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1 Porta fidei, 9.

Primer objectiu:
L’anunci de Jesucrist als qui no el coneixen (evangelització) 
Evangelitzar amb un esperit eclesial

—l’Escola Diocesana d’Evangelització
—Una proposta evangelitzadora a través de l’art: Multiart
—Les xarxes socials per anunciar Jesucrist

Segon objectiu:
La pastoral de la iniciació cristiana
(Catequesi mistagògica i Litúrgia)

—Acollir, dialogar i acompanyar
—La catequesi familiar
—El Servei Diocesà per al Catecumenat

Tercer objectiu:
La solidaritat, expressió de la fe cristiana
(Diakonia i servei als pobres)

—Sostenir els projectes de Càritas

La dimensió eclesial de la fe i les proves de l’hora present

Conclusió

Benvolguts preveres, diaques, religiosos, religioses, 
laics i laiques de l’arxidiòcesi, pau i bé en Jesucrist.

Vivim l’Any de la Fe

Som encara dins l’Any de la Fe, que començà el dia 11 d’octubre de 2012 i acabarà
en la solemnitat de Jesucrist Rei de l’Univers, el proper 24 de novembre.

Desitjant complir les indicacions donades per la Congregació de la Doctrina de la Fe,
vaig publicar a l’inici del curs passat la carta pastoral titulada Homes i dones de fe.
Volia aplicar a la nostra arxidiòcesi els objectius de l’Any de la Fe proposats pel
papa Benet XVI a la carta apostòlica Porta fidei. Especialment en tot el que podia
ajudar a «redescobrir els continguts de la fe professada, celebrada, viscuda i prega-
da, i a reflexionar sobre el mateix acte amb què es creu, que és un compromís que tot
creient ha de fer propi, sobretot en aquest Any».1
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2 Documents d’Església 1028 (2013) 290.
3 Ibid.
4 Ibid.

Durant la celebració de l’Any de Fe hem viscut a l’Església la renúncia de Benet XVI
i l’elecció del papa Francesc, el primer Sant Pare jesuïta i procedent del món eclesial
llatinoamericà, la figura del qual ha despertat i està despertant moltes esperances i
projectes de renovació a l’Església.

El papa Francesc, en la primera homilia a la missa celebrada amb els cardenals elec-
tors, el 14 de març de 2013, l’endemà que l’havien elegit, ens resumia en tres punts
—com té costum de fer— les exigències eclesials d’aquesta hora: caminar, edificar,
confessar.

Com a primer punt, ens deia que hem de «caminar: la nostra vida és un camí. Quan
ens aturem, la cosa no funciona. Caminar sempre a la presència del Senyor, a la llum
del Senyor, cercant de viure amb aquell caràcter irreprensible que Déu demanava a
Abraham en la seva promesa».2

El segon punt era edificar l’Església. «Es parla de pedres: les pedres tenen consistèn-
cia; però pedres vives, pedres ungides per l’Esperit Sant. Edificar l’Església, l’espo -
sa de Crist, sobre aquella pedra angular que és el mateix Senyor. Heus ací un altre mo -
viment de la nostra vida: edificar».3

I encara ens va explicar el sentit del tercer verb, confessar, dient-nos: «Podem cami -
nar tot el que vulguem, podem edificar moltes coses, però si no confessem Jesucrist,
la cosa no funciona. Esdevindríem una ONG de pietat, però no l’Església, esposa del
Se nyor. Quan no caminem, ens aturem. Quan no es construeix sobre la pedra, què
pas sa? Passa allò que els succeeix als nens a la platja quan fan castells de sorra: tot s’en-
sorra, no té consistència». I va concloure dient-nos: «Voldria que tots, després d’aquests
dies de gràcia, tinguem el coratge —precisament el coratge— de caminar a la presèn -
cia del Senyor, amb la Creu del Senyor; d’edificar l’Església sobre la sang del Senyor,
que ha estat vessada a la Creu, i de confessar l’única glòria: Crist Cruci ficat. I així
l’Església anirà endavant».4

He citat extensament aquest text del nostre Sant Pare perquè des del primer moment
he desitjat que fos el principi inspirador d’aquesta carta pastoral. Per això, precisament,
l’he titulada així: Viure la fe i edificar la comunitat cristiana, emprant un dels tres verbs
utilitzats pel Papa en aquella històrica ocasió, l’endemà de la seva elecció en el con -
clave.

El nostre propòsit per al curs que comencem és assumir la primera encíclica del pa-
pa Francesc, Lumen fidei, i continuar en l’aplicació del nostre Pla Pastoral.
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Dimensió eclesial de la fe

Aviat acabarà l’Any de la Fe, però no el compromís de viure la fe. Per això, i com a
continuació d’aquest Any a la nostra Església de Barcelona, he pensat dedicar aques-
ta carta pastoral a la dimensió eclesial de la fe.

A més de viure la fe, el títol parla d’«edificar la comunitat cristiana». Hi ha una pro -
funda interdependència entre la fe i la comunitat cristiana. Una veritable circularitat:
de la fe es passa a la comunitat i de la comunitat a l’aprofundiment i a la vivència de
la fe. Fe i comunitat es fecunden recíprocament. Si durant aquest Any hem renovat la
nostra fe, una bona opció de continuïtat i com de prova pot ser reflexionar i viure’n
més conscientment la dimensió eclesial, segons aquella pregària al Senyor, tan pro-
funda, que diem a la missa: «No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l’Església».

Per reflexionar sobre la dimensió eclesial de la fe, he trobat un gran ajut en la prime-
ra encíclica del Papa Francesc, titulada Lumen fidei, del 29 de juny de 2013, escrita
—com s’ha dit— a quatre mans; és a dir, inicialment redactada per Benet XVI per
completar així la trilogia dedicada per ell a les tres virtuts teologals, que Francesc s’ha
volgut fer seva afegint-hi alguns punts. He cercat de recollir la profunda doctrina teo -
lògica i alhora pastoral de l’encíclica sobre l’eclesialitat de la fe, fent referència espe -
cialment als sagraments del baptisme i de l’eucaristia.

El meu propòsit és mostrar que la fe en Jesucrist, Fill del Pare i donador de l’Esperit
Sant, té una dimensió comunitària pel sol fet de ser la fe dels creients en Crist. No ca -
minem vers la salvació de Déu només com a individus, en solitari, sinó que se’ns ha
donat un Cos, el de Crist, i un Poble, el de Déu, per tal que caminem vers el Regne a
través de la trobada comunitària amb Jesucrist.

La fe en Jesucrist, Cap del Cos eclesial —el Cep de les sarments—, implica el fet co-
munitari de l’adhesió al Cos de Crist, implica la trobada amb la persona de Crist que
surt a buscar els pecadors. Cal dir que aquesta trobada no exclou cap persona o cap
grup humà, perquè Déu «vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de
la veritat. Hi ha un sol Déu; hi ha també un sol mitjancer entre Déu i els homes, l’ho -
me Jesucrist».5

Aquesta carta pastoral vol ser una continuació de la titulada Homes i dones de fe i una
invitació a avançar en l’aplicació del nostre Pla Pastoral, vigent fins l’any 2015, que
fou preparat entre tots i que tants bons fruits està donant amb la col·laboració de tot -
hom, i un ajut per dur a terme aquesta aplicació amb la inspiració dels continguts de
la primera part d’aquesta carta.

5 1 Tm 2,3-5, i també 4,10.
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6 Catecisme de l’Església Catòlica, n. 167.

Què significa el fet de creure eclesialment?

A la carta pastoral de l’inici del curs passat proposava la celebració de l’Any de la Fe
amb una perspectiva evangelitzadora i missionera citant unes paraules de Benet XVI
quan anuncià aquesta iniciativa seva: «Transcorregut mig segle després de l’obertura
del Concili, lligat a la feliç memòria del beat Joan XXIII, és oportú tornar a evocar
la bellesa i centralitat de la fe, l’exigència d’enfortir-la i aprofundir-la a nivell perso-
nal i comunitari, i fer-ho amb una perspectiva no només celebrativa, sinó més aviat
missionera».

Avui més que mai, per tal de viure la fe és imprescindible el suport i el clima que pot
aportar una veritable comunitat cristiana. I la primera i més gran comunitat cristia-
na és l’Església. Ella és la mare de la nostra fe. Què significa creure eclesialment?

Per al més antic Credo cristià, dels segles II-III, l’Església no és el centre i l’objecte de
la fe com ho són les persones divines de Déu Pare, Fill i Esperit Sant, sinó que és el
lloc i el context on es creu. Per això, en l’article dedicat a l’Esperit Sant, s’hi inclou
l’Església en afirmar: «Crec en l’Esperit Sant, la santa Església catòlica».

Creure eclesialment vol dir que el crec és, de fet, un creiem: el jo de la confessió de
fe cristiana no és el jo aïllat de la persona, sinó el jo comunitari de l’Església. Quan
dic jo crec, això vol dir que supero les fronteres de la meva subjectivitat aïllada i que
m’integro en el subjecte comú que és l’Església. L’acte de fe és sempre un acte que faig
en Església i que em situa en la comunió de l’Església. Per això l’acte de fe cristiana
implica un estar en l’Església, un viure en ella i, en definitiva, sintonitzar amb ella (sen -
sus Ecclesiae) o sentir amb ella (sentire cum Ecclesia).

Benet XVI, en la carta Porta fidei, remarca el mateix contingut amb aquestes parau -
les: «Creure no és un fet privat. Professar amb la boca indica, al seu torn, que la fe
implica un testimoniatge i un compromís públic. El cristià no pot pensar que creure
és un fet privat... La mateixa professió de fe és un acte personal i al mateix temps co-
munitari. En efecte, el primer subjecte de la fe és l’Església. En la fe de la comuni-
tat cristiana cadascú rep el baptisme, signe eficaç de l’entrada al poble dels creients
per aconseguir la salvació. Com afirma el Catecisme de l’Església Catòlica: “Crec”:
és la fe de l’Església professada personalment per cada creient, sobretot en el mo-
ment del baptisme. “Creiem”: és la fe de l’Església confessada pels bisbes reunits en
Concili o, més generalment, per l’assemblea litúrgica dels creients. “Crec”: és també
l’Església, la nostra Mare que respon a Déu amb la seva fe i que ens ensenya a dir: “Jo
crec”; “Nosaltres creiem”.»6

Aquesta comunió de tots els fidels en la fe s’expressa en l’anomenat sentit de la fe
(sensus fidei), que és la garantia que tot el Poble de Déu, amb l’assistència de l’Es-
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7 Cf. Déu és amor, 25.

perit Sant i la guia dels seus pastors, no defallirà mai en la vivència, en la confessió
i en el testimoniatge de la fe. Així, tot recitant el Credo, especialment en la celebració
litúrgica, m’identifico com a cristià i m’uneixo a allò que creu tota la comunitat de
l’Església, estesa d’Orient a Occident. Em sembla que aquest és un aspecte molt re-
llevant en la pedagogia de la fe cristiana en l’hora present. Ajudar a viure-ho és la in-
tenció d’aquesta carta pastoral.

Adhesió a la Paraula i als sagraments

Segons ens explica Benet XVI en la seva primera encíclica, la missió de l’Església com -
 porta tres activitats: el kerigma o anunci de l’Evangeli; la liturgeia o pregària li túrgi-
ca; i la koinonia que implica la diakonia, és a dir, la comunió d’amor i el servei, ja que
l’amor ve de Déu, omple el nostre cor i retorna al Pare del cel i als germans de la terra.7

El món de la pregària eclesial enclou la celebració de l’eucaristia i dels altres sagra-
ments, especialment el baptisme. Entrem, així, en l’àmbit que podem anomenar la
xarxa o l’estructura sacramental i litúrgica de les comunitats cristianes primitives.

Déu fa baixar de dalt com un do aquesta xarxa sacramental, que l’Església acaba de
modelar en la seva visibilitat en la història cristiana, en l’espai i en el temps.

Ara bé, el conjunt de l’estructura o la xarxa dels sagraments és encara avui una cosa
desconeguda —o almenys poc coneguda— en el seu conjunt. Ens preparem —i els
pares preparen els fills— per rebre un sagrament o un altre, però no pensem que el
camí vers el Regne és un camí de trobada amb Jesucrist (sobretot en l’eucaristia) que
ens permet ja ara viure la vida de Déu amagada en Crist.

La xarxa o l’estructura sacramental de l’Església és el camí comunitari de trobada amb
Crist i amb els germans. És el camí que segueix —que hauria de comprendre i se-
guir— el creient en Déu, Pare, Fill i Esperit Sant.

Convé tenir en compte que els sagraments —com diran els catecismes a partir de l’e-
dat mitjana— consten de matèria i de forma. El sagrament es fa amb la veritat del Cos
de Crist, que, d’alguna manera, veiem i palpem en el sagrament (matèria) i amb la Pa -
raula de Crist que creiem amb fe (forma). En l’eucaristia, Crist hi és present perquè
és present el Cos de Crist, i on hi ha el Cos hi ha la persona de Crist. La categoria de
presència és fonamental en tots els sagraments, però en especial en l’eucaristia.

És així com apareix la comunitat pel sagrament que és celebrat en l’Església. El
cos d’aquesta comunitat pot anar creixent també a través del coneixement mutu, de
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8 Cf. 1 Co 12,3.
9 Cf. Lumen fidei, 22, nota n. 16.

10 Ibid.

l’amistat i de l’acció de l’amor compartit. Però l’ànima d’aquesta comunitat ecle-
sial —o xarxa sacramental— ens és donada pel mateix Jesucrist. Crist és el Senyor
dels sagraments.

Existència creient i existència eclesial: 
la forma eclesial de la fe

És molt important aquest punt per a una visió i celebració adequada de tots els sagra-
ments, però especialment el del baptisme i el de l’eucaristia.

És molt significatiu que en l’encíclica del papa Francesc es doni un gran relleu a la di -
mensió eclesial de la fe i dels sagraments. Al llarg de les seves pàgines, però espe-
cialment en el capítol III —titulat «Transmeto el que he rebut»—, el Sant Pare man-
té i desenvolupa, com unes tesis teològiques, les afirmacions següents: l’existència
creient es converteix en existència eclesial; la vida de fe es dóna en un àmbit comuni -
tari i té un fonament comunitari; i la vida de fe té una estructura sacramental.

1a. L’existència creient és eclesial. En l’encíclica se’ns parla de «la forma eclesial
de la fe». En la fe, el jo del creient s’eixampla per ser habitat per un Altre. En això
consisteix l’acció pròpia de l’Esperit Sant, sense l’acció del qual és impossible de con -
fessar Jesús «com a Senyor».8

«D’aquesta manera, l’existència creient es converteix en existència eclesial», diu l’en -
cíclica Lumen fidei. Així, «com que Crist abraça en si tots els creients, que formen el
seu cos, el cristià es comprèn a si mateix dins aquest cos en relació originària amb
Crist i amb els germans en la fe. La imatge del cos no pretén reduir el creient a una
simple part d’un tot anònim, a mera peça d’un gran engranatge, sinó que subratlla més
aviat la unió vital de Crist amb els creients i de tots els creients entre ells».

L’Església, com deia Romano Guardini —un autor estimadíssim per Benet XVI— i
recull l’encíclica, és la portadora històrica de la visió integral de Crist sobre el món.9

El Papa continua afirmant que «la fe té una configuració necessàriament eclesial, es
confessa dins el Cos de Crist, com a comunió real dels creients. Des d’aquest àmbit
eclesial, obre el cristià individual a tots els homes. La Paraula de Crist, un cop escol-
tada i pel seu propi dinamisme, en el cristià es transforma en resposta i es converteix
en Paraula pronunciada, en confessió de fe».10
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11 Jn 14, 26.
12 Lumen fidei, 38.

La dimensió o la forma eclesial de la fe fa que aquesta no sigui —segons una concep -
ció individualista— una mera opinió subjectiva, quelcom merament privat, sinó que
neix de l’escolta en el si de la comunitat dels creients i està destinada a convertir-se
en anunci i en testimoniatge.

L’encíclica Lumen fidei ens dóna, d’aquesta manera, una perspectiva adequada da-
vant d’unes frases que moltes vegades els clergues sentim a dir als laics: «No tenim
comunitat»; o bé: «Tinc creences, però sense Església». O també aquesta altra: «És
molt difícil trobar comunitat». La resposta de Lumen fidei a aquestes afirmacions, so-
vint ben explícites i altres vegades més implícites, no és fàcil i pot desconcertar. L’en-
cíclica confia plenament que el cristià que viu la fe està per aquest sol fet obert a la
comunitat eclesial i sacramental en la qual troba Crist quan celebra l’eucaristia i els
altres sagraments.

2a. La vida de fe es dóna en un àmbit comunitari. L’encíclica del Papa Francesc afir-
ma clarament que la vida de fe es dóna en un àmbit comunitari i té un fonament co-
munitari. Així es pot comprendre la gran importància d’edificar i de poder disposar
d’unes comunitats cristianes que ho siguin veritablement, com diré més endavant.

L’encíclica no oblida els aspectes més concrets d’aquesta dimensió eclesial de la fe.
La memòria de l’Església, el veritable rostre de Crist i, per tant, la fe es transmet de
generació en generació fins a fer-nos a nosaltres contemporanis de Crist, de qui po-
dem conèixer el rostre i, per tant, en qui podem creure, amb tot el que significa te-
nir ja la llavor de la vida eterna en el cor.

Si el creient fos únicament un individu, un jo aïllat sense cap obertura a l’Altre i als
altres, la certesa del Crist veritable seria impossible. Però la fe es viu en relació. En
relació amb Crist i amb la memòria viva dels altres; en relació amb l’únic subjecte
comunitari, que és el Cos de Crist, en el qual estem inserits.

L’Església és una mare que ens ensenya a parlar el llenguatge de la fe. Sant Joan,
en el seu Evangeli, ha insistit en aquest aspecte unint fe i memòria i associant-les to-
tes dues a l’acció de l’Esperit Sant, que, com diu Jesús, «us ho anirà recordant tot».11

L’encíclica ens diu que «l’Amor, que és l’Esperit i que s’estatja en l’Església, manté
units entre ells tots els temps i ens fa contemporanis de Jesús, convertint-se en el guia
del nostre camí de fe».12 Per això, s’ha dit sovint que l’Evangeli no ha estat viscut so-
lament en aquell temps, sinó que es viu ara: és plenament actual, com si els qui escol -
ten la Paraula fossin els protagonistes d’avui de cada una de les escenes evangèliques,
que són en realitat els misteris de la vida de Crist, el qual ens associa a la seva presèn -
cia per portar-nos amb Ell a la dreta del Pare, en la seva Resurrecció, que és també la
nostra Resurrecció: per portar-nos als germans en un servei ple d’amor.



El Papa ens diu que «és impossible creure cadascú pel seu compte. La fe no és tan
sols una opció individual que es fa en la intimitat del creient; no és una relació exclu-
siva entre el jo del fidel i el Tu diví, entre un subjecte autònom i Déu. Per la seva matei -
xa naturalesa, s’obre al nosaltres, es dóna sempre dins de la comunió de l’Església».13

Una vegada més, és compleix aquella famosa sentència que diu lex orandi, lex cre-
dendi («la norma de la pregària expressa la norma de la fe»). El que acabem de dir
«ens ho recorda la forma dialogada del Credo, usada en la litúrgia baptismal. El creu-
re s’expressa com a resposta a una invitació, a una paraula que ha de ser escoltada i
que no procedeix de mi, i per això forma part d’un diàleg; no pot ser una mera con-
fessió que neix de l’individu. És possible respondre en primera persona crec, perquè
hom forma part d’una comunió, però també hom diu creiem [...]. Per això, el qui creu
no està mai sol, perquè la fe tendeix a difondre’s, a compartir la seva alegria amb
altres».14

Tertul·lià ho expressà d’una manera molt incisiva dient que el catecumen, «després del
nou naixement del baptisme», és rebut a la casa de la Mare (l’Església) per alçar les
mans i resar, juntament amb els germans, el Parenostre, com a signe d’una nova perti -
nença a una nova família.15

3a. La vida de fe té una estructura sacramental. Què volen dir les expressions que ja
hem recordat de Lumen fidei, segons les quals «l’existència creient es converteix en
existència eclesial» i «la fe té una configuració necessàriament eclesial», o que «la
fe té una estructura sacramental»?16

Vol dir que la fe del creient es desplega en una àrea on Crist actua pels sagraments
per tocar-nos i portar-nos al Pare. Vol dir que els sagraments formen un espai i un
ambient nous on Crist actua per fer-nos créixer com a fills de Déu. Vol dir que l’Espe -
rit del Pare i del Fill és el fruit de tots els sagraments, en especial de l’eucaristia.

L’encíclica del Sant Pare Francesc tracta aquí un tema de gran interès doctrinal en el
camp de la teologia, però també ple de conseqüències per a la vida cristiana i per a
la vida pastoral, que podem anomenar la pedagogia cristiana dels sagraments. L’ob-
jectiu és revalorar els signes sacramentals, de manera especial en la iniciació cris-
tiana, que és el segon objectiu del Pla Pastoral de l’arxidiòcesi. Val la pena, per això,
que hi reflexionem, recollint alguns elements de l’encíclica.

Quan Lumen fidei parla de la fe com a veure i escoltar, segons l’Evangeli de sant Joan,
afegeix que la fe brolla quan Déu toca el nostre cor i el transforma, fent possible tam-
bé que el nostre cor toqui l’ésser de Déu i entri en el seu Amor.17
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13 Lumen fidei, 39.
14 Ibid.
15 Cf. De baptismo, 20,5; CCL I, 295; Lumen fidei, 39.
16 Cf. Lumen fidei, 22 i 40.
17 Cf. Lumen fidei, 31 i nota n. 26.



Precisem encara: què vol dir que Jesucrist ens toca avui amb els sagraments? Per què
nosaltres podem tocar-lo a ell personalment, en un tipus de trobada ben semblant al
que tenien els seus contemporanis?

L’encíclica ens dóna una resposta molt pedagògica, molt humana: «L’Església, com
tota família, transmet als seus fills el contingut de la seva memòria. Com fer-ho de
manera que no es perdi res? Mitjançant la Tradició apostòlica, conservada en l’Es-
glésia amb l’assistència de l’Esperit Sant, tenim un contacte viu amb la memòria fun-
dant». El document pontifici diu que per transmetre un contingut doctrinal, una idea,
potser hi hauria prou amb un llibre o la reproducció d’un missatge oral. «Però —afe-
geix l’encíclica— el que es comunica en l’Església, el que es transmet en la seva Tra-
dició viva, és la llum nova que neix del trobament amb el Déu viu, una llum que to-
ca la persona en el seu centre, en el cor, implicant la seva ment, la seva voluntat i la
seva afectivitat, obrint-la a relacions vives en la comunió amb Déu i amb els altres».18

Per transmetre aquesta riquesa hi ha un mitjà: els sagraments, celebrats en la litúrgia
de l’Església. «En aquests es comunica una memòria encarnada, lligada als temps i
els llocs de la vida, associada a tots els sentits, que impliquen la persona com a mem-
bre d’un subjecte viu (l’Església), d’un teixit de relacions comunitàries. Per això, si
bé, d’una banda, els sagraments són sagraments de la fe, també s’ha de dir que la fe
té una estructura sacramental». I l’encíclica explicita una conclusió pràctica plena de
conseqüències: «El desvetllament de la fe passa pel desvetllament d’un nou sentit sa-
cramental de la vida de l’home i de l’existència cristiana, en el qual allò visible i ma-
terial està obert al misteri d’allò etern».19

Aquesta resposta és tan plena de saviesa com profundament tradicional. Els Pares de
l’Església treballaven amb el supòsit que l’Església existeix abans que tot com un es-
pai, com una xarxa sacramental. Així es pot veure en molts dels seus escrits doctrinals
i pastorals que reflecteixen aquesta praxi. Un exemple n’és la petita obra De Misteriis,
del famós bisbe de Milà sant Ambròs, en la qual vol donar a conèixer els sagra ments.

Hem dit que és una resposta profundament tradicional perquè és la que ens arriba des
dels primers temps i autors de la vida de l’Església; altres visions eclesials són no-
tablement posteriors. Per exemple, el concepte de societat perfecta aplicat a l’Església
és molt posterior i no serà desenvolupat del tot si no és amb posterioritat al Concili de
Trento, amb sant Robert Bel·larmí.

Dins d’aquesta tradició dels primers temps de l’Església, és ben significatiu l’aforisme
doble que diu que «l’Església celebra els sagraments», però que, alhora, «els sagra-
ments —el baptisme i l’eucaristia especialment— constitueixen l’Església»: l’Esglé-
sia de comunió, tal com es concep i es viu avui a Orient i a Occident, com a Església
de la Trinitat i Església de l’Eucaristia.20
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La resposta senzilla i plena de lògica eclesial que ens dóna l’encíclica Lumen fidei va
ser oblidada en els temps recents. De fet, no es va trobar l’enllaç amb l’antiga tradi-
ció fins a la segona generació del Moviment litúrgic que es començà a desenvolu-
par en el segle XIX amb l’obra cabdal L’any litúrgic, de l’abat de Solesmes, dom Pros-
per Guéranger, que era el llibre de capçalera del nostre Antoni Gaudí i que aporta el
rerefons teològic i litúrgic de la basílica de la Sagrada Família, fet que explica l’ac-
tualitat dels seus missatges simbòlics. Només la segona generació de liturgistes ben
formats en teologia va arribar a establir un ancoratge sòlid en les celebracions litúr-
giques —en el teixit sacramental— que configuren la fe i, per tant, la vida cristiana.

El baptisme crea un àmbit i un ambient nous 
per a la vida en l’Esperit Sant

En primer lloc, cal recordar que la xarxa sacramental és un regal de Déu a la seva co-
munitat de fe, però també és obra d’aquesta comunitat que ha determinat les darre-
res precisions de la xarxa baptismal i eucarística estesa al llarg de l’any litúrgic.

