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Una Església samaritana enmig 
de les grans ciutats

Carta pastoral del Dr. Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona,
per al curs pastoral 2014-2015

1. Harmonia entre l’Evangelii gaudium i el nostre Pla Pastoral

Iniciem un curs més de la vigència del Pla Pastoral de l’Arxidiòcesi Feu tot el que Je -
sús us digui, que començàrem l’any 2011.1 Em plau constatar que els tres objectius
del Pla Pastoral esmentat s’han anat aplicant durant els cursos passats per part dels
diocesans i de les diferents institucions diocesanes. Tanmateix, atesa la importància
i l’actualitat dels objectius prioritaris que ens hem proposat, aquests objectius pasto-
rals s’han d’anar assolint sempre i, per tant, també en aquest curs 2014-2015 que ini-
ciem, en què celebrarem la cloenda del Pla Pastoral.

Amb goig em dirigeixo a tots vosaltres, estimats diocesans, amb aquesta Carta Pasto -
ral per ajudar a viure amb intensitat aquest nou curs que comencem i fer-ho ben units
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al Papa Francesc en l’aplicació del seu programa pastoral que ha assenyalat per a to-
ta l’Església en la seva exhortació apostòlica Evangelii gaudium.2 Aquest document
pontifici és un autèntic do de Déu, un generós obsequi que Francesc ens ha fet.

Joiosament, hem de constatar que hi ha una gran sintonia entre l’Evangelii gaudium
del papa Francesc, de l’any 2013, i el nostre Pla Pastoral que iniciàrem l’any 2011. Amb -
dós coincideixen plenament en la dimensió missionera i evangelitzadora que propug-
nen per a la pastoral de l’Església universal i per a la pastoral de la nostra Arxidiòcesi,
respectivament. Aquesta joiosa coincidència propicia una major aplicació de l’Evan-
gelii gaudium del nostre estimat Papa Francesc.

La nostra Església de Barcelona és eminentment urbana. Cal, doncs, que la pastoral
que realitzem tingui molt presents els desafiaments de les cultures urbanes. La pobla -
ció mundial es va desplaçant a les grans ciutats. Segons dades ofertes pel sociòleg
Castells, actualment hi vivim més del 50% de la humanitat i va creixent aquest nom-
bre. Europa és urbana en un 70% i superarà el 80% l’any 2050. Amèrica Llatina és,
ara mateix, urbana en un 66%, i el 2050 arribarà al 84%. La forma essencial d’aques-
ta urbanització és la regió metropolitana, on es concentren, a més de població, poder,
riquesa, tecnologia, creativitat, innovació i cultura i, d’altra banda, problemes socials
i alienació personal. Ara mateix el 18% de la població mundial viu en regions o àrees
metropolitanes de més de cinc milions de persones. 

En converses amb el cardenal Bergoglio en les congregacions generals abans del con-
clave i poc després amb el Papa Francesc, hem coincidit en la preocupació per la pas-
toral de les grans concentracions urbanes. Ell havia estat pastor de la gran Buenos Ai -
res. Barcelona té ben unida a ella tota l’àrea metropolitana. Per això, vaig projectar
i organitzar a Barcelona un Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats.
El Papa està molt interessat en aquest Congrés. En el seu document Evangelii gaudium,
parla precisament dels «desafiaments de les cultures urbanes».3

Els dies 20 a 22 de maig d’enguany hem celebrat la primera etapa del Congrés, amb
la participació de sociòlegs, teòlegs, pastoralistes i altres especialistes de diversos
països del món, per exposar i reflexionar sobre la realitat actual de les grans ciutats
i sobre quins són els desafiaments i quins els avantatges que es presenten a l’evange-
lització. Tant les ponències com les reflexions proposades en els diàlegs dels experts
han estat molt riques de contingut.

Els dies 24 a 26 de novembre de 2014 celebrarem a Barcelona la segona etapa del
Congrés, dedicada als pastors de grans ciutats del món, per reflexionar, debatre i po-
sar en comú experiències pastorals a la llum dels continguts que han ofert els tècnics
en la primera etapa. El dia 27 de novembre el Papa Francesc ens ha concedit una au-
diència privada per presentar-li les nostres conclusions i escoltar la seva paraula auto -
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2 La joia de l’Evangeli, Evangelii gaudium, exhortació apostòlica del Papa Francesc, 24 de novem-
bre de 2013. Ed. Claret, Barcelona, 2013. D’ara endavant citada com a EG.

3 EG 71-75.



ritzada i molt competent en aquesta matèria, que sempre li ha interessat. Immediata-
ment publicarem les Actes del Congrés.

Tot esperant la segona etapa del Congrés, ja podem aprofitar alguns dels resultats ob-
tinguts en la primera etapa per ajudar-nos en l’evangelització de les grans ciutats i
concretament de la nostra arxidiòcesi de Barcelona. En diversos moments d’aques-
ta Carta Pastoral en faré esment.

Tots els qui participàrem en les jornades de la primera etapa del Congrés, constatà-
rem la riquesa dels continguts que ens han ofert els ponents i els experts i com les se-
ves aportacions ens han interpel·lat pensant en la pastoral que realitzem a les nostres
ciutats de l’arxidiòcesi. Després de la segona etapa del Congrés del proper mes de no -
vembre, amb les reflexions dels pastors de grans ciutats del món i el discurs que el
Papa Francesc ens farà, penso que convindria aprofitar tota aquesta riquesa socio -
lògica, teològica i pastoral de la realitat de les grans concentracions urbanes per cele -
brar amb motiu de l’acabament del nostre Pla Pastoral, durant aquest curs, unes jor-
nades pastorals sobre aquesta temàtica que ens ajudin a tots —sacerdots, diaques,
religiosos, religioses i laics— a pensar i organitzar una pastoral més urbana a la nos-
tra arxidiòcesi per tal de prestar un millor servei als homes i les dones de la nostra so -
cietat. 

El proper dia 5 d’octubre comença a Roma l’Assemblea extraordinària del Sínode
dels Bisbes, dedicada als «desafiaments pastorals sobre la família en el context de
l’e vangelització»; i aquesta temàtica serà la mateixa del Sínode dels Bisbes de 2015.
Durant aquest curs hem de viure intensament la pastoral familiar per ajudar els matri -
monis i les famílies perquè siguin íntimes comunitats de vida i d’amor i autèntiques
esglésies domèstiques. Vàrem participar en la consulta que es va fer sobre la temàti -
ca sinodal i volem seguir els treballs sinodals, en els quals participaré per haver-me
nomenat el Papa Francesc membre del Sínode. Ho farem també amb la nostra pregà-
ria i treballant en la formació remota i pròxima dels joves cristians perquè puguin ce-
lebrar joiosament el sagrament del matrimoni.

Aquest curs commemorem el V centenari del naixement de santa Teresa de Jesús. Aques -
ta mística, escriptora, fundadora i doctora de l’Església és sobretot testimoni d’una
experiència singular d’amistat amb Déu que la converteix en mestra admirable i mo-
del de pregària per a tots els cristians.

2. El programa del Papa Francesc i el nostre Pla Pastoral

Abans d’acabar el primer any del seu pontificat, Francesc ha proposat a tota l’Esglé-
sia el seu programa pastoral en la seva exhortació apostòlica Evangelii gaudium, amb
motiu del Sínode dels Bisbes d’octubre de 2012 sobre la nova evangelització per a la
transmissió de la fe cristiana.

Aquest document, escrit, com s’ha dit, «per les dues mans de Francesc», és un docu-
ment programàtic del seu pontificat i de tota l’Església. Ho diu clarament a l’inici
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amb aquestes paraules: «En aquesta exhortació vull adreçar-me als fidels cristians
per invitar-los a una etapa evangelitzadora marcada per la joia, i indicar camins per
a la marxa de l’Església en els pròxims anys».4 I més endavant ho diu ben clarament:
«Destaco que el que miraré d’exposar aquí té un sentit programàtic i conseqüències
importants».5

¿Quin és en concret el programa que ens proposa el Papa Francesc? Ho diu en el ma-
teix document en afirmar: «Somio una opció missionera capaç de transformar-ho tot,
per tal que els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota estructura eclesial
es converteixin en una via adequada per a l’evangelització del món actual més que
per a l’autopreservació».6 El programa és l’evangelització, l’opció missionera que tots
els cristians, totes les parròquies i comunitats i totes les realitats eclesials han de rea -
litzar per a l’evangelització del món, de la societat, de les persones. El Papa somia a
transformar-ho tot. Es tracta d’un programa renovador, de conversió personal i pas-
toral.

I ens podem preguntar: ¿quin criteri o quina clau assenyala Francesc per realitzar
aquesta transformació de tot? Ell mateix respon la nostra pregunta dient-nos: «La re-
forma de les estructures que exigeix la conversió pastoral només pot entendre’s en
aquest sentit: procurar que totes les estructures es tornin més missioneres, que la pas-
toral ordinària en totes les instàncies sigui més expansiva i oberta, que col·loqui els
agents pastorals en constant actitud de sortida i afavoreixi la resposta positiva de tots
aquells a qui Jesús convoca a la seva amistat».7 Francesc proposa «una pastoral en
clau missionera».8 L’Església es reforma si se centra en la missió; la conversió i la
missió renoven la vida de l’Església. 

Com veiem, el criteri, la clau és la dimensió missionera i evangelitzadora. Això és
obvi i plenament coherent amb la naturalesa de l’Església. Ja Pau VI, en l’Evangelii
nuntiandi, de 8 de desembre de 1975, ens deia que l’Església existeix per evangelit-
zar i que aquesta és la seva missió essencial.9 Si l’Església no evangelitzés, no ser-
viria per a allò per a què ha estat fundada per Jesucrist. La clau, doncs, és que totes
les estructures i realitats eclesials, així com les actituds i actuacions dels cristians, si-
guin més missioneres i evangelitzadores.

El Papa Francesc ens diu que sant Joan Pau II ens va invitar a reconèixer que «cal
mantenir viva la sol·licitud per a l’anunci» als qui estan allunyats de Crist, «perquè
aquesta és la tasca primordial de l’Església». L’actitud missionera «representa enca-
ra avui dia el major desafiament per a l’Església» i «la causa missionera ha de ser
la primera».10 Aquesta tasca continua essent la font de les majors alegries per a l’Es-
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9 Cf. EN 14.

10 Redemptoris missio, encíclica de Joan Pau II, citada per Evangelii gaudium, 15.



glésia: «Hi ha més goig al cel per un sol pecador convertit que per noranta-nou jus-
tos que no necessiten convertir-se».11

3. L’Església en sortida i el primer objectiu del Pla Pastoral 

El primer objectiu del Pla Pastoral vigent demana «donar a conèixer Jesucrist a aquells
que no el coneixen». És un propòsit eminentment evangelitzador i té avui una neces-
sitat i una vigència especials, ja que són moltes les persones en el nostre país que
no coneixen Jesucrist o el coneixen malament.

Les parròquies i les comunitats són molt conscients que avui toquen les campanes
però que es congrega un nombre inferior de creients per celebrar la fe. Tanmateix, Je-
sucrist ha vingut i ha donat la seva vida per totes les persones de la comunitat hu-
mana. La nostra vocació missionera i evangelitzadora ens fa sortir dels temples i anar
on són les persones per tal d’anunciar-los Jesús i el seu Evangeli.

Aquesta constatació no ens pot fer oblidar que la pastoral de les grans ciutats parteix
de la descoberta de la presència de Déu en els que hi viuen, entre ells. Això fa que el
Papa Francesc ens digui que «necessitem reconèixer la ciutat des d’una mirada con-
templativa, això és, una mirada de fe que descobreixi el Déu que habita en les seves
llars, als seus carrers, a les seves places».12 Aquesta presència de Déu no ha de ser fa-
bricada sinó descoberta. I «Déu viu entre els ciutadans —ens diu Francesc— promo-
vent la solidaritat, la fraternitat, el desig de bé, de veritat i de justícia».13

Per tal d’evangelitzar en la nostra Nínive d’avui, en les nostres grans concentracions
urbanes, ens cal contemplar-les amb una mirada de fe, creient que Déu hi habita i
hi treballa. En aquest sentit, Jesús ens diu en l’Evangeli que demanem a l’amo dels
sembrats que enviï segadors perquè les meses ja estan per segar;14 no diu sembradors
sinó segadors, perquè les meses ja estan a punt per la sega, perquè Déu treballa en
el camp que és el cor de totes les persones.

