglesias, que defineix la dignitat hu-
mana així: «La pàgina més bella de la història és aquella que parla de la llarga i cruen -
ta lluita per salvar la dignitat humana, la que és pròpia de cada home». «Sens dubte
—continuà—, la conquesta de la dignitat és quelcom de permanent, tot i que encara
que assistim a moments de profunda injustícia que, de manera immediata, apareixen
davant els nostres ulls en aquest món tan globalitzat, estem obligats, més que mai, a
edificar sobre ella la construcció d’una societat en la qual les relacions humanes es-
tiguin presidides per un ordre jurídic intern i internacional, en el qual el bé comú si-
gui el fonament de qualsevol autoritat, i la pau social, basada en les exigències de la
llibertat, la igualtat i la solidaritat, sigui la seva finalitat».

«Fer de la dignitat el fonament del Dret és una cosa que avui dia ens sembla natu-
ral, perquè el sentiment de respecte als drets humans forma part de la consciència ju-
rídica internacional, de la qual pràcticament ningú vol sostreure’s, inclosos aquells
que no els respecten cosa que, dissortadament, observem cada dia arreu amb més hor -
ror. Però no podem oblidar que la dignitat no va ser proclamada com a fonament
del dret fins a la signatura de la Carta de les Nacions Unides de 26 de juny de 1945;
és a dir, després de segles i segles d’història i civilització; i després de les tragèdies
que pa tinen Europa i el món», ha explicat l’exvicepresident del Tribunal Constitu-
cional.

Eugeni Gay va fer un repàs històric sobre el concepte de «la dignitat humana» citant a
pensadors com Stefan Zweig, Ciceró, Kant, Benet XVI, Ramon de Penyafort, Ramon
Llull, Pere Nolasc, Fra Antonio Montesinos, Papa Pau III, Tizià, Maquiavel, Tomás
Moro, Montesquieu, Sèneca o els papes Lleó XIII, Pius XI, Joan XXIII i Francesc.
També va recuperar documents jurídics que han reflexionat entorn aquesta qüestió,
com ara la Declaració Universal de Drets Humans.

Després del repàs històric, Gay es mostrà preocupat per la realitat del fet migratori:
«No puc deixar de preguntar-me si continuarem vivint d’esquena al gran drama, i no
menor tragèdia, de la immigració, impassibles davant la mort de milers d’éssers hu -
mans en les nostres aigües frontereres, ofegats en un intent desesperat per sortir d’un
món que és resultat immediat de la insolidaritat del nostre anomenat Primer Món»,
i es va preguntar: «Seguirem callant els ciutadans europeus conscienciats i les nostres
Institucions polítiques civils i religioses? Perquè el fet cert és que el flux migratori
seguirà imparable mentre subsisteixi la situació actual i no hi haurà frontera, com no
n’hi ha hagut mai, que s’hi resisteixi». 

Eugeny Gay ha afirmat que és necessari aprofundir en la política de cooperació al
desenvolupament i exigir als nostres polítics que assumeixin un compromís real i
efectiu de solidaritat: «Les desigualtats que es donen dins dels nostres estats, així com
les que, a escala internacional, es produeixen entre el nord i el sud, creen i seguiran
creant problemes no sempre fàcils de solucionar ni conjugar, i hauran de compor-
tar el sacrifici dels uns a favor dels altres amb l’objecte d’anar anivellant els desequi-
libris. La tasca és àrdua i es dóna la paradoxa que, en alguns llocs i països on més ge-
nerosament s’ha contribuït a pal·liar les esmentades desigualtats, han començat a
aflorar nous problemes que apunten a un caire perillosament xenòfob i excloent».
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Abans d’acabar, el Dr. Eugeni Gay va recuperar aquestes paraules del Papa Francesc:
«La Bona Nova no és solament una paraula sinó un testimoniatge d’amor gratuït i fi-
del: és un sortir de si mateix per anar a la trobada de l’altre, estar al costat dels fe-
rits per la vida, compartir amb qui li manca el necessari, romandre al costat del ma-
lalt, del ancià, i de l’exclòs...», i adreçant-se al Pare del Cel: «Ajudeu-nos a derrotar
el flagell de la fam, agreujada pels conflictes i els immensos malbarataments dels
quals sovint som còmplices. Feu-nos disponibles per protegir els indefensos, espe-
cialment als infants, les dones i els ancians de vegades sotmesos a la explotació i a
l’abandó».

«Aquestes paraules han d’interpel·lar-nos perquè van a l’arrel mateixa dels veritables
problemes que ens afligeixen com a persones que som. Res d’allò que és essen cial
per viure amb dignitat ens resulta estrany a cap de nosaltres. És, als polítics, als que
correspon assenyalar els grans problemes I preocupacions, i solucionar-los. Tot veient
la realitat a les nostres fronteres polítiques i geogràfiques, però també a les nostres
perifèries socials, apliquem el baròmetre de la dignitat humana per treure’n conclu-
sions i implicar-nos en el compromís a què ens crida el Papa Francesc», va con-
cloure Eugeni Gay.