Cal fer referència —com fa Lumen fidei— precisament al baptisme i a l’eucaristia,
perquè són aquests dos sagraments els que constitueixen la comunitat de l’Església,
com va quedar simbolitzat en el moment que el cop de llança obrí el costat de Crist
clavat a la creu i d’ell sortí sang, símbol de l’eucaristia, i aigua, símbol del baptisme.

Com es pot realitzar això? Com pot ser que el baptisme i l’eucaristia puguin desple -
gar la comunitat Església? La resposta de Lumen fidei és senzilla i es concreta en
dues afirmacions cabdals. Primera, el baptisme crea un àmbit i un ambient comuni-
tari nou, eclesial, per a la vida en l’Esperit Sant. I segona, la naturalesa sacramental
de la fe assoleix la seva màxima expression en l’eucaristia.

En relació amb el baptisme, l’encíclica es fixa que hi ha una semblança —una syner-
gia— entre la vida cristiana i la vida familiar, punt que té importància en la necessi -
tat d’edificar comunitats cristianes veritables. Així com a la vida familiar li cal un
escenari per viure —és a dir, un àmbit, un ambient—, també li cal a la vida de fe. Un
àm bit és un espai. Un ambient són unes persones (els pares, els altres germans i pa-
rents) que configuren la vida familiar.

Doncs bé, són els sagraments els que creen aquest espai i el converteixen en un am-
bient viu. I així com l’ambient familiar està teixit per una sèrie de signes que dispo-
sen cada un dels familiars a convertir-se al benestar i a la convivència, així en la vida
cristiana hi ha un teixit de petits símbols, disposats pel mateix Jesucrist, que inviten
a la conversió al mateix Jesucrist. I no parlem aquí dels signes que depenen de nosal-
tres —la Bíblia a l’abast, el santcrist, etcetera—, sinó del teixit dels sagraments dis-
posat per voluntat de Déu.
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En definitiva, el que uneix la presència de Crist a la xarxa sacramental és el voler de
Déu. Per això, quan es tracta de la xarxa sacramental, no hi ha oposició entre els sím-
bols i la presència real de Crist en els mateixos símbols sacramentals: tant els símbols
com la Presència viva i actuant de Crist depenen de la voluntat del Pare i de Jesucrist
realitzada en l’Esperit Sant.

Per això, ens cal actualitzar la doctrina segons la qual els sagraments fan present la
vida, la mort, la resurrecció i l’ascensió de Jesucrist al Pare, tenint en compte que
Crist ens ha unit a ell per fer-nos passar d’aquest món al Pare del cel. És la voluntat
de Déu la que ha unit la Presència del lliurament de Crist, tal com es donà en la rea-
litat de la seva mort i de la seva resurrecció, a la presència dels símbols d’aquesta en-
trega: l’aigua del baptisme com a mort i com a vida; el pa i el vi de l’eucaristia com
a signes i, sobretot, com la màxima realitat d’una Presència lliurada per amor.21

Com intuí perfectament dom Odo Casel, abat de Maria Laach, podem dir que l’euca -
ristia conté l’entrega de la mort i de la resurrecció de Crist. I això es fa perquè Déu
ha disposat que a través del caràcter simbòlic dels sagraments es pugui contenir la
presència actuant de Crist. Jesucrist es val dels símbols sacramentals per fer present
l’àmbit i l’ambient de la nova vida. Crist es val d’aquesta xarxa sacramental per fer -
se present i actiu, amb vista a la transformació de la persona. Crist s’identifica amb
la xarxa sacramental i s’expressa per ella.

La naturalesa sacramental de la fe assoleix 
la seva màxima expressió en l’eucaristia

Aquest darrer apartat del capítol III de Lumen fidei conté els cinc punts següents, que
tenen una especial funció en tota iniciació cristiana (que és precisament el segon ob-
jectiu del Pla Pastoral de la nostra arxidiòcesi).

1r. L’eucaristia és l’aliment preciós per a la fe. Aquest aliment consisteix a trobar
Crist present realment amb el seu acte suprem d’amor: el do de si mateix que gene-
ra vida, que uneix en l’avui de gràcia el passat que conté la seva entrega fins a la fi,
i el futur que anticipa la plenitud final.22

2n. L’eucaristia ens ensenya a viure en profunditat la realitat, tot veient l’Invisible en
la sacramentalitat visible. «El pa i el vi es transformen en el Cos i la Sang de Crist,
que es fa present en el seu camí pasqual cap al Pare: aquest moviment ens introdueix,
en cos i ànima, en el moviment de tota la creació cap a la seva plenitud en Déu».23

21 Cf. Lumen fidei, 42, 1.
22 Lumen fidei, 44.
23 Ibid.



3r. En l’eucaristia hi ha implicada la professió de fe: el Credo. «En la celebració dels
sagraments, l’Església transmet la seva memòria, en particular mitjançant la profes-
sió de fe».24 L’encíclica accentua el caràcter dinàmic i vital del Credo: quan el reci-
tem «tota la nostra vida es posa en camí cap a la comunió plena amb el Déu viu».25

Som invitats a entrar en el misteri que professem i ens hem de deixar transformar pel
que professem. L’intercanvi d’amor del Pare i del Fill en l’Esperit és capaç d’abra-
çar la història de l’home i d’introduir-la en el seu dinamisme de comunió, que vivim
com a Església en camí cap al Regne del Pare.

4t. L’encíclica encara situa dos elements més en l’eucaristia: un —el més evident—
és la contínua lloança al Pare que cristal·litza en la pregària del Parenostre. La impor -
tància de l’oració dominical rau en el fet que ens fa compartir l’experiència del ma-
teix Crist i ens fa mirar el món amb els seus ulls. Una de les peticions de la pregària
amb què es clou el document pontifici —que és un resum fet petició dels grans temes
de tota la carta— diu així: «Ensenyeu-nos a mirar amb els ulls de Jesús, perquè ell
sigui llum en el nostre camí».26

5è. L’altre element és el Decàleg, que expressa l’actuació del cristià d’acord amb l’è-
tica que fa seva amb l’ajut del Magisteri eclesial. El papa Francesc, des de la seva
elecció, ha dit sovint que l’Església no ha de ser una comunitat autoreferencial o tan-
cada en ella mateixa, sinó que ha d’anar cap a les perifèries del món, siguin geogràfi -
ques, socials o existencials. En aquest punt de la seva encíclica ens recorda el mateix
pensament: «El decàleg no és un conjunt de preceptes negatius, sinó indicacions con-
cretes per sortir del desert del jo autoreferencial, tancat en si mateix, i entrar en dià-
leg amb Déu, deixant-se abraçar per la seva misericòrdia per tal de ser portador d’a-
questa misericòrdia».27

«He tocat així —conclou el Sant Pare— els quatre elements que contenen el tresor
de memòria que l’Església transmet: la confessió de fe, la celebració dels sagraments,
el camí del decàleg i l’oració. La catequesi de l’Església s’ha organitzat entorn d’a-
quests elements, incloent-hi el Catecisme de l’Església Catòlica, instrument fona-
mental per aquell acte unitari amb què l’Església comunica el contingut complet de
la fe, “tot el que ella és, tot el que ella creu”».28

Em sembla molt significatiu que l’encíclica esmenti la funció que té en la confessió
de la fe i en la seva transmissió un element poc present en l’explicació de la nostra
fe: em refereixo a la successió apostòlica, és a dir, a la cadena ininterrompuda de les
ordenacions episcopals, per les quals els bisbes, en comunió amb el successor de Pe-
re i bisbe de Roma, com a successors dels Apòstols, aporten al Poble de Déu la con -
tinuïtat i la garantia de «beure amb seguretat en la font pura de la qual raja la fe. Com
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que l’Església transmet una fe viva, han de ser persones vives les que garanteixin la
connexió amb l’origen [...] Gràcies al Magisteri de l’Església, ens pot arribar íntegre
el pla de Déu i amb ell l’alegria de poder complir-lo plenament». En la successió apos -
tòlica i en el Magisteri eclesiàstic es posa de manifest, també, la dimensió eclesial
de la fe cristiana.29

La fe i la xarxa sacramental 
en el Pla Pastoral de Barcelona

Cercarem d’aplicar ara al Pla Pastoral de Barcelona alguns dels punts de l’encíclica re -
collits en aquesta carta pastoral. El nostre Pla Pastoral, titulat amb les paraules de la
Mare de Déu a Canà de Galilea, Feu tot el que Jesús us digui, té una validesa per a qua -
tre anys: 2011-2015. No repetiré aquí el que ja he dit en la carta pastoral de presen-
tació o en el text mateix del Pla. Aquí insistiré més en aquells punts que són clau
per a una bona realització d’aquelles tres dimensions que formen la missió de l’Es-
glésia i que ja he comentat en aquesta carta: l’anunci de l’Evangeli, la catequesi, la
pregària litúrgica i la caritat i el servei als necessitats; és a dir —per recollir els termes
classics—, el kerigma, la mistagògia, la leiturgia i la diakonia.

De fet, aquestes funcions fonamentals queden reflectides en els tres objectius del nos-
tre Pla Pastoral: 1. L’anunci de Jesucrist als qui no el coneixen; 2. La pastoral de la
iniciació cristiana; 3. La solidaritat, expressió de la fe cristiana.

En l’aplicació dels tres objectius del Pla Pastoral serà bo tenir molt presents les con -
sideracions fetes a la primera part d’aquesta carta pastoral. El nostre treball per po-
sar en pràctica aquells objectius ha de ser molt eclesial, ja que nosaltres estem cridats
a viure i comunicar la fe, tot tenint ben present que aquesta té una estructura sacra-
mental i una forma eclesial.

Tot el que cadascun de nosaltres fa i ha de fer per anunciar Jesús a qui no el coneix,
no és mai un treball individual i al marge de l’Església. Ho fem com a membres de
l’Església i, en anunciar Jesús i el seu Evangeli, ho fem amb el desig que el nostre
germà esdevingui membre de l’Església.

Amb el mateix sentit eclesial hem d’aplicar el segon objectiu del Pla Pastoral, ja que
amb la iniciació cristiana vivim la fe en la celebració dels sagraments i es pren una
major consciència que som membres de l’Església, participants en l’única missió que
aquesta ha de realitzar en el món.

Aquesta doble condició de la fe cristiana en la seva estructura sacramental i en la se-
va forma eclesial ha d’orientar tot el treball que s’està fent a les parròquies i als ar-
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xiprestats per posar en pràctica la pastoral de la iniciació cristiana. Aquesta natura-
lesa eclesial i sacramental de la fe cristiana ha d’estar sempre molt present en el mo-
ment d’acollir els cristians que demanen a la comunitat parroquial els sagraments de
la iniciació cristiana.

Amb relació al tercer objectiu del Pla Pastoral, la solidaritat com a expressió de la fe
cristiana, cal no perdre mai l’enfocament que considerem en aquesta carta pastoral.
No es tracta només de la solidaritat d’uns cristians, sinó que és font i expressió de la
nostra fe sacramental i eclesial. És la comunitat que en la Fracció del Pa —celebrant
l’eucaristia— comparteix els seus béns materials per oferir-los a les persones neces -
sitades. Com ens recordà Benet XVI en la seva primera encíclica, la caritat és un ele-
ment constitutiu de la missió de l’Església, al costat de l’anunci de la Paraula i de la
celebració de la fe. Aquí cal tenir molt presents la dimensió eclesial de les Càritas,
tant la diocesana com les parroquials, i la implicació dels membres de la comunitat
par roquial en la seva activitat d’ajuda fraterna.

Ens cal intensificar la nostra consciència de pertànyer a l’Església, una comunitat que
viu i celebra la fe, per tal de poder donar-ne testimoni. Això demana participar activa -
ment en la vida i activitat de la comunitat cristiana per tal que aquesta ajudi tots els
seus membres a créixer en la fe. Necessitem comunitats cristianes més espirituals,
més evangelitzadores, més comunitàries, més corresponsables, més personalitzades
i que formin i tinguin cura dels evangelitzadors.30

—Comunitats més espirituals, amb una convicció humil i confiada en què només Déu
salva, i que nosaltres «som servents inútils que únicament hem fet allò que havíem
de fer».31 Comunitats que posen tota la seva confiança en Déu i esdevenen una llar de
pregària i de lloança a Déu, que cerquen la manera de respondre a la fam espiritual
de molts homes i dones d’avui.

—Comunitats més evangelitzadores que coneixen la realitat religiosa d’avui i que
miren de realitzar totes les activitats pastorals en clau evangelitzadora i que en el seu
projecte pastoral també inclouen iniciatives destinades a les persones més allunya-
des de la fe. La força expansiva de la fe és signe de la seva vitalitat; la fe es viu i es con -
solida tot comunicant-la.

—Més comunitàries, és a dir, comunitats obertes a la diversitat de dons i carismes que
l’Esperit Sant sembra entre els seus membres per a l’exercici dels diferents serveis i
ministeris i obertes a un desenvolupament ministerial de les mateixes comunitats.

—Més corresponsables, en les quals uns laics adults assumeixen responsabilitats. Cal
que els col·laboradors esdevinguin corresponsables que viuen la seva condició de sub -
jectes evangelitzadors, participants de l’única missió evangelitzadora de l’Església.
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I no només a l’interior de la comunitat, sinó també, com a laics, en els camps de la
família, la professió, la cultura, la política, etc.

—Comunitats més personalitzades que promouen una atenció aplicada a cada perso-
na. Encara que fan falta iniciatives pastorals col·lectives per a un nombre notable,
aques tes no són suficients i cal caminar cap a un esforç d’acompanyament personal
dels creients, comptant també amb la col·laboració dels laics en aquest ministeri.

—Formar els evangelitzadors i tenir-ne cura. La qualitat espiritual i apostòlica del nu -
cli evangelitzador de les nostres comunitats és decisiva. Aquesta qualitat demana ser-
veis de formació, d’espiritualitat, d’estil comunitari, d’aptituds i pràctiques necessàries
per als serveis que realitzen, i un acompanyament individualitzat per tal d’evitar que es
cremin en la realització de la funció que se’ls ha encomanat i han assumit generosa ment.

PRIMER OBJECTIU:
L’anunci de Jesucrist als qui 

no el coneixen (evangelització). 
Evangelitzar amb un esperit eclesial

El primer objectiu del Pla Pastoral insisteix a donar a conèixer Jesucrist als qui no el
coneixen. Aquesta activitat correspon a cada batejat i l’ha de realitzar constantment com
una exigència de la seva vocació cristiana.

Tanmateix, en el context de la carta pastoral, cal posar en relleu que aquesta activitat
evangelitzadora té sempre una projecció eclesial. Evangelitzar no és per a ningú un
acte individual i isolat, sinó que és un acte profundament eclesial.32 Aquesta és una
convicció que sorgeix de la constatació que l’Església és enviada i té el mandat d’evan -
gelitzar. Així, doncs, el nostre treball evangelitzador com a cristians, en el lloc i en
l’am bient en què vivim i actuem, el fem com una missió que ens atribuïm no mera-
ment per inspiració personal, sinó en unió amb la missió de l’Església i en nom seu.
Vivim la nostra fe cristiana oferint-la als germans, sempre, però, amb aquesta conno -
tació eclesial, ja que som membres de l’Església, que existeix per evangelitzar.

Accentuant la condició que tenim pel baptisme de ser membres de l’Església, podem
dir amb Pau VI que «si cadascú evangelitza en nom de l’Església, cap evangelitza-
dor no és l’amo absolut de la seva acció evangelitzadora, amb un poder discrecional
per complir-la segons criteris i perspectives individualistes, sinó en comunió amb l’Es -
glésia i els seus pastors».33
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Això significa que el nostre treball personal evangelitzador ha de partir de l’Església
i ha de portar a l’Església. El fem com a membres de l’Església que ha rebut el man-
dat del Senyor d’evangelitzar i ha de portar els nostres germans que evangelitzem a
Jesucrist i l’Església per tal de rebre el do de la fe i els sagraments.

Anunciem Jesucrist als germans perquè aquests, amb el seu ajut, li donin una res-
posta afirmativa i esdevinguin cristians per la fe i els sagraments. Això ens demana
tenir sempre molt present que la fe que proposem és eminentment eclesial i sacra-
mental.

L’evangelització no s’esgota amb l’anunci del kerigma, amb la predicació i l’ense -
nya ment d’una doctrina. L’evangelització ha de conduir a la vida natural i sobrenatu -
ral. I aquesta darrera, que és la purificació i elevació de la vida natural, troba la seva
expressió viva en els set sagraments i en l’admirable fecunditat de gràcia i de sante-
dat que contenen.

L’evangelització desplega una intercomunicació mai interrompuda entre la Paraula
i els sagraments. És un equívoc oposar l’evangelització a la sacramentalització. En
aquest sentit, Pau VI afirma que «és segur que una certa manera de conferir els sagra -
ments sense donar-los un sòlid fonament catequístic, sacramental i de catequesi global,
acabaria per privar-los en gran part de llur eficàcia».34 I el Papa conclou: «La finali-
tat de l’evangelització és precisament d’educar de tal manera la fe que condueixi ca-
da cristià a viure —i no a rebre d’una manera passiva o apàtica— els sagraments com
a veritables sagraments de la fe».35

L’Escola Diocesana d’Evangelització

Precisament per tenir cura dels evangelitzadors i per ajudar-los en la seva formació,
recentment hem creat a la nostra arxidiòcesi de Barcelona l’Escola Diocesana d’E-
vangelització, dirigida als laics i inaugurada el curs passat, que ja ha dut a terme un
curs de formació dels evangelitzadors i es disposa a continuar oferint aquest curs per
assolir la seva finalitat. Penso que ha estat un èxit de participació i que prestarà un
ajut molt positiu i eficient a l’arxidiòcesi per a la nova evangelització.

El curs ha consistit en dotze sessions de tres hores al llarg del matí de dotze dissab-
tes, entre el novembre del 2012 i el maig del 2013. Hi han assistit seixanta persones
procedents de vuit arxiprestats i de quatre moviments. És molt important que les per-
sones que són enviades per les parròquies, els arxiprestats i els moviments a fer aquest
curs se sentin recolzades per tota la comunitat diocesana, pel bisbe i pels seus preve-
res. Demano que, davant de l’inici del nou curs, continuï la col·laboració de tot hom
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per tal de donar continuïtat a aquesta iniciativa, en la qual tinc posades, com a pastor
diocesà, moltes esperances.

Amb aquesta Escola es pretén preparar cristians que a les parròquies i comunitats fa-
cin el primer anunci a persones que no coneixen Jesucrist i també a persones que es
relacionen amb la comunitat, però que no han rebut mai l’anunci del kerigma. Per ai-
xò es procura que els qui participen en el curs, que s’ofereix anualment, pertanyin a
parròquies i moviments per tal que després puguin fer aquest servei d’evangelització
en el mateix lloc i que aquest servei s’englobi en la pastoral de la comunitat o del mo-
viment.

La dinàmica i els continguts del curs ajuden molt els participants, ja que reben inten-
sament el primer anunci adreçat a ells mateixos i els ajuda a ser evangelitzadors no
solament en la seva comunitat, sinó també allà on calgui, però sempre amb plena
consciència que estan realitzant una tasca eclesial i que ha de portar els qui són evan-
gelitzats a integrar-se en una comunitat parroquial.

Una proposta evangelitzadora a través de l’art: Multiart

En aquest moment, a l’Església de Barcelona ja hi ha diverses iniciatives sectorials
amb propostes interessants de diàleg fe i cultura amb una perspectiva evangelitzado-
ra. Així, les iniciatives de la Fundació Joan Maragall amb la seva tasca d’inculturació
des de l’acostament de la cultura i el cristianisme obrint diferents espais de debat. Les
propostes de la Delegació Diocesana de Patrimoni i el Museu Diocesà de relació en-
tre la fe i l’art. L’experiència d’aquests deu anys de la Setmana i la Mostra de Cine-
ma Espiritual, que ha tingut el seu origen a Barcelona. La proposta de la Fundació
«Una Veu» entorn de la música i l’evangelització amb el CD Veus per a una nova
evangelització. I la tasca dels Centres de Cultura Catòlics de l’arxidiòcesi en dife-
rents barris i ciutats.

Des d’aquest punt de partida, sembla interessant una proposta integradora que, su-
mant l’experiència, els públics i l’especialització de cadascuna d’aquestes realitats,
ofereixi una proposta global sobre art, cultura i fe. La realització concreta mostrarà
línies de futur per a una proposta més global i amb capacitat d’aprofitar les diferents
sinergies i possibilitats.

El final de l’Any de la Fe pot ser un marc adequat per celebrar el Festival Multiart
amb una programació integrada en una proposta global, però amb una gestió a càrrec
dels diferents sectors.

Les xarxes socials per anunciar Jesucrist

En el missatge per a la Jornada Mundial de les Comunicacions de l’any 2013, el Pa -
pa Benet XVI proposava que es considerin les xarxes socials com la nova àgora dels
temps moderns, oberta perquè totes les persones puguin compartir informació, opinió
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i idees i també es puguin relacionar entre elles i crear noves comunitats. Benet XVI
ens deia: «Aquests espais, quan es valoritzen bé i de manera equilibrada, afavoreixen
formes de diàleg i de debat que, desenvolupades amb respecte, salvaguarda de la
intimitat, responsabilitat i interès per la veritat, poden reforçar els llaços d’unitat en-
tre les persones i promouen eficaçment l’harmonia de la família humana».

En recents informes, fets des de diferents àmbits universitaris i socials, es revela que
un alt percentatge de persones adultes del món catòlic utilitza, àmpliament, les xar-
xes socials, particularment les més joves. Aquesta situació, vista des d’una perspecti -
va diocesana, compta amb el fet que l’ús de les diferents xarxes (Facebook i Twitter)
és molt popular entre la gent jove, que cerca a les xarxes una relació d’amistat, una
manera d’autoafirmar-se i de presentar-se en públic i una recerca i un contrast de
les seves idees. És en aquest tipus de mitjans on tantes persones accedeixen diària-
ment, on l’Església diocesana ha d’aportar noves formes de comunicació i de presen-
tació de la veritat i de la bona nova de l’Evangeli, per tal d’ajudar-les a formar-se en
una consciència recta, a rebre una informació adequada i a ser interpel·lades pel mis-
satge de Jesús de manera viva i actual. En un substrat d’edat adulta, també s’ha ob -
ser vat que les xarxes socials s’utilitzen d’una manera intensiva per cercar respostes
que els ajudin a viure, i com a mètode per a l’autoafirmació i l’autorealització perso-
nal, la recerca d’opinió, de treball i de formació. També en aquest àmbit ens cal do-
nar el missatge evangelitzador com a forma de vida i d’autorealització.

Hem d’aprofitar a fons aquest ambient de relació que es produeix mitjançant les xar-
xes perquè la riquesa de l’Evangeli trobi formes d’expressió que puguin arribar als
cors de tothom. Les xarxes socials i les noves tecnologies de la comunicació formen
un espai d’articulació per poder presentar la fe com a resposta a l’interès personal i
a l’interès col·lectiu, de manera que es pugui cobrir simultàniament l’àmbit privat de
recerca de les persones i l’àmbit públic i social, utilitzant-lo com un espai d’interme-
diació i fent-lo servir també com un espai on donar resposta creient i servir les inquie -
tuds de cada persona en la seva recerca de fe.

Ens cal, per tant, refrescar el llenguatge religiós per situar la veritat permanent de l’E-
vangeli de Jesús, de manera que entri per tots els sentits en una generació com l’ac-
tual, que se sent estimulada per les imatges, la música o la bellesa. L’Església diocesa -
na ha de participar en aquests llenguatges, de manera que la nostra societat se senti
interpel·lada davant del misteri de Déu i trobi, si més no, una presència que ajudi a
fer el salt de la comunitat virtual a les comunitats reals, que són les que configuren
la nostra Església.

La Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació Social treballa molt activament
per aprofitar les xarxes socials digitals per anunciar Jesucrist, fer present l’Església i
oferir l’acolliment a les comunitats i institucions eclesials que s’interessin pels seus con -
tinguts. En aquest sentit, s’han incorporat en el Full Dominical, i de manera pionera,
noves tecnologies per tal d’ampliar-ne els continguts, de manera que s’ha fet acces-
sible als més joves i s’ha utilitzat com un element addicional al web de l’arxidiòce-
si. Com a pastor diocesà, encoratjo a seguir aprofitant aquestes tecnologies.
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SEGON OBJECTIU:
La pastoral de la iniciació cristiana
(Catequesi mistagògica i litúrgia)

Aquest objectiu pastoral té molt de contingut i toca directament el treball pastoral que
fan les parròquies. Podríem dir que n’és l’activitat central. Són diversos els continguts
d’una autèntica iniciació cristiana, des de l’acolliment dels pares que demanen el bap-
tisme per al seu fill, passant per la celebració dels sagraments i la catequesi de 0 a 7
anys ajudant els pares, incloent l’inici en la catequesi dels infants amb la participa-
ció dels pares, la pastoral de la primera comunió, la catequesi de postcomunió o con-
tinuada i la preparació i celebració del sagrament de la confirmació.

Aquests i molts altres continguts de la iniciació cristiana demanen una atenció acura -
da dels pastors, dels catequistes i dels pares, de tota la comunitat parroquial en defi-
nitiva, i de les relacions entre la parròquia i les comunitats religioses i les escoles cris-
tianes.

Per tal d’ajudar les parròquies i els arxiprestats en l’aplicació del segon objectiu del Pla
Pastoral, ha semblat convenient al Consell Episcopal demanar que periòdicament a
les reunions dels consells pastorals parroquials, dels sacerdots de cada un dels arxi-
prestats i dels consells pastorals arxiprestals, es revisin alguns dels continguts de la
pastoral de la iniciació cristiana, tal com s’està fent en cada indret i com caldria que
s’actualitzés per millorar aquesta pastoral, si cal.