El que és més important en la pastoral de les grans ciutats prové d’una mirada de fe.
La primacia pertany a la lectura teologal de la realitat, en funció de la qual cal analit -
zar altres possibles lectures. Aquesta lectura teologal porta a «sortir cada dia i sempre
més a trobar el proïsme que viu a la ciutat..., el qual és Jesucrist vingut en la carn».15

Seguint sant Ignasi de Loiola en la segona setmana dels «Exercicis Espirituals», cal
contemplar la ciutat amb la mirada amb què Déu veu el món: Déu veu la diferència
i, per tant, la realitat de manera polièdrica —el poliedre és la unió de totes les particu -
laritats, l’horitzó comú de totes les diversitats—; Déu veu la ciutat com un espai de per -
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dició i de salvació que necessita l’encarnació del seu propi Fill. L’aproximació a la
gran ciutat necessita un enfocament cristològic i, al mateix temps, pneumatològic:
així com ha fet el Crist en el misteri de l’encarnació, així ha de fer l’Església, seguint
l’Esperit de Crist.16

L’Església que vulgui evangelitzar una gran ciutat ha de ser una Església en sortida,
ni sedentària ni autoreferencial, ni temorenca ni tancada en ella mateixa. Per això
Francesc diu que «fidel al model del Mestre, és vital que l’Església surti a anunciar
l’Evangeli a tothom, arreu, en totes les ocasions, sense demores, sense fàstic i sense
por».17 L’Església i els cristians són cridats a sortir a les perifèries i això implica que
l’Església ha d’abandonar l’actitud autoreferencial. Anar a les perifèries geogràfiques
i existencials de les nostres ciutats i pobles, ben conscients que quan hi arribem Déu
ja hi està present, ja ens ha avançat. Això fa que el treball que hi farem no el realit-
zarem sols, sinó acompanyats de Jesús, el primer evangelitzador.

En la gran ciutat la missió es planteja com a contagi, com a contaminació, com a ca -
pil·laritat. El fenomen bioquímic de l’osmosi serveix per explicar la història de la mis sió
cristiana, des dels Fets dels Apòstols, a la Carta a Diognet, des de Gregori de Canter -
bury a Francesc Xavier. L’Evangeli s’ha transmès des dels seus inicis per impreg na -
ció, per contacte personal, per una apel·lació al cor, sovint de manera intensiva més
que no pas extensiva. La missió de Jesús no té fronteres: «Anem a altres llocs... que
per això he vingut».18 Una missió es torna capil·lar quan no s’autolimita, quan aban-
dona les pors i les precaucions, quan les incògnites no són dissuasives. El coratge i
la llibertat d’anunciar l’Evangeli, la parresia, constitueixen una actitud espiritual fo-
namental del deixeble missioner. El contagi per la via del testimoniatge i de la Parau-
la és el primer camí per fer present l’Evangeli en la gran ciutat.

Les grans ciutats són en elles mateixes llocs de llibertat i d’oportunitat en els quals
les persones coneixen les persones, interactuen i conviuen amb elles. En aquestes me-
gàpolis, l’ésser humà és cridat constantment a caminar cada vegada més cap a la tro-
bada amb l’altre, a conviure amb el diferent, a acceptar-lo i a ser acceptat per ell. Per
això, la pastoral de les grans ciutats ha de correspondre a la naturalesa humana i so-
cial que les caracteritza. La convivència és el somni de tota gran ciutat i alhora la tra-
ducció concreta de la fraternitat, un dels pilars de la proposta cristiana.

En aquest sentit, hi ha un pas de l’alter al frater, que discorre pels camins de la compas -
sió i de la misericòrdia. La cultura de la trobada, de la proximitat i de la companyia
salvarà la gran ciutat dels seus enemics proverbials: la por, la violència, la desconfian -
ça, l’aïllament. Amb el Papa Francesc, cal refermar que el nucli essencial i definitiu de
la missió cristiana, al qual tenim accés gràcies al mestratge interior de l’Esperit, és
«la bellesa de l’amor salvífic de Déu, manifestat en Jesucrist mort i ressuscitat».19

16 Cf. Lumen gentium, 8 i Ad gentes, 5.
17 EG 23.
18 Mc 1, 37-38.
19 EG 36.



La missió a les grans ciutats demana una conversió pastoral sòlida i fidel, allunyada
—amb paraules de sant Joan Pau II— de tota «introversió eclesial». Una pastoral
de pura conservació o manteniment, sovint basada en esquemes rurals, no respon als
desafiaments plantejats per la gran ciutat. La nova etapa pastoral que s’ha obert amb
el predomini global de les grans concentracions urbanes com a focus generador de
cultura, demana un cor místic que visqui la «dolça i confortadora alegria d’evange-
litzar», en expressió de Pau VI.20

4. Les Esglésies domèstiques situades en les fronteres

Tant les cartes paulines com el Llibre de l’Apocalipsi manifesten un model eclesial
vinculat amb la ciutat i amb la casa. Es parla de formes comunitàries vinculades amb
una casa i s’empra l’expressió Església domèstica o de casa. Així, a Roma hi ha l’Es-
glésia que es reuneix a casa de Prisca i Àquila,21 d’Aristobul22 o de Narcís.23 A les
grans ciutats (Roma, Efes, Corint), per raó del nombre de cristians, l’Església adop-
tava el model d’Església domèstica o de casa: comunitats que es reunien a casa
d’algú.

Pensant en els no creients o no practicants i atès el contingut del primer objectiu del
nostre Pla Pastoral i el programa evangelitzador del Papa Francesc, convé donar mol-
ta importància a les famílies cristianes com a Esglésies domèstiques. Aquestes famí-
lies ja estan en les fronteres geogràfiques i existencials, per raó d’on viuen. Aques-
tes esglésies domèstiques estan ubicades arreu i han de prendre molta consciència del
seu paper evangelitzador.

Aquestes famílies poden convidar els veïns, els amics i els familiars a la seva llar per
tal de compartir l’amistat i l’interès pels esdeveniments de la societat, del país, del
món i de totes elles. Fàcilment serà possible un dia o un altre fer-los-hi el primer
anunci, introduir la Paraula de Déu i la pregària. Amb el temps és fàcil que els qui
participen en aquestes Esglésies domèstiques passin a l’església de la parròquia per
integrar-se en la comunitat i celebrar la fe. Penso que en les grans ciutats les famílies
cristianes —com a autèntiques Esglésies domèstiques— han de prendre més cons-
ciència que han de ser evangelitzadores envers moltes persones que coneixen per di-
versos motius i que cal que siguin evangelitzades. Segurament convé encoratjar
aquestes famílies i oferir-los una formació adequada. 

La religió és un dels nuclis de la cultura de la gran ciutat. Històricament, la religió
ha jugat un paper de consol, refugi i protecció. De forma paral·lela a l’augment de
les grans ciutats, avança també la religiositat. L’any 1980 el 83% de la població mun-
dial es considerava religiosa, mentre que l’any 2010 ja era el 89%.
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Els habitants de les grans ciutats busquen el recolzament de la religió per trobar el
camí del bé davant les onades destructives del mal que els sotgen. Aquest és el gran
desafiament que té plantejat l’Església catòlica, la comunitat global més antiga del
món.24 L’Església catòlica té una missió fonamental en tant que única potència espiri -
tual centralitzada d’àmbit mundial: ser una alternativa a la mundialització deshuma -
nitzadora dels mercats, posant-se al servei dels pobres i necessitats.25 El Papa Fran-
cesc, que ha viscut abans de ser-ho una llarga experiència pastoral plenament urbana,
es converteix en un punt de referència indiscutible en el marc d’una Església que prac -
tica la col·legialitat i la descentralització i que sap recollir la diversitat.

L’evangelització presta un ajut molt important i molt necessari als homes i les dones
de les nostres grans ciutats, i en concret de la nostra arxidiòcesi de Barcelona amb
tota l’àrea metropolitana. Per tant, el nostre primer objectiu del Pla Pastoral és ple-
nament adient i fa un servei molt preuat. I no diguem que avui l’evangelització en les
grans ciutats és molt difícil. El Sínode Episcopal dedicat a la nova evangelització
ha constatat que avui les transformacions d’aquestes grans àrees i la cultura que ex-
pressen són un lloc privilegiat de la nova evangelització, com ens recorda el Sant Pa-
re.26 Francesc ens diu que «la proclamació de l’Evangeli serà una base per restaurar
la dignitat de la vida humana en aquests contextos, perquè Jesús vol vessar en les ciu-
tats vida en abundància».27 Per això, continua dient-nos el Papa, «s’imposa una evan-
gelització que il·lumini les noves formes de relació amb Déu, amb els altres i amb
l’entorn, i que susciti els valors fonamentals. És necessari arribar allà on es gesten
els nous relats i paradigmes, assolir amb la Paraula de Jesús els nuclis més profunds
de l’ànima de les ciutats».28

Donar a conèixer Jesús a qui no el coneix és un encàrrec que el Senyor ha fet i fa a
tots els batejats. Tots hi som cridats. Cada batejat, qualsevol que sigui la seva funció
en l’Església i el grau d’il·lustració de la seva fe, és un agent evangelitzador, i seria
inadequat pensar en un esquema d’evangelització portat endavant per uns actors qua-
lificats, mentre que la resta del poble fidel sigui només receptora de les seves accions.
Com diu el Papa Francesc, «la nova evangelització ha d’implicar un nou protagonis-
me de cada un dels batejats».29

Per tal de realitzar-ho, hem de mantenir una relació interpersonal amb Jesús, viure
amb coherència amb la nostra fe, celebrar la fe en el si de la comunitat i prendre cons-
ciència de la dolça i confortadora joia d’evangelitzar. Si un de debò ha fet una expe -
riència de l’amor de Déu que el salva, no necessita gaire temps de preparació per sor-
tir a anunciar Jesús, no pot esperar que li donin molts cursos o llargues instruccions.
Francesc ens diu a cadascun de nosaltres: «El teu cor sap que no és el mateix la vida
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sense Jesús; llavors això que has descobert, això que t’ajuda a viure i que et dóna
una esperança, això és el que necessites comunicar als altres».30

Per ajudar a això, ja fa dos cursos que hem creat a la nostra arxidiòcesi l’Escola Dio-
cesana d’Evangelització per oferir un curs anual especialment dirigit als laics perquè
es preparin, participant en les sessions els dissabtes al matí, per fer el primer anunci
d’evangelització arreu. Avui tenim una assignatura pendent en el nostre país: hi ha
molts batejats i pocs iniciats en la fe. Pocs són els qui han fet una autèntica iniciació
cristiana. Amb l’anunci del Kerigma —primer anunci de Jesús i de l’Evangeli— desit -
gem que creixi el nombre de batejats que se sentin estimats, cridats i salvats per Jesu -
crist amb la seva mort i la seva resurrecció.

Els qui participen en aquesta Escola són enviats per les parròquies, els arxiprestats,
els moviments i les escoles cristianes a fer el primer anunci de la salvació a les esmen -
tades realitats eclesials. Per això, els qui segueixen aquest curs teòric i pràctic són
conscienciats i estan capacitats per posar en pràctica arreu el primer objectiu del nos-
tre Pla Pastoral.

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 allà
on calgui, però sempre amb la plena consciència que estan realitzant una tasca ecle-
sial i que han de portar als qui són evangelitzats a integrar-se en una comunitat par -
roquial.