Intervenció del director de l’ISCREB

El director de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), Dr.
Antoni Mataboch, va dir que el centre, que compleix enguany 18 anys, «es caracte-
ritza clarament per una obertura, una aposta per projectar-se més lluny». «Sempre
hem viscut amb força la tensió entre local i universal, arrelats on estem —va dir—,
però amb desig de projecció i d’expansió sense fronteres; es tracta de la tensió fecun-
da entre l’Església local i la universal, entre la diocesanitat i catolicitat». El director
de l’ISCREB va posar com a exemple el conveni signat recentment amb la Facultat
de Teologia Protestant SEUT de Madrid: «els seus estudiants podran cursar assigna-
tures nostres de Bíblia i Teologia on line». I, també, els dos convenis amb Llatino -
amèrica: un amb l’Arxidiòcesi de Mèxic, segons el qual els estudis de l’ISCREB ser-
viran per formar agents de pastoral laics; i un altre amb la Universitat Catòlica del
Norte de Colombia, que es concretarà aviat. Finalment, el Dr. Matabosch va parlar
de l’acord que el centre signarà en els propers mesos amb l’Arxidiòcesi de Guadala-
jara (Mèxic). «Hem establert contactes amb el CELAM i la CLAR, així com a la Pon -
tifícia Universitat de México; durant aquest curs anirem treballant aquest nou horit-
zó que se’ns obre, amb prudència, sense anar més enllà de les nostres possibilitats».

A més, en l’àmbit europeu, l’ISCREB engegarà un curs pilot sobre Diàleg Interreli -
giós en llengua anglesa, patrocinat pel Centre KAICIID (amb seu a Viena), en col·labo -
ració amb les Universitats de Montreal, Viena, Medina i Complutense de Madrid.
L’ISCREB impartirà dues assignatures: «Islamofòbia, cristianofòbia i antisemitisme»
i «Una ètica global comuna a totes les religions».

També, i per encàrrec de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat i con -
juntament amb el Grup de Treball Estable de Religions (GTER), Cristianisme i Justí -
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cia i Migra Studium, durant l’any 2014 l’ISCREB està organitzant nou cursos de 20
hores —a Manresa, Lleida, Girona, Vic, Tarragona i Barcelona— sobre diversitat re-
ligiosa a funcionaris de l’Administració de Catalunya.

D’altra banda, el Dr. Matabosch ha recordat que durant aquest curs tindrà lloc la se-
gona edició del Màster de Diàleg Interreligiós, Ecumènic i Cultural, en conveni amb
la Universitat Ramon Llull, i que l’ISCREB també col·laborarà amb la Delegació per
al Diaconat Permanent de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat per a l’actualització
teològica dels seus diaques.

El perfil de l’alumnat de l’ISCREB

Durant el curs 2013-2014, el centre ha comptat amb un total de 1.189 alumnes, distri -
buïts de la manera següent: 234 presencials, 729 virtuals, i 257 pertanyents als cur-
sos d’extensió universitària (69 al centre de Mataró, 162 al d’Actualització Teològi-
ca, i 25 del Diàleg Interreligiós Monàstic, DIM). Cal destacar que gairebé la meitat
d’aquests estudiants opta per la modalitat virtual.

La majoria dels alumnes de l’ISCREB són dones, tant en la modalitat virtual (65%)
com en la presencial (75%). Per franges d’edat, el segment majoritari és el de 41 a 55
anys, tant a l’opció presencial (36%) com a la virtual (39%). Els menors de 30 anys
són la minoria: representen el 10% dels alumnes presencials i el 22% dels virtuals.

Pel que fa a la formació dels alumnes: el 84% té estudis universitaris. Per tant, molts
es matriculen a l’ISCREB per complementar la seva formació, reforçar la seva profes -
sió o per canviar de sector en el món laboral.

En el decurs de l’acte també s’han lliurat els diplomes als alumnes que durant el curs
2013-2014 han assolit la Diplomatura i la Llicenciatura en Ciències Religioses. Final -
ment, el Sr. Cardenal Arquebisbe va pronunciar unes paraules (es publiquen íntegra-
mente a la secció del Prelat) i declarà inaugurat el curs 2014-2015 a l’ISCREB.
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—Les beques s’han incrementat un 40%
respecte l’any passat.

—La Fundació Pere Tarrés ha desti-
nat més de 800.000 E a aquests
ajuts.

—La campanya «Ajuda’ls a créixer»
permet que els infants en situació
vulnerable puguin tenir accés a les
activitats de lleure durant l’estiu.

Fundació Pere Tarrés (9/9/2014).— Aquest
estiu, 3.255 infants en situació de pobre-
sa han pogut participar en 6.955 colònies
i casals d’estiu becats per la Fundació Pe -
re Tarrés gràcies a la campanya «Ajuda’ls
a créixer». Aquesta xifra suposa un 40%
més d’ajuts que l’any passat. Donar aques -
ta oportunitat als nens i nenes de famílies
amb dificultats socioeconòmiques aquest
estiu  ha estat possible gràcies al suport
de la Generalitat de Catalunya, l’Ajunta-
ment de Barcelona, la Diputació de Bar-
celona, la Diputació de Tarragona, el 0,7%
de l’IRPF per «altres finalitats socials»,
l’Obra Social de La Caixa, i la col·labora -
ció de diverses organitzacions, empreses
i particulars. 