Per això, periòdicament, s’indicarà un contingut concret per a aquest treball. És pos-
sible que en aquestes reunions sorgeixi alguna qüestió que tingui prou entitat per ser
estudiada a nivell diocesà, per tal de poder oferir orientacions pastorals que siguin
convenients. Atesa la importància que té la pastoral de la iniciació cristiana per a la
vida eclesial dels cristians, us demano a tots que treballeu al màxim possible aquest
objectiu del Pla Pastoral. Aquest objectiu renovarà les parròquies i ajudarà que siguin
una comunitat en el sentit que he exposat abans.

Acollir, dialogar i acompanyar

El primer objectiu del Pla Pastoral es refereix a les persones que no són creients o no
s’a costen a l’Església. El segon objectiu té molt presents els cristians que, sigui qui -
na sigui la situació religiosa, vénen a la parròquia per demanar els sagraments de la
iniciació cristiana. Per relacionar-nos amb els primers, hem d’anar a les perifè ries
existencials i geogràfiques, com demana el papa Francesc, mentre que per fer-ho amb
aquests, hem d’acollir-los com cal amb una actitud pastoral plena d’amor i de miseri -
còrdia, a imitació de Jesús Bon Pastor.

Ens cal preguntar-nos, un cop més, com acollim aquests germans que vénen i dema -
nen una celebració de la fe. La finalitat de l’objectiu del Pla Pastoral és ajudar les par -
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ròquies i els arxiprestats a revisar i reflexionar sobre la pastoral de la iniciació cristia -
na que oferim. És l’adequada? Cal actualitzar-la? On condueix la pastoral que tenim
establerta i on ha de conduir els qui vénen per celebrar en família i en la comunitat
els sagraments de la iniciació cristiana?

Seguint el papa Francesc, assenyalo també tres paraules que ens poden ajudar a fer
una revisió i reflexió conjunta sobre aquesta pastoral: acollir, dialogar i acompanyar.

Les parròquies han d’oferir un bon acolliment a les persones que demanen una cele -
bració religiosa. L’acolliment és el primer contacte que té l’Església amb qui ve, que
de vegades són persones que mantenen poca relació amb institucions d’Església. Per
això, cal oferir-los un acolliment exquisit.

L’acolliment és fruit i expressió de l’amor a Déu i de l’amor al proïsme que constitueix
la característica del nostre ésser cristià. És també quelcom connatural a l’Església,
perquè ella ha rebut de Jesucrist la missió d’engendrar maternalment nous fills de Déu,
sempre i arreu, i d’alimentar-los abundosament.

Tots els pastors, però també els fidels, hem d’imitar el Bon Pastor que acollí totes les
ovelles, les conduí a bones pastures i anà a cercar l’ovella perduda. Jesús ens dóna a
tots exemple d’acolliment tant dels qui vénen a nosaltres com d’aquells que hem d’a -
nar a cercar.

L’acollidor ha de mirar les persones i les seves situacions humanes i religioses amb
una mirada d’amor i amb l’actitud que indiquen aquestes paraules de Jesús: «No he
vingut a condemnar el món, sinó a salvar-lo».36 Com afirma el Concili Provincial Tar -
raconense, «l’Església no ha de condemnar el món que el Fill de Déu ha vingut a sal-
var, sinó que ha d’acceptar i estimar la societat actual perquè és la nostra; perquè, en
ella, les dones i els homes de bona voluntat malden per descobrir la veritat i el bé».37

Per això, cal descobrir, contemplar, estimar, agrair i celebrar la presència i l’obra de
Déu en cada persona que és acollida per l’Església. Aquest reconeixement de la ini-
ciativa gratuïta de Déu podria apaivagar el neguit que neix del nostre possible prota -
gonisme errat38 i dóna el to i l’actitud adients per a fer un bon acolliment.

L’acollidor, juntament amb l’amor i la misericòrdia, ha de tenir molt clara la identi-
tat del que es demana per part del qui ve i del que es pot oferir per part de l’Església.
Un acolliment ben fet no consisteix pas a dir que sí a totes les peticions i els desigs
de les persones acollides; consisteix a acollir les persones en coherència amb la iden-
titat eclesial. Quan no sigui possible accedir a la petició formulada, caldrà que l’a -
collidor raoni com cal els motius de la negativa. En això radica sovint la creu de l’aco -
llidor.
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Hi ha peticions de celebracions sacramentals per part de cristians sense les motiva-
cions eclesials que caldria, o que demanen unes celebracions que no són les que hau-
rien de ser. Això és motiu tot sovint d’insatisfacció per part dels pastors. Cal accen-
tuar l’actitud d’acolliment envers aquests cristians. Es tracta d’un acolliment propi
del bon pastor, que s’acosta a la situació religiosa del germà per tal de comprendre i
d’entendre millor les motivacions profundes de la seva petició. El diàleg acollidor
i respectuós, en el nivell de fe, és del tot indispensable per establir una primera rela -
ció amb aquestes persones, per evitar actuar d’una manera injusta o impròpia i posar
en perill la sacramentalitat de l’Església per als homes.

L’acolliment ha d’anar acompanyat del diàleg. Ens cal acollir per escoltar el qui ve i
demana quelcom. A l’interior del diàleg acollidor podem conèixer i entendre millor la
persona que és acollida, així com les seves motivacions religioses i fer possible un
itinerari de relació i vinculació amb la comunitat parroquial.

L’acolliment demana capacitat de diàleg, que moltes vegades es realitza en un context
que es pot tipificar d’entrevista o de reunió. El diàleg és ben connatural a l’Església,
ja que aquesta ha de dur a terme la seva missió proposant i oferint la Bona Nova de
Jesús a totes les persones, a tots els grups i a totes les cultures. Pau VI, que va dedi-
car la seva primera encíclica al diàleg, afirma que «l’Església ha de mantenir el diàleg
amb el món en el qual ha de viure. L’Església es fa paraula. L’Església es fa missat-
ge. L’Església es fa col·loqui».39 I Joan Pau II afirma que el diàleg pastoral és «una
obligació fonamental de l’Església en els diversos ambients i nivells». Tota la història
de la salvació narra aquest llarg i variat diàleg entre Déu i l’home, que parteix de Déu
que manté amb l’home una admirable conversa.

L’evangelització implica una mediació insubstituïble, que és la comunitat cristiana.
Per això, és «indispensable desenvolupar un estil de parròquia acollidora i dialogant,
on tothom es pugui trobar com a casa».40 Això demana que els seus membres siguin
acollidors i dialogants envers tothom qui s’acosta a la comunitat i, en aquest sentit, ha
estat ben explícit el Concili Provincial Tarraconense quan afirma que «ens volem
comprometre encara més a favor de la comunitat cristiana, capaç de relació i de
diàleg amb la gent que desconeix Crist, a la qual pot oferir un acolliment cordial que
és el rostre viu i concret del missatge evangèlic».41

L’acompanyament és la tercera actitud i activitat de l’acollidor, i està molt d’acord
amb la naturalesa maternal de l’Església, la qual, com les mares, és acollidora i acom-
panya sempre els seus fills. Cal imitar Jesucrist, que va viure llargament amb els dei-
xebles i els va acompanyar, ja que els va escollir «perquè estiguessin amb ell».42 La
pastoral de la iniciació cristiana demana dels pastors i dels fidels un acompanyament
seguint el procés catequètic i d’iniciació en la fe, l’esperança i l’amor. Un acompa -
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nyament que ajudi a incorporar els cristians que es preparen per celebrar els sagra-
ments de la iniciació cristiana —pares i fills— a la comunitat parroquial i a la cele-
bració dominical de l’eucaristia per tal que tinguin un paper actiu en la vida i l’activi -
tat parroquial.

L’acompanyament del pastor cal que arribi també als qui duen a terme una respon-
sabilitat eclesial, com per exemple les i els catequistes. El treball de formació, de pre-
paració i de realització d’un servei eclesial en el si de la comunitat cristiana dema-
na que el qui el realitza disposi d’un acompanyament continuat. Això l’ajudarà en els
moments de dificultat, de desànim i també en els moments d’èxit per viure les matei -
xes actituds de Jesucrist que «no va venir a ser servit, sinó a servir i a donar la seva
vida com a rescat per a tothom».43 El Directori de la Parròquia de la Conferència
Episcopal Tarraconense, de 21 de gener de 2001, en parlar del grup de persones
més responsables i actives en les tasques pastorals, demana que «hi hagi un sol·lícit
acompanyament d’aquestes persones, tant per acompanyar i alimentar la seva fe, com
perquè elles també siguin obertes i acollidores de tothom».44

La catequesi familiar

Un aspecte de l’aplicació d’aquest segon objectiu em sembla especialment necessa-
ri en aquests moments: és el que podem anomenar la catequesi familiar. El Directo -
ri General per a la Catequesi afirma que «la catequesi familiar és, en certa manera,
insubstituïble, sobretot per l’ambient positiu i acollidor, per l’exemple atraient dels
adults, per a la primera i explícita sensibilització i pràctica de la fe».45

Hem baixat molt en aquest aspecte. Tots recordem la transcendència que van tenir,
per a la nostra fe d’adults, les primeres experiències de pregària en l’àmbit familiar
facilitades pels nostres pares i especialment per les nostres mares. Estic molt esperan -
çat en veure que hi ha una veritable creativitat en aquest sentit per obra de pares i ma-
res cristians d’avui, com ho reflecteixen algunes publicacions recents.46

És molt necessari involucrar els pares en la catequesi que es dóna als seus fills, entre
altres raons perquè necessiten ser evangelitzats i catequitzats. A les comunitats par -
roquials es veu molt necessari i arreu s’hi està treballant per tal de demanar una
participació catequètica dels pares rebent també una catequesi adient. No es tracta
que els pares es preparin per ser ells els únics catequistes dels seus fills, sinó de
participar en una catequesi amb motiu de la catequesi dels seus fills. Aquest treball
és molt important i cal potenciar-lo. Tot el que les parròquies i comunitats puguin fer
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en aquest sentit serà sempre positiu per al bé dels pares, de la família i de la matei-
xa catequesi dels fills.

No podem oblidar que a molts pares cal oferir-los el primer anunci, ja que necessiten
una evangelització prèvia a la catequesi. Confiem que l’Escola Diocesana d’Evange-
lització ofereixi evangelitzadors per a aquest treball. El que fa la comunitat parroquial
amb els pares dels infants i adolescents que participen en la catequesi ofereix una
gran oportunitat per a la catequesi d’adults. El Directori General per a la Catequesi
afirma que «la catequesi d’adults [...] ha de ser considerada com la forma principal
de catequesi, a la qual totes les altres, sempre necessàries, s’ordenen en certa mane-
ra».47 De la mateixa manera que les parròquies han establert la catequesi d’infants i
procuren fer-ho per als adolescents i joves, amb el seu procés, els seus mètodes i la
seva estructura catequètica, s’han de fer passos concrets per organitzar la catequesi
d’adults com un servei permanent de la parròquia.

Les delegacions diocesanes de Catequesi i de Pastoral Familiar estan preparant unes
publicacions senzilles destinades a ajudar els pares i les mares en aquesta funció d’a-
judar els seus fills i les seves filles en la introducció al sentit dels misteris de la fe cris -
tiana, d’una manera senzilla, acomodada a la seva edat. Aquest és, precisament, el
sentit de la catequesi mistagògica, o instruccions donades pels Pares de l’Església als
neòfits en els primers segles per explicar-los el sentit dels ritus litúrgics de la iniciació
cristiana, en particular els del baptisme i de l’eucaristia. La creixent ignorància re li -
giosa de la nostra societat fa més urgent actualment aquesta catequesi.

El Servei Diocesà per al Catecumenat

Tenim una realitat emergent que és el Catecumenat, una institució molt antiga en l’Es -
glésia que s’ha recuperat —perquè la realitat la fa ben necessària— en moltes diòce-
sis del món, i també a la nostra arxidiòcesi de Barcelona des de fa onze anys.

Com a fruit de l’Any de la Fe, ens hem d’esforçar a donar la importància que cal al Ca -
tecumenat d’adults, que posa en relleu l’actitud evangelitzadora de la nostra diòcesi
de Barcelona i institucionalitza un camí per a la iniciació cristiana en què la persona
viu els diversos elements d’aquesta i d’una manera ben especial i pedagògica el caràc -
ter eclesial de la fe, tema d’aquesta carta pastoral. És un dels serveis especialment re-
comanats en el Pla Pastoral Diocesà dins del segon objectiu —encara que també par-
ticipa del primer objectiu—, quan demana «que tots els membres de l’Església prenguin
major consciència de la importància de la institució del catecumenat, que existeix a
l’Església des dels seus inicis per a la iniciació cristiana dels no batejats».48

El catecumenat és un itinerari i una experiència diocesana ben esperançadora, que es
demostra rica en possibilitats tant per a la persona que s’hi sent implicada com per
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a la comunitat cristiana que té el goig d’acompanyar aquest itinerari. Ens parla d’un
Crist que continua interpel·lant els homes i les dones del món contemporani; d’una
comunitat que sap acollir i acompanyar el camí dels qui vénen a la fe i que aconse-
gueix compaginar, en complementarietat i riquesa, catequesi i celebració litúrgica,
treball personalitzat i experiència comunitària.

És ben significatiu que el nostre Pla Pastoral proposi el catecumenat com una expres-
sió de la dimensió eclesial de la fe, tema d’aquesta carta pastoral, quan s’expressa ai-
xí: «Preparar els catecúmens a les parròquies i comunitats en estreta col·laboració
amb el Servei Diocesà per al Catecumenat, per tal d’enriquir la formació que es dó-
na als catecúmens, tot oferint-los la dimensió eclesial de la vida cristiana».49 Un cop
més, demano a tots els pastors que potenciïn aquest Servei Diocesà per al Catecume-
nat i que es dugui a terme l’itinerari dels catecúmens demanant l’ajut d’aquest Ser-
vei i col·laborant-hi. Aquest servei contribueix a enriquir eclesialment l’itinerari cate -
quètic dels catecúmens.

TERCER OBJECTIU:
La solidaritat, expressió de la fe cristiana

(Diakonia i servei als pobres)

Encara que no és el tema central d’aquesta carta pastoral, recomano la lectura del ca-
pítol quart de l’encíclica Lumen fidei, titulat «Déu prepara una ciutat per a ells». El
Papa Francesc, en aquest apartat, mostra com la llum de la fe, precisament per la se -
va connexió amb l’amor —que és un dels elements centrals del document—, es posa
al servei concret de la justícia, del dret i de la pau.

«La fe —diu— és un bé per a tothom, és un bé comú; la seva llum no lluu sols dins
l’Es glésia ni serveix únicament per construir una ciutat eterna en el més enllà, sinó que
ens ajuda també a edificar les nostres societats, perquè avancin cap al futur amb espe -
rança».50 I explica que la fe és un bé per a la família, per a la vida en societat i una for -
ça que conforta en el sofriment.

Aquest capítol quart inclou unes expressions que manifesten ben clarament el que hem
vist en les paraules i els actes del papa Francesc en els seus primers mesos de minis -
teri com a bisbe de Roma —especialment en el seu primer viatge a l’illa de Lampe-
dusa i al Brasil per a la Jornada Mundial de la Joventut—, que ens inviten a superar
la cultura de la indiferència i a viure la solidaritat amb els pobres i les víctimes de la
crisi econòmica.
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«La llum de la fe —diu— no ens porta pas a oblidar-nos dels sofriments del món» i
cita els exemples de Francesc d’Assís i de la mare Teresa de Calcuta, que «han cop-
sat el misteri que s’amaga en els pobres. [...] A l’home que sofreix, Déu no li dóna
un raonament que ho expliqui tot, sinó que li respon amb una presència que l’acom -
panya, amb una història de bé que s’uneix a tota història de sofriment per obrir-hi una
escletxa de llum. En Crist, Déu mateix ha volgut compartir amb nosaltres aquest
camí i oferir-nos la seva mirada per donar-nos llum».51

Vivim moments en què molta gent pateix greus dificultats. Moltes persones se senten
soles i demanen el nostre suport. I sort n’hi ha que moltes persones de la societat do-
nen resposta a aquestes necessitats, confiant en les institucions civils o religioses que
treballen en aquest àmbit. El desvetllament de la solidaritat que viu la nostra socie-
tat és un fet molt esperançador.

Sostenir els projectes de Càritas

Pel que fa a la solidaritat com a expressió de la fe cristiana, em plau parlar de Càritas
Diocesana i de les Càritas parroquials, i també de moltes iniciatives de solidaritat que
duen a terme nombroses institucions religioses i civils de la nostra ciutat i arxidiòcesi.

Sabem que la naturalesa íntima de l’Església s’expressa en una triple tasca: anunci de
la Paraula de Déu (kerigma, martyria), celebració dels sagraments (leiturgia) i servei
de la caritat (diakonia). Són tasques que s’impliquen mútuament i no es poden sepa-
rar l’una de l’altra. Com va afirmar Benet XVI, «per a l’Església, la caritat no és una
mena d’activitat d’assistència social que també es podria deixar a d’altres, sinó que per -
tany a la seva natura i és manifestació irrenunciable de la seva pròpia essència».52

L’Església, com a comunitat, ha de posar en pràctica l’amor. En conseqüència, l’amor
necessita també una organització, com a pressupòsit per a un servei comunitari orde-
nat. Penso sobretot en Càritas, que duu a terme en nom de l’Església diocesana i de
les parròquies la caritat envers els germans necessitats. Cal agrair moltíssim el tre-
ball de tots els voluntaris i les voluntàries de Càritas pel servei generós i eficient que
fan. Tanmateix, és tota la comunitat diocesana, presidida pel bisbe, i totes les comu -
nitats parroquials, presidides pels respectius rectors, les que realitzen aquest servei
de solidaritat. I això convé que aparegui amb claredat als mateixos cristians i a la so-
cietat.

Aquí es fa palesa, un cop més, la naturalesa eclesial de la fe cristiana. La solidaritat
que practiquem els cristians és també una manifestació de la nostra fe que ens mena
a estimar, i això ho fem com a membres de l’Església i contribuïm per tal que aques-
ta realitzi la seva diaconia de caritat. Això apareix més clarament quan realitzem la
nostra solidaritat a través de Càritas o d’altres realitats solidàries eclesials.
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Càritas Diocesana i les Càritas parroquials i arxiprestals estan treballant molt i bé per
fer efectiva la solidaritat de l’Església i dels cristians. La prioritat, en la continuada
aplicació d’aquest objectiu del Pla Pastoral, és sempre estar al costat dels més febles,
tant en accions assistencials per cobrir les necessitats més bàsiques com en accions
preventives. El nostre Pla Pastoral demana que «les Càritas parroquials o arxipres-
tals intensifiquin les ajudes als immigrants i a les persones més properes que més pa-
teixen les conseqüències de la crisi econòmica»,53 sense oblidar que la pobresa s’ha
fet més propera i més intensa, afectant moltes persones autòctones.

Aquesta prioritat es concreta, a nivell diocesà, en iniciatives com el Servei de Media-
ció en l’Habitatge o el projecte Paidós, de prevenció de la pobresa infantil. A més, he
demanat un esforç addicional per als propers quatre anys per acompanyar i millorar
l’ocupació dels aturats de llarga durada i amb càrregues familiars.

Els joves són prioritaris i, com a Església, ens sentim empesos a actuar. Per això, el
2011, quan vaig celebrar les noces d’or sacerdotals, vaig promoure el programa «Jo-
ves a l’atur», per millorar-ne la formació i facilitar-ne l’accés al món laboral. He en -
comanat la continuació d’aquest projecte a Càritas Diocesana.

A tots ens interpel·la la situació de crisi econòmica i el gran nombre d’aturats. Tots
estem cridats a esforçar-nos en l’aplicació del tercer objectiu del nostre Pla Pastoral.
El papa Francesc, des del mateix inici del seu pontificat, ens ha dit que vol «una
Església pobra i per als pobres». Recordem aquelles paraules de Benet XVI en la se-
va visita a l’Obra del Nen Déu de Barcelona, el 7 de novembre de 2010: «En aquests
moments, en els quals moltes llars passen serioses dificultats econòmiques, els deixe -
bles de Crist hem de multiplicar els gestos concrets de solidaritat afectiva i constant,
manifestant així que la caritat és el distintiu de la nostra condició cristiana.»

La dimensió eclesial de la fe i les proves 
de l’hora present

Voldria remarcar, també, que la dimensió eclesial de la fe no és només un tema de
doctrina teològica, sinó alhora un motiu de consol, una proposta a la vegada consola -
dora i animadora. L’ambient actual és dur per al creient, que sovint fa l’experiència
de la soledat, del sofriment, a més de les pròpies febleses i els dubtes personals.

«La vida del cristians —deia Benet XVI a la carta per al començament de l’Any de la
Fe— coneix l’experiència de l’alegria i del sofriment. Quants sants han viscut la so -
ledat! Quants creients són provats també en els nostre dies pel silenci de Déu, mentre
voldrien escoltar la seva veu consoladora!»54
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Davant d’aquestes situacions i proves, ens cal recordar una frase que es repeteix sovint:
ningú no arriba tot sol a comprendre la totalitat de l’Evangeli. Per això, tot creient
provat pot dir això: jo no trobo suport només en la meva fe, sinó també en la fe de
l’Església, dels cristians de tots els temps, de tots aquells que ens han precedit, des
de la Mare de Déu i els Apòstols fins als cristians que viuen avui. Ja la Carta als He-
breus dedica tot un capítol a la fe dels antics invitant a viure la fe amb constància:
«Així també nosaltres, envoltats d’un núvol tan gran de testimonis [...], llancem-
nos a córrer sense defallir en la prova que ens és proposada. Tinguem la mirada fixa
en Jesús, el qui ens ha de guiar pel camí de la fe i el qui la porta a la plenitud».55

Benet XVI dedica tot un apartat de la carta sobre l’Any de la Fe a recordar també
—com la carta als Hebreus— el «núvol de testimonis» de dos mil anys d’història de
l’Església: la fe de Maria i els Apòstols; la fe dels deixebles que van formar les prime -
res comunitats; la fe dels màrtirs —dels primers segles i de temps ben recents— que
van entregar la seva vida com a testimoniatge de la veritat de l’Evangeli i que van ar -
ribar fins al major do d’amor amb el perdó dels seus perseguidors; la fe dels religio -
sos i les religioses; la fe dels cristians que han promogut i promouen accions en fa-
vor de la justícia i de la promoció dels oprimits; la fe «d’homes i dones de tota edat
que donen testimoni del seu ser cristians: en la família, la professió, la vida pública
i l’acompliment dels carismes i ministeris que els confien».56

Com un dels actes propis de l’Any de la Fe, Benet XVI va fer aquesta proposta, que to -
ta comunitat ha de mirar d’acomplir donant-li un bon relleu: «En aquest any les comu -
nitats religioses, així com les parroquials, i totes les realitats eclesials antigues i noves,
trobaran la manera de professar públicament el Credo».57

Conclusió

Per ajudar-nos a tots a creure eclesialment i a edificar les nostres comunitats cristia -
nes sobre fonaments sòlids, he escollit uns elements que ens ofereix la primera encí-
clica del papa Francesc —especialment el capítol tercer— i he cercat de fer uns sug-
geriments per continuar aplicant el nostre Pla Pastoral partint de l’experiència pastoral
que estem fent entre tothom. He iniciat aquesta carta pastoral citant l’homilia que ens
va adreçar el papa Francesc l’endemà de la seva elecció, clarament sintetitzada en tres
verbs com tres exigències d’aquesta hora en la vida de l’Església: caminar, edifi car,
confessar.

Demano a Déu que les nostres comunitats cristianes puguin continuar caminant en
la fe, edificant la nostra Església de Barcelona en comunió amb el Sant Pare Francesc,
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amb l’Església universal i molt unida amb les Esglésies diocesanes del nostre entorn,
i sobretot confessant el Crist, el nostre Salvador. Hi poso punt final en la solemnitat
de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de la nostra arxidiòcesi. Us convido a com-
partir el desig amb què el Papa Francesc va cloure la seva homilia en aquell dia me-
morable, el 14 de març de 2013: «Desitjo que l’Esperit Sant, per la pregària de la Ma-
re de Déu, la nostra Mare, ens concedeixi a tots nosaltres aquesta gràcia: caminar,
edificar, confessar Jesucrist crucificat».58

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 24 de setembre de 2013, 
solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè, 
patro na de l’arxidiòcesi de Barcelona
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Decrets

DECRET 24/13.— Barcelona, 5 de setembre de 2013

Havent de procedir a la renovació del càrrec d’arxiprest en tots els arxiprestats de l’Ar -
xidiòcesi, cal procedir a la consulta prèvia al nomenament de nous arxiprestos, d’acord
amb les normes diocesanes;

PEL PRESENT decret disposem el següent:

1. Es procedirà a la consulta prèvia al nomenament d’arxiprestos dins un termini que
finirà el 15 d’octubre de 2013;

2. La consulta es farà d’acord amb les normes aprovades pel Sr. Cardenal Arquebis-
be en el dia 10 de setembre de 2009;

3. Encarreguem a la Secretaria General de l’Arquebisbat que, en connexió amb l’ar-
xiprest que ha de cessar, organitzi el desenvolupament de la consulta;

4. El termini per enviar les actes amb el resultat de la consulta s’acabarà el 15 d’octu -
bre de 2013. Els nous arxiprestos seran nomenats per un període de quatre anys.

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
Secretari general i Canceller

DECRET 25 /13.— Barcelona, 17 de setembre de 2013

Atès que el Rvd. Sr. Josep A. Arenas Sampera s’acull a la jubilació canònica i renun-
cia a les responsabilitats pastorals que fins ara tenia a l’Arxidiòcesi.