5. L’Església amb les portes obertes i el segon objectiu 
del Pla Pastoral

El Papa Francesc ens diu que «la parròquia no és una estructura caduca».31 La parrò-
quia és presència eclesial en el territori, àmbit de l’escolta de la Paraula, espai del
creixement de la vida cristiana, del diàleg, de l’anunci, de la caritat generosa, de
l’adoració i la celebració.32 Això suposa que la parròquia realment estigui en contac -
te amb les llars i amb la vida de la gent. Francesc afirma que si la parròquia és ca-
paç de reformar-se i adaptar-se constantment, continuarà essent la mateixa Església
que viu entre els seus fills i filles.33

El segon objectiu del nostre Pla Pastoral està dedicat a la pastoral de la iniciació cris-
tiana, activitat que es desenvolupa principalment en les parròquies. La parròquia, com
l’Església, ha de tenir sempre les portes obertes. La grandesa de la parròquia és que
acull tothom. Acull els que hi van per demanar la celebració dels sagraments de la
iniciació cristiana: baptisme, confirmació i eucaristia.
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L’acolliment de les persones és una tasca importantíssima de la parròquia. En la me-
va carta pastoral del curs passat,34 vaig dedicar unes pàgines a l’acolliment, el diàleg
i l’acompanyament, que em sembla que són unes actituds pastorals molt actuals a les
quals el Papa Francesc fa una referència constant.35 Cal acollir els qui moguts per Déu
i per la seva fe vénen a l’església per celebrar la fe o per satisfer altres necessitats es-
pirituals o materials.

La parròquia que viu en una ciutat ha de ser plenament urbana, és a dir, ha de tenir
estructura, llenguatge i hàbits propis de la ciutat i que ajuden a acollir com cal els ciu-
tadans. Aquesta parròquia no pot tenir horaris rurals ni ha de ser una església de por-
tes tancades, quan la ciutat és un immens aparador de portes obertes, comercials i de
serveis. La vida urbana té els seus ritmes i cal interceptar aquests ritmes per tal de col -
locar-hi les formes d’anunci de l’Evangeli.

Durant aquests cursos en què hem anat aplicant el Pla Pastoral, estem revisant la pas-
toral de la iniciació cristiana que realitzem en les parròquies, arxiprestats i a tota l’ar-
xidiòcesi. La tasca continuarà durant tot el curs que ara comencem. El contingut d’a-
quest objectiu pastoral és tan ampli i són tan diverses les situacions dels cristians que
demanen els sagraments de la iniciació cristiana per a ells o per als seus fills, que ens
exigeix als pastors exercir constantment el carisma del discerniment que hem rebut i
ens hi podem ajudar en les reunions arxiprestals. El món i la societat van canviant
i hem d’evangelitzar els homes i les dones d’avui. Per això, són molt adients les pa-
raules de Francesc parlant del «discerniment evangèlic», que «és la mirada del deixe -
ble missioner que s’alimenta a la llum i amb la força de l’Esperit Sant»36 i no es redueix
a una mirada purament sociològica. En aquest treball que estem fent per aplicar el
segon objectiu pastoral, ens cal seguir el consell del Papa: «Encoratjo totes les comu-
nitats a una sempre vigilant capacitat d’estudiar els signes dels temps».37

La gran ciutat és un espai idoni per al trobament amb Crist i amb l’altre. De fet, una
mirada de fe sobre la gran concentració urbana propicia la descoberta de Déu i pro-
mou el trobament personal amb Jesús, que, com subratllà Benet XVI, és l’experièn-
cia fonamental del cristianisme.38 Per tant, les categories de proximitat i trobada, que
caracteritzen l’acció de Déu en la història humana, són claus en la pastoral de les grans
ciutats. Així és molt important oferir proximitat i trobada a les persones que vénen
a la parròquia mitjançant un excel·lent acolliment, diàleg i acompanyament.

En la primera carta de Joan es fa referència al doble manament de l’amor proclamat
per Jesús —el primer manament, l’amor a Déu, i el segon, l’amor al proïsme—, pe-
rò aquí es formula en termes d’un únic manament que hem rebut de Jesús. Segons la
carta hi ha un sol manament, el de l’amor, de manera que «qui estima Déu, també ha
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d’estimar el seu germà».39 No es pot accedir a Déu, sense accedir alhora al germà, a
l’altre. Doncs bé, la gran ciutat és la ciutat dels homes i de les dones per excel·lència
i alhora és la ciutat de Déu. Allí, particularment, l’amor és un de sol. S’estima el ger-
mà que «es veu» —en la gran ciutat l’altre és sempre visible i present— i s’estima
Déu, a qui «no es veu», però a qui es pot descobrir quan se’l cerca des del desig de sen -
tit o se’l reconeix des de la fe. La gran ciutat és un espai privilegiat de trobament ar -
ticulat amb Déu, amb Jesús i amb l’altre. No són dues trobades sinó una de sola, que
es realitza mitjançant l’amor cap a l’Altre i cap als altres, mitjançant l’amor envers
Déu i envers el seu poble.

Proximitat i trobada que la pastoral de la iniciació cristiana ha de propiciar als cristians
que vénen a la parròquia per demanar la celebració de la fe: la proximitat de Déu en-
vers ells i la trobada d’ells amb Déu. En general, cal oferir el primer anunci de la sal-
vació i presentar Jesús i la seva salvació d’una manera molt personalitzada i no d’u-
na manera generalitzada. Déu està a prop de cada persona, amb el seu nom i cognoms,
i aquesta persona es troba amb una Persona, amb Jesucrist, Déu i home. 

No hi ha dubte que la iniciació cristiana és la tasca principal de les parròquies. Per
ai xò ens cal revisar què oferim, com preparem, celebrem i acompanyem els qui de-
manen fer aquesta iniciació per esdevenir cristians, tinguin l’edat que tinguin. I això
comporta avivar la vocació de pastors dels sacerdots i la vocació de deixebles evan-
gelitzadors dels laics cristians, per realitzar aquest ministeri i servei eclesial de la mi-
llor manera avui.

Som conscients que els pares vénen a demanar el baptisme o la primera comunió per
als seus fills vivint situacions matrimonials o de parella molt diferents. Es constata
que augmenten els infants en edat escolar i també els joves i els adults que dema-
nen el baptisme. Avui el catecumenat comença a ser una realitat viva i creixent en les
nostres Esglésies diocesanes. Tot això demana una actitud pastoral renovada per aco-
llir i acompanyar com cal els qui es troben en situacions diferenciades.

Aquest treball pastoral entra dintre del programa eclesial que ens ha assenyalat el Pa-
pa Francesc. És una pastoral evangelitzadora. Si ho fem amb aquesta actitud, contri -
buïm a realitzar aquell somni de Francesc que ell mateix ens ha explicat.40 Això de-
mana fer allò que ens diu el Sant Pare: «Espero que totes les comunitats procurin
posar els mitjans necessaris per avançar en el camí de la conversió pastoral i missio -
nera, que no pot deixar les coses com estan. Ja no serveix una simple administració».41

No puc deixar de citar aquestes paraules seves: «La pastoral en clau de missió pre-
tén abandonar el còmode criteri pastoral del sempre s’ha fet així. Invito a tothom a
ser audaços i creatius en aquesta tasca de repensar els objectius, les estructures, l’es-
til i els mètodes evangelitzadors de les pròpies comunitats».42
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Els germans que vénen a la parròquia l’han de trobar sempre com la casa oberta del
Pare. No s’han de trobar amb unes portes tancades. Com ens diu Francesc, «tothom
pot participar d’alguna manera en la vida eclesial, tothom pot integrar la comunitat,
i tampoc les portes dels sagraments no haurien de tancar-se per una raó qualsevol».43

I afegeix: «Això val sobretot quan es tracta d’aquest sagrament que és la porta, el
Baptisme. L’Eucaristia, si bé constitueix la plenitud de la vida sacramental, no és un
premi per als perfectes, sinó un generós remei i un aliment per als febles.»44

Reprodueixo el que vaig dir en la carta pastoral del curs passat Viure la fe i edificar
la comunitat cristiana: «Hi ha peticions de celebracions sacramentals per part dels
fidels sense les motivacions eclesials que caldria, o que demanen unes celebracions
que no són les que haurien de ser. Cal accentuar 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 profun -
des de la seva petició. El diàleg acollidor i respectuós, en el nivell de fe, és del tot in-
dispensable per establir una primera relació amb aquestes persones, per evitar actuar
d’una manera injusta o impròpia i posar en perill la sacramentalitat de l’Església per
als homes».45

El Papa Francesc diu que «sovint ens comportem com a controladors de la gràcia i
no com a facilitadors. Però l’Església no és una duana; és la casa paterna on hi ha lloc
per a cadascú amb la seva vida a l’esquena».46 L’acollidor, juntament amb l’amor i la
misericòrdia, ha de tenir molt clara la identitat del que es demana per part del qui
ve i què 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 aco-
llir les persones amb una actitud coherent amb la identitat eclesial. En això radica so-
vint la creu de l’acollidor.47

Per realitzar aquest treball de la pastoral de la iniciació cristiana és molt útil seguir
aquest consell que ens dóna el Papa Francesc: «L’important és no caminar sols i
comptar sempre amb els germans, i especialment amb el guiatge dels bisbes, en un
savi i realista discerniment pastoral».48 Coincideix amb el que ens digué el Concili
Vaticà II: «La caritat pastoral demana que, per no córrer en va, treballin sempre els
preveres en vincle de comunió amb els bisbes i amb els altres germans en el sacerdo -
ci».49 Nosaltres, sacerdots, caminem sols? Anem a la nostra? Prescindim del consell
i de la col·laboració dels laics? Valorem el treball de conjunt de les parròquies i de
l’arxiprestat?
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6. La pastoral familiar en la iniciació cristiana dels fills

Tots som ben conscients que els pares són els primers catequistes dels seus fills i que
la llar cristiana és una Església domèstica en la qual els fills s’inicien en la vida cris-
tiana. Per això el nostre objectiu de la pastoral de la iniciació cristiana no pot oblidar
l’acolliment i l’acompanyament dels matrimonis i les famílies.

L’assemblea extraordinària del Sínode dels Bisbes d’octubre d’enguany tractarà so-
bre els desafiaments de la família en el context de l’evangelització. Se centrarà en el
matrimoni i la família com a íntima comunitat de vida i d’amor, però també consi de -
rarà les diverses situacions de casats divorciats, casats de nou, ajuntats, etcètera, tal
com figura en el document de treball o Instrumentum laboris de l’assemblea.50 El ma-
teix tema serà tractat en l’assemblea ordinària del Sínode dels Bisbes de l’any 2015.

És absolutament necessari oferir als adolescents i joves la formació humana i cristia-
na adequada per tal que siguin capaços de celebrar el sagrament del matrimoni amb
totes les seves responsabilitats i exigències perquè els esposos s’estimin per sempre
i creïn l’ambient més adient per tenir els fills i educar-los com a persones i com a cris-
tians. Davant del creixement de separacions conjugals i divorcis, amb tot el mal que
fan als mateixos esposos, però principalment als fills, hem de potenciar la pastoral
de joventut i la pastoral matrimonial. La societat i l’Església necessiten matrimonis
i famílies que siguin comunitats íntimes de vida i d’amor. El Concili Vaticà II ens ha
dit que el bé dels matrimonis i de les famílies incideix directament en el bé de les per-
sones, de la societat i de l’Església.51

La Delegació diocesana de Pastoral Familiar ajuda els matrimonis i les famílies amb
el seu treball i també ofereix un servei de reconciliació per als esposos que passen di-
ficultats de convivència. Tots hauríem d’oferir-nos per ajudar els esposos que es tro -
ben en aquesta situació. Sovint els respectem i ens en desentenem. 

Tanmateix la problemàtica pastoral de la situació dels cristians divorciats i tornats a
casar serà tractada també —com ja he dit— en les dues assemblees properes del Sí-
node dels Bisbes. Amb la pregària del Poble de Déu, l’ajut de l’Esperit Sant i els treballs
dels membres del Sínode, caldrà trobar la deguda harmonia entre la misericòrdia de
Déu i la fidelitat a la Paraula de Déu per ajudar els cristians que viuen aquestes situa-
cions que són motiu de sofriment i que volen ser fidels al Senyor i viure més intensa -
ment la seva vida cristiana.

Durant el temps de celebració d’aquests dos Sínodes hem de pregar d’una manera es-
pecial perquè l’Esperit Sant il·lumini els treballs sinodals. En la basílica de la Sagra-
da Família, juntament amb les basíliques de Natzaret i de Loreto (Itàlia), per designa -
ció del Papa, es prega per aquesta intenció i per totes les famílies del món. D’aquesta
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manera, la nostra Basílica es converteix en un Santuari mundial per a la família. Do-
nar a la basílica de la Sagrada Família aquesta orientació és plenament coherent amb
l’esperit dels seus promotors —l’Associació de Devots de Sant Josep— i amb l’advo -
cació de la Família de Jesús, Maria i Josep.