En total, la Fundació Pere Tarrés ha desti-
nat més de 800.000 euros a aquests ajuts.

Ens els darrers tres anys, la Fundació Pe-
re Tarrés ha hagut d’incrementar un 176%
el nombre d’ajuts atorgats a les famílies
amb necessitat. Malgrat aquest augment,
ha  aconseguit atendre totes les sol·licituds
rebudes. Per concedir les beques, la Fun-
dació realitza un rigorós procediment per
analitzar la situació socioeconòmica de
cada nen o nena, i assignar-li l’activitat d’e -
ducació en el lleure més adient. 

Amb aquesta campanya, la Fundació Pe-
re Tarrés pretén que cap infant es quedi
sense colònies ni casals d’estiu a causa de
les dificultats socioeconòmiques de les se-
ves famílies i així garantir l’accés a l’e du -
cació en el lleure de tots els nens i nens.
De fet, per a molts d’aquests infants, aquests
dies de colònies i casals suposen un tren-
cament amb la seva realitat quotidiana.
Poder jugar amb altres infants i joves de
la seva mateixa edat, en un entorn educa-
tiu, amb monitors i monitores pendents
d’ells i que esdevenen el seu referent és
una experiència que tant els mateixos in-
fants i joves com les famílies destaquen
essencial per al seu creixement com a per -
sones. «Al final es tracta de poder ser
allò que realment són: nens i nenes», sin-
tetitza Maria València, de la Fundació Pe -
re Tarrés.

Informació

La Fundació Pere Tarrés ha becat 
6.955 colònies i casals d’estiu 

per a 3.255 infants en risc social
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Com s’han distribuït les beques

2.142 Beques per a colònies i casals
d’estiu de centres d’esplai

98 Beques en colònies i casals 
organitzats directament 
per la Fundació Pere Tarrés

Colònies socials

56 Infants en colònies a Ripollès

393 Infants en 9 colònies a Tiana
procedents de centres oberts
municipals de la Fundació Pere
Tarrés

35 Infants de CRAEs en una 
colònia a l’agost

67 Participants en 3 colònies 
maternoinfantils

Casals socials

92 Infants al casal Raval de 
Barcelona

35 Infants al casal de Zona Franca
de Barcelona

105 Infants als casals de Tarragona

90 Infants al casal de Lleida

18 Infants al casal d’Esplugues 
de Llobregat

26 Infants al casal de Gavà de
Llobregat

20 Infants al casal de Torelló

43 Infants al casal de Granollers

35 Infants al casal de Parets 
del Vallès

Aquest estiu, la Fundació Pere Tarrés ha
incrementat els seus esforços per oferir
colònies i casals d’estiu becats durant el
mes d’agost, moment en què la situació

dels infants en situació de pobresa s’a-
greuja perquè disminueix la xarxa d’as-
sistència social i els recursos. Concreta-
ment, durant el mes d’agost les activitats
becades de la Fundació Pere Tarrés han
acollit 900 infants en risc social.

De fet, conscients de la importància que
té treballar en xarxa amb altres entitats i
els serveis socials per aconseguir el be-
nestar dels més petits, la Fundació Pere
Tarrés ha tornat a buscar la col·laboració
dels serveis socials municipals d’ajunta -
ments on la Fundació Pere Tarrés porta
projectes socials i educatius per infàn-
cia en situació vulnerable. D’aquesta ma -
 nera, s’han becat colònies i casals d’A-
renys de Mar, Badia del Vallès, Calafell,
Cerdanyola, El Vendrell, Gavà, Masnou,
Mataró, Molins de Rei, Montornès del
Vallés, Olesa de Montserrat, Palau So -
lità i Plegamans, Pineda de Mar, Saba-
dell, Sant Andreu de la Barca, Sant Cu-
gat del Vallès i Terrassa, Esplugues de
Llo  bregat, Granollers, Gavà i Parets del
Vallés).

Aquests 3.255 infants són part dels més
20.000 nens i nenes que aquest estiu han
participat en les colònies i casals de la
Fundació Pere Tarrés, l’entitat d’educació
en el lleure més gran de Catalunya amb
més de 200 centres d’esplai.

I un cop finalitzades les colònies i casals
d’estiu, la campanya solidària «Ajuda’ls
a créixer» de la Fundació Pere Tarrés con-
tinua treballant per facilitar la igualtat d’o -
portunitats dels infants en el seu ac cés a
l’educació en el lleure durant el curs esco-
lar. Concretament, aquest nou curs 2014-
2015 preveu atorgar 450 beques per a
colònies escolars així com atendre 2.500
infants en els centres oberts i diaris
que aplega i que atenen cada tarda les ne -
cessitats socials i educatives de nens i
nenes.
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Àlbums de fotos de les activitats
socials d’aquest estiu

Casals socials:
https://www.flickr.com/photos/47746894@
N07/sets/72157645751532137/

Colònies socials:
https://www.flickr.com/photos/47746894@
N07/sets/72157645472073857/
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