PEL PRESENT document es fa efectiva la jubilació del Rvd. Sr. Josep A. Arenas Sam -
pera, la renúncia a tots els seus càrrecs pastorals a l’Arxidiòcesi i es decreta el seu pas
a la situació de prevere emèrit, per les raons adduïdes.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller



DECRET 26/13.— Barcelona, 26 de setembre de 2013

Vist l’expedient instruït en aquesta cúria arxidiocesana a instància del Rvd. Sr. Emi-
li Gil Batllori, prevere de la diòcesi de Santa Marta (Colòmbia), per a la seva incardi -
nació en aquesta Arxidiòcesi de Barcelona, on resideix des de fa alguns anys, amb
llicència del seu Rvdm. Prelat;

Atès que l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Santa Marta ha concedit a l’esmentat prevere
l’excardinació perpètua i absoluta d’aquella diòcesi en lletres expedides el 30 de març
de 2012;

Donat que s’acompleix el que requereix el cànon 269 del Codi de dret Canònic respec -
te a la incardinació de preveres que pertanyen a una altra jurisdicció;

PER AQUEST DECRET, vist el resultat de les diligències practicades a aquest efec-
te i observades les degudes formalitats canòniques, decretem la incardinació perpè-
tua i absoluta del Rvd. Sr. Emili Gil Batllori en aquesta arxidiòcesi de Barcelona per
al seu servei, segons les normes canòniques.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 27/13.— Barcelona, 26 de setembre de 2013

Acceptada la petició que ens ha estat presentada pel secretari del Centre de Pastoral
Litúrgica (CPL), en què sol·licita la modificació de l’article núm. 2 dels seus estatuts;

Atès que l’article modificat relatiu a la nova seu legal de l’entitat compleix els requi-
sits establerts en la disciplina vigent de l’Església i que fou aprovat per acord del pa-
tronat de l’entitat en sessió celebrada el 29 d’abril de 2013;

PEL PRESENT decret aprovem les modificació de l’article 2 dels estatuts de l’esmen -
tada entitat Centre de Pastoral Litúrgica (CPL) que queda redactat, d’ara endavant,
tal com segueix:

Article núm. 2: «El centre tindrà el seu domicili al carrer Nàpols, 346, 1r, de
Bar celona. El domicili podrà ser traslladat, per acord de l’Assemblea del Cen -
tre, que en donarà notificació a l’Ordinari Diocesà.»
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Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Cartes

Carta convidant a l’Eucaristia i vetlla de pregària per la Pau a la
Catedral de Barcelona

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, Déu vos guard,

El Papa Francesc en el seu parlament a l’Àngelus del diumenge passat 1 de setembre,
va parlar amb molta claredat i rotunditat sobre la guerra i la pau, i va demanar, espe -
cialment davant del que està succeint a Síria, que treballem per la pau. Va afegir que
«amb totes les meves forces demano a les parts en conflicte que escoltin la veu de la
seva consciència, que no es tanquin en els propis interessos, sinó que vegin en l’altre
un germà i que emprenguin amb valentia i decisió el camí de l’encontre i de la nego -
ciació, superant la confrontació cega».

La pau és un do de Déu i cal demanar-la al Príncep de la Pau. Per això el Papa Fran-
cesc ha decidit convocar tota l’Església el proper 7 d’aquest mes, vigília de la Nativi -
tat de Maria, Reina de la Pau, a una jornada de dejuni i de pregària per la pau a Síria,
a l’Orient Mitjà i a tot el món.

Coincidint amb la trobada de pregària i de penitència que el Papa celebrarà a la Plaça
de Sant Pere el dia 7 de setembre al vespre, invito els diocesans a trobar-se en la cele -
bració de l’Eucaristia i en la vetlla de pregària que se celebrarà a la Catedral de Bar -
celona el dissabte, 7 de setembre, de les 19 h. a les 21 h. Convido, doncs, tots els pas-
tors de les parròquies i comunitats a demanar als seus fidels a unir-se el proper 7 de
setembre al dejuni i a la pregària, organitzant, també si s’escau, un acte comunitari.

La Delegació diocesana d’ecumenisme i relacions interreligioses de l’arxidiòcesi or-
ganitza una trobada interreligiosa de pregària per aquestes intencions el dissabte, 7
de setembre, a les 12 hores, a l’església de Sant Pau del Camp, de Barcelona.
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Em plau molt agrair-vos la vostra col·laboració i la vostra participació en aquests ac-
tes per tal de demanar insistentment a Déu la pau, seguint la invitació del nostre esti -
mat Papa Francesc.

Amb una salutació molt cordial,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 3 de setembre del 2013

Carta convidant a l’Eucaristia per a les Confraries i Germandats a
la Basílica de la Sagrada Família

Benvolguts i benvolgudes,

Amb aquesta carta us invito a participar en l’Eucaristia que celebrarem a la Basílica
de la Sagrada Família el diumenge 20 d’octubre de 2013, a les 17 hores. Hi sou con-
vidats tots els membres de les Confraries i Germandats. Ens unirem per donar culte
i lloança a Déu amb la celebració de la mort i resurrecció de Jesucrist.

És motiu de joia aplegar-nos tots els qui formeu part de les Confraries i Germandats
a la nostra estimada i entranyable Basílica de la Sagrada Família, amb la seva belle-
sa singular i la seva simbologia religiosa.

Amb el desig, doncs, de poder-nos trobar el proper 20 d’octubre per a la celebració de
l’Eucaristia, us saludo molt cordialment,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 19 de setembre de 2013

Homilies i al·locucions

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, durant l’acte de pregària per la pau a Síria. Catedral de
Barcelona, 7 de setembre de 2013

Ens hem reunit a la Catedral de Barcelona invitats pel Sant Pare Francesc per pregar
per la pau a Síria, a l’Orient Mitjà i al món. La pau és un bé importantíssim i molt ne -
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cessari per a la realització de les persones. La guerra és violència i la violència engen -
dra més violència.

Cal trobar camins de diàleg, d’encontre i de pacte per evitar les guerres i per acabar
les guerres. Cal condemnar l’atac que es féu amb l’ús de les armes químiques contra
civils innocents. Cal que la comunitat internacional amb la col·laboració dels països
realitzin una acció per a un immediat acabament de la guerra a Síria i per arribar a
una autèntica i inclusiva negociació de pau.

La pau és un do de Déu. Per a això ens hem reunit aquí a la Catedral i en les comuni -
tats parroquials i religioses per demanar aquest do al Príncep de la Pau. Hem de
pregar amb molta confiança en Déu per tal que la nostra pregària, unida al dejuni, si-
gui ben eficient. Estem pregant ben units al Papa a la Plaça de Sant Pere i amb els
creients d’arreu del món.

Per motius pastorals no puc estar aquí amb vosaltres, però hi estic ben present amb
l’afecte i la pregària. Prego amb vosaltres perquè es faci efectives aquelles paraules
del Papa Francesc a l’Àngelus del diumenge passat: «No més guerres!», «que acabin
les guerres!», «que es trobin camins de diàleg i d’encontre, de respecte i de pacte, en
definitiva, d’autèntica pau».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraules del Sr. Cardenal Dr. Lluís Martínez Sistach, en la concessió
del guardó de Rotary d’Honor. Barcelona, 17 de setembre de 2013

Les meves primeres paraules són per a donar gràcies, agrair de cor aquest impor-
tant guardó que els responsables de Rotary Club m’han atorgat: el Pint del Rotary
Club.

És un reconeixement i una distinció que considero que va dirigida no només a la me-
va persona i al meu servei que presto a l’Església i a la societat, sinó que es distingeix
també i de manera significativa moltíssimes persones i institucions que juntament
amb mi han fet i estan fent moltíssimes coses boniques i molt positives pel bé de les
persones i especialment dels pobres i necessitats.

El bisbe, com sabeu bé, és el pare dels pobres, però un servidor necessito moltes mans
per poder arribar als germans necessitats, que cada dia són dissortadament més, a
causa, especialment, de la crisi econòmica que estem vivint des de l’any 2008.

En aquest sentit, si m’ho permeten els responsables de Rotary Club, el guardó va diri -
git també a aquesta important institució, ja que forma part dels molts braços i mol-
tes mans que m’ajuden a realitzar la responsabilitat eclesial que tinc de ser pare dels
pobres.
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Per això, desitjo agrair a Rotary Club el treball que està realitzant ajudant diversos
menjadors socials de parròquies per tal que moltes persones necessitades puguin
menjar. Segueixo de temps, per la relació amb els seus dirigents, el que estant fent
—penso en els menjadors de les parròquies de Núria, de Sant Eugeni, de Santa Tecla,
de Sant Adrià— facilitant el transport en motiu dels àpats, del menjar calent.

Amb goig sé que els responsables de Rotary Club estant desitjant augmentar el nom-
bre de parròquies que puguin ajudar amb la mateixa finalitat, perquè les necessitats
desgraciadament van augmentant. Us ho agraeixo i us encoratjo a mantenir aquesta
actitud solidària. Tots desitjaríem que aquesta important ajuda no fos necessària, pe-
rò avui, i penso que demà també, és i serà necessària.

Als ulls de la fe cristiana i escoltant Jesús en l’Evangeli, sabem que el Senyor quan
ens cridi al final de la nostra vida en aquest món —que desitjo que sigui llarga per a
tots— ens acollirà amb la seva abraçada amorosa per a tota l’eternitat, tot dient-nos:
«Veniu, beneïts del meu Pare, perquè tenia gana i em donàreu menjar». Donant
menjar als nostres germans necessitats, el donem també per voluntat de Crist a ell
mateix.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal Dr. Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de
Barcelona, en la solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè, Basílica
de la Mercè, 24 de setembre de 2013

Conscients de la nostra identitat i de les nostres arrels cristianes, ens apleguem avui
a aquesta entranyable Basílica de la Mare de Déu de la Mercè per celebrar la solem -
nitat de la nostra Patrona. Generacions i generacions ho han fet abans que nosaltres.
Venim de lluny i ho fem també nosaltres, tot celebrant l’Eucaristia que, com sabem,
és l’acció de gràcies a Déu més excelsa. Com a barcelonins i també com a mem-
bres de les diòcesis de la Província Eclesiàstica de Barcelona, celebrem la festa patro -
nal del cap i casal de Catalunya, reconeixent la intercessió constant de la Mare de
Déu de la Mercè des de la fundació de l’Orde dels Mercedaris l’any 1218 a l’altar
major de la nostra Catedral.

L’orde de la Mercè va néixer per alliberar els captius que estaven privats de llibertat
en les presons lluny del seu país i, com diu el Pare Miquel d’Esplugues, els merceda -
ris ho feien «comerciant amb els qui tenien empresonats els cristians i, en tot cas, si
això calgués, donant-se ells mateixos en rescat dels qui gemegaven en les presons de
moreria» (cf. Del Ordre Nostra Senyora de la Mercè).

L’ideal de la Mercè és ben actual en el nostre temps on hi ha moltes menes d’esclavi -
tud que impedeixen a les persones realitzar-se plenament. La llibertat és condició in-
dispensable per a assolir una vida humana i cristiana autèntica i plena. Cal agrair als
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pares mercedaris el treball pastoral que estan fent en les presons de casa nostra per
a ajudar els empresonats i les seves famílies.

L’Església està present enmig del món i al servei de la humanitat. Com Maria, Je-
sús i els apòstols, que es feren presents en aquell banquet nupcial de Canà de Gali-
lea. Presents en un esdeveniment humà important pels esposos, familiars i pel mateix
poble. I van prestar un servei molt preuat, ja que s’acabava el vi del banquet i la inter -
cessió de Maria, aconseguí que Jesús fes allà el seu primer miracle, convertint l’aigua
de les gerres en el vi millor del banquet.

És ben cert que aquella dificultat «no tenen vi» era material i alhora volia significar tot
tipus de necessitats materials i espirituals que fan sofrir les persones, les famílies i
els pobles. Jesús, Déu i home, va fer aquell miracle per ajudar aquells esposos per-
què Déu ens ha creat a la seva imatge i semblança i ens ha alliberat del pecat fent-nos
fills i filles seves. Maria, conscient que el Senyor cerca sempre el nostre bé, digué als
qui servien en el banquet que fessin el que Jesús els digués. I ho feren així i el resul -
tat fou òptim.

Prendre consciència com a persones que Déu ens ha donat i respecta sempre la nos-
tra llibertat i vol el que sigui millor per a nosaltres, ens fa més lliures i ens realitza
més. Perquè Déu ens coneix i ens estima, més que no pas ens coneixen i ens estimen
els nostres pares. Benet XVI, a la Basílica de la Sagrada Família, en aquell memora-
ble 7 de novembre de 2010, ens va dir: «Si l’home deixa entrar Déu a la seva vida i
en el seu món, si deixa que Crist visqui en el seu cor, no es penedirà, sinó que expe-
rimentarà l’alegria de compartir la seva mateixa vida sent objecte del seu amor infi-
nit». Déu és amor i l’únic que pot respondre a l’anhel de plenitud de la persona hu-
mana. Déu no és en absolut el contrincant de l’home, tot al contrari. Fer cas sempre
de les paraules de Maria, «Feu el que Jesús us digui», ens marca un programa de vi -
da per a assolir la plenitud, la llibertat i la felicitat.

Aquest any celebrem el 1700 aniversari de l’Edicte de Milà i és pertinent recordar-
lo i situar-lo en les relacions entre l’Església i la societat, entre l’Església i l’Estat.
S’ha escrit que l’Edicte de Milà del 313 té una importància transcendental perquè
marca el libertatis initium, l’inici de la llibertat del món modern (Persecuzioni, lai-
cità, liber tà religiosa. Dall’Editto di Milano allà «Dignitatis humanae», Roma 1991,
928). Aques ta manifestació indica que les mesures signades pels emperadors Cons-
tantí i Liani, significaren no només el final de la persecució contra els cristians a l’im-
peri romà, sinó també l’acte del naixement de la llibertat religiosa i de la laïcitat de
l’Estat.

Són molt conegudes aquestes paraules de Jesús: «Doneu al Cèsar el que és del Cèsar
i a Déu el que és de Déu». Aquest és el fonament antropològic d’aquell Edicte i del
dret fonamental de la llibertat religiosa. Benet XVI comenta aquesta frase evangèli-
ca i afirma: «Si en les monedes romanes estava impresa l’efígie del Cèsar i per això
se li havien de donar, en el cor de l’home està l’empremta de Creador, únic Senyor
de la vida. L’autèntica laïcitat no consisteix en prescindir de la dimensió espiri-
tual, sinó en reconèixer que aquesta, radicalment, és garant de la nostra llibertat i
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de l’au tonomia de les realitats temporals». (Audiència general, 17 de novembre de
2008).

El fet religiós està present en la societat i l’Estat no pot ignorar-lo. Pretendre que l’Es-
tat laic hagi d’actuar com si aquest fet religiós, fins i tot com a cos social organitzat,
no existís, equival a situar-se fora de la realitat. El laïcisme, que exclou de l’àmbit
públic de la convivència social la dimensió religiosa, contempla una societat que no
és la societat real. A la societat hi ha homes i dones que són creients i que no són
creients i els qui tenen una religió la viuen i la celebren enmig de la convivència social.

El servei que presta l’Església a la societat és de molta magnitud, en les obres de mi-
sericòrdia corporals i espirituals. Avui, enmig de la crisi econòmica, Càritas, parrò-
quies i institucions eclesials presten un preuat ajut a moltíssimes persones i famílies
en les seves necessitats de menjar, de vivenda, de treball, d’autoestima i en les se-
ves necessitats espirituals. El meu estimat antecessor, el Cardenal Narcís Jubany, del
qual enguany celebrem el centenari del naixement, parlava de la funció «nutrícia» de
l’Església en les societats.

Penso que en les societats democràtiques han d’existir grups socials, religiosos i cul-
turals que s’ocupin d’una irrigació espiritual i ètica dels ciutadans, per tal que aquests,
en el lliure exercici dels seus drets i la seva participació política, transmetin a la so-
cietat el reflex d’aquestes sensibilitats morals i exigeixin als qui aspiren al poder po-
lític o l’exerceixen, el respecte, la protecció i la promoció d’aquest saber espiritual
sense el qual no pot existir una societat lliure ni una ciutadania responsable.

El servei més preuat que realitza l’Església és anunciar Jesús i el seu Evangeli per
oferir als homes i les dones l’autèntica felicitat que s’inicia limitadament en aquest
món i s’assolirà plenament per tota l’eternitat en el cel.

Per això, com ens demana el Papa Francesc, l’Església, els cristians, les comunitats
hem d’anar a les perifèries geogràfiques, existencials i religioses per oferir el tresor
que tenim, la nostra fe en Jesucrist, únic salvador. Aquesta és la missió evangelitza-
dora de l’Església per la qual ha estat fundada.

En la llarga audiència privada que em concedí el Papa Francesc el 6 d’aquest mes,
ens va encoratjar a tots en el treball evangelitzador per tal de manifestar l’amor i la
misericòrdia de Déu a tots els homes i dones d’avui ja que tothom desitja ser estimat
i ser feliç.

Als peus de la nostra Mare i Patrona, la Mare de Déu de la Mercè, demanem la seva
intercessió per a la nostra estimada ciutat de Barcelona i per a les diòcesis de la Pro -
víncia Eclesiàstica de Barcelona, per a tots els homes i dones que tenen mancan ces
en el seu cos i en el seu esperit.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Catequesi a Roma amb motiu de la Trobada Internacional de Cate-
quistes

CATEQUESIS

ESCOGIDOS/DAS POR EL SEÑOR PARA SER CATEQUISTAS

Catequesis a los y a las catequistas españoles con motivo
del Año de la Fe por el Dr. Lluís Martínez Sistach, Carde-
nal Arzobispo de Barcelona Iglesia parroquial de San Gre -
gorio 

Roma, 28 de septiembre de 2013

1. Mis primeras palabras al encontrarme con todos vosotros, hombres y mu-
jeres catequistas, son para agradeceros vuestro trabajo eclesial

Gracias por este ministerio eclesial que ejercéis. Gracias por vuestro amor a Jesucris-
to y a la Iglesia y a los que ayudáis a catequizar. Gracias por vuestra generosidad, dan -
do vuestro tiempo para esta importantísima tarea eclesial. Gracias por haber veni do
a Roma, a la sede del Obispo de Roma, Francisco, convocados por él en este Año
de la Fe. El Obispo de Roma y sucesor de Pedro nos confirma en la fe y los catequis-
tas —que estáis al servicio de enseñar los contenidos de la fe a los catequizandos—
deseáis que el Papa Francisco mañana en la celebración de la Eucaristía os confirme
en la fe.

También hemos de agradecer que con motivo del Año de la Fe se hayan dedicado es-
tos días en Roma para los catequistas de todo el mundo. Es un reconocimiento de la
Iglesia a la importancia de vuestro ministerio y un agradecimiento por vuestra labor. 

Hay otro motivo para daros gracias, queridos y queridas catequistas. Dada la reali-
dad religiosa de los países de la Europa occidental, experimentáis que hay muchas
familias que los padres celebran el sacramento del matrimonio y que incluso han bau-
tizado a sus hijos de pequeños, pero no han iniciado en absoluto los hijos en la fe y la
oración. Los padres son los primeros catequistas de sus hijos, pero muchísimos de
ellos han claudicado de esta gozosa responsabilidad. Y sois vosotros catequistas quie-
nes les iniciáis en la fe, les enseñáis a rezar y los contenidos de la fe. 

Como afirma el documento La catequesis de la comunidad, de la Conferencia Epis-
copal Española, de 22 de febrero de 1983, el primer anuncio del Evangelio es el co-
razón de la acción misionera de la Iglesia y pide el anuncio explícito de la buena nue-
va del Reino de Dios, un anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús: su nombre, la
doctrina, la vida las promesas y el misterio de Jesús de Nazaret (cf. N. 40; véase tam-
bién: Pablo VI, Evangelii nuntiandi, 22).

La catequesis educa la adhesión dada al primer anuncio, como afirma la Catechesi
tradendae, «gracias a la catequesis, el “kerigma” evangélico —primer anuncio ardo-
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roso que un día transformó al hombre y lo condujo a la decisión de entregarse a Je-
sucristo por la fe— se profundiza poco a poco, se desarrolla en sus corolarios implí -
citos, explicado mediante un discurso que se dirige también a la razón, orientado ha-
cia la práctica cristiana, a la Iglesia y al mundo» (N. 25). 

El Directorio General de Catequesis, refleja la situación actual y la doble tarea que
realizáis en la catequesis: «La catequesis supone la adhesión global al Evangelio pro-
puesto por la Iglesia. Pero frecuentemente se dirige a hombres que, a pesar de que
pertenecen a la Iglesia, nunca, de hecho, han dado una verdadera adhesión personal
al mensaje de la revelación» (N. 18).

En los planteamientos pastorales de hoy está muy clara la conciencia de una gran ur-
gencia: recuperar y actuar la «primera evangelización» y el «primer anuncio» del
Evangelio. Estáis realizando una doble labor: evangelizáis y catequizáis. En la ma-
yor parte de los que catequizáis, tenéis que ofrecerles el primer anuncio, evangelizar-
los y después de anunciarles el kerigma, catequizarlos. Sabéis muy bien que hoy los
límites entre evangelización y catequesis, en muchísimos casos, son poco precisos
porque hay que realizar la doble labor. Estáis haciendo un servicio eclesial importan-
tísimo, ya que muchos niños y adolescentes, sin vuestro trabajo no conocerían a Je-
sús y su Evangelio. Gracias, de corazón por todo ello.

2. Dejemos que la Palabra de Jesús nos ayude a entender y a valorar más vues-
tro ministerio de catequistas

Escuchemos con actitud de fe este fragmento del Evangelio de San Juan 15,9-17:

«Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guar-
dáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado
los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto pa-
ra que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud.

Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tie-
ne amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos
si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que
hace su señor; a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre
os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os
he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanez-
ca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que
os améis unos a otros».

Hemos escuchado un fragmento evangélico riquísimo de contenido y que va dirigido
a todos y a cada uno de nosotros. En este texto, Jesús nos habla directamente y a vo -
sotras y a vosotros como catequistas. Este servicio eclesial que prestáis está muy pre-
sente en estas palabras llenas de amor que el Señor os dirige. Voy a comentar sola-
mente algunos contenidos del texto evangélico.
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1.o) Como el Padre me ama, así os amo yo:

Jesús nos dice que de la misma manera que el Padre le ama, él nos ama a nosotros.
¿Cómo ama el Padre al Hijo? El Padre ama al Hijo desde toda la eternidad y para to-
da la eternidad porque Dios es eterno. Lo ama infinitamente, porque Dios es infini-
to. Y lo ama gratuitamente, porque Dios es amor puro.

De esta manera nos ama Jesús a todos y a cada uno de nosotros: Por las palabras de
Jesús queda claro que él nos ama de esta misma manera, lo cual nos llena de estupor
y satisfacción. 

Jesús nos ama eternamente: Desde la eternidad Dios te ha pensado, te ha conocido,
te ha amado. A ti y a todos, en tu personalidad intransferible. Te ama en la actualidad
y te amará por toda la eternidad. Pensar esto nos engrandece, nos sentimos más im-
portantes, porque es Dios quien nos ama de esta manera. En el cristianismo no hay
lugar a la reencarnación. Es nuestra personalidad intransferible, nuestro yo, el que
Dios ama y salva.

Jesús nos ama infinitamente: No lo podemos imaginar. Él nos ama grandiosamen-
te, sin límites, porque Dios es omnipotente e infinito.

Jesús nos ama gratuitamente: Esto si que lo podemos entender porque no podemos
merecer, comprar el amor de Dios. Como los padres, pero muchísimo más que ellos,
se trata de un amor gratuito, sin esperar nada a cambio. Se trata del amor de Dios que
es purísimo.

2.o) Vosotros sois mis amigos:

Jesús añade a su amor, la amistad. Nosotros hemos de amar a todos, pero no pode-
mos ser amigos de todos, no tenemos capacidad para ello. Él nos ha dicho que no
os digo siervos, sino amigos. Pero somos criaturas, y, por lo tanto siervos. Sin embar -
go él nos hace sus amigos.

Nos sentimos pequeños, indignos de su amistad, pero es él quien nos hace sus ami-
gos. Jesús nos da una razón importante: «Ya no os llamo siervos, porque el siervo no
sabe lo que hace su Señor; a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído
a mi Padre os lo he dado a conocer».

Qué importante es esto para los y para las catequistas: Jesús os ha dado a conocer to-
do lo que ha oído de su Padre para que podáis enseñarlo a los catequizandos. Así, él
os hace sus amigos para que vosotros podáis vivir vuestra vida cristiana como amis-
tad con el Señor y podáis también ayudar con la catequesis a que muchas más perso-
nas puedan sentirse y vivir como amigos de Jesús. Tendremos que escuchar mucho
a Jesús para conocer lo que nos dice sobre lo que ha oído a su Padre. 

Somos amados por Jesús y somos sus amigos. Nos parecería que no se puede pedir
más. Pues, si, hay mucho más.
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3.o) No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he des -
 tinado para que vayáis y deis fruto:

Para la y el catequista sentirse llamados es de mucha importancia. Es Jesús, quien
nos ha escogido. El ha tenido la iniciativa. ¿Qué has visto en nosotros, Señor? Sen-
tiros siempre elegidos, escogidos también para el ministerio eclesial de catequistas.
Es Él quien os ha llamado para ello, a través del sacerdote, de muchas maneras.

El Señor se fía de vosotros, confía en vosotros, porque os confía un servicio eclesial,
el de catequista, para que deis fruto, para que ayudéis a los miembros de la comuni-
dad cristiana a conocer, celebrar, vivir y anunciar el Evangelio.

Todo lo que nos ha dicho Jesús nos mueve a querer responder a su amor y a su con-
fianza, manifestándole que nosotros también le amamos, no tanto como él nos ama,
pero si con todo nuestro corazón y aceptamos gustosos lo que nos confía poniendo
nuestra total confianza en él.