Davant de la problemàtica dels cristians divorciats i casats civilment, considero que
pot oferir-nos un bon servei a la pastoral familiar reproduir aquí un text de l’exhorta -
ció apostòlica de Joan Pau II Familiaris consortio, del 22 de novembre de 1981, res-
pecte de la condició eclesial d’aquests cristians. Alguns d’aquests cristians pensen er -
ròniament que la seva situació conjugal els ha excomunicat de l’Església. No és pas així.
Cal tenir una actitud molt pastoral amb aquests germans, tant els pastors com les ma-
teixes comunitats, posant en pràctica el que ens diu aquest document pontifici. Sant
Joan Pau II ofereix sintèticament la postura de l’Església envers aquests germans nostres.

En el document s’afirma que «l’Església no pot deixar sols els qui —units ja amb
el vincle matrimonial sacramental— han intentat passar a noves núpcies. Per això,
procurarà infatigablement posar a llur disposició els mitjans de salvació».52 El Papa
distingeix distintes situacions: «Els pastors, per amor a la veritat, estan obligats a dis-
cernir bé les situacions. Efectivament, hi ha diferència entre els qui sincerament s’han
esforçat per salvar el primer matrimoni i han estat abandonats injustament del tot, i
els qui per culpa greu han destruït un matrimoni canònicament vàlid. Finalment, hi
ha els qui han contret una segona unió amb vista a l’educació dels fills, i a voltes es -
tan subjectivament segurs en consciència que el precedent matrimoni irreparablement
destruït mai no havia estat vàlid». I més concretament, referint-se als divorciats que
s’han tornat a casar, afirma: «En unió amb el Sínode, exhorto vivament els pastors i
tota la comunitat dels fidels per tal que ajudin els divorciats, casats de nou, procurant
amb sol·lícita caritat que no se sentin separats de l’Església; poden i encara han de par -
ticipar com a batejats en la seva vida. Se’ls exhortarà a escoltar la Paraula de Déu, a
assistir al sacrifici de la Missa, a perseverar en la pregària, a aportar la seva contri-
bució a les obres de caritat i a les iniciatives de la comunitat a favor de la justícia,
a educar els fills en la fe cristiana, a cultivar l’esperit i les obres de penitència per im -
plorar així, un dia i l’altre, la gràcia de Déu. Que l’Església pregui per ells, els ani-
mi, es presenti com a llur mare misericordiosa i així els sostingui en la fe i l’espe-
rança».53

Queda el problema de la participació en el sagrament de la reconciliació i de l’Euca-
ristia, que no els es possible per la seva situació matrimonial. El Papa Francesc és
molt sensible a aquesta problemàtica, i també per això, encara que no únicament per
això, ha convocat dos Sínodes dels Bisbes.

Segurament un bon nombre de matrimonis canònics que se celebren no són vàlids
per haver estat celebrats sense les actituds, les capacitats, la mentalitat i la voluntat ade -
quades per celebrar el sagrament del matrimoni per a tota la vida, amb fidelitat i ober-
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tura a la procreació i a l’educació dels fills. Davant de situacions de catòlics divor-
ciats i casats de nou o ajuntats, convé veure com es va celebrar i com va viure el pri -
mer matrimoni per si es pot demanar i obtenir la declaració de nul·litat. Els pastors
i els acollidors de matrimonis han d’informar aquests germans nostres sobre un ser-
vei gratuït que ofereix el nostre Tribunal Eclesiàstic de Barcelona per acollir-los i orien -
tar-los degudament.

L’Església a la gran ciutat ha de fer-se activament present en dos camps que afecten
directament l’home urbà del segle XXI i els seus problemes existencials. L’Església
porta dintre seu una càrrega extraordinària de sacralitat, que es configura com un dic
davant les onades de materialisme i de dissolució de la persona que arrosseguen les
societats urbanes. Les esglésies a la gran ciutat han de ser ports de salvació de la hu-
manitat que hi habita, llocs desitjats i desitjables, llocs que suscitin elevació dels
esperits. La gran concentració urbana provoca ferides psicològiques i morals, però
també espirituals, que necessiten ser guarides mitjançant la gràcia de Déu i el tu a
tu personal, propiciat per una acollida atenta, senzilla i dialogant. Francesc escriu que
cal «imaginar espais d’oració i de comunió amb característiques noves, més atracti-
ves i significatives per als habitants urbans».54

D’altra banda, l’Església ha de mantenir dins de la ciutat «una presència profètica,
que sàpiga alçar la veu en relació a qüestions de valors i principis del Regne de Déu,
encara que contradiguin totes les opinions».55 L’Església té tres vectors culturals per
desenvolupar dins la gran ciutat: espiritual, social i moral, per aquest ordre. Actual -
ment, s’ha dit, se li reconeix el segon (el social), mentre que difícilment el ciutadà as -
socia l’Església amb moralitat i, menys encara, amb espiritualitat. Penso que el segon
objectiu del nostre Pla Pastoral pot contribuir que es reconeguin i es valorin els tres
vectors esmentats. 

7. La dimensió social de l’evangelització i el tercer objectiu 
del Pla Pastoral

Les conseqüències de la crisi econòmica que estem sofrint varen ser el motiu del ter-
cer objecti prioritari del nostre Pla Pastoral dedicat a la solidaritat. Aquestes conse-
qüències són més greus en les grans ciutats. 

El Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats posà en relleu que en les
megàpolis hi ha formes de deteriorament de la vida que dificulten el desenvolupa-
ment humà. Heus ací les principals formes de deteriorament: a) desintegració del tei-
xit social, amb el pas a l’individualisme i a la competitivitat; b) increment de la po-
bresa urbana; c) deteriorament de les condicions quotidianes de vida i de transport,
notablement encarit; d) situació d’anonimat i desvinculació social, sense identifica-
cions simbòliques entre habitants i hàbitat; e) cultura consumista, que empeny, sobre -

BAB 154 (2014) - setembre [15]  539

54 EG 73.
55 DA 518.



tot els joves, a la frustració i a la delinqüència; f) destruccions ecològiques i degra-
dació del medi ambient; g) destrucció de l’espai públic provocada per l’especulació
i la corrupció.

Tanmateix, la crisi econòmica va ser el detonant immediat per incloure en el Pla Pas-
toral un objectiu relatiu al que és una dimensió constitucional de l’Església: l’amor,
la caritat, la solidaritat. Per això el nostre tercer objectiu pastoral està formulat així:
«La solidaritat, expressió de la fe cristiana».

I aquest objectiu harmonitza perfectament amb el capítol quart del document del Pa-
pa Francesc Evangelii gaudium, dedicat a la dimensió social de l’evangelització i
tractat justament sota aquest prisma de la seva relació directa amb la fe, amb l’evan -
gelització, amb la finalitat de l’Església. Així ho justifica Francesc: «Ara voldria
compartir les meves inquietuds sobre la dimensió social de l’evangelització precisa -
ment perquè, si aquesta dimensió no està degudament explicitada, sempre es corre el
risc de desfigurar el sentit autèntic i integral que té la missió evangelitzadora».56

Si l’evangelització és autèntica ha de portar-nos a estimar Déu i els germans. Des del
cor de l’Evangeli reconeixem l’íntima connexió que existeix entre evangelització i
promoció humana, que necessàriament ha d’expressar-se i desenvolupar-se en tota
acció evangelitzadora. L’acceptació del primer anunci, que invita a deixar-se estimar
per Déu i a estimar-lo amb el mateix amor que ell ens comunica, provoca en la vida
de la persona i en les seves accions una reacció primera i fonamental: desitjar, bus-
car i tenir cura del bé dels altres. 

Els cristians, les parròquies, les comunitats, Càritas i les institucions eclesials practi -
quen la caritat com una exigència i expressió de la fe cristiana i del nostre amor a Déu
i al proïsme. Francesc ens diu que l’Església ha d’arribar a tothom, sense excepcions, i
es pregunta a qui hauria de privilegiar. El Papa respon: «Quan hom llegeix l’Evange-
li, es troba amb una orientació contundent: no tant privilegiar els amics i veïns rics,
sinó sobretot els pobres i malalts, aquests que solen ser menyspreats i oblidats, aquests
que “no tenen res per recompensar-te” (Lc 14, 14).»57

La relació directa amb l’evangelització la posa en relleu el Papa dient que «per a l’Es-
glésia l’opció pels pobres és una categoria teològica abans que cultural, sociològica,
po lítica o filosòfica».58 Inspirada en aquesta preferència divina, l’Església va fer una
opció preferencial pels pobres entesa com una «forma especial de primacia en l’exer -
cici de la caritat cristiana, de la qual dóna testimoni tota la tradició de l’Església».59

Per això el Papa Francesc, que porta aquest nom en memòria del Poverello d’Assís,
ens diu que vol una Església pobra i per als pobres.60 Cal que tots ens deixem evange -
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litzar per ells. I afegeix el Papa: «Som cridats a descobrir Crist en ells, a prestar-los
la nostra veu en les seves causes, però també a ser els seus amics, a escoltar-los, a inter -
pretar-los i a recollir la misteriosa saviesa que Déu vol comunicar-nos a través d’ells».61

Trobar-se amb els pobres és un element definitori de la pastoral de les grans ciutats i
de la missió que l’Església hi duu a terme. Els pobres, que constitueixen la meitat dels
habitants de les ciutats de l’Hemisferi Sud, han de ser sostrets de la seva ubicació pe-
rifèrica i han de ser col·locats al centre: aquesta és una de les tasques de la missió
cristiana.

La paràbola del bon samarità és molt oportuna per a l’Església d’avui, per als cristians
que vivim enmig dels homes i les dones de la humanitat que sofreixen. Jesús ens diu
que el bon samarità es va acostar, veié i es compadí d’aquell que es trobava al marge
del camí malferit per uns lladres. El bon samarità no es limità a tenir uns sentiments
de dolor i compassió, sinó que va agafar aquell germà seu i en tingué cura portant-lo
a un hostal.62

El paradigma del bon samarità, que Pau VI va proposar com a icona d’allò que l’Es-
glésia havia de ser amb motiu de l’acabament del Concili Vaticà II —ara farà cin-
quanta anys—, dóna pas, com formulà la III Conferència General de l’Episcopat Llati -
noamericà —celebrada a Puebla el març de 1979— a la samaritaneïtat, un llenguat ge
d’abast universal, especialment comprès en la gran ciutat. Jesús, bon samarità que es
detura davant la humanitat ferida a la vora del camí, endut per la misericòrdia, repre-
senta un autèntic Kerigma urbà. I la recent V Conferència General de l’Episco pat Lla-
tinoamericà i del Carib —celebrada del 13 al 31 de maig de 2007, aquesta vegada al
santuari de Nostra Senyora de la Concepció Aparecida (al Brasil)— parla d’una «Es -
glésia samaritana»,63 que uneix en un tot el missatge i el gest, que explica allò que és
mitjançant allò que fa. En la gran ciutat els pobres són sovint considerats com una no -
sa, una incomoditat que fins i tot s’intenta amagar o bandejar amb motiu de grans es-
deveniments. Tanmateix, l’Església afirma que Déu viu en la ciutat i que, per tant,
viu en els pobres, en els barris marginals i oblidats, en les perifèries més llunyanes,
en el camí ple de perills que baixava de Jerusalem a Jericó.

Per assolir-ho, cal resoldre les causes estructurals de la pobresa. Això no pot esperar.
Com diu el Papa Francesc, «mentre no es resolguin radicalment els problemes dels
pobres, renunciant a l’autonomia absoluta dels mercats i de l’especulació financera
i atacant les causes estructurals de la desigualtat, no es resoldran els problemes del
món i en definitiva cap problema. La desigualtat és l’arrel dels mals socials».64

La gran ciutat, filla d’un món globalitzat, no és capaç de tractar com a ciutadans tots
els qui la conformen. Francesc ens ha dit que en aquestes grans concentracions urba-
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nes són moltíssims els «no ciutadans», els «ciutadans a mitges» o els «sobrants ur-
bans».65 L’alternativa al rebuig és la misericòrdia. La proximitat del Senyor suscita
atracció, i l’Església que «té cura de la fragilitat del pobre i del món» serà una llum
en la megàpolis, que trencarà moltes tenebres.66 Incloure els exclosos, recordar els
oblidats, recollir i acollir els sobrants, estimar els invisibles, equival a descobrir Crist
en els pobres. Aquesta és una descoberta fonamental que l’Església de la gran ciu-
tat ha de fer.