3. Conviene aquí recordar aquel examen que hizo Jesús resucitado a Pedro:
¿Simón, hijo de Jonás, me amas?

Jesús, a orillas del lago de Genesaret, hizo tres veces esta pregunta a Pedro, antes de
confiarle el ministerio de ser el primero de los Apóstoles y conferirle el primado en
la Iglesia para confirmar en la fe a los miembros de la misma. Ante las respuestas
afirmativas de Pedro, Jesús le confía el ministerio de pastorear a sus ovejas y a sus
corderos (Jn 21,15-18).

Jesús también os hace a vosotros y a vosotras —queridos y queridas catequistas— la
misma pregunta y ante vuestra respuesta afirmativa os confía este importante minis -
terio de catequistas.

Ejercéis este servicio eclesial por vuestro amor a Jesús, que queréis que sean muchos
los que le conozcan y le amen; y por vuestro amor a los catequizandos, porque les
queréis ofrecer el tesoro que tenéis: vuestra fe en Jesús; queréis ofrecerles Jesús y su
Evangelio; queréis propiciarles un encuentro personal con Jesús.

4. La vocación del catequista

Ser catequista es una vocación, no es una simple actividad que se hace por un deseo
o capricho personal. La vocación significa llamada. La vocación la da Dios y nos lle-
ga a través de la Iglesia. Tener vocación equivale a sentirse llamado, llamada por Dios
en el seno de la Iglesia.

Hemos escuchado que Jesús nos dice que nos ha escogido para realizar una tarea que
dé fruto. El Señor os ha escogido para ser catequistas. Esto es muy serio y muy im-
portante. Uno descubre la necesidad de anunciar a Jesucristo a las personas que no
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le conocen o le conocen poco y considera la posibilidad de realizarlo y se ofrece o
acepta la petición que se le ha hecho para prestar el ministerio de catequista en el se-
no de la comunidad.

Esta vocación encuentra su fuente en el bautismo que recibisteis y nace de vuestro
amor a Jesús y de vuestro amor a los catequizandos y os une íntimamente a la obra
salvadora del Señor.

Es vuestro amor a Jesús que os impulsa a catequizar. Él murió y resucitó por la sal-
vación de todos los hombres y mujeres de la humanidad. Así queréis colaborar en la
obra del Señor con el fin de que llegue a cuantos más mejor, que sean más y más las
personas que le conozcan y le amen.

Asimismo, vuestro amor a los hermanos, a los catequizandos os impele a ofrecerles
lo mejor que tenéis, vuestro tesoro más valioso, que es Jesús y su Evangelio, la fe de
la Iglesia, y lo hacéis como catequistas.

Es una vocación que recibís y es una vocación para realizar una tarea muy importan-
te y muy necesaria. No hacéis de catequistas. Principalmente sois catequistas, y co-
mo dijo el Papa Francisco en el Congreso de Catequesis que se está celebrando en
Roma estos días.

La catequesis forma parte del anuncio a Jesús y de su Evangelio, que junto con la ce-
lebración de la fe y el testimonio de la caridad, son las tres dimensiones esenciales,
constitucionales de la Iglesia. Si deja de existir una de estas tres dimensiones en una
parroquia, ésta no es plenamente Iglesia, no es una comunidad eclesial. Fijaros, pues,
que importante que es la catequesis para una parroquia y una comunidad cristiana.

Tenéis que conservar siempre la conciencia de la vocación de catequista. Sentiros lla-
mados y llamadas por el Señor para realizar este ministerio eclesial, especialmente
ante las dificultades que os podáis encontrar en una sociedad secularizada como es
la nuestra. Pensad siempre: no es algo que realizo por mi cuenta, es obra de la Iglesia
que el Señor llamándome me ha confiado. Eso os dará ánimo y coraje y plena con-
fianza en el Señor que nunca os dejará y continuará dándoos el Espíritu Santo. Esto
os dará la debida autoestima que es necesaria para realizar bien y con satisfacción un
servicio eclesial. 

5. Ministerio del catequista

La catequesis es un auténtico servicio eclesial que se realiza en la Iglesia, con la Igle-
sia y para la Iglesia. Este ministerio no es fruto de una iniciativa privada, al margen
de la comunidad cristiana, sino que se realiza por parte de un miembro de la comuni -
dad cristiana, parroquial, por encargo de la Iglesia y en nombre de la Iglesia.

En el Sínodo de Obispos dedicado a la nueva evangelización para la transmisión de
la fe, de octubre de 2012, se planteó entre los miembros del Sínodo episcopal si se
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tenía que institucionalizar como un ministerio la labor del catequista, de la catequis -
ta. Yo participé en este Sínodo y os puedo decir que dio pie a intervenciones muy in-
teresantes.

Habían dos opiniones: los representantes de los episcopados de África y América del
Sur opinaban que si, ya que los catequistas se dedican plenamente a esta labor ecle-
sial, más amplia incluso que la catequesis. Mientras que los de Europa opinaban que
no, dada la labor importantísima pero a tiempo limitado de los catequistas en nues-
tro continente. Al margen de su institucionalización y reglamentación, hay que decir
que se trata de un ministerio que tiene distintas formas de realización.

Los y las catequistas estáis realizando un trabajo eclesial, sois Iglesia y colaboráis en
una tarea esencial de la Iglesia. La catequesis siempre es una de las tareas primordia-
les de la Iglesia. Está incluida en los últimos encargos que el Señor dio a los após-
toles: «Id y convertid a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he dicho» (Mt 28,19
ss). La Iglesia tiene que catequizar y necesita a muchos de sus miembros que con la
debida preparación realicen explícitamente este encargo de Jesús.

El y la catequista, en esta línea, participan de la misión evangelizadora, que como sa-
bemos, consiste en anunciar a Jesús y el Evangelio: evangelizar y catequizar. Esta es
la misión esencial de la Iglesia ya que ésta existe para evangelizar. El y la catequis-
ta reciben una «misión» de la Iglesia, un auténtico encargo.

El y la catequista son puente entre Dios y el catequizando con el fin de acercar Dios
a él y él a Dios. Esta tarea consiste fundamentalmente en propiciar un encuentro per-
sonal del catequizando con Jesús. Como nos dijo Benedicto XVI, en su encíclica Dios
es amor, es el encuentro personal con Cristo lo que nos convierte en cristianos. Se
trata de ofrecer una ayuda para que se encuentren Dios y el catequizando.

Dios llama y el y la catequista ayudan al catequizando para que dé una respuesta al
Señor. En realidad —ya que su misión es la de ser puente— se convierte en un ins-
trumento personal, un servidor y un animador. La catequesis propicia que la llama-
da divina de amor y de salvación llegue a la persona y que ésta la descubra, la entien-
da, la valore como algo inédito y fascinador.

El trabajo del y de la catequista consiste en desvelar la fe del catequizando y condu -
cirlo hacia Jesús. Nunca conducirlo hacia el catequista, porque sólo Cristo es el Me -
sías. La acción catequética es la obra llevada a término en común por su verdadero
autor, Dios, y por el receptor, el catequizando. El catequista ha de ser un instrumen to
de Dios. Para ello, el y la catequista han de crear ambiente, motivar, animar, repre-
sentar, con el fin de que la Palabra de Dios sea viviente y actual para los que son ca  te -
quizados, interpele y propicie una respuesta y conduzca a la oración. 

Jesús es quien os confía este ministerio. Él que os conoce y os ama desde siempre y
para siempre confía en vosotros, queridos y queridas catequistas. A pesar de vuestras
limitaciones. El os confía esta tarea importantísima: catequizar a tantas personas que
el Señor ama y desea darse a conocer más y mejor.
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Esto pide responder a la confianza que os tiene, preparando bien la catequesis, lle-
vando una vida cristiana ejemplar, formándoos periódicamente para que esta tarea
que el Señor os confía, dé frutos abundantes como él espera y con su ayuda será una
realidad. Esta confianza pide, además, confiar plenamente en el Señor, recordando
aquellas palabras de Jesús: «Yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mun-
do» (Mt 28,20) y también las dirigidas al apóstol Pablo: «En tu debilidad se mani-
fiesta más mi fuerza» (2Co 12,9).

6. Espiritualidad del y de la catequista

El ministerio de catequista incide plenamente en la vida humana y cristiana del cate -
quista. Porque no se trata de realizarlo como algo marginal a la propia vida, ni como
si se tratara de un trabajo sin involucrar en absoluto la propia vida cristiana. El ca-
tequista no hace de catequista sino que es catequista.

Se trata de un ministerio que se recibe de Jesús y de la Iglesia y se ejerce por amor a
Dios y a la Iglesia. La catequesis se realiza con las palabras y con el testimonio de la
propia vida. Ser catequista y realizar este ministerio eclesial pide una espiritualidad
que tiene como cuatro características:

1.o) Una espiritualidad cristocéntrica:

La vida cristiana del y de la catequista está centrada en Cristo, en el Señor, Dios y
hombre, muerto y resucitado, único Salvador. La labor constante del catequista es co-
municar con su enseñanza y su ejemplo, la vida y la doctrina de Jesús. Así, es nece-
sario que el y la catequista mantengan una relación constante con Cristo, que le co-
nozcan más y más, le quieran mucho y le imiten siempre.

Es necesario que en la oración y la eucaristía se acerquen a Jesús y como el apóstol
Juan en la Santa Cena, recostados en el pecho de Jesús, pongan su oído en el cora-
zón del Señor para escuchar sus latidos de amor y misericordia hacia toda la huma-
nidad y cuanto el Señor les comunica para manifestar a los catequizandos y hablar al
Señor de ellos.

Es muy conveniente que el trato y la relación interpersonal del y de la catequista con
el Señor, lo sepan comunicar a los catequizandos para que ellos puedan mantener
también este trato y esta relación. Esto se consigue en las sesiones de catequesis, en
la oración inicial y final: la catequesis conduce a la oración. 

De aquí deriva un gran sentido de desprendimiento personal por parte del y de la
catequista. Hay que presentar a Jesús, quien es y qué dijo, con toda la objetividad,
verdad y fidelidad. No hemos de ofrecer nuestras opiniones personales, sino la fe
de la Iglesia en los contenidos de la catequesis. Los que reciben la catequesis tienen
derecho a conocer la fe de la Iglesia con objetividad y fidelidad. Esta es una exigen -
cia fundamental para los que ejercéis este delicadísimo servicio de la catequesis.
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Todo catequista tiene que aplicarse a sí mismo la misteriosa frase de Jesús: «Mi doc-
trina no es mía, sino del que me ha enviado» (Jn 7,16). Y la de San Pablo: «Yo reci-
bí del Señor la misma tradición que os he transmitido» (1Co 11,23). Esto supone cono -
cer bien el contenido de la fe cristiana, del Credo y de la moral católica para enseñar
lo que cree la Iglesia. Esto pide que Jesús ocupe un lugar central en la vida del y de la
catequista, que Cristo sea su norte y que el Evangelio y las enseñanzas de la Iglesia
marquen su vida cotidiana. Se trata también de la coherencia entre lo que cree mos y
enseñamos y nuestra vida, evitando un divorcio entre fe y vida, que es muy nocivo
para nosotros mismos, para los catequizandos y según el Concilio Vaticano II, es una
de las causas de ateísmo.

2.o) Espiritualidad contemplativa y bíblica:

La oración es básica para preparar y realizar las catequesis. Es necesario una vida de
oración, dedicar cada día unos momentos generosos a la oración, a estar con quien
sabes que te ama —como diría Santa Teresa de Jesús—, para conocerle, amarle e imi-
tarle más y más. Santo Tomás de Aquino —gran teólogo y prolífico escritor— de-
cía que había aprendido más en la oración que en los libros. Os invito a preparar las
catequesis en y con la oración, pidiendo al Señor luz y diciéndole: «qué quieres que
diga, Señor, a estos catequizandos, que son tuyos». 

Fundamentalmente, el y la catequista contemplan a Cristo en los cuatro evangelios.
Es muy conveniente que conozcan los salmos y que hagan oración con la Palabra
de Dios. Es muy necesario para realizar este ministerio de catequista conocer la Bi-
blia, con la lectura de fe y también ayudándose de cursos de formación para adultos
en la parroquia o en algún Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Los cristianos
estamos inmersos en la historia de la Salvación, y ésta empezó en el Antiguo Testa-
mento y llegó a su plenitud en el Nuevo Testamento. 

Benedicto XVI, en su exhortación apostólica La Palabra del Señor, indica que el en-
cuentro de los discípulos de Emaús con Jesús, descrito por el evangelista Lucas (cf.
Lc 24,13-35), representa en cierta manera el modelo de una catequesis en el centro
de la cual hay la explicación de las Escrituras, que solamente Cristo es capaz de dar,
mostrando en él mismo su cumplimiento (cf. N. 74).

En el centro de la catequesis tiene que haber siempre el encuentro con la Biblia, la Pa -
labra de Dios. Recordemos lo que decía San Jerónimo: «La ignorancia de las Escritu -
ras, de hecho, es la ignorancia de Cristo» (Comentario al profeta Isaías, Prólogo cita do
en la Dei Verbum, 25). Podríamos decir que las Escrituras son el libro de la cateque -
sis, no un subsidio. La introducción de la Biblia en la catequesis ha sido una de las gran -
des líneas de renovación catequética postconciliar. El recurso a las grandes na rra cio -
nes bíblicas inicia la fe, la profundiza y la alimenta.

Como nos dice el Directorio General de la Catequesis, la catequesis «ha de estar total -
mente impregnada del pensamiento, el espíritu y las actitudes bíblicas y evangéli cas,
a través de un contacto asiduo con los textos mismos y hay que recordar que la cate-
quesis será más rica y eficaz como más lea los textos con la inteligencia y el co razón
de la Iglesia» (N. 127).

BAB 153 (2013) - setembre [45]  459



3.o) Espiritualidad eclesial:

El y la catequista reciben la misión a través de la Iglesia y la realizan como una cola -
boración en la tarea que la Iglesia ha de realizar por encargo del Señor. Esta tarea se
recibe de la Iglesia y se ejerce en la Iglesia, con la Iglesia y para la Iglesia. No se pue-
de separar nunca el ministerio de catequista de la Iglesia porque es un ministerio emi-
nentemente eclesial.

Esto significa que el y la catequista vean siempre la Iglesia como aquello que es: la
esposa de Cristo, Cuerpo de Cristo y Madre nuestra. No podemos nunca separar Cris-
to de la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo y él es su cabeza. Si lo separa -
mos significa la muerte del cuerpo, de la Iglesia. Hemos de amar mucho a la Iglesia
que como Madre nos ha engendrado a la vida de hijos e hijas de Dios y nos conser-
va íntegro el depósito de la revelación, alimentando nuestra vida nueva con la Pala-
bra de Dios y los sacramentos.

Esto pide mantener e intensificar la comunión eclesial y amar a la Iglesia como nues-
tra madre en la fe. Testimonio de una cristiana: lloró cuando un amigo suyo criticaba
a la Iglesia. Razón que dio: «lloro porque la Iglesia es mi madre».

La fe que enseñamos en la catequesis tiene una dimensión eclesial. La encíclica Lu-
men fidei (La Luz de la Fe) del Papa Francisco, pero escrita a cuatro manos porque
la tenía muy ultimada el Papa emérito Benedicto XVI, habla de «la forma eclesial de
la fe», afirmando que «es imposible creer cada uno por su cuenta. La fe no sólo es
una opción individual que se hace en la intimidad del creyente, no es una relación ex-
clusiva entre el yo del fiel y el Tu divino, entre un sujeto autónomo y Dios. Por su
misma naturaleza, se abre al nosotros, se da siempre dentro de la comunión de la Igle-
sia» (Lumen fidei, 39).

Nos puede ayudar la mirada a la comunidad apostólica de Jerusalén. Los cristianos
«tomaban parte con asiduidad en la enseñanza de los Apóstoles, en la distribución de
las limosnas, en la fracción del pan y en la plegaria» (Ac 2,42). Es necesario que el y
la catequista sean miembros de una comunidad, se sientan integrados en la misma
y sensibilicen a la comunidad de que el ministerio que realizan es responsabilidad de
toda la comunidad.

El Mensaje del Sínodo de los Obispos de octubre de 2012, dedicado a la Nueva Evan-
gelización para la transmisión de la fe cristiana, se refiere a la actividad pastoral de los
catequistas y les pide que «orienten su presencia y su servicio en la Iglesia en la óp-
tica de la nueva evangelización, cuidando su propia formación humana y cristia na, el
conocimiento de la fe y su sensibilidad a los fenómenos culturales actuales» (N. 8).

4.o) Espiritualidad litúrgica:

La catequesis ha de llevar a los catequizados a celebrar la fe que tienen y que cono-
cen. La catequesis ha de conducir a la oración, a la relación interpersonal con el Se-
ñor de quien se habla en la catequesis. La catequesis ha ayudar a que se tome con-

460 [46] setembre - BAB 153 (2013)



ciencia de la necesidad de celebrar la fe, especialmente la eucaristía, el misterio pas-
cual del Señor. No hemos de separar la catequesis de la oración y celebración de la
fe, sino todo lo contrario. Por ello, la catequesis se ha de realizar en un clima de ora-
ción, de relación con Jesús que está en medio de los reunidos para la catequesis.

El y la catequista han de ser personas de oración, de trato personal con Cristo y han
de participar en la Eucaristía dominical con la comunidad, conscientes de que Jesús
al instituir este sacramento en el Cenáculo, nos dijo que hiciéramos esto en memoria
suya. La oración del y de la catequista es momento privilegiado para tratar con el Se-
ñor sobre la catequesis que está realizando ya que él es el auténtico catequista. Dado
que ejercen un ministerio eclesial, ayudaría mucho unirse a la Iglesia en la oración de
la Liturgia de las Horas, oración centrada en los salmos inspirados por Dios.

7. Jesús catequiza con vosotros

La catequesis es una tarea que os supera, porque es presentar a Jesús hombre y Dios
y a pesar de la preparación, siempre hay un desfase. Os supera, también, por las nue-
vas exigencias pedagógicas de los catequizandos de hoy. Ante estos retos, podríais
desanimaros y renunciar a esta vocación de catequistas, dejando este servicio eclesial
tan necesario.

Tened plena conciencia de que el Señor catequiza con vosotros y vosotras. El Señor
es el catequista principal. Él pondrá en vuestros labios aquellas palabras más perti-
nentes. Sentíos siempre acompañados por el Señor y también por el sacerdote que di-
rige la catequesis.

Queridos y queridas catequistas, preparaos lo máximo posible para realizar esta tarea
maravillosa. Es muy necesaria la preparación remota y la preparación inmediata, sin
olvidar la formación permanente. En esta formación es muy importante la ayuda que
ha de prestar siempre el sacerdote, tanto en la preparación de las catequesis como en
el acompañamiento de las y de los catequistas. Esta ayuda es imprescindible y a to-
dos nos consta el agradecimiento de los y de las catequistas a los sacerdotes que es-
tán a su lado ayudándoles en la preparación, en la formación y en la animación ante
dificultades que sin duda aparecen en la realización del ministerio de catequista.

Por otra parte, es muy conveniente que los catequizandos puedan constatar que es la
comunidad parroquial y cristiana que catequiza, con la presencia del sacerdote y de
los otros miembros de la comunidad que realizan juntos la catequesis.

Deseo resaltar la importancia de amar a los catequizandos. El amor crea un clima
pro picio para la comunicación y aceptación de lo que dice y enseña el y la catequis-
ta. Dios es amor y cuando se ama se hace presente Dios. El amor es el mejor lenguaje.

No os desaniméis ante dificultades y pocos éxitos visibles; por como vienen los niños
a la catequesis y por la no continuidad después de la primera comunión. «Éxito» no
es un término que denomine a Dios; si que lo son «amor», «esfuerzo», «cruz», etc.
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El desánimo también lo experimentaba un diácono en tiempos de San Agustín, co-
mentándole que estaba descontento de sus catequesis a los catecúmenos. San Agus-
tín no se extraña de las dificultades del diácono, porque él mismo las ha experimenta -
do: «También yo quedo siempre descontento de mis sermones... Me entristezco viendo
que mi lengua no sea suficiente para mi corazón. Quisiera comunicar a los oyentes
lo mismo que siento». (El arte de catequizar a los sencillos). El secreto para instruir
a los sencillos es amarlos con amor maternal. El Señor nos pide sembrar, más que re-
coger. Estad seguros de que lo que sembráis en la catequesis dará su fruto porque
ha quedado mucho en la mente y en el corazón de los que catequizáis. 

8. La catequesis os enriquece

Queridos y queridas catequistas, prestáis un servicio muy importante a la Iglesia, pe-
ro recibís mucho por este servicio. No sé si recibís más de lo que dais, pero cierta-
mente recibís mucho. Os facilita un mejor conocimiento de Jesús, nuestro único Sal-
vador. Os ayuda a intensificar vuestra relación personal con Jesús, en la oración, en
la celebración de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la Penitencia, y en el
conocimiento de los contenidos de la fe cristiana.

La catequesis que realizáis os hace más participantes de la misión de la Iglesia y co -
laboradores de la obra de la salvación de Jesús. Os sentís más miembros de la Iglesia
ejerciendo un ministerio eclesial en el seno de la parroquia o comunidad cristiana.
Os descubre una manera nueva de amar a los hermanos y de alguna manera partici-
páis de la caridad pastoral propia de los pastores, al amarles dándoles el conocimien-
to del amor que Dios les tiene y de su condición y vocación de hijos e hijas de Dios.
Les amáis, dándoles algo que no es caduco, que perdurará en ellos eternamente.

9. Conservad siempre la alegría de Jesús

En el fragmento evangélico que hemos escuchado, Jesús nos ha dicho que nos ha ha-
blado de estas cosas para que su alegría esté en nosotros y nuestra alegría llegue a
plenitud. Queridos y queridas catequistas: al sentiros escogidos y llamados para es-
te importante y necesario ministerio, sin duda la alegría del Señor está en vosotros.
Mantened esta alegría siempre. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona

Allocuzione del Cardinale Lluís Martínez Sistach, arcivescovo di Bar -
cellona, all’Incontro Internazionale per la Pace. Roma, 29 settem-
bre - 1 ottobre 2013

«Il martirio, una realtà dell’oggi»

Ho accettato con piacere di partecipare a questo pannello sul «màrtirio, una realtà de-
ll’oggi», perché questo è un argomento che tocca una fibra profonda nella coscienza
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di ogni cristiano consapevole. I martiri e la storia del martirio nel passato e nel pre-
sente sono, per i figli e le figlie della Chiesa, terra sacra. Dobbiamo entrarvi umilmen -
te e a piedi nudi per riuscire in qualche modo a capirlo. Anzi direi che dobbiamo an -
che entrare nella riflessione sul màrtirio in ginocchio, perché solo la fede e la preghie ra
a questi testimoni ci può aiutare a raggiungere una certa comprensione di questo fe-
nomeno, che è una costante nei venti secoli di storia della Chiesa.

1. La Chiesa dei martiri non è solo la Chiesa primitiva

La Chiesa è sempre la Chiesa dei martiri. Il libro dell’Apocalisse dà a Gesù Cristo il
nome di «testimone degno di fede» (Ap 1,5), cioè, di martire, perché —come è no-
to— il termine greco martys, martyros significa propio testimone, e, naturalmente «tes -
timone fedele» perché è la persona che ha subito la morte per testimoniare la sua fe -
de e la sua adesione a Cristo.

Tuttavia, fin dall’antichità è stato dato questo titolo anche a cristiani che, sebbene non
arrivarono a dare la vita per la loro fede, per essa sopportarono suplizi o l’esilio. Og-
gi possiamo dire che sono martiri —e, pertanto, testimoni— anche tutti coloro che,
a causa della loro fede, vengono emarginati in certi ambienti o in alcune società, o
che sono trattati come cittadini di seconda classe. Perciò, possiamo dare questo sacro
titolo a tutti coloro che sono disposti a dare e, di fatto, danno la vita per Cristo, sia
coloro che lo fanno in modo cruento e con la morte, sia coloro che vivono un marti-
rio incruento.

Gesù lo annunciò ai suoi primi discepoli e, in loro, ai suoi seguaci di tutti i secoli.
Dis se: «Il discepolo non è più grande del maestro. Se hanno perseguitato me, per-
seguiteranno anche voi». Gesù vinse il male del mondo dalla croce: Regnabit a lig-
no Deus. E nella tradizione cristiana vi è una frase profonda in cui si legge: «Ave crux,
spes nostra unica»: «Salve, o Croce, nostra unica speranza». Amava ripetere questa
frase la filosofa Edith Stein —o Santa Teresa Benedetta della Croce—, così ammira-
trice e profonda studiosa della teologia e della spiritualità della croce, in due testimo-
ni della nostra maggior tradizione religiosa: Santa Teresa d’Avila e Giovanni della
Croce. Abbiamo avuto occasione di ricordare Edith Stein come una martire del XX

secolo, insieme a San Massimiliano Maria Kolbe ad Auschwitz, il luogo del suo mar-
tirio, proprio in uno degli ultimi Incontri Internazionale per la Pace, promosso dalla
Comunità di Sant’Egidio.

Il martirio e la «scienza della croce» —per usare il titolo di una delle opere di Edith
Stein— ci conducono al cuore stesso di Cristo e della fede cristiana. E sono un gran-
de motivo di speranza. Viviamo, soprattutto in Europa occidentale e in America del Nord,
tempi di secolarizzazione, tempi di crisi di fede, tempi di una certa apostasía. Tutti
possiamo sentire la stanchezza di confessare e vivere la nostra fede. Tutti possiamo
sentire quello che San Giovanni della Croce chiamava la «notte oscura».

Cosa fare in questa situazione? Permettetemi un riferimento personale. Prima della
fine del l’Anno della fede, ho voluto dirigere ai miei diocesani di Barcellona una let-
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tera pastorale proprio sulla dimensione ecclesiale della fede. Già la lettera agli Ebrei
dedica un intero capitolo alla fede degli antichi per incoraggiare il credente a vivere
la fede con fedeltà e costanza. «Così anche noi, circondati da una così grande mol-
titudine di testimoni (...) mettiamoci a correre senza vacillare nella prova che ci vie-
ne proposta. Manteniamo lo sguardo fisso su Gesù, colui che deve guidarci nel cam-
mino della fede e che la porta a compimento» (Atti 12,1-2).

E Benedetto XVI dedicò un’intera parte della sua lettera apostolica dedicata all’An-
no della Fede a ricordare anche i testimoni della fede, in duemila anni di storia cris-
tiana, e in particolare i martiri: «Per la fede, i martiri donarono la loro vita come
testimonianza della verità del Vangelo che li aveva trasformati e resi capaci di rag-
giungere il più grande dono dell’amore con il perdono dei propri persecutori» (Por-
ta Fidei, 13). Mi sia permesso di dire che la Chiesa cattolica in Spagna visse, tra il 1936
e il 1939 del XX secolo, una sanguinosa guerra civile ed una persecuzione religiosa
implacabile, al fine di eliminare ogni presenza cristiana. Il 13 ottobre prossimo avre-
mo una nuova beatificazione di più di 500 di questi martiri, tra i quali vi sono vesco-
vi, sacerdoti, religiosi e religiose, seminaristi, laici, uomini e donne. Ebbene, tutti det-
tero una grande testimonianza di perdono dei loro persecutori e non vi fu, durante
tutta la persecuzione, neppure un solo caso di apostasia per salvare la propria vita. Per -
tanto, possiamo dire che per noi poveri credenti in un período di non poca miscre-
denza, i nostri martiri significano fiducia, incoraggiamento e speranza.

2. L’Editto di Milano e la libertà religiosa

La persecuzione e il martirio sono, quindi, una costante storica del cristianesimo. Ma
non c’è un progresso, una tregua per il cristiano e una protezione istituzionale perché
il fedele possa vivere la sua fede? Perché, come dice Papa Francesco, se la fede è vis-
suta correttamente, «la fede è un bene per tutti, è un bene comune; la sua luce non
brilla solo all’interno della Chiesa, né solo nell’aldilà, ma ci aiuta ad edificare le nos-
tre società per avanzare verso il futuro con speranza» (Lumen fidei, 51).

Quest’anno ricorre il 1700° anniversario dell’Editto di Milano e penso che sia perti -
nente ricordarlo in questo pannello sul martirio nel passato e nel presente. Come gius -
tamente asseriva il Dott. Gabrio Lombardi —che ricordo con affetto per le sue lezio-
ni sulle Istituzioni del Diritto Romano presso l’Università Lateranense— «l’Editto
di Milano del 313 è di vitale importanza perché segna il libertatis initium del mondo
moderno» («Persecuzioni, laicità, libertà religiosa. Dall’editto di Milano alla “Dig-
nitatis humanae”». Roma 1991, 128).

Il Cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano, ha meditato in pubblico circa la por -
tata del famoso Editto che porta il nome della città di cui è arcivescovo e, a questo
proposito, ricorda due importanti insegnamenti del grande arcivescovo di quella sede,
Sant’Ambrogio. Ha ricordato ai suoi diocesani, in primo luogo, che i cristiani dove -
vano essere fedeli all’autorità civile e, in secondo luogo, che tale autorità doveva ga-
rantire ai cittadini la libertà religiosa, sia a livello personale che sociale.
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Tali misure firmate dagli imperatori Costantino e Licinio significarono non solo la fi -
ne progressiva della persecuzione religiosa contro i cristiani, ma soprattutto l’atto di
nascita della libertà religiosa. Il contenuto dell’editto di Milano obbedisce a un detto
di Gesù che è diventato un patrimonio dell’umanità. Sono le sue famose parole: «Da-
te a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio». La non osservanza di ques -
te parole, durante l’Impero Romano, fu la causa dei martiri. La non osservanza di
queste parole,al giorno d’oggi in molti paesi del nostro mondo, è la causa dei marti-
ri di oggi.

3. Il XX secolo, secolo dei martiri

Il ventesimo secolo è stato un secolo di martiri nella Chiesa e nel mondo. C’è un mis-
tero nel martirio come costante della storia. Carles Cardó i Sanjuan (Valls 1884 - Bar-
cellona 1958), un sacerdote diocesano ed eminente scrittore della nostra Arcidioce-
si, che ho conosciuto e trattato personalmente nella sua vecchiaia —fu esiliato a cau-
sa della persecuzione religiosa 1936-1939, e tornò a Barcellona nel 1954— diceva
che «quando l’odio è religioso è ancora più violento».

La libertà religiosa si sta convertendo in un patrimonio dell’umanità e nella pietra an-
golare della politica religiosa dei moderni Stati democratici. Almeno come aspirazio-
ne e proposta. La dichiarazione conciliare Dignitatis humanae è una tappa importante
nella definizione di libertà religiosa e di una indiscutibile spinta alla sua instaurazio-
ne giuridica negli ordinamenti civili.

Per quanto riguarda la sua definizione, il documento conciliare superò la dottrina clas -
sica della tolleranza e riconobbe che «la persona umana ha diritto alla libertà religio-
sa». E come afferma Nikolaus Lobkowicz, «la straordinaria qualità della dichiarazio-
ne conciliare consiste nell’essere passati, nel tema della libertà religiosa, dalla nozione
di verità a quella dei diritti della persona umana. Se l’errore non ha diritti, una perso -
na ha diritti anche quando si sbaglia. È chiaro che non si tratta di un diritto davanti a
Dio; è un diritto rispetto alle altre persone, la comunità e lo Stato» (cfr. Il Faraone
Amen hotep e la Dignitatis Humanae, su Oasis 8 [2008] 18).

Nel mondo di oggi la libertà religiosa è molto calpestata, e i cattolici —cosí come i
cris tiani in generale— sono spesso le principali vittime. Lo scorso mese di ottobre,
si poteva leggere su un quotidiano spagnolo di tiratura statale questa informazione:
circa 350 milioni di cristiani soffrono persecuzione o discriminazione religiosa nel
mondo. Inoltre, gli attacchi contro i cristiani sono aumentati del 309% tra il 2001 e
il 2010 (P. Rivero. La libertad religiosa, 1.700 años después, in Palabras, febbraio
[2013] 68). La notizia procede da l’ultimo rapporto su «La libertà religiosa nel mon-
do di oggi», pubblicato dall’opera Ayuda a la Iglesia Necesitada. A volte si tratta di
persecuzioni con vittime umane —i missionari e le missionarie sono in testa alle vit-
time della persecuzione cruenta— e il più delle volte si tratta di forme larvali di per -
secuzione, che si manifestano in una discriminazione della fede cristiana nel mondo
della cultura attuale e nelle legislazioni degli Stati, in molti casi con un accento mar-
catamente laicista.

BAB 153 (2013) - setembre [51]  465



Desidero sottolineare l’opera del dottor Andrea Riccardi, fondatore della Comunità
di Sant’Egidio e autore del libro «Los mártires del siglo XX» (traduzione spagnola: Ed.
Planeta Barcelona 2000), storico delle persecuzioni contro i cristiani e che forní ques-
to prezioso servizio nel Giubileo del 2000, in cui, per volere di Giovanni Paolo II —un
Pontefice romano particolarmente sensibile alla realtà e al significato del martirio—
si volle ricordare e commemorare la realtà dei martiri attuali. Nel corso dei venti se -
co  li di storia della Chiesa, si stima che circa 43 milioni di cristiani sono stati marti -
rizzati.

In un articolo pubblicato sul quotidiano Avvenire, il dottor Riccardi scriveva che non
so lo nel XX secolo, ma anche «nel XXI secolo la violenza attacca, perseguita ed elimi -
na il cristiano. I persecutori capiscono che la presenza e la vita dei cristiani rappresen -
tano una profonda resistenza al dominio di pochi sulla vita di molti, e all’abbrutimen-
to della convivenza. La loro vita e la loro presenza suscitano un odio che finisce per
armare le mani assassine». I cristiani sono spesso testimoni scomodi.

4. I martiri, la nostra speranza

Il nostro Incontro di questi giorni ha questo slogan: «Il coraggio della speranza: reli -
gione e cultura in dialogo». Mi si permetta un’ultima riflessione sui nostri martiri co-
me ragione e fondamento della nostra speranza.

Essere un martire è la condizione normale del testimone, e il cristiano è sempre un
testimone. Ed è chiamato ad essere un «testimone fedele», come Gesù Cristo, cosí
qualificato nel libro dell’Apocalisse sopra citato, come «testimone attendibile» (Ap
1,5 e 3,14). C’è nel mondo un mistero di iniquità, un mistero del male, che solo un
giorno potremo capire; è il segreto di Dio. Il profeta dell’Apocalisse vide la personifi -
cazione del male in una donna ebbra del sangue del popolo santo e dei martiri —dei
testimoni— di Gesù (Ap 17,6).

Gesù chiese agli inquieti figli di Zebedeo: «Potete voi bere il calice che io devo bere?
Ed essi gli risposero: Sí che possiamo. E Gesù disse loro: Voi certo berrete il mio cali -
ce, ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra, non sono io che lo devo concedere;
si siederanno coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato» (Mt 20,22-23).

Queste parole «Sí che possiamo», simboleggiano la risposta che hanno dato milioni
di cristiani e cristiane nel corso della storia della chiesa. Ieri e oggi. E senza dubbio
an che domani, mentre il mondo e la Chiesa sono in cammino verso quel «cielo nuo-
vo e una terra nuova» (Ap 21,1) che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Essi
seguono l’Agnello dovunque vada, sono in piedi davanti all’Agnello (Ap 7,9), per-
ché vengono dalla grande tribolazione (Ap 7,14) e hanno lavato le loro vesti candide
(Ap 4,4) nel sangue dell’Agnello immacolato. Essi «vedono il cielo aperto e il Figlio
dell’uomo seduto alla destra del Padre» (Ac 7,56), come lo contemplò Santo Stefano,
il protomartire cristiano, mentre moriva per mano dei suoi persecutori.

La sua intercessione è per noi motivo di speranza e di conforto nella nostra propria
tribolazione. Siamo tutti figli, nella fede, dei nostri martiri. Tertulliano scriveva che
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«il sangue dei martiri è seme di cristiani». Lo è stato nei primi secoli e lo è oggi, e lo sa -
rà sempre. Questa è la nostra speranza.

† Lluís Martínez Sistach
Il Cardinale Arcivescovo di Barcellona

Paraula i Vida

El papa Francesc va a Assís (01/09/2013)

Dintre d’un mes, el 4 d’octubre, festa de Sant Francesc, el Papa que porta aquest nom
anirà a Assís. Era un viatge esperat, especialment des del moment en què el nou
bisbe de Roma escollí —per primera vegada en la història de l’Església— portar el
nom del Pobrissó d’Assís.

Aquest viatge ens recordarà a molts aquell altre pelegrinatge que va fer a la ciutat
d’Assís el papa Joan XXIII pocs dies abans d’obrir les sessions del Concili Vaticà II.
«El papa Francesc és una gràcia de Déu al món», ha dit a Barcelona l’economista Mi-
chel Camdessus, exdirector del Fons Monetari Internacional, membre del Consell
Pontifici Justícia i Pau, i president de les Setmanes Socials de França. L’elecció del
papa Francesc, en opinió d’aquest expert, ha ajudat a superar l’eurocentrisme que pa-
tia l’Església. És el primer Papa que ha gosat dir-se Francesc, el sant que millor va
veure Crist en els pobres, i es va sentir cridat a reconstruir l’Església a partir de les
seves ruïnes, segons aquelles paraules que li digué el Crist a Sant Damià: «Francesc,
vés i reconstrueix la meva Església, que amenaça ruïna».

Camdessus ens va dir també que podem esperar canvis importants en el govern de
l’Es glésia i que és molt significatiu que parli sovint del Regne de Déu, que és una di-
mensió fonamental de la fe cristiana.

En tot aquest context cal inscriure aquest viatge del Sant Pare a Assís. El nou Papa
ens ha recordat que la crisi financera que vivim ens fa oblidar que el seu primer ori-
gen és una crisi antropològica. Es considera que la solidaritat, que és la riquesa dels
pobres, és contraproduent, com si anés contra la racionalitat econòmica i financera.

«Mentre el rèdit d’una minoria creix de manera exponencial, el de la majoria es debi -
lita —va dir el Papa actual el passat 16 de maig a un grup d’ambaixadors. Aquest des-
equilibri neix d’una ideologia que promou l’autonomia absoluta dels mercats i l’es-
peculació financera, a la qual s’afegeix una corrupció tentacular i una evasió fiscal
egoista que ha assumit unes proporcions mundials.»

Segons el Sant Pare, «la crisi que estem vivint és una conseqüència del rebuig de l’è-
tica, del rebuig de Déu. L’ètica, com la solidaritat, molesta. Es considera contrapro-
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duent, massa humana, perquè relativitza el diner i el poder, i perquè porta a Déu, que
està més enllà de les categories del mercat».

«Quan la crisi esclata, cal molt de temps per recuperar-se», ens va dir a Barcelona
l’expert Michel Camdessus, que també afegí que hem d’estar esperançats i veure la
crisi com una oportunitat per millorar els nostres comportaments i les regles de con -
vivència. El Papa, a Assís, serà ben conscient que ja no és només l’Església la que
cal reconstruir, sinó també el món. L’Església, avui, vol conversar amb el món i, així,
mirar de contribuir a trobar camins que ajudin a superar la crisi actual i aprendre’n
les lliçons de cara al futur.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

La Mare de Déu, esperança de salvació (08/09/2013)

Aquest any la festa de la Nativitat de la Mare de Déu s’escau en diumenge. És una fes ta
mariana molt estimada a la nostra terra. La tradició popular ha situat en aquest dia la ce-
lebració de la festa dels santuaris marians, entre nosaltres sobretot els que tenen les seves
arrels en les anomenades marededéus trobades. Per aquest motiu, avui cele bren la seva
festa patronal una gran quantitat de santuaris i fins i tot d’ermites de la nos tra terra.

La pietat mariana és un de les herències que hem rebut de la nostra història religiosa.
En aquests temps de tantes crisis de fe, els sacerdots tenen experiència de com, en els
darrers moments del pelegrinatge terrenal de molts cristians i cristianes, el record de
la Mare de Déu i de la seva devoció —sigui la de Montserrat, la de Núria o qualse-
vol altra— és aquella llum de fe i d’esperança a la qual gairebé ningú, en aquells dar -
rers moments, no es nega a obrir el cor.

D’aquesta manera, la Mare de Déu és —sempre i més en el moment de la mort— «vi -
da, dolcesa i esperança nostra», com diem en la pregària de la Salve. Un dels textos
de la missa d’aquesta festa diu que cal que «l’Església s’alegri en el naixement de la
Verge Maria, que fou per al món esperança i autora de salvació».

Maria ocupa un lloc privilegiat en la història de la salvació i en l’Església, de tal mane -
ra que no es pot pensar la fe cristiana sense la presència en ella de santa Maria. El
misteri de l’encarnació del Verb és essencial en la nostra fe, i aquesta encarnació té
la seva realització en el si virginal de Maria. Maria és la inefable intervenció maternal,
activa i generosa, en la missió del Fill de Déu, vingut al món «per nosaltres els ho-
mes i per la nostra salvació».

Un altre text de la «Litúrgia de les hores» d’aquest dia —una antífona de l’ofici de lec -
tures o matines— diu això: «Avui és el naixement de santa Maria verge; ella, amb
la seva santedat, ennobleix totes les Esglésies». Un primer sentit fonamental d’aques-
ta afirmació és que cada una de les Esglésies diocesanes és una realització, en un lloc
concret, de l’Església santa de Déu, i que Maria, membre eminent de l’Església en si
mateixa, ennobleix en conseqüència totes les Esglésies, perquè dóna a totes allò que

468 [54] setembre - BAB 153 (2013)



és essencial en la missió del Poble de Déu: fer present el Crist vivent en cada temps
i en cada lloc.

Un altre sentit, complementari del primer i fonamental, és que Maria arrela i, per dir-
ho així, ajuda a encarnar Jesús i la seva Església en cada lloc. Potser pot sorprendre
a algú la multiplicitat dels títols de Maria, quan per al creient la mare de Jesús fou i
és una persona única i ben concreta. Però, en un segon moment, s’arriba a entendre
que aquests mil noms o advocacions de Maria en la història i en la geografia cris-
tianas són com una nova dimensió maternal seva, fent-se propera i com familiar a ca-
da lloc i en cada cultura.

Això, com el lector comprendrà, és una realitat ben notòria en les nostres terres cata -
lanes. La festa d’avui és una oportunitat per donar gràcies a Déu per l’existència de
les nostres moltes ermites i santuaris marians i pel caliu cristià que s’hi conserva, pre-
cisament en uns temps difícils per a la fe cristiana. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

La primera encíclica de Francesc (15/09/2013)

La llum de la fe és el títol de la primera encíclica del papa Francesc, que es va fer pú-
blica el dia 5 del passat juliol. Una primera impressió després de la lectura de l’encí-
clica és que s’hi veu la mà tant de Benet XVI com de Francesc, la qual cosa consti-
tueix una expressió més de la manera modèlica com el Papa emèrit i el Papa actual
viuen una situació inèdita a l’Església en la seva història.

Benet XVI, que va proposar a tota l’Església un Any de la Fe en el cinquantè aniver -
sa ri de l’inici del Concili Vaticà II, tenia ja en preparació una encíclica sobre la fe,
cri dada a completar la seva trilogia sobre les virtuts teologals. Així, aquesta encícli-
ca completaria les dues anteriors, sobre la caritat (Deus charitas est) i sobre l’espe-
rança (Spe salvi), sense oblidar la que està considerada com la seva aportació a la
doctrina social de l’Església (Charitas in veritate). La seva renúncia va fer que aque-
lla encíclica quedés en projecte. Però —segons notícies fidedignes— va posar el seu
projecte en mans del nou Papa, que se l’ha fet seu donant-li la seva empremta. Un
exemple més d’una transició pontifícia exemplar.

El títol de l’encíclica defineix molt bé el seu contingut: Lumen fidei, la llum de la fe.
A les pàgines inicials, el document cita el jove Nietzsche, que convidava la seva germa -
na Elisabeth a arriscar-se, a «emprendre nous camins amb la seguretat de qui actua
autònomament». I afegia: «Aquí es divideixen els camins de l’home; si vols asso lir
pau i felicitat en l’ànima, creu; però si vols ser deixeble de la veritat, indaga». La fe
s eria llavors com un miratge que ens impedeix avançar com a homes lliures cap al
futur. D’aquí a associar la fe a la foscor hi havia un pas. Però l’encíclica —i aquí es
veu la mà del Papa emèrit i gran teòleg— es proposa recuperar «el caràcter lluminós
de la fe, ja que quan la seva flama s’apaga, totes les altres llums s’acaben esllanguint».
És la qüestió de la fe i la raó, un punt central en el magisteri de Benet XVI.
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Ens explica el papa Francesc que el seu antecessor ja havia completat pràcticament
una primera redacció d’aquesta carta encíclica. «L’hi agraeixo de cor i, en la frater-
nitat de Crist, assumeixo el seu preciós treball afegint al text algunes aportacions.»
Aquí tenim, doncs, el document; el seu objectiu és mostrar com la fe enriqueix l’exis -
tència humana. Benet XVI, que va ser un dels teòlegs assessors de l’assemblea conci -
liar, estava molt preparat per mostrar el que afirma l’encíclica citant Pau VI: que el
Vaticà II va ser abans que res un concili sobre la fe; i també ho estava per recollir els
seus rics ensenyaments, especialment els referents a les relacions entre fe i Església. 

Al papa Francesc, cal atribuir-li el que es diu al document sobre la fe com a llum per
a tota la societat, com un factor del bé comú, en especial per a la família, i sobre la fe
com la força que conforta en el sofriment. 

Si se’m permet dir-ho així, crec que estem davant el testament espiritual de Benet i da -
vant la primera encíclica —i també programàtica— de Francesc.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

El crit de pau del Papa Francesc (15/09/2013. Premsa)

Cada dia són més els observadors que comparen la figura del Papa Francesc amb la
del Papa Joan; em refereixo naturalment a Joan XXIII. Aquesta sintonia s’ha mani-
festat de manera especial els darrers dies en un tema crucial: el de la pau al món.

A l’hora de la pregària de l’angelus, del diumenge dia primer de setembre, Francesc
va fer una crida, plena de força i de rotunditat, en favor de la pau; un veritable «crit
de pau». Aquest fet ens ha confirmat que la defensa i la promoció de la pau serà un
dels objectius del seu pontificat. Com ho fou de tot el pontiticat de Joan XXIII, el Pa-
pa de l’encíclica Pacem in terris —potser l’encíclica més ben rebuda en tota la histò -
ria de l’Església—, el Papa que tant es va esforçar per a resoldre pacíficament la cri -
si dels míssils de Cuba, una crisi que —eren temps de la «guerra freda»— va posar
la humanitat a les portes d’una conflagració mundial. 

Francesc mateix va explicar en la seva primera trobada amb als representants dels
mitjans de comunicació social perquè havia escollit el nom que porta i quina rela-
ció té el seu nom amb la pau al món. Va dir que quan els vots pujaren fins a dos ter-
ços, va arribar l’aplaudiment de costum, perquè havia estat elegit el Papa. El carde-
nal Claudio Hummes, un bon amic del cardenal Bergoglio, que estava al seu costat,
el va animar i li va dir: «No t’oblidis dels pobres!». «I aquesta paraula va entrar
aquí —va dir el Papa als periodistes assenyalant el cap—: els pobres, els pobres. Des-
prés, immediatament, en relació amb els pobres, vaig pensar en Francesc d’Assís.
Després vaig pensar en les guerres, mentre que l’escrutini continuava, fins a arribar
a tots els vots. I Francesc és l’home de la pau. I així va néixer el nom en el meu cor».

Els pobres i la pau. Dos objectius ben propers en la consciència del Papa, perquè les
guerres sempre generen encara més sofriments en els sectors més fràgils de les socie -
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tats. Per això, davant la crisi provocada per la guerra de Síria, no ha dubtat en llançar
un crit en favor de la pau. «És —ha dit— el crit que expressa amb força que volem un
món en pau, que volem ser homes i dones de pau, perquè guerra crida guerra i violèn -
cia crida violència».

La pau és un do de Déu i cal demanar-la a Jesucrist, Príncep de la pau. Per això, el Pa -
pa Francesc va decidir convocar tota l’Església, el passat dia 7 de setembre, vigília de
la Nativitat de Maria, Reina de la Pau, a una jornada de dejuni i de pregària per la pau
a Síria, a Orient Mitjà i a tot el món.

Continuem pregant per la pau i treballant-hi de la manera que cadascú pugui. Desit-
jo donar les gràcies als qui han participat en els actes de pregària per la pau realitzats
a la nostra diòcesi: a la catedral, a les parròquies i també a les diverses confessions cris -
tianes i als diversos grups religiosos presents entre nosaltres. El Papa Francesc —en
la línia del que va fer Joan XXIII— fins i tot ha demanat que es vulguin unir al seu
crit en favor de la pau «també d’aquells germans i germanes que no creuen, perquè
la pau és un bé que supera tota barrera: perquè és un bé de tota la humanitat».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

La història de la Mare de Déu de Bonaria (22/09/2013)

Avui el papa Francesc visita el Santuari de la Mare de Déu de Bonaria, a Càller, la ca -
pital de Sardenya. Hi ha allí una veritable tradició de vinculació d’aquest santuari ma -
rià amb els successors de sant Pere. Fou el 13 de setembre de 1907 quan el papa sant
Pius X proclamà la Madonna di Bonaria com a patrona principal de Sardenya. Aquest
santuari va rebre la visita del papa Pau VI el 24 d’abril de 1970, fou visitat també per
Joan Pau II el 20 d’octubre de 1985 i per Benet XVI el 7 de setembre de 2008.

Del Santuari de Bonaria, situat al cim del turó del mateix nom, que domina la ciutat
de Càller, encara avui en tenen cura els religiosos de l’Orde de la Mercè, que fou fun-
dat a Barcelona per sant Pere Nolasc l’any 1218. La seva història està molt vincula-
da a la història religiosa de Catalunya, i més concretament a la de Barcelona. El tem-
ple és el primer i principal exemple de l’arquitectura gòtico-catalana a Sardenya. 

L’illa passà al domini de la Corona catalanoaragonesa per decisió del papa Bonifaci
VIII. El 1323 les tropes de Jaume II van desembarcar en un punt aleshores proper a
Càller, conegut com el Turó del Bon Aire i van conquerir l’illa. Com a signe d’agraï-
ment a Déu, van construir en aquell indret una església, que el rei donà a l’Orde de
la Mercè. El beat frai Carlo Catalano, un noble de Càller que havia vingut a Barce-
lona per fer diverses gestions, ingressà aquí a l’Orde Mercedari i fou el fundador del
convent de la Mercè, a tocar del temple. Ell va profetitzar que un fet prodigiós es pro-
duiria després de la seva mort.

Segons la tradició, aquesta profecia es va complir el 25 de març de 1370, quan una
nau que venia d’Espanya fou sorpresa per una gran tempesta. Els mariners varen de-
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cidir llençar al mar tota la càrrega, entre la qual hi havia una caixa pesada. La caixa
arribà al cap d’un temps a Càller, precisament sota el turó de Bonaria. Els frares mer-
cedaris del convent, quan l’obriren, hi trobaren una bella imatge de fusta de la Mare
de Déu. La devoció a la miraculosa imatge es va difondre ràpidament per tot Sarde -
nya, especialment entre els mariners.