Considero que la dimensió social de l’evangelització ha estat sempre molt present en
el nostre país. Hi ha una munió de fundacions, associacions i famílies religioses que
tenen cura dels pobres, dels marginats, dels malalts, de l’ensenyament, dels ancians,
del món de la cultura, etcètera. Em plau recordar aquestes paraules de Benet XVI en
la seva visita a Barcelona: «He tingut el goig immens de dedicar la Basílica de la Sa-
grada Família, que Gaudí va concebre com una lloança en pedres a Déu, i he visitat
també una significativa institució de caràcter benèfico-social. Són dos símbols en la
Barcelona d’avui de la fecunditat d’aquesta mateixa fe, que va marcar també les en-
tranyes d’aquest poble i que, a través de la caritat i de la bellesa del misteri de Déu,
contribueix a crear una societat més digna de l’home.»

Hem celebrat els 70 anys de Càritas Diocesana de Barcelona, una obra de l’Església
que començà en els anys quaranta del segle passat amb una configuració una mica
diferent de l’actual, però que ha estat i continua essent un dels canals de la nostra Ar-
xidiòcesi per exercir la caritat i l’ajut als necessitats. La xarxa de les Càrites parro-
quials ben vertebrades amb la Càritas arxidiocesana estan fent un servei molt preuat,
gràcies a la col·laboració de moltíssimes persones i institucions que fan les seves apor -
tacions i a l’elevat nombre de voluntaris. Càritas, amb el seu ajut directe a les perso -
nes i amb els seus programes, no té un no per a ningú, sempre d’acord amb les seves
possibilitats. Agraeixo a totes les parròquies i a Càritas Diocesana el treball que estan
fent en el camp social com a expressió de la fe cristiana. Agraeixo també tot el tre-
ball que realitzen en aquest camp moltes obres i realitats de les famílies religioses del
país i d’altres institucions eclesials.

8. L’atenció espiritual dels pobres 

Ens hem de deixar evangelitzar pels pobres, però alhora hem d’evangelitzar els po-
bres. El Papa Francesc es refereix també a aquesta segona part de la frase anterior, per
tal de no reduir l’amor i l’atenció als pobres a les seves necessitats materials; en te-
nen també d’espirituals i Déu els estima ja que tenen un lloc preferencial en el seu
cor, tant que fins «ell mateix es va fer pobre».67 L’Església i els cristians hem de prac-
ticar amb tothom les catorze obres de misericòrdia, de les quals —com sabem— set
són materials i altres set són espirituals.
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Potser estem molt dedicats a l’atenció de les necessitats materials dels pobres, però
Francesc ens parla de l’atenció a la persona del nostre germà necessitat com el va mi-
rar el bon samarità. Per això ens diu que «el que l’Esperit mobilitza no és un desbor-
dament activista, sinó abans que res una atenció posada en l’altre “considerant-lo
com un amb si mateix”.»68 I és a partir d’aquesta atenció amant que cerquem de sa-
tisfer totes les seves necessitats. Aquesta actitud evangèlica diferencia l’autèntica op-
ció pels pobres de qualsevol ideologia, de qualsevol intent d’utilitzar els pobres al
servei d’interessos personals o polítics. D’aquesta manera serà possible que «els po-
bres, en cada comunitat cristiana, se sentin com a casa seva».69

I Francesc ens fa un toc d’alerta important que hem de tenir molt present, dirigint-se
explícitament als membres de l’Església catòlica. Ens diu: «Vull expressar amb do-
lor que la pitjor discriminació que sofreixen els pobres és la falta d’atenció espiritual».70

Certament, tenim el perill de considerar només la dimensió material del nostre ger-
mà, oferint-li menjar, diners, treball, habitatge, etcètera. Tot això és necessari, però
Jesús ens diu que «l’home no viu només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca
de Déu».71 El Papa posa en relleu que «la immensa majoria dels pobres té una espe-
cial obertura a la fe; necessiten Déu i no podem deixar d’oferir-los la seva amistat, la
seva benedicció, la seva Paraula, la celebració dels Sagraments i la proposta d’un ca-
mí de creixement i de maduració en la fe».72

Penso que aquestes encertades consideracions que ens fa el Papa ens poden ajudar
a tots a comprendre la dimensió evangelitzadora de la caritat cristiana que han de te-
nir present totes les parròquies en el servei de Càritas que presten. Certament no s’ha
de caure en utilitzar indegudament l’ajut fratern per evangelitzar i catequitzar. Be -
net XVI ja ha tractat aquesta temàtica en la seva encíclica Déu és amor. Cal evitar el
proselitisme. Ell ens digué que «el cristià sap quan és temps de parlar de Déu i quan
és oportú callar sobre ell, deixant que parli només l’amor. Sap que Déu és amor (1Jn
4,8) i que es fa present just en els moments en què no es fa més que estimar».73 Fran-
cesc ens diu que l’Església distribueix la paraula de l’Evangeli als pobres, servint-los
en el cos i, sobretot, en l’esperit.74

Les realitats d’Església han de combinar l’acció a favor dels pobres i necessitats (el com -
promís social), la implicació ètica en els comportaments (la moralitat) i la pregària
amb la litúrgia (l’espiritualitat). L’Església ha d’estar present en les grans ciutats i
davant dels homes amb signes visibles que parlin de l’Evangeli.
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9. Siguem evangelitzadors

El programa pastoral assenyalat per Francesc i el nostre Pla Pastoral demanen evan-
gelitzadors amb esperit. Aquests som –—hem de ser— tots els batejats. Per això el
document del Papa Francesc que comentem conclou amb un capítol sobre els agents
evangelitzadors.

El Papa ens diu amb la senzillesa que el caracteritza: «Com voldria trobar les parau -
les per encoratjar una etapa evangelitzadora més fervorosa, alegre, generosa, audaç,
plena d’amor fins a la fi i de vida contagiosa! Però sé que cap motivació no serà sufi -
cient si no crema en els cors el foc de l’Esperit».75 I, per assolir-ho, Francesc demana
a l’Esperit Sant «que vingui a renovar, a sacsejar, a impulsar l’Església en una audaç
sortida fora d’ella mateixa per tal d’evangelitzar tots els pobles».76

Els evangelitzadors —es va dir en les reflexions que férem en el Congrés Internacional
de la Pastoral de les Grans Ciutats— han de tenir dos sentits espirituals que reme ten
a la vista i a l’oïda. La ciutat demana una mirada de fe, en virtut de la qual es desco -
breix que Déu viu en la ciutat. Per això l’evangelitzador viu —com s’afirma en l’Evan -
gelii gaudium— «promovent la solidaritat, la fraternitat, el desig de bé, de veritat, de
justícia», és a dir, «la presència de Déu», en unes multituds que sovint cerquen «a les
palpentes, de manera imprecisa i difusa».77

El segon sentit espiritual és l’escolta. L’evangelitzador escolta o, millor dit, ausculta
la ciutat. Sent el seu batec, els seus anhels, el seu sofriment. Els pobres són el primer
Kerigma urbà que l’evangelitzador ha d’escoltar. El pastor i els evangelitzadors han
de retrobar el pas de Déu per la ciutat i anar proposant la presència d’Església que cor -
respon al poble que els ha estat confiat. 

Em plau agrair als membres de l’estimada arxidiòcesi de Barcelona el treball evange -
litzador que esteu fent també amb l’aplicació del Pla Pastoral i ara amb el programa
assenyalat pel Papa Francesc per a tota l’Església. Podem encara créixer en l’esperit
missioner i evangelitzador, i us invito a tots a sentir-vos cridats per Jesús arrel del
vostre baptisme. El Senyor, que ens ha escollit a tots, ens confia aquesta missió en
el si de l’Església per tal de donar un fruit abundant i que romangui. Nosaltres hem
de sembrar, el Senyor farà la resta. Nosaltres hem de seguir el que el Senyor ens diu,
el fruit vindrà abundantment. Per això nosaltres també hem de segar les meses que ja
estan granades. 

Hem de ser missioners i evangelitzadors no només aquí, sinó també com fan els mis-
sioners, si aquesta és la nostra vocació, deixant-ho tot i anant a anunciar Jesús i l’Evan -
geli en països de missió. Acompanyem amb la pregària els nostres missioners arreu del
món.

75 EG 261.
76 EG 261.
77 EG 71.



La joiosa exigència d’evangelitzar obeeix al nostre amor a Déu i als germans. La sal-
vació de Jesús és universal, ell donà la seva vida a la creu per a la salvació de tots els
homes i les dones de la humanitat. Perquè estimem molt Jesús, volem col·laborar en
la seva obra, anunciant la seva persona i el seu evangeli. I el nostre amor als germans
fa que els oferim el millor que tenim, que és Jesucrist. Ell és el bé més preuat, el nos-
tre únic i autèntic tresor. El nostre amor als germans restaria incomplet si no inclou
l’oferiment d’aquest bé més preciós que només podem donar els cristians: la propos-
ta de la fe en Jesucrist, font d’esperança que no defrauda.

El Papa ens adverteix de dos paranys: «Des del punt de vista de l’evangelització, no
ser veixen ni les propostes místiques sense un fort compromís social i missioner, ni
els discursos i praxis socials o pastorals sense una espiritualitat que transformi el cor».78

Hi ha una pregària molt pròpia de l’evangelitzador que ens motiva a buscar el bé dels
altres: és la intercessió. Amb aquesta pregària l’evangelitzador té presents moltíssi-
mes persones, com sant Pau: «En totes les meves pregàries sempre demano amb joia
per tots vosaltres».79 Francesc ens diu que «així descobrim que intercedir no ens apar-
ta de la veritable contemplació, perquè la contemplació que deixa fora els altres és
un engany».80

L’evangelització demana la pregària de l’evangelitzador, perquè la fe que es vol ofe -
rir a l’evangelitzat és un do de Déu. Jesús ho digué clarament a Pere en la seva con-
fessió de Cesarea de Felip: «Feliç tu, Simó, fill de Jonàs: això no t’ho han revelat els
homes, sinó el meu Pare del cel».81

Amb el Papa Francesc li demanem a Maria, la Mare de l’Evangeli vivent, que interce -
deixi perquè aquesta invitació a una nova etapa evangelitzadora sigui acollida per to-
ta la comunitat eclesial. Hi ha un estil marià en l’activitat evangelitzadora de l’Esglé-
sia, perquè cada vegada que imitem Maria tornem a creure en l’aspecte revolucionari
de la tendresa i de l’afecte. Aquesta dinàmica de justícia i tendresa, de contemplar i
caminar cap als altres, és el que fa de Maria un model eclesial per a l’evangelització.

Barcelona, 8 de setembre de 2014, festivitat de la Nativitat de la Mare de Déu

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

BAB 154 (2014) - setembre [21]  545

78 EG 262.
79 Fl 1, 4. 
80 EG 281.
81 Mt 16, 17-18.



Santa Seu

Carta del Cardenal Secretario de Estado 
al Sr. Cardenal Arzobispo

SECRETARIO DE ESTADO

Primera Sección - Asuntos Generales
N. 40.500

Vaticano, 29 de abril de 2014

Señor Cardenal:

El Santo Padre ha recibido con gratitud el atento mensaje de felicitación que ha teni-
do la gentileza de enviarle, en nombre también de esa Iglesia Particular, con ocasión
de su onomástico y con el que le asegura al mismo tiempo un especial recuerdo en la
oración por su persona y su ministerio de Pastor de la Iglesia universal.

El Sumo Pontífice, mientras agradece esta muestra de cercanía y afecto, invita a des-
cubrir que »Cristo resucitado y glorioso es la fuente profunda de nuestra esperanza».
(Exhort. Ap. Evangelii gaudium, 275). Con estos deseos suplica que continúe rezan-
do por él y por su servicio a la Iglesia y de corazón envía a Vuestra Eminencia, y
cuantos se han unido a esta delicada atención, la implorada Bendición Apostólica.

Aprovecho esta oportunidad para expresarle, Eminencia, el testimonio de mi estima
en Cristo,

Cardenal Pietro Parolin
Secretario de Estado

Sr. Cardenal Lluís MARTÍNEZ SISTACH
Arzobispo de Barcelona

BARCELONA
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El Papa Francesc nomena el cardenal 
Lluís Martínez Sistach membre 

de la III Assemblea General Extraordinària 
del Sínode dels Bisbes 

SECRETARIA STATUS

Summus Pontifex
FRANCISCUS

In proximum Tertium Coetum Generalem Extraordinarium Synodi Episcoporum coop-
tavit Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum Cardinalem

ALOISIUM MARTÍNEZ SISTACH
Archiepiscopum Barcinonemsem

Id in notitiam ipsius Eminentissimi Domini Martínez Sistach perfertur, ut ea de re
oppor tune certior fiat ad eiusdemque normam se gerat.

Ex Aedibus Vaticanis, die XIX mensis Iunii, anno MMXIV

† Petrus Card. Parolin
Secretarius Status 

La Sala de Premsa del Vaticà va notificar el dimarts 9 de setembre de 2014 al matí
els noms dels membres que participaran en la III Assemblea General Extraordinària
del Sínode dels Bisbes que se celebrarà a Roma del 5 al 19 d’octubre.

El Papa Francesc, com comunica la carta del Cardenal Secretari d’Estat publicada en
aquestes pàgines, ha nomenat el Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de Bar-
celona, membre d’aquesta Assemblea Sinodal.

El Cardenal Martínez Sistach agraeix el gest de confiança del Sant Pare en fer-lo mem -
bre del Sínode que tractarà dels reptes pastorals de la família en el context de l’evan-
gelització.
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Decret de la Congregació per al Culte Diví 
i la Disciplina dels Sagraments pel qual 

es trasllada la memòria dels màrtirs espanyols 
al dia 7 de novembre

Congregatio de Cultu Divino
et Disciplina Sacramentorum

Prot. N. 530/14

Ciudad del Vaticano, 24 de septiembre de 2014

Eminencia Reverendísima:

En esta Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos se ha
recibido su atenta carta, de fecha 21 de mayo de 2014, en la que solicitaba que la «me -
moria» de San Pedro Poveda Castroverde, Inocencio de la Inmaculada, presbíte ros,
y compañeros, mártires, fuera trasladada del 6 al 7 de noviembre, dado que el dia 6
coincide en la Archidiócesis de Barcelona con la «memoria» de San Severo, obispo y
mártir.

El Dicasterio accede gustoso a cuanto se solicitaba y le envía, adjunto a la presente,
el Decreto por el cual se traslada, en la Archidiócesis de Barcelona, la «memoria» del
6 de noviembre, en la que se celebran todos los mártires de España, al día 7 de no-
viembre, permaneciendo, no obstante, el mismo grado litúrgico.

Me sirvo de la ocasión para expresarle mi mayor aprecio y estima en el Señor.

De Vuestra Eminencia Reverendísima afectísimo en Cristo,

† Arthur Roche
Arzobispo Secretario

Juan R. Ferrer
Sotto-Segretario

(Con anexo)

A Su Eminencia Reverendísima

El Sr. Cardenal Luís Martínez Sistach
Arzobispo de Barcelona

ESPAÑA
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Congregatio de Cultu Divino
et Disciplina Sacramentorum

Prot. N. 530/14

BARCINONENSIS

Instante Eminentíssimo ac Reverendissimo Domino Aloysio Card. Martínez Sistach,
Archiepiscopo Barcinonensi, litteris die 21 mensis maii 2014 datis, vigore facultatum
huic Congregationi a Summo Pontífice FRANCISCO tributarum, perlibenter conce-
dimus, ut memoria sanctorum Petri Poveda Castroverde, Innocentii ab Immaculata,
presbyterorum, et sociorum, martyrum, a die 6 novembrios ad diem 7 novembris in
Calendario proprio eiusdem Archidioecesis transferri valeat.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divinio et Disciplina Sacramentorum, die 24
mensis septembris 2014, in commemoratione Beatae Mariae Virginis a Mercede.

† Antonius Card. Cañizares Llovera
Praefectus

† Arturus Roche
Arciepiscopus a Secretis
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Prelat

Decrets

DECRET 20 /14.— Barcelona, 2 de setembre de 2014

Atès que el Rvd. Sr. Jordi Farré Muro s’acull a la jubilació i renuncia a les responsabi -
litats parroquials que fins ara tenia a l’Arxidiòcesi.

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Jordi Farré Mu-
ro, la renúncia a tots els seus càrrecs pastorals a l’Arxidiòcesi i decretem el seu pas a la
situació de prevere emèrit, per les raons adduïdes.

Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de la
parròquia.

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

Barcelona, 26 de setembre de 2014

Benvolguts,

L’Assemblea extraordinària del Sínode dels Bisbes començarà a Roma el dia 5 d’oc-
tubre i acabarà el 19 del mateix mes. El tema d’aquesta Assemblea sinodal és «Els
desafiaments pastorals de la família en el context de l’evangelització». 

D’alguna manera hem pogut conèixer continguts més concrets d’aquesta temàtica pel
document de consulta que es va lliurar a totes les diòcesis.
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Aquesta temàtica és molt important per a les famílies i per a la pastoral que estem rea -
litzant a les parròquies, comunitats i realitats eclesials. La sentim molt nostra i hem
de seguir els treballs del Sínode durant el mes d’octubre.

Amb aquestes lletres us demano també la vostra pregària, la de les parròquies, comu-
nitats religioses, moviments matrimonials i familiars i escoles cristianes, pels treballs
del Sínode, perquè l’Esperit Sant ens ajudi en la reflexió, el debat i les propostes so -
bre la família i els seus desafiaments i problemàtica.

Per això, us prego que durant els dies 5-19 convoqueu pregàries per aquesta intenció.
La Delegació diocesana de Pastoral Familiar us ofereix els ajuts pertinents. Us dema -
no que pregueu també per mi com a membre de l’Assemblea Sinodal nomenat pel Pa -
pa Francesc.

Amb una salutació i benedicció per a tots, 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Homilies i al·locucions

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en la missa per pregar pels difunts de la Guerra de 1714,
a la Basílica de Santa Maria del Mar, 11 de setembre de 2014

Ens hem aplegat en aquesta entranyable Basílica de Santa Maria del Mar convocats
per la Lliga espiritual de la Mare de Déu de Montserrat per celebrar l’Eucaristia, pre-
gant especialment pels qui van morir amb motiu de la guerra de 1714, en aquest ter -
cer Centenari, i també per tots els qui han donat la seva vida per servir Catalunya,
el bé comú de la nostra societat i el bé de les persones. La nostra celebració és una
aportació més que els cristians fem en la commemoració del 3r Centenari de 1714.

La presència dels cristians a la nostra terra ve de molt lluny, es remunta fins als pri-
mers segles. Els acta del Bisbe Fructuós de l’any 259, en són la primera documenta-
ció. I els cristians hem estat presents en l’inici de la nostra nació catalana ara fa més
de mil anys. En forjar-se aquesta nacionalitat, molts noms albiradors de l’Església ho
són també del país naixent. Pensem en la figura de l’Abat Oliba, bisbe de Vic, abat de
Ripoll i de Cuixà i fundador de Montserrat, que encarna l’esperit de tota una època.

Els cristians del nostre país ens reconeixem i ens refermem en la tradició ininterrom-
puda de fidelitat a Catalunya. El manament nou d’amor que Jesús ens ha deixat, com-
porta estimar totes les persones, però també les realitats socials. Resulta fonamental
per a nosaltres l’amor a Catalunya, com a part i forma de l’amor al proïsme. Es trac -
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ta de la solidaritat bàsica amb les persones del nostre entorn, no només en la seva di-
mensió individual, sinó també en la seva realitat social: la família, el país, l’estament, etc.

Els bisbes de Catalunya, l’any 1985 en el seu document Arrels cristianes de Catalu -
nya, afirmaven: «donem fe de la realitat nacional de Catalunya, afaiçonada al llarg de
mil anys d’història i també reclamem per a ella l’aplicació de la doctrina del magis-
teri eclesial». Es deixa als ciutadans decidir les aplicacions concretes d’aquesta doc-
trina social.

Preparant el Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats, he recordat un text
dels inicis del cristianisme, concretament del principi del segle II de la era cristiana.
És l’anomenada Epístola a Diognet, que descriu com els cristians s’integraven en les
ciutats amb la il·lusió de ser l’ànima de la societat del seu temps.

Heus ací uns fragments d’aquesta famosa carta: «Els cristians no es distingeixen d’al-
tres homes ni per la seva terra ni pels seus costums. Perquè no habiten en ciutats ex -
clusives per a ells ni parlen una llengua estranya, ni tenen un estil de vida separat de
l’estil dels altres homes. Residint en ciutats gregues o bàrbars, segons la sort que ca -
dascú ha tingut a la vida, adaptant-se en el vestit, el menjar i altres aspectes de la vida,
als usos i als costums de cada país, tanmateix mostren un estil peculiar de conducta
admirable, segons confessió de tots, sorprenent. Passen el temps a la terra, però te-
nen la seva ciutadania en el cel. Obeeixen les lleis establertes, però amb la seva vida
sobrepassen les lleis».

Avui que observem un cert decandiment dels valors cristians al nostre occident euro -
peu i, per tant, també al nostre país, més que no pas abandonar-nos a la lamentació
i al retret, hem de revisar si som prou generosos i creatius per assolir els cristians una
presència activa i comunicativa de la nostra fe en tot el teixit social, cultural i institu -
cional de la societat catalana.

Els laics cristians han d’estar molt presents en la societat, comprometent-se en el camp
de la política, la cultural, l’economia, etc. Els cristians hem d’aportar els continguts
i els valors de l’Evangeli a les realitats temporals de la societat per tal que creixi la jus -
tícia, la fraternitat, la solidaritat, la gratuïtat. Tot això és sempre necessari, però enca -
ra més en el nostre temps que vivim a causa de les greus conseqüències de la crisi
econòmica.

El nostre estimat país té urgència d’evangelització perquè, com ens digué Jesús, «L’ho -
me no viu només de pa, sinó de tota paraula que surt de la boca de Déu» (Mt 4,4). Als
cristians ens correspon la joia d’evangelitzar, de comunicar als nostres germans la per-
sona de Jesús i el seu Evangeli. Aquest és el programa que ens ha assenyalat el Pa-
pa Francesc en el seu document La joia de l’evangeli. Per això, germans, hem de sor-
tir de les esglésies i anar a les perifèries on està la gent, per oferir-los el tresor de la
nostra fe i propiciar-los un encontre personal amb Jesús.

El Papa Francesc ens diu que l’evangelització té una dimensió social. En el cor ma-
teix de l’Evangeli hi ha la vida comunitària i el compromís amb els altres. Francesc
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ens diu que «la necessitat de resoldre les causes estructurals de la pobresa no pot
esperar... Mentre no es resolguin radicalment els problemes dels pobres, renunciant
a l’autonomia absoluta dels mercats i de l’especulació financera i atacant les causes
estructurals de la desigualtat, no es resoldran els problemes del món i en definitiva,
cap problema» (Evangelii gaudium, 202). Els cristians hem de col·laborar decidida-
ment a trobar una solució a aquest diagnòstic del Papa per assolir una humanitat més
fraternal i més justa.

De la nostra fe en Crist fet pobre, i sempre proper als pobres i exclosos, brota la preo -
cupació pel desenvolupament integral dels més abandonats de la societat. El Papa
Francesc ens diu que «el cor de Déu té un lloc preferencial per als pobres, tant que
fins ell mateix “es va fer pobre” (2Co 8,9)» (Evangelii gaudium, 197). I continua dient -
nos Francesc: «El pobre, quan és estimat, és apreciat com d’alt valor, i això diferèn-
cia l’autèntica opció pels pobres de qualsevol ideologia, de qualsevol intent d’utilitzar
els pobres al servei d’interessos personals o polítics. Només des d’aquesta proximi-
tat real i cordial podem acompanyar-los adequadament en el seu camí d’alliberació»
(Ibidem, 199).