De Sardenya, aquesta devoció passà a Sevilla, on es venera una imatge amb aquest
títol al Palau de Sant Telm i també hi ha una altra imatge a l’església parroquial de
Sant Bernat. Arribada a Amèrica, es diu que aquesta advocació va donar nom a la ca-
pital d’Argentina, Buenos Aires, seu de la qual ha estat arquebisbe el papa Francesc
fins a la seva recent elecció com a bisbe de Roma. 

Espero poder acompanyar el Sant Pare avui a Càller. Ho faré recordant l’afectuosa
hospitalitat dels sards el juliol de 2008, quan, invitat per l’arquebisbe de Càller, vaig vi-
sitar l’illa, i especialment la localitat de l’Alguer, on encara es parla català. Tam bé tin-
dré ocasió de recordar i agrair el nombrós pelegrinatge de 800 persones de Sarde nya
que varen venir a Barcelona del 21 al 26 de maig de 2009, portant la sagrada imat ge de
la Mare de Déu de Bonaria, presidits per l’arquebisbe Giuseppe Mani, un estimat com -
pany meu d’estudis a Roma. En comunió amb el papa Francesc i en vigí lies de la fes -
ta de la Mare de Déu de la Mercè, que s’escau el proper dimarts, pregaré per les ne-
cessitats dels ciutadans i ciutadanes d’aquestes tres ciutats agermanades per la història
i per la devoció a l’advocació mariana de la Mercè: Càller, Buenos Aires i Barcelona. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

«Tota una cultura que cal remodelar» (29/09/2013)

Davant del nou curs que es posa en marxa a tots els nivells acadèmics aquestes set-
manes, m’han ajudat a reflexionar unes declaracions del pare Adolfo Nicolás, prepò-
sit general de la Companyia de Jesús, que —com el recordat pare Pedro Arrupe— va
ser durant molts anys missioner al Japó.

Després d’haver visitat la província jesuítica de Castella, diu que no ha tornat des del
seu país a Roma amb un regust amarg, però sí amb no poca sorpresa, «perquè la
crisi és molt més profunda del que pensava —ha dit— i el moment actual de crisi i
de ruptura és comú a tots els països occidentals».

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

Després de citar aquest concepte tan ignasià del discerniment, afegeix el que segueix:
«M’interessen els llibres sobre el discerniment perquè no només et donen informa-
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ció sobre un determinat període, sinó que també t’ajuden a pensar què és el que es pot
fer d’ara en endavant». 

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

Savi és una paraula molt elevada que podria semblar inaccessible, però equival a poder
comptar amb unes persones dotades d’uns hàbits de reflexió, de discerniment, de pen -
sament profund, «que pugui superar la superficialitat en què està entrant la nostra so-
cietat», diu el pare Adolfo Nicolás.

Sens dubte, aquest és un dels gran reptes d’aquest moment, especialment en el camp
de l’educació. Davant d’una present molt dur, sobretot per als joves, «hem de saber que
el futur depèn del fet que ens posem en una situació creativa. En aquest moment, l’Es -
glésia espera de nosaltres que caminem cap a l’aprofundiment, la creativitat i la vida
en l’esperit». 

En aquestes declaracions que estic comentant, el superior general ens fa aquesta con-
fidència: «Això és el que dic als jesuïtes joves: sense creativitat no serem capaços d’a -
companyar ningú en la recerca de les noves respostes. Perquè, en la nostra formació,
hem après a respondre les preguntes del passat, però les preguntes noves són diferents.
I per això hem de ser capaços d’acompanyar les persones en aquesta recerca de la sa-
viesa i de la profunditat». No és pas aquest un compromís menor, però sens dubte
és un dels reptes fonamentals d’aquesta hora.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Comunicats de premsa

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

Audiència privada del cardenal arquebisbe de Barcelona, 
Mons. Lluís Martínez Sistach, amb el Papa Francesc

El Papa Francesc, avui 6 de setembre, ha concedit una cordial audiència privada al Ca r -
 denal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona. El Cardenal ha portat al Pa -
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pa la salutació i afecte de tots els diocesans i la pregària per la seva persona i el seu
ministeri de bisbe de Roma i Successor de sant Pere.

El Papa s’ha interessat per la realitat sòcio-religiosa de l’Arxidiòcesi i del país, i pel
treball que realitzen Càritas, parròquies i institucions d’Església en l’ajut a moltes
persones i famílies que sofreixen les greus conseqüències de la crisi econòmica. El
Papa ha encoratjat el Sr. Cardenal en el treball d’evangelització que s’està fent amb
l’aplicació del Pla Pastoral de l’Arxidiòcesi 2011-2015, i amb la dimensió universal,
religiosa i cultural que té també per a l’evangelització la basílica de la Sagrada Famí -
lia i la vida i l’obra de l’arquitecte Antoni Gaudí amb el procés de beatificació trami-
tant-se en la Congregació per les Causes dels Sants. El Papa Francesc ha impartit la
Benedicció Apostòlica per a tota l’Arxidiòcesi de Barcelona

Barcelona, 6 de setembre de 2013

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

El Cardenal Arquebisbe, Lluís Martínez Sistach, serà nomenat
Rotary d’Honor en el decurs de l’acte de celebració del programa
ALPAN de suport a menjadors socials

Avui en el marc del Círculo Ecuestre, el Cardenal Arquebisbe de Barcelona, rebrà el
pin rotari, insígnia del seu nomenament com a Rotary d’Honor, en reconeixement de
la seva contribució personal i de l’Església de Barcelona en suport al programa ALPAN
de desenvolupament de menjadors socials.

Aquesta mateixa distinció fou lliurada l’any 1999 al, aleshores, Arquebisbe de Bue-
nos Aires, Jorge Mario Bergolio, actualment el Papa Francesc. 

El projecte ALPAN col·labora amb mitjans econòmics i humans al sosteniment de
diversos menjadors socials a la ciutat de Barcelona, nascuts recentment de la necessi -
tat originada per la crisi econòmica. 

Durant l’acte d’aquesta nit seran lliurats als menjadors socials els fons obtinguts en
la darrera trobada rotària. Entre aquests menjadors hi ha el de la parròquia de Santa
Te cla. 

L’acte començarà a les 20.30 h amb un aperitiu i finalitzarà amb l’imposició del pin
Rotary i unes paraules del Sr. Cardenal a les 23.10 h.

Barcelona, 17 de setembre de 2013
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Articles i declaracions

Prólogo para el libro Los mensajes del Papa en twitter

Prólogo

Este es un libro original, único en la historia hasta el momento. Se trata de una colec -
ción de twitters de un Papa, del Papa Francisco. Es, pues, un libro importante por
este motivo histórico y especialmente por la riqueza de los mensajes que el Papa nos
ofre ce. 

La Iglesia tiene un mensaje que comunicar, que es la persona y las enseñanzas de Je-
sucristo; la Iglesia existe para evangelizar, para comunicar el evangelio con obras y
palabras. Por eso, desde los primeros tiempos, la Iglesia utilizó todos los medios de
comunicación que tenía a su disposición. Las cartas enviadas por san Pablo a las co -
munidades cristianas que él suscitaba y acompañaba es un ejemplo emblemático. Las
primeras pinturas en las catacumbas constituyen otro ejemplo. Unas pinturas auste-
ras, primitivas, que después —perfeccionadas según las posibilidades técnicas de cada
tiempo— adornarían las catedrales románicas y góticas y se convertirían en la llama-
da Biblia pauperum, en la Biblia hecha imagen al alcance de todos, desde los analfa -
betos hasta los letrados.

Nuestro tiempo no podía ser una excepción en esta práctica multisecular. El mundo
digital, con internet y las redes sociales, no podía ser ajeno a esta práctica de la Igle -
sia. Los mensajes de Benedicto XVI durante los últimos años con motivo de la Jorna -
da Mundial de las Comunicaciones Sociales, son muy claros en este sentido: invitan
a hacer presente el mensaje cristiano en estos nuevos instrumentos de la comunica-
ción humana. 

El Concilio Vaticano II (1962-1965), celebrado cincuenta años atrás, no podía prever
el estallido de las técnicas de comunicación que estamos viviendo en nuestro tiem-
po. Sin embargo, en el mismo título del decreto que dedicó a los medios de comuni -
cación está latente una profunda intuición y una valoración positiva y esperanzada
de lo que tendría que llegar. El decreto se abre y es conocido con estas palabras lati -
nas: Inter Mirifica, es decir, «entre los extraordinarios inventos…». Recordemos es-
tas proféticas palabras: «Entre los maravillosos inventos de la técnica que, sobre to-
do en nuestros tiempos y con el favor de Dios, el ingenio humano ha ido extrayendo
a partir de las cosas creadas, la Madre Iglesia acepta e impulsa con particular aten-
ción aquellos que afectan principalmente al espíritu humano y han abierto caminos
nuevos para comunicar con la máxima facilidad toda clase de noticias, ideas y nor-
mas» (Inter Mirifica, 1).

El Concilio Vaticano II parecía intuir realmente el mundo digital y las redes sociales
del presente. Por eso introdujo una novedad terminológica que ha hecho fortuna: los
denominó medios de comunicación social; en otras palabras: los situó en el ámbito
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de la comunicación social e interpersonal, en el ámbito de lo que hoy llamamos la
sociedad de la comunicación, la sociedad del conocimiento y también el mundo de
las redes sociales o network.

Los últimos Papas nos han dado ejemplo de presencia cristiana en estos medios. Pien -
so en Juan Pablo II, del que —en sus últimos años— vimos una fotografía escribiendo
en su ordenador para situar sus palabras en el web del Vaticano. Pienso en Benedic-
to XVI, de que los lectores recordarán una imagen en la que, con mano algo tem -
blorosa, pulsaba la tecla para enviar a la red su primer tweet por medio del primer
perfil papal en el twitter @pontifex, integrado por el ya popular signo digital, la arro-
ba, y por el término latino de pontifex, como el signo de un pacto entre la cultura clá-
sica y la más reciente técnica comunicativa.

El último tweet de Benedicto XVI lo envió él personalmente, el 28 de febrero de 2013,
el día histórico en que se hizo efectiva su renuncia a la sede de san Pedro. Sometido
a la disciplina del contenido máximo de 140 caracteres —que son los que caben en
cada mensaje—, el suyo de aquel día decía así: «Gracias por vuestro amor y cerca-
nía. Que experimentéis siempre la alegría de tener a Cristo como el centro de vues-
tra vida.»

En cuanto al Papa Francisco, el lector tiene en sus manos el libro que recoge 140 tweets
suyos, desde el mismo comienzo de su pontificado hasta el pasado septiembre. Ele-
gido el 13 de marzo de 2013, reemprendía esta forma de comunicación con una mul-
titud de seguidores el 17 de marzo, con este mensaje: «Queridos amigos, os doy gra-
cias de corazón y os pido que continuéis rezando por mí. Papa Francisco». Y como
buen usuario de esta técnica, el 19 de marzo, resumía en esta escueta sentencia lo esen -
cial de la homilía de la misa con la que inauguraba su servicio como obispo de Roma:
«Custodiemos a Cristo en nuestra vida, cuidémonos los unos de de los otros. Custo -
diemos las cosas creadas con amor».

Acompañar es un verbo muy presente en los mensajes del Papa Francisco. Esta co-
lección de sus tweets es un acompañamiento espiritual. Al ritmo de los hechos desta -
cados de su vida —como su presencia en Río de Janeiro para la JMJ—, al ritmo de
las grandes fiestas del año litúrgico, el Papa se dirige a todos con una reflexión esen-
cial, escueta, llena de contenido. Vean este ejemplo: «La lógica mundana nos em-
puja hacia el éxito, el dominio, el dinero; la lógica de Dios, hacia la humildad, el ser-
vicio y el amor» (2 de julio). Me ha impresionado que algunos mensajes son una
sencilla plegaria, como éste —tan propio del Papa Francisco—: «Señor, concédenos
la gracia de llorar por nuestra indiferencia, por la crueldad que hay en el mundo y en
nosotros». O este otro, muy expresivo de su tierna devoción a la Santísima Virgen: «Ma -
ría, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, y guíanos por el camino que con-
duce al cielo» (15 de agosto, fiesta de la Asunción de santa María). 

La decisión del Papa Francisco de disponer de un perfil de twitter y de continuar la
práctica ya iniciada por Benedicto XVI es una expresión clara de su voluntad de evan -
gelizar con los nuevos medios hoy disponibles. Son ya numerosas los responsables
de diócesis o de organismos de la Iglesia —entre las cuales se cuenta también quien
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firma estas líneas— que con este instrumento interactúan con muchas otras personas
sobre la fe y la espiritualidad cristiana, sobre los acontecimientos diarios y sobre su
sentido cristiano; en una palabra, comunicarse sobre los signos de los tiempos, sobre
todo de nuestro tiempo, de nuestro día a día. Valgan como ejemplo sus insistentes
mensajes sobre la paz en Siria; en uno de éstos dice: «Con todas mis fuerzas, pido a
las partes en conflicto que no se cierren en sus propios intereses» (5 de septiembre). 

Los tweets, técnicamente, constituyen sin duda una novedad; sin embargo, en su con-
tenido, los tweets del Papa Francisco, a mí me recuerdan los Apotegmas, las breves
sentencias con las que los Padres del desierto —particularmente los de Egipto—
resumían para sus discípulos su sabiduría; me parecen una actualización de la fecun-
da aforística cristiana de todos los tiempos. ¿Cómo no recordar, en este género litera -
rio, los geniales Pensamientos del gran Blas Pascal y de otros muchos pensadores y
santos o santas? 

Los expertos reconocen al Papa Francisco las cualidades de un gran comunicador.
Sus mensajes en 140 caracteres lo confirman. No los lea deprisa, estimado lector o
lectora. Saboréelos y medítelos, quizá ayudándose de un clima de silencio y de la con -
templación de alguna las bellas fotografías que este libro le ofrece. De esta manera,
su lectura meditativa será la ocasión de un encuentro y de una comunicación virtual
con el obispo de Roma y sucesor de san Pedro. Serán —para decirlo con un térmi-
no clásico— una verdadera lectura espiritual, un verdadero alimento del espíritu, co-
mo el contenido en este mensaje: «No existe un cristianismo low cost (a bajo precio).
Seguir a Jesús significa caminar a contracorriente, renunciando al mal y al egoísmo»
(5 de septiembre).

No dude, amigo lector o lectora, en seguir los mensajes de @pontifex. Será, sin ningu -
na duda, en beneficio de su alma. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona
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Secretaria General

Ministeris

L’Excm. i Rvdm. Sr. Sebastià Taltavull Anglada, Bisbe auxiliar de Barcelona, el diu-
menge 15 de setembre de 2013, a la Parròquia de Sant Ot de Barcelona, confereix el
ministeri de

ACOLITAT

ALFONSO CARACUEL AYERBE

Ordes sagrats

L’Excm. i Rvdm. Sr. Sebastià Taltavull Anglada, Bisbe auxiliar de Barcelona, el dis-
sabte 21 de setembre de 2013, a la capella de l’Escola Pia Balmes de la ciutat de Bar-
celona, confereix el Sagrat Orde del

PRESBITERAT

P. CARLES GIL SAGUER, SchP

Nomenaments parroquials

13.09.13.— Rvd. P. Alexandre Damians i Belart, SDB, rector de la parròquia Maria
Auxiliadora, de Barcelona.

13.09.13.— Rvd. P. Nicolás Echave Sustaeta del Villar, SDB, rector de la parròquia
del Sagrat Cor de Jesús del Tibidabo (Basílica), de Barcelona.

13.09.13.— Rvd. P. Luis García Alcocer, CRS, rector de la parròquia de la Mare de
Déu del Roser, de Badalona.

13.09.13.— Rvd. P. Emilio Marcos Souto, SDB, vicari de la parròquia de Maria Au-
xiliadora, de Barcelona.
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13.09.13.— Rvd. P. Ramon Muray i Esteve, SDB, vicari de la parròquia de Sant Pe -
re Ermengol, de Barcelona.

13.09.13.— Rvd. P. Víctor Onrubia Goñi, SDB, vicari de la parròquia de Maria Auxi -
liadora, de Barcelona.

20.09.13.— Rvd. P. Vicente Benedito Morant, OP, vicari de la parròquia de Sant Jo -
sep, de Badalona.

20.09.13.— Rvd. Sr. Cyprien Nganizi, vicari de la parròquia de Santa Coloma, de San -
ta Coloma de Gramenet.

20.09.13.— Rvd. Sr. Felio Vilarrubias Darna, vicari de la parròquia de Sant Cristòfol,
de Premià de Mar.

20.09.13.— Rvd. Sr. Wilson Muhire, adscrit a la parròquia de Sant Isidre, de L’Hos-
pitalet de Llobregat.

Nomenaments no parroquials

12.09.13.— Rvd. Sr. Joan Rodríguez Gómez, director espiritual del Seminari Ma-
jor i del Seminari Menor, de Barcelona.

13.09.13.— Rvd. P. Lluís M.a Oliveras Janer, SDB, capellà de la comunitat de mon-
ges Carmelites descalces del Monestir de la Immaculada, de Mataró.

Religioses difuntes

La Gna. Maria Serrat Pujiula (en religió M.a del Bon Pastor), Hospitalària de la San -
ta Creu, va morir el dia 19 de setembre de 2013, als 94 anys d’edat i 53 de vida reli-
giosa.
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Organismes diocesans

Delegació Diocesana de Pastoral Familiar

Carta del Delegat

Benvolgut mossèn,

Els propers dies 26 i 27 d’octubre tindrà lloc a Roma la Trobada de Famílies amb mo-
tiu de l’Any de la Fe. La intenció del Pontifici Consell per a la Família, que organit-
za aquest acte, és que hi participin tots els membres de les famílies: esposos, avis i fills,
per a manifestar el goig de la fe que es viu en el si de la família cristiana.

Per poder participar-hi cal inscriure’s a l’adreça d’internet www.family.va abans del
30 de setembre. Per a obtenir informació sobre l’esdeveniment, podeu anar a l’adre -
ça roma2013@family.va i pel que fa a l’hospedatge cal adreçar-se a «Peregrinatio ad
Petri Sedem», tel. + 39 06 6988 4896,al fax +39 06 6988 5617 o per correu electrò-
nic a: accoglienza@peregratio.va.

L’acte central de la jornada del dissabte, dia 26 d’octubre, és la trobada de pregària
per a les famílies a la Plaça de Sant Pere i la professió de fe aqmb el Papa Francesc
a les 17 hores. I el del diumenge dia 27, el rés del Sant Rosari a les 9.30 hores i la par -
ticipació en l’eucaristia a la Plaça de Sant Pere, presidida pel Papa Francesc, amb la
pregària final de l’angelus. 

La Delegació Diocesana de Família està a la vostra disposició per a tot tipus d’infor-
mació, per orientar i coordinar sobre el viatge i allotjament a quantes famílies vulguin
participar en aquests actes a Roma.

Vostre,

Mn. Manuel Claret i Nonell
Delegat Diocesà de Família

Barcelona, setembre de 2013
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Tribunal Eclesiàstic

Edicte

Causa Gallego-Fonnegra III

Decret. Barcelona, 23 de setembre de 2013.

Pel present Edicte hom fa saber a la Sra. Maria Estela Fonnegra Fonnegra, en parador
ignorat, demandada en el judici de Declaració de Nul·litat de matrimoni instat pel Sr.
Carles Mario Gallego González, que ha estat dictada sentència definitiva en aquesta
instància, en la qual CONSTA la nul·litat de l’esmentat matrimoni.

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

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

En dono fe.

Firma i segell del Tribunal

El mateix dia és fixat l’anterior Edicte al corresponent Tauló d’aquest Tribunal, per tal
de ser enretirat el proper dia 23 d’octubre de 2013. Consti.
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Crònica

Eucaristia i vetlla de pregària per la pau 
a la catedral en comunió amb el Papa Francesc

El Cardenal Martínez Sistach va enviar un missatge als participants que va llegir el
bisbe auxiliar, mons. Sebastià Taltavull

El dissabte dia 7 de setembre de 2013, de les 19 a les 21 hores es va celebrar a la ca -
tedral de Barcelona l’acte de pregària per la pau, que el Papa Francesc, en l’al·locució
de l’angelus del dia 1 de setembre de 2013, va demanar que es fes a totes les Esglésies
particulars. Aquest acte es va fer secundant la petició del Sant pare i unint-se a les se-
ves intencions, especialment en l’acte de pregària que, en esperit de penitència, el Pa-
pa Francesc va presidir, de les 19 a les 23 hores, a la plaça de Sant Pere del Vaticà, «per
invocar de Déu aquest gran do de la pau per a l’estimada nació de Síria i per a totes
les situacions de conflicte i de violència en el món».

Amb una gran assistència de fidels —entre els quals es podien veure nombrosos jo-
ves— a les 7 del vespre es va celebrar l’eucaristia a l’altar major de la catedral. Per
motius personals, no la va poder presidir el Sr. Cardenal Arquebisbe, i fou presidida
pel Dr. Joan Guiteras Vilanova, degà del Capítol de la catedral. Amb ell varen con-
celebrar els canonges de la catedral, entre els quals hi havia Mn. Josep A. Arenas,
Mn. Francesc X. Bastida, Mn. Joan Benito, Mn. Josep Vibes, Mn. Sergi Gordo, ca-
nonge i secretari general i canceller de l’Arquebisbat; Mn. Antoni Matabosch, dele-
gat d’Economia de l’Arquebisbat; el Dr. Pujals, vicari de l’Opus Dei a Catalunya, i
altres preveres.

Es va celebrar la Missa per a la Justícia i la Pau i, els textos de les lectures proclamats
foren aquests: Is 32,15-18; Col 3,12-15; i Mt 5,38-45. A l’homilia, el Dr. Guiteras co-
mençà citant les paraules del Sant Pare pronunciades el dia 1 de setembre en què
anunciava la celebració d’un acte de pregària i un dia de dejuni per la pau en el món.
«El Papa Francesc mostra que el seu sofriment és intens pels sofriments, el dolor i la
mort causats per les armes. Tot això afecta la població civil i milers d’infants. Espe-
cialment condemna l’ús de les armes químiques. Demana a les parts enfrontades que
mirin l’altre com un germà i emprenguin el camí del diàleg, la vida de l’encontre i
de la negociació, perquè la guerra crida la guerra, la violència crida la violència».

«L’Església demana constantment la pau a Déu. Ara mateix, a la missa, hem cantat
que hi hagi pau entre els homes que estima el Senyor; després del parenostre dema-
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nem que Déu concedeixi la pau als nostres temps; invocarem l’Anyell de Déu que
lleva el pecat del món; ens indicarà que ens donem la pau... Pregar per la pau és una
tasca que pertoca a tota l’Església. Som Església orant.»

Després de recordar que els cristians hem de donar un bon testimoniatge com a paci -
ficadors i que hem d’educar-nos per a ser instruments de pau —perquè l’actuació es-
piritual repercuteix en un bé social—, el Dr. Guiteras va cloure la seva homilia amb
aquestes paraules: «la profecia d’Isaïes que hem escoltat demana un acompliment
constant. La profecia ensenya el camí de la vida segons Déu, que és amor. Sant Pau
invitava els cristians de Colosses a viure amb sentiments que verifiquin la santedat:
sentiments de compassió, de bondat. D’humilitat, serenor i paciència, de saber-nos
suportar els uns als altres, de perdó. Tenint ben clar que el Senyor ens ha perdonat
primer i que el coronament de la vida cristiana és l’amor al proïsme, Sant Mateu, a
l’evangeli, ens ha barrat el camí de la llei del Talió i ens ha obert, en canvi, el camí de
Jesucrist: perdonar i estimar, àdhuc als nostres enemics. A voler que el sol i la pluja
afavoreixin tothom. Que es faci realitat el que diu el salm: “La justícia i la pau es be-
saran”. Que la Mare de Déu, Reina de la pau, intercedeixi pel nostre pobre món».

Com a cant de comunió es va fer el dedicat a les benaurances, en què els fidels canten
aquestes paraules: «Benaurats seran i hereus d’un cel etern; benaurats seran prop de
Déu».

Vetlla de pregària

Després de la missa, s’inicià la vetlla de pregària, a la qual varen participar els matei -
xos preveres que havien concelebrat l’eucaristia, i també els fidels arribats per assis-
tir a la vetlla. S’inicià amb l’exposició del Santíssim Sagrament col·locat en la custò -
dia i situada a l’altar major de la catedral, amb el cant del Pange lingua i amb el cant
meditatiu Ubi caritas et amor, Deus ibi est, interpretat amb la coneguda melodia
del monestir de Taizé.

Després, el Bisbe auxiliar, agenollat davant del Santíssim, llegí una emocionant pre-
gària demanant al Senyor el do de la pau i que, per la seva bondat, no succeís que una
vegada més triomfés la violència sobre la pau.

Missatge del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Bisbe auxiliar també llegí un missatge del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís
Martínez Sistach, que deia així:

«Ens hem reunit a la Catedral de Barcelona invitats pel Sant Pare Francesc per pre-
gar per la pau a Síria, a l’Orient Mitjà i en el món. La pau és un bé importantíssim i
molt necessari per a la realització de les persones. La guerra és violència i la violèn -
cia engendra més violència.
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»Cal trobar camins de diàleg, d’encontre i de pacte per evitar les guerres i per acabar
les guerres. Cal condemnar l’atac que es féu amb l’ús de les armes químiques contra
civils innocents. Cal que la comunitat internacional amb la col·laboració dels països
realitzin una acció per a un immediat acabament de la guerra a Síria i per arribar a
una autèntica i inclusiva negociació de pau.

»La pau és un do de Déu. Per a això ens hem reunit aquí a la Catedral i en les comu -
nitats parroquials i religioses per demanar aquest do al Príncep de la Pau. Hem de
pregar amb molta confiança en Déu per tal que la nostra pregària, unida al dejuni, si-
gui ben eficient. Estem pregant ben units al Papa a la Plaça de Sant Pere i amb els
creients d’arreu del món.