Com els cristians de la carta a Diognet, hem de ser com l’ànima de la nostra socie-
tat catalana, juntament amb molts homes i dones d’altres religions i de bona volun-
tat. A nosaltres ens correspon aportar els continguts, les virtuts i els valors de l’Evan-
geli de Jesús a totes les realitats del nostre país perquè amb l’amor, la misericòrdia,
la justícia, la tendresa i la compassió del Senyor, es posin més i més al servei dels
ciutadans i ciutadanes de Catalunya. L’Església i els cristians hem de practicar les set
obres corporals i les set obres espirituals de misericòrdia que tenen present i valoren
tan les necessitats materials de la persona humana com les espirituals.

Posem en les mans de la nostra Mare, Santa Maria del Mar, tots els anhels, les il·lusions,
les necessitats i les dificultats del present i futur de Catalunya. Ella ho presen tarà a Je-
sús, el Fill de les seves entranyes virginals, com ho va fer en aquelles noces de Canà, en
què Jesús convertí l’aigua en el millor vi del banquet. Tot això ho demanarem amb la vi-
sita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat que farem al final de l’Eucaristia.

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en la solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè, Basí li-
ca de la Mare de Déu de la Mercè, 24 de setembre de 2014

Celebrem amb goig un acte molt important amb motiu de la festa de la Mare de Déu
de la Mercè, patrona de Barcelona i de la Província eclesiàstica de Barcelona. Estem
celebrant el banquet de noces, de la nova i eterna Aliança que ens ha salvat i allibe-
rat, la mort i resurrecció de Jesucrist. I ho fem en la presència de la Mare de Déu de
la Mercè en aquesta entranyable Basílica, com estigué també present Maria en aque-
lles noces de Canà, com hem escoltat en l’Evangeli.

La presència de Maria en aquell banquet nupcial de Canà posa en relleu la seva inter -
cessió maternal envers tots els homes i totes les dones de la humanitat. Per la seva in-
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tercessió, sant Pere Nolasc i santa Maria de Cervelló donaren inici a l’obra mercedà-
ria en la Barcelona medieval que contribuí i contribueix a l’alliberament de moltes
persones de tot tipus d’esclavatge. Per això, avui, als peus de la nostra patrona, el po-
ble de Déu de Barcelona, amb les seves autoritats, fa seva la pregària a la Verge Ma -
ria com a «consol dels afligits i alliberadora dels captius», tot demanant a Déu, que
per la constant «intercessió de Maria, concedeixi als qui viuen sota qualsevol escla-
vatge la veritable llibertat dels fills de Déu».

La presència de Maria en les noces de Canà és un paradigma de la nostra presència
de creients enmig del món. Fou una presència amorosa i atenta a les necessitats d’a -
quells nous esposos, ella que era plena de gràcia i mare. Ella va observar que s’acaba -
va el vi i que, conseqüentment, els esposos quedarien malament i la festa no acabaria
bé. Fou, també, una presència solidària, perquè Maria va considerar que aquella di-
ficultat no era només un problema dels esposos, sinó que era també el seu problema.
Per a Maria no era vàlida aquesta actitud tant poc humana i cristiana que expressen
aquestes paraules: «No és el meu problema». La solidaritat no permet dir aquestes
paraules, perquè les necessitats i els problemes dels altres són també les nostres neces-
sitats i els nostres problemes, en força mesura.

I la presència de Maria fou alhora una presència de fe. Ella era una dona de fe i creia
que Jesús, el Fill de Déu encarnat en les seves entranyes virginals per obra de l’Espe -
rit Sant, podia solucionar aquell problema material però important d’aquells esposos.
Per això Maria, com hem escoltat en l’evangeli, diu a Jesús: «No tenen vi». Penso que
no es tractava d’un comentari, sinó d’una autèntica petició de Maria curulla de fe.
Aquesta fe va fer avançar l’hora de Jesús i fent, els qui servien, tot el que ell els di-
gué, l’aigua de les gerres es convertí en el vi millor del banquet, essent suficient per
a tota la festa nupcial. 

La presència dels cristians en la societat està amarada d’amor a les persones i a les
institucions. El nostre amor al país i a la ciutat forma part de l’amor al proïsme, però
no només en la seva dimensió individual, sinó també en la seva realitat social. Ai xò
és ben bé així si pensem en l’aportació molt positiva i rica de les parròquies, de les
comunitats religioses, de Càritas, dels moviments i associacions eclesials en el camp
de l’espiritualitat, de la pobresa i marginació, de la vellesa, dels hospitals, de l’en se -
nyament, de la cultura, etc., sempre però especialment en aquest temps de crisi econò -
mica. 

La presència de l’Església i dels cristians en la nostra societat, a imitació de Maria,
ens fa constatar amb dolor el caràcter força generalitzat de la increença de la nostra
Europa occidental. No es tracta d’un refús obert i sistemàtic de Déu, sinó més aviat
d’una actitud d’indiferència religiosa, d’agnosticisme. Els pobles d’Àfrica i d’Àsia ad -
miren les prestacions tècniques i la ciència d’Occident, però temen davant un tipus
de raó que exclou totalment Déu de la concepció de l’home, com la forma més su-
blim de la racionalitat. L’amenaça a la seva identitat no la veuen en la fe cristiana, sinó
en el menyspreu de Déu i en el fet d’elevar la utilitat a criteri suprem per als futurs èxits
de la recerca científica i tècnica. 
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Tanmateix l’home i la dona d’avui, com de sempre, només poden aconseguir la se-
va plenitud en el trobament amorós amb el Déu que és amor i en l’acolliment de la
seva voluntat salvadora. Per això, quan la cultura dominada pel laïcisme nega Déu i
oblida la transcendència, està tancant a la persona humana l’únic camí que la pot por-
tar fins a la seva plenitud i al seu últim destí.

Hem d’estar més oberts a l’Àfrica per tal d’ajudar al seu desenvolupament econòmic.
Fereixen els nostre sentiments humans i cristians la realitat i les imatges de la munió
d’immigrants que arriben o pretenen arribar aquí en condicions dramàtiques i inhu-
manes. El Papa Francesc en el seu viatge a Lampedusa ho va denunciar clarament.
La immigració obeeix fonamentalment a la impossibilitat de trobar treball i mitjans
per guanyar-se la vida i, per tant, no veure altra sortida que emigrar del seu país. Con-
vé recordar el que ara fa ja quaranta anys digué el Concili Vaticà II, que és preferible
exportar capitals que no pas exportar persones. 

L’Orde mercedària i de la Mare de Déu de la Mercè ens ha de fer més solidaris del
món de la presó, el qual la té per patrona. Jesús diu a l’evangeli: «Era a la presó i vin-
guéreu a veure’m». Certament Jesús estigué, està i estarà a la presó en cadascuna
de les persones que aquí i arreu estan empresonades. La presó és dins de la ciutat, pe-
rò està poc present en la vida de la societat. I tanmateix està plena de persones: les que
estan al servei dels empresonats i les que, privades de llibertat, compleixen condem -
na o esperen el judici o la sentència.

El cristianisme ofereix un missatge d’esperança a tots als qui són a la presó. Aquest mis -
satge reconeix que Jesús cerca cada persona en qualsevol situació en què es troba,
per tal d’oferir-li la salvació. Crist espera de tota persona una acceptació confiada de
viure practicant el bé. Es tracta d’un camí de vegades llarg però estimulant, perquè no
es recorre en solitari, sinó en companyia del mateix Crist. 

La presó té sentit quan, afirmant les exigències de la justícia i reprovant el delicte,
serveix per renovar l’home, canviar de vida i integrar-se amb plenitud a la societat.
Si s’aconsegueix això, amb l’ajut de tots, tota la societat s’alegrarà i les mateixes per-
sones a les quals s’ha ofès amb els delictes experimentaran que se’ls ha fet més jus-
tícia en veure el canvi interior dels delinqüents que en constatar el càstig que han
pagat. 

La presència dels cristians és també una presència de fe. Nosaltres enmig del món hem
de treballar amb tots els homes i dones per transformar-lo. Però tenim quelcom que
és peculiar de nosaltres, la pregària, la confiança que Déu està interessat en la trans-
formació d’aquest món i pot moure els cors perquè contribueixin a realitzar-ho. El
miracle de convertir l’aigua en el vi millor del banquet, amb una petició confiada com
la de Maria, pot repetir-se per tal que tot home i tota dona tingui un plat en la taula que
el Déu creador ha parat per a tota la humanitat. 

Posem en les mans de la nostra Patrona les mancances que tenim a tots els àmbits i les
il·lusions i esperances que amb el treball i l’esforç personal i social omplen els nos-
tres cors pel nostre present i el nostre futur.
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Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en l’acte de commemoració del 70 aniversari de la mort
del Cardenal Vidal i Barraquer. Facultat de Teologia de Catalu nya,
25 de setembre de 2014

Em plau molt remarcar el sentit d’aquesta sessió acadèmica que la Facultat de Teo-
logia de Catalunya dedica avui al Cardenal Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, en el
setantè aniversari de la seva mort esdevinguda el 13 de setembre de 1943. Celebrem
el 70 aniversari de la seva mort amb una actitud d’agraïment.

La nostra Arxidiòcesi de Barcelona està relacionada amb ell, perquè estudià la carre-
ra de dret a la Universitat de Barcelona, exercí d’advocat a la nostra ciutat i ingressà
al Seminari de Barcelona. Si bé va exercir el ministeri sacerdotal a Tarragona, la nos-
tra arxidiòcesi li deu molt perquè l’any 1919 fou nomenat Arquebisbe de Tarragona
i, per tant, metropolità de la nostra diòcesi de Barcelona, ja que fins l’any 1964 fou
sufragània de Tarragona.

Tot just arribat a la seu metropolitana i primada, impulsà la preparació d’un concili
provincial, seguint la nostra tradició conciliar i sinodal. Va ser creat cardenal l’any
1921 i fou un defensor de la llibertat de l’Església i de la llengua catalana en moments
no fàcils de la dictadura de Primo de Rivera. 

Vidal i Barraquer ha estat un bon pastor, sol·lícit del seu ramat, lúcid en les seves de-
cisions, lliure per seguir la seva consciència i lliurat al servei de l’Església no només
de l’àmbit territorial de Catalunya, sinó també de tot Espanya en la conferència dels
metropolitans. La seva vida i el seu treball són un bon referent per a l’exercici del mi-
nisteri sacerdotal i episcopal. 

M’ha agradat escoltar que el cardenal Vidal i Barraquer ara fa vuitanta anys havia
pensat i desitjat la creació d’una Facultat d’Història de l’Església. Enguany, 2014, he
demanat a la Congregació de l’Educació Catòlica la creació d’aquesta Facultat.

El meu estimat predecessor en la seu tarragonina, va viure i va ser pastor diocesà i me -
tropolità en moments molt difícils per a l’Església i per a Catalunya. Ell va haver de
deixar provisionalment la seva Església per salvar la seva vida en els inicis de la guer -
ra de 1936 i posteriorment ja no va poder tornar-hi en vida. El motiu fou la seva deci -
sió episcopal, en consciència i per amor a l’Església, de no signar la carta col·lectiva
de l’episcopat espanyol promoguda pel Cardenal Gomà, l’any 1937. No va tenir el
permís de l’autoritat del govern espanyol per poder retornar a Tarragona finalitzada
l’esmentada guerra entre germans, l’any 1939, però fou sempre Arquebisbe de la seu
primada i metropolitana fins a la seva mort, el 13 de setembre de 1943, exiliat a Suïs-
sa, a la cartoixa de Valsainte. 

A Itàlia i a Suïssa, sempre va treballar per la concòrdia i la pau i va regir la seva seu
tarragonina per mitjà dels seus vicaris generals Salvador Rial i Francesc Vives. 
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Va ser un bisbe, un cardenal coherent amb la seva consciència de pastor de l’Esglé-
sia i va cercar el bé de l’Església i de Catalunya abans que el seu propi bé. El Car-
denal Vidal i Barraquer va ser un bon pastor que va viure els últims anys de la seva
vida lluny geogràficament del seu ramat, però sempre molt present espiritualment i
pastoralment i només va poder tornar molts anys després de la seva mort. Donant
compliment al desig expressat en el seu testament, les seves despulles varen poder
tornar a Tarragona l’any 1978 i reberen sepultura prop del sepulcre del seu bisbe
auxiliar Beat Manuel Borràs, en la catedral primada i metropolitana de Tarragona,
l’Església local que fou la seva esposa i a la qual es va lliurar sempre. 

Recordo molt bé aquella reunió de Bisbes de Catalunya, de maig de 1976, que com
a secretari de la Conferència Episcopal Tarraconense, vaig redactar l’acte que deia:
«Els bisbes de Catalunya han decidit prendre la iniciativa de dur a terme el trasllat de
les despulles del Cardenal Vidal i Barraquer, que des de la seva mort reposen a Suïs-
sa». I els Bisbes ho feren públic en un comunicat signat per tots ells (Josep Pont, Nar-
cís Jubany, Ramon Masnou, Ramon Mall, Josep M. Guix, Josep Capmany, Ramon
Daumal, Miquel Moncadas, Ricard M. Carles, Joan Martí i Jaume Camprodon), de
26 d’abril de 1978 —aniversari de la consagració episcopal del Cardenal Vidal i
Barraquer— en el qual anunciaren amb goig aquest esdeveniment que fou el retorn
de l’arquebisbe a la seva arxidiòcesi. 

Com a successor seu a la seu tarragonina i com a Cardenal Arquebisbe de Barcelo-
na, em plau reiterar-li el meu i el nostre agraïment pel seu pontificat i pel seu testimo -
niatge. Que des del cel ens ajudi.

Paraula i Vida

Els nostres santuaris marians (07/09/2014)

Algunes de les vivències cristianes que més em van impressionar durant la recent ce-
lebració a Barcelona de la primera fase del Congrés Internacional sobre la Pastoral de
les Grans Ciutats foren les veus provinents dels països d’Amèrica Llatina. Aquesta zo-
na de l’Església és ara objecte d’una atenció particular, sobretot des de l’elecció com a
Sant Pare del cardenal Jorge Mario Bergoglio, que fou arquebisbe de Buenos Aires. 

La funció de la Mare de Déu i dels seus santuaris en la geografia cristiana d’Amèrica
Llatina és un punt que mereix molta consideració. És un fet de sociologia religiosa que
la fe d’aquelles comunitats s’expressa sobretot en els santuaris marians i més con cre -
tament en aquells que identifiquen també el país, com la Mare de Déu de Guadalupe
a Mèxic, la de Luján a Argentina, la d’Aparecida a Brasil o la de la Caridad del Cobre
a Cuba, per esmentar només alguns exemples.

La nostra terra té també una gran riquesa de santuaris marians, molts dels quals cele -
bren la seva festa patronal el 8 de setembre, dia en què celebrem la Nativitat de la Ma -
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re de Déu. En els santuaris marians, la Verge Maria està atenta a les peticions dels pe-
legrins, les acull i intercedeix eficaçment. Normalment hi trobem exvots que fan ben
manifesta aquesta actitud de santa Maria envers tots els seus fills. 

Com va fer a les noces de Canà, ella diu als pelegrins i visitants: «Feu tot el que Jesús
us digui». Maria ens porta Jesús i ens porta cap a Ell. La Mare de Crist —per dir-ho ai -
xí— es presenta davant dels homes com a portaveu de la voluntat del Fill —ella que
la va complir amb tanta fidelitat— i com a indicadora d’aquelles exigències que han
de complir-se per tal que el poder salvífic del Messies pugui manifestar-se.

Ens convé molt redescobrir el sentit humà i cristià dels santuaris marians del nostre
país, que són també llocs privilegiats d’evangelització; és a dir, uns llocs que ens parlen
a tots de la nostra responsabilitat com a cristians aquí, enmig d’aquesta societat nos tra. 

En una de les reunions que teníem cada tarda durant el congrés sobre la vivència de
la fe en les grans ciutats, es va parlar de la presència de la Mare de Jesús a les noces
de Canà com un model de la presència de l’Església en el món, tant en les zones ru-
rals com en les grans concentracions urbanes. La presència de Maria davant d’una
necessitat d’aquells nous esposos fou una presència amb quatre qualitats: una pre-
sència amorosa, atenta, solidària i de fe. ¿No són potser aquestes les qualitats de la
presència de l’Església enmig de la societat de tots els temps? 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

La rauxa i el seny de Gaudí i de Ramon Llull (14/09/2014)

L’any que ve celebrarem el setè centenari de la mort de Ramon Llull. Llegint la bio -
grafia que l’escriptor Josep Pla dedica a Antoni Gaudí, en la sèrie dels grans homes de
les nostres terres, m’ha impressionat el paral·lelisme que fa, en la cloenda del seu sug -
gestiu retrat literari de l’arquitecte, entre Antoni Gaudí i Ramon Llull.

En primer lloc, produeix una notable admiració l’agudesa i la intuïció de Josep Pla en
preveure la dimensió universal que assoliria l’arquitecte de la Sagrada Família, quan
tot just començava aquest fenomen. «Gaudí —afirma Josep Pla amb gran perspicà-
cia— és un dels catalans de volada més vasta que en la nostra historia han existit». Pla
va incloure Gaudí en la primera sèrie del seus Homenots, amb l’advertiment —en el
prefaci del volum— que aquesta paraula «no té cap sentit despectiu seriós, més aviat
assenyala una certa voluminositat en el personatge qualificat d’aquesta manera». Re-
sulta sorprenent, per tant, que l’escriptor empordanès ja ens anunciï que sobre la figu -
ra de Gaudí i sobre la seva obra «s’està acumulant, provinent de tot el món, un tal in-
terès, una tal curiositat, una massa tan enorme de bibliografia, que el seu cas tendeix
a ser una repetició del de Ramon Llull».

Evidentment, Pla no descuida la catalanitat de l’un i de l’altre, i així diu que «com més
s’eixampla la dimensió universal de Gaudí, amb més claredat va apareixent la seva
arrel terrestre catalana, més explícitament es manifesta l’home d’aquest país». 
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En ambdues figures, Josep Pla hi veu una encarnació de la difícil síntesi entre el seny
i la rauxa. «Vist Gaudí des del punt de vista de la nostra habitual mediocritat, sembla
un arrauxat emportat per una idea de grandesa, un foll sense precaucions, però aquest
foll arrauxat resulta paral·lelament un calculador, un matemàtic agudíssim, un cons-
tructor de la pura racionalitat».

El de Gaudí és el mateix cas de Ramon Llull en un altre terreny, diu encara Pla. I és ben
cert. També a Llull el varen qualificar com «Ramon, lo foll». Tots dos, Gaudí i Llull,
projecten les seves obres respectives sobre «una sublim obsessió i una dedicació total».
Un en el món de l’art, perquè Gaudí fou —reconeix Pla—, «a més d’un gran construc-
tor, un gran artista, un nerviós de la bellesa plàstica, un permanent meditatiu, ultra-
sensible de les formes i dels colors de la vida». I l’altre en el món de la filo sofia i la vi-
sió del món. Un i altre superant els paràmetres mentals dels seus temps respectius.
A un i altre la seva rauxa els portà a pagar un tribut a la «mediocritat habi tual».

És ben significatiu que tant Gaudí com Llull varen vestir les seves obres respectives
sobre el rerefons de la simbologia catòlica, tant en la litúrgia com en el pensament.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Els cristians a la ciutat (21/09/2014)

Durant els propers mesos, Barcelona viurà la segona fase del Congrés Internacional
de Pastoral de les Grans Ciutats. La primera fase la vàrem celebrar el passat maig du-
rant tres dies i ara estem preparant la segona fase, que tindrà lloc del 24 al 26 del pro-
per novembre i reunirà una vintena de cardenals i arquebisbes de grans metròpolis
de tot el món. Aquests, davant de les propostes formulades en la primera fase, en fa -
ran una valoració i les enriquiran amb les seves pròpies experiències. Desitgem ofe rir
els resultats de tot el Congrés al papa Francesc, que ens rebrà el dia 27 de novembre
a Roma.

¿Què esperem d’aquest congrés? Consolidar i millorar la presència cristiana en les grans
ciutats i en la cultura urbana. En aquest sentit, és molt il·lustratiu un fet que es pot
ex pressar dient que la fe i la cultura cristianes ja no són hegemòniques en la major part
de les grans concentracions urbanes actuals. El papa Francesc, que sempre s’ha inte-
ressat per l’anomenada pastoral de les grans ciutats i ha donat suport i ha seguit amb
molt d’interès el nostre Congrés de Barcelona, formula aquest fet, amb poques parau -
les, quan escriu en el seu document programàtic titulat La joia de l’Evangeli: «Noves
cultures continuen gestant-se en aquestes enormes geografies humanes en què el cris-
tià ja no sol ser promotor o generador de sentit, sinó que rep altres llenguatges, sím-
bols, missatges i paradigmes que ofereixen noves orientacions de vida, sovint en con-
trast amb l’evangeli de Jesús. Una cultura inèdita batega i s’elabora a la ciutat».

No pretenem presentar un sol model de presència cristiana en el món urbà. Preparant
el Congrés, he tingut ocasió de recordar un text dels inicis del cristianisme, concreta -
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ment del principi del segle II de la era cristiana. És l’anomenada Epístola a Diognet,
que descriu com els primers cristians s’integraven en les ciutats amb la il·lusió per ser
com l’ànima de la societat del seu temps.

Heus ací uns fragments d’aquesta famosa carta: «Els cristians no es distingeixen dels
altres homes ni per la seva terra ni per la seva parla ni pels seus costums. Perquè no
habiten en ciutats exclusives per a ells ni parlen una llengua estranya ni tenen un
estil de vida separat de l’estil dels altres homes. Residint en ciutats gregues o bàrba res,
segons la sort que cadascú ha tingut a la vida, adaptant-se en el vestit, el menjar i al -
tres aspectes de la vida als usos i costums de cada país, tanmateix mostren un estil pe -
culiar de conducta admirable i, segons confessió de tots, sorprenent. Passen el temps
a la terra, però tenen la seva ciutadania al cel. Obeeixen les lleis establertes, però amb
la seva vida sobrepassen les lleis». 

També els cristians d’avui —com va dir un dels experts que va participar en la prime -
ra fase del congrés—, integrats en comunitats senzilles i humils, centrades en l’euca -
ristia i la pregària, estan cridats a ser un signe d’esperança i de solidaritat enmig del
món urbà. En tornarem a parlar, si Déu vol, en un proper comentari.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Una mística «dels ulls oberts» (28/09/2014)

Comentant la propera fase del Congrés que celebrarem a Barcelona sobre la pastoral
de les grans ciutats, vaig recordar un document cristià del principi del segle II de l’e -
ra cristiana, la famosa Carta a Diognet. És un text emblemàtic de com era la presèn-
cia cristiana en aquella societat majoritàriament pagana, en la qual els cristians eren
una minoria, però una minoria amb consciència de fer una aportació valuosa i nova
a tota la societat. Ho vivien amb il·lusió i amb humilitat, sovint també enmig de la
persecució i de les incomprensions. No podem dir que és un reflex de la vida dels cris -
tians en les grans ciutats modernes?

I què hem fer els cristians en el medi urbà? Per respondre a això, fem aquest congrés.
Tanmateix, em sembla que hi ha uns punts que sobresurten en els treballs realitzats
fins ara, que veurem com són valorats en la fase final. Primerament cal crear cèl·lu-
les comunitàries de la fe; és a dir, veritables comunitats cristianes. En una situació de
pluralisme cultural i religiós —fins i tot, sovint, areligiós—, o el creient té un lloc d’a -
bric i d’ajuda o no podrà subsistir com a tal. Necessita el suport i el recolzament d’u-
nes comunitats cristianes, la companyia propera i cordial d’altres persones que, com
ell o com ella, viuen a la intempèrie i volen ser testimonis del Crucificat i Ressuscitat
en aquestes circumstàncies. 

I, en segon lloc, cal que sigui una fe amb sensibilitat solidària. Això també ens arriba
des dels primers temps, com ens va recordar Benet XVI en la seva encíclica sobre la
caritat. Els primers cristians eren tan solidaris que fins i tot suscitaven l’admiració de
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l’emperador Julià, anomenat l’Apòstata perquè volia tornar al paganisme com a re-
ligió hegemònica de l’imperi, però que recomanava copiar dels cristians el seu sen-
tit social, les seves xarxes d’ajuda material