»Per motius pastorals no puc estar aquí amb vosaltres, però hi estic ben present amb
l’afecte i la pregària. Prego amb vosaltres perquè es facin efectives aquelles paraules
del Papa Francesc a l’Àngelus del diumenge passat: “No més guerres!”, “que acabin
les guerres!”, “que es trobin camins de diàleg i d’encontre, de respecte i de pacte,
en definitiva, d’autèntica pau”».

La vetlla es va desenvolupar llegint textos de la Bíblia i del Magisteri de l’Església i
deixant uns temps de silenci. El Sr. Bisbe auxiliar, amb unes breus intervencions,
va anar introduint els textos escollits i convidava a interioritzar-los invitant a cadas-
cun dels assistents a examinar-se sobre si difon actituds de pau en la seva vida per-
sonal i en les seves relacions socials. En aquest sentit, es varen proposar uns quants
textos escollits de l’encíclica de Joan XIII Pacem in Terris (número 35), del Salm 122
(Que hi hagi pau dintre teu!), del Salm 85 (S’abraçaran la bondat i la pau), de la car-
ta de sant Pau als cristians d’Efes (2.14-18) i, com a lectura evangèlica, un fragment
de l’Evangeli segons sant Joan (14,23s).

El crit de pau del Papa Francesc

Mons. Sebastià Taltavull inicià l’homilia de la vetlla recordant les paraules del Sant
Pare el dia 1 de setembre, un veritable crit de pau: «Mai més la guerra!, mai més la
guerra! La pau és un do massa valuós, que ha de ser promogut i protegit».

«El missatge que ens ha fet arribar el Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach per a aques-
ta trobada —va afegir— i que hem llegit al començament, a més de convocar-nos a
la pregària, es fa ressò de la crida que fa el Papa Francesc amb les seves mateixes pa-
raules que fem nostres per a respondre-hi pregant: ‘amb totes les meves forces dema-
no a les parts en conflicte que escoltin la veu de la seva consciència, que no es tanquin
ens propis interessos, sinó que vegin en l’altre un germà i que emprenguin amb va-
lentia i decisió el camí de l’encontre i de la negociació, superant la confrontació cega».

Va afegir que «per això hem acudit avui a la pregària (...). La nostra pregària està de-
manant al Senyor que en aquesta situació de dol arribi la felicitat del consol. Per ai-
xò, amb tota humilitat demanem una vegada més el do de la conversió per a tots, co -
mençant per nosaltres mateixos».
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Després va recordar aquestes paraules de Jesús a l’Evangeli: «Us deixo la pau, us do-
no la meva pau. Jo us dono la pau que el món no dóna. Que els vostres cors s’assere -
nin i no tingueu por. No són sols paraules les de Jesús, és tota una vida que se’ns co -
munica i que podem rebre de Déu mateix, que és Amor. I amb ell, Jesucrist, que, com
ha dit l’apòstol: “Crist és la nostra pau!” (Ef 2,14)».

El bisbe Sebastià va cloure l’homilia amb aquestes paraules: «Ara tenim accés al Pa-
re en Crist i la nostra relació amb Déu és ja gaudir de la pau que haurem de demanar,
comunicar i fer possible en tot lloc i sempre. La pau de Jesús pot i ha de desfer les
intencions i els plans destructors de la guerra i transformar-los en instruments de pau,
com ja ara, amb plena comunió amb tota l’Església i amb tota persona de bona vo-
luntat, estem demanant junts al Senyor.»

Seguidament, es varen fer unes pregàries meditatives, dirigides les dues primeres a
Déu Pare, les dues següents a Jesús i les dues darreres a l’Esperit Sant, que acabaven
dient «Tingueu pietat d’ells i de nosaltres» o «Tingueu pietat de nosaltres». Tota l’as-
semblea responia cantant Kyrie eleison, Kyrie eleison, i a continuació, tots junts,
varen recitar la coneguda pregària de sant Francesc d’Assís —que es va incloure en
el full distribuït a l’inici de l’acte per facilitar la participació de tots els assistents—
i que comença dient: «Oh Senyor, feu de mi un instrument de la vostra pau».

La vetlla es va cloure amb el cant del Tantum ergo Sacramentum veneremur cerniu,
que són els darrers versets del Pange lingua, amb el cant del qual havia començat la
vetlla. El Sr. Bisbe auxiliar donà la benedicció amb el Santíssim Sagrament, es va fer
la reserva i es va interpretar el cant final: Magnificat, magnificat, magnificat anima
mea Dominum.

Altres actes a les parròquies

Moltes parròquies, seguint les indicacions del Sr. Cardenal Arquebisbe, varen fer ac-
tes de pregària unint-se a les intencions del Sant Pare per la pau. La Comunitat de
Sant’Egidio, acabada la vetlla de la catedral a la qual va participar, va organitzar-ne una
altra a la propera parròquia dels sants Just i Pastor.

Així mateix, a la parròquia de sant Pau del Camp —en els locals de la qual hi ha la
seu de diversos organismes diocesans— es va fer també una pregària de caire inter -
religiós, organitzada pel Delegat diocesà d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses,
Mons. Jaume González-Agàpito Granell. Hi participaren musulmans siríacs; el pas-
tor protestant Josep Monells; el Vicari general de l’Església Ortodoxa Sèrbia, Rvd.
Joan Garcia; el canonge de l’Església anglicana, Sr. Eliseo Vila, i el delegat d’Ecume -
nisme i Relacions Interreligioses. La Comunitat Jueva de Barcelona hi fou present
per mitjà d’un comunicat del Sr. Jorge Burdman.

Una assemblea d’homes i dones de bona voluntat es va aplegar a l’església parroquial
per pregar per la pau amb les reflexions de cadascuna de les confessions presents.
Aquestes reflexions varen anar acompanyades d’uns interludis musicals per facili-
tar la reflexió i la pregària personals.
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Celebració del centenari de la mort 
del cardenal Vives i Tutó

A la parròquia de Sant Andreu de Llavaneres, el dissabte 7 de setembre es va celebrar
l’acte commemoratiu del centenari de la mort del cardenal Josep de Calasanç Vives
i Tutó (Llavaneres, Maresme, 1854 - Monteporzio Catone, Itàlia, 1913), que fou un
religiós caputxí i cardenal amb molta influència a Roma durant els pontificats de Lleó
XIII i sant Pius X.

A l’església parroquial es va celebrar una missa que presidí Mons. Sebastià Taltavull,
Bisbe auxiliar de la nostra arxidiòcesi, en la qual va concelebrar amb el ministre pro-
vincial dels Caputxins, fra Gil Parés; el vicari episcopal de La Cisa i Mataró, Mn. Se-
gimon Garcia; el rector de la parròquia, Mn. Joan M. Prieto, amb diversos preveres
diocesans, fills de la població i antics rectors, i també amb uns preveres i religiosos
caputxins i escolapis. Entre les autoritats civils hi havia el director general d’Afers
religiosos, Enric Vendrell; l’alcalde de la població, Bernat Graupera, acompanyat del
consistori i amb una nombrosa presència de fidels.

El Sr. Bisbe auxiliar va començar l’homilia amb aquestes paraules: «Avui fa cent
anys de la mort del cardenal Vives i Tutó. Per això en fem memòria, no solament com
el record que un poble rendeix a un dels seus fills, sinó també memòria agraïda en
l’eucaristia i en la pregària, unint la seva persona, cridada ja a viure a la casa del Pa -
re, a l’ofrena de Jesús mort i ressuscitat, esperança i vida nostra». 

El Sr. Bisbe auxiliar va explicar també que el cardenal caputxí fou un home religiós,
amb la mirada posada en el Senyor i el seu cor obert i encarnat en la realitat del seu
poble i el seu país, que mai no va renunciar a les seves arrels i sempre va estimar Ca-
talunya. 

El Sr. Bisbe auxiliar va cloure l’homilia amb aquestes paraules: «Que l’exemple del
cardenal Vives i Tutó, com el de tants pastors que han servit i serveixen l’Església amb
l’esperit de l’Evangeli, ens doni una mirada àmplia i profunda de la realitat que veu
on hi ha necessitat i, per amor, actua en conseqüència; no una mirada esquifida, que
s’enfonsa en ella mateixa, es deprimeix, es torna ineficaç i no evangelitza. Que el
Senyor ens doni aquest cor obert a Ell i al món, al qual, en nom seu, ens demana que
estimem i servim». 

Els actes començaren amb una popular encesa de quatre mil espelmes que donaren
relleu i lluminositat al monument al cardenal que hi ha a l’entrada de la població.
I, acabada la cerimònia litúrgica, fou inaugurada a la sala municipal d’exposicions,
ubicada a Can Caralt, l’exposició titulada El cardenal Vives i el seu temps, preparada
per Lluís Albertí, director de l’arxiu i museu de Llavaneres; per Joan Devesa, direc-
tor de l’arxiu-museu Vives i Tutó, i per fra Valentí Serra, arxiver dels caputxins.
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Homenatge a Mn. Carles Oller i Oliveres 
a les parròquies de la Mare de Déu del Port 

i de Sant Bartomeu

El diumenge dia 8 de setembre, festa patronal de la Mare de Déu del Port en aques-
ta parròquia i en la de Sant Bartomeu es va fer un homenatge a Mn. Carles Oller i
Oliveres, que fou rector de la comunitat parroquial de la Mare de Déu del Port.

L’ofrena floral i l’eucaristia fou a les 12 del matí a la parròquia esmentada i fou pre -
sidida per Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe auxiliar que va concelebrar l’eucaristia amb
Mn. Josep Hortet, rector de les dues parròquies, i amb altres preveres de l’arxi pres-
tat de Sants-La Marina.

Abans, a les 11 hores, el regidor del districte de Sants-Montjuïc, Carles Martí, inau -
gurà la placa en record de Mn. Carles Oller i Oliveres, en la nova placeta oberta al
carrer Sant Eloi, amb la presència de nombrosos ciutadans i ciutadanes, molts feligre -
sos de les dues parròquies i també d’alguns elements populars del barri, com els Ge-
gants i els Diables del Port.

Mn. Carles Oller va ser nomenat rector de la parròquia de la Mare de Déu del Port
l’any 1931 i va morir per la malaltia de la tuberculosi el 16 d’octubre de 1938, a l’e -
dat de 43 anys, a la casa on estava refugiat. La seva actuació pastoral va ser molt in-
tensa i amb gran abast social, amb amistat i respecte per a totes les famílies més en-
llà d’ideologies o creences. Es dedicà a la catequesi, a l’escola popular, als nois dels
grups d’Avantguardistes, a la Federació de Joves Cristians de Catalunya (FJCC), a la
revista Ideal. Veient que l’església i l’escola de Can Tunis quedaven petites, va co-
mençar a preparar el nou assentament parroquial actual: els terrenys, els plànols del
temple foren obra de l’arquitecte Bergós, amb l’aprovació i l’ajuda del Bisbat. Tam-
bé es va començar les obres de l’escola.

Els testimonis orals de moltes persones —moltes avui ja difuntes— que la comuni-
tat del Port recorda són molt positius envers la persona i el treball pastoral de Mn.
Carles Oller. També hi ha testimonis escrits en aquest sentit, com els que estan re-
collits en un dels llibres de Francesc Candel, el titulat Historia de una parroquia, pu-
blicat l’any 1971, i el llibre d’Anna Ortiz Huguet, titulat L’Elies de Can Tunis, publi-
cat l’any 2012. Tant l’escriptor Paco Candel (1925-2007), com el líder veïnal Elies
Ortiz (1919-1991) expressen la seva admiració i agraïment per la tasca realitzada en
el barri per Mn. Carles Oller i per la influència d’aquest sacerdot en la trajectòria
vital de moltes persones. 

A l’homilia de la missa el Sr. Bisbe va fer referència a l’obra de Mn. Carles Oller en
el barri, «a qui —va dir— hem dedicat un carrer/passatge justament davant de la par -
ròquia. Mn. Carles, a qui ara en certa manera veiem present per la seva família, va
servir aquesta parròquia durant vuit anys com a rector, entregat totalment a aquest
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barri mitjançant una actuació molt intensa i amb un gran abast social, amb amistat i
respecte per a totes les famílies, molt per damunt de les diferències ideològiques i de
creences que entre elles hi pogués haver».

Inici de curs al Seminari Conciliar de Barcelona

Els seminaristes majors de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat van tenir una trobada
per començar el curs 2013-14. Va ser a Tartera (La Cerdanya) els dies 9, 10 i 11 de se -
tembre i va servir per a compartir les experiències de l’estiu, fer un dia de recés, pre-
dicat per Mn. Ignasi Navarri (vicari general i rector del seminari d’Urgell) i gaudir
del gran do de la natura amb una excursió a Les Bulloses.

La inauguració oficial del curs va ser el dijous, dia 19 de setembre, a les 19 h, al ma-
teix edifici del Seminari Conciliar de Barcelona. La va presidir el Cardenal Lluís
Martínez Sistach, acompanyat del bisbe Agustí Cortés de Sant Feliu de Llobregat. 

Va començar amb unes paraules del rector que va situar aquest curs dins del marc del
final de l’Any de la Fe i de la recepció de l’encíclica Lumen Fidei. Tot seguit el bis-
be Agustí va animar els seminaristes a preparar-se per a ser pastors que guiïn el po-
ble sense por. El Cardenal va recordar que els preveres, i també els qui es preparen
per a esdevenir-ne, han de ser sempre portadors d’un missatge d’esperança que do-
ni serenitat i pau, i que això s’ha de fer des de la vivència personal del misteri de la
creu i la resurrecció de Jesucrist, la qual cosa demana una pregària intensa i since-
ra. En les intervencions es va agrair la tasca de Mn. Josep Anton Arenas com a direc-
tor espiritual del seminari al llarg dels últims vuit anys i es va donar la benvinguda
a Mn. Joan Rodríguez, que es farà càrrec d’aquest servei a partir d’aquest curs. Des -
prés dels parlaments hi hagué la celebració de l’eucaristia. El Sr. Cardenal Arquebis-
be, a l’homilia, esposà sobretot aquests tres punts. 

1. Tots els cristians, i sobretot tot els futurs sacerdots, hem de ser portadors d’un fu-
tur d’esperança que doni serenitat I alegria: la consolació de Déu, la tendresa de Déu
per a tothom. Però només en podrem ser portadors si nosaltres experimentem abans
l’alegria de ser consolats per Ell. Això és important per tal que la nostra missió si-
gui fecunda: sentir la consolació de Déu i transmetre-la. No tinguem por de la tendre -
sa de Déu, com ens diu el Sant Pare Francesc. No tinguem por! El Senyor és el Déu
de la consolació, el Déu de la tendresa. El Senyor és Pare i Ell diu que ens tractarà
com una mare al seu fill, amb tendresa. «Consoleu, consoleu al meu poble», llegim
en el profeta Isaïes (40,1). La gent d’avui té necessitat de paraules, però sobretot ne -
cessita que donem testimoni de la misericòrdia, de la tendresa del Senyor, que enar-
deix el cor, desperta l’esperança y atreu cap al bé.

2. Un segon punt de referència de la nostra missió és la creu de Crist. Sant Pau en el
seu ministeri (cf. Ga 6,14) experimenta el sofriment, la debilitat, el fracàs, però tam-
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bé l’alegria i la consolació. Heus ací el misteri pasqual de Jesús: misteri de mort i
de resurrecció. I precisament pel fet d’haver-se deixat conformar amb la mort de
Jesús fa que Pau participi també en la seva resurrecció, en la seva victòria. El misteri
pasqual és el cor palpitant de la missió de l’Església! I si romanem dins d’aquest mis-
teri, estarem guarits tant d’una visió mundana i triomfalista de la missió, com del des-
ànim que pot néixer davant de les proves i els fracassos. La fecunditat pastoral, la fe-
cunditat de l’anunci de l’Evangeli no procedeix ni de l’èxit ni del fracàs segons els
criteris de la valoració humana, sinó del fet de conformar-se amb la Creu de Jesús,
que és la lògic del sortit de si mateix i donar-se, és la lògica de l’amor.

3. El Sr. Cardenal també va parlar d’un tercer element, l’oració. A l’Evangeli escol -
tem aquestes paraules: «Pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats que hi enviï més se-
gadors» (Lc 10,2). Els treballadors dels sembrats no són elegits per mitjà de campa -
nyes publicitàries, sinó que són «elegits» i «enviats» per Déu. És Ell el qui elegeix.
És Ell el qui envia. És Ell el qui encomana la missió. Per això és important l’oració.
L’Església —com ens ho ha repetit Benet XVI— no és nostra, sinó de Déu, i quan-
tes vegades pensem que és nostra! El camp en el que hem de treballar és el camp de
Déu. El camp que hem de cultivar és el seu camp. Així, doncs, la missió és sobretot
gràcia. I si l’apòstol és fruit de l’oració, trobarà en aquesta la llum i la força per a la
seva acció. En efecte, la nostra missió per la seva fecunditat, i fins i tot s’apaga, en el
mateix moment en el què queda interrompuda la font amb la font, amb el Senyor.

El Dr. Martínez Sistach va acabar dient que el Papa Francesc en l’homilia que va fer
durant la missa per als seminaristes, novicis i novícies i altres persones en camí vo-
cacional, a la basílica de Sant Pere del Vaticà, el 7/07/2013, els va dir que un dels for-
madors que els acompanyaven li havia dit aquestes paraules: évangeliser on le fait à
genoux, l’evangelització es fa de genolls. Cal que siguem sempre homes d’oració. Sen -
se una relació constant amb Déu la missió es converteix en una funció. El risc de l’ac-
tivisme, de fiar-nos massa de les estructures, sempre és present. Si mirem Jesús, veiem
que la vigília de cada decisió o esdeveniment important es recull en oració intensa i
perllongada. Hem de cultivar la dimensió contemplativa, fins i tot enmig del tràfec dels
compromisos més urgents i durs. Com més hem d’anar cap a les perifèries existen-
cials —com ens demana el Sant Pare— més units hem d’estar al cor de Crist, ple
de misericòrdia i d’amor, i deixant-nos conduir per l’Esperit Sant. Aquí rau el secret de
la fecunditat pastoral, de la fecunditat del deixeble del Senyor!

L’acte d’inauguració acabà amb un sopar de germanor.

Celebració de la solemnitat de la Mare de Déu 
de la Mercè a la basílica titular

El dia 24 de setembre, a dos quarts d’onze del matí,a la basílica de la Mare de Déu
de la Mercè, va celebrar-se la missa solemne a la basílica titular. L’eucaristia va es-
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tar presidida pel Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona. Amb
ell varen concelebrar el bisbe de Terrassa, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses; el bis-
be de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés; el bisbe auxiliar de Barcelona,
Mons. Agustí Taltavull; el bisbe auxiliar emèrit de Barcelona, Mons. Pere Tena, i el
bisbe auxiliar de Terrassa, Mons. Salvador Cristau, ja que la Mare de Déu de la Mer-
cè és patrona de la ciutat i l’arxidiòcesi de Barcelona, i també de la província ecle-
siàstica que porta el nom de la Ciutat Comtal.

També varen concelebrar trenta preveres, entre els que hi havia el rector de la basí-
lica, Mn. Jordi Farré, i el provincial dels Pares Mercedaris, P. Florenci Roselló. Un
grup de diaques permanents també va participar a la celebració.

Varen participar a l’eucaristia les autoritats següents: el president de la Generalitat,
Artur Mas; l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, amb membres de la Corporació mu-
nicipal; l’inspector general de l’exèrcit, Ricard Álvarez Espejo, i altres autoritats i re-
presentacions.

El Sr. Cardenal Arquebisbe pronuncià l’homilia, el text de la qual es publica a la sec-
ció del Prelat, en aquest mateix número del Butlletí diocesà.

En el moment de l’ofertori noies de les diverses cases regionals, amb els vestits típics,
varen fer l’ofrena floral a la Mare de Déu. En aquesta ofrena també hi va participar
la Germandat de la Mare de Déu de la Mercè, presidida pel Sr. Riera.

Un cop finalitzada l’eucaristia es varen cantar els populars goigs a la patrona de Bar-
celona, amb lletra de Mn. Jacint Verdaguer i música del mestre Lluís Millet, que diuen:
«Dels captius mare i patrona, / puix del cel ens heu baixat, / princesa de Barcelona, /
protegiu vostra ciutat». Els Srs. Bisbes amb el clergat present varen pujar al cambril
per venerar la sagrada imatge, i també ho varen fer les autoritats i els fidels.

Amb motiu de la festivitat, es varen inaugurar diverses obres de millorament de la ba -
sílica, després de dos anys de treballs, dels quals va informar el rector de la parrò-
quia, Mn. Jordi Farré. Els treballs s’han centrat en la cúpula i en la porta de Sant Mi-
quel, porta que formava part de l’antiga parròquia de Sant Miquel Arcàngel. També
s’han restaurat la coberta de la Capella de la Soledat, així com les cobertes de la nau
central, de les capelles laterals i de la sagristia. En el futur es preveu restaurar la imat-
ge de la Mare de Déu que hi ha a la cúpula de la basílica.
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Informació

La Diputació cedeix 30 pisos 
a Càritas Diocesana

BAB 153 (2013) - setembre [77]  491

propers quatre anys i es podrà ajudar 120
persones. Càritas estudiarà les condicions
específiques a l’hora de seleccionar les
famílies ateses. Un 82% d’aquestes han
de pertànyer a nuclis familiars amb me-
nors d’edat. A més han de viure en sos-
tres que no tinguin prou condicions d’ha -
bitabilitat. També s’avaluarà la situació
econòmica per part dels professionals
socials de Càritas, que a més faran un
seguiment als usuaris durant la seva es-
tança.

Tindrà cura d’aquest treball la Fundació
Foment de l’Habitatge Social, que depèn
de Càritas Diocesana i que compta amb
més de 284 pisos per a persones en risc
d’exclusió social.

El dimecres 25 de setembre de 2013, a
les 12 hores, a la Sala Prat de la Riba de
Can Serra (Rambla de Catalunya, 126),
el president de la Diputació de Barcelo-
na, Salvador Esteve, i el director de Càri -
tas Diocesana de Barcelona, Jordi Roglà,
varen firmar un conveni de col·laboració
pel qual 30 habitatges, propietat de la ins -
titució pública, es destinaran a persones
que han estat desnonades o que tenen greus
problemes d’allotjament a causa de les di-
ficultats per a poder seguir pagant la hi-
poteca. El president de la Diputació tam-
bé va lliurar les claus dels habitatges al
director de Càritas.

El conveni estableix que aquestes llars se-
ran cedides en règim de lloguer durant els

Núria de Gispert rep la Medalla d’Honor 
en categoria d’or

El Parlament ha atorgat aquest dimarts al
vespre la Medalla d’Honor de la cambra
en la categoria d’or a l’activista social Nú -
ria Gispert, compromesa cristiana que
fou Directora de Càritas Barcelona entre
1998 i 2004. Juntament amb Núria Gis-
pert, ara membre del Consell Assessor de
la Fundació Pere Tarrés, també van rebre

la distinció la cuinera Carme Ruscalleda
i la biòloga Anna Veiga.

El president de la Generalitat ha destacat
el talent de les guardonades, a qui s’ha re-
ferit com un «triplet de luxe», i els valors
i el tarannà que transmeten, com ara la se -
va «energia positiva», la seva «generosi-



tat» i la seva «senzillesa». A l’últim, ha
posat en relleu que enguany la medalla
distingeixi «el talent femení català», i ho
faci en els àmbits de la ciència, la cultu-
ra i el compromís i la justícia social.

En rebre la medalla, Gispert ha explicat
que és «filla d’un moment difícil, d’una
situació social i política molt complicada,
d’una Espanya grisa i d’una postguerra
en blanc i negre». Gispert, que ha dedi-
cat el guardó a les persones amb qui ha
treballat aquests anys, ha expressat que
«l’arribada de la democràcia va introduir
els colors a una societat com a molt bico -
lor», però ha advertit que la crisi actual «ha
suposat la pèrdua d’algun d’aquests co lors
i un pas enrere en l’estat del benes tar».

Gispert ha repassat també les dificultats
de les dones en la Catalunya del fran-
quisme, les de la immigració, que residia
en «barris inhabitables», i les dels pri-
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mers ajuntaments democràtics, quan «tot
estava per fer». «Penso que les lleis no es -
tan pensades per a les situacions de les per-
sones més desfavorides, i hem de millo-
rar-les», ha insistit al final d’un discurs
en què també ha demanat als ciutadans
que tinguin utopies i esperances.

La mesa va aprovar per unanimitat el ju-
liol, a proposta de la presidenta, atorgar
totes tres medalles. Amb aquestes distin-
cions la cambra vol reconèixer la incidèn -
cia creixent de les dones en diversos àmbits
de la vida pública de Catalunya i des ta car
alhora trajectòries vitals que són exem -
ple del talent femení i del potencial trans -
formador que té per a la societat.

La Medalla d’Honor del Parlament és una
distinció que la mesa va crear l’any 2000,
i s’atorga a personalitats o institucions
que mereixen un reconeixement excep-
cional. 

L’orde de la Mercè, guardonada amb la Medalla
d’Or al mèrit social penitenciari

El dia 24 de setembre de 2013, festa de
la Mare de Déu de la Mercè, patrona de la
nostra arxidiòcesi i també dels centres pe-
nitenciaris, el ministre de l’interior, Jor -
ge Fernández Díaz, va lliurar la Medalla
d’Or al mèrit social penitenciari a l’Or de
de la Mercè pel seu compromís social i
el seu treball pastoral en els centres peni -
tenciaris de l’Estat espanyol.

El ministre, acompanyat dels seus col·la-
boradors, assistí a una missa, amb motiu
de la festa de la Mare de Déu de la Mer-
cè, en la qual es va pregar especialment
per les intencions de les persones dels cen-
tres penitenciaris. Va presidí la celebració
de l’eucaristia el religiós mercedari, pare
Alejandro Fernández Barrajón, expresi-
dent de la CONFER.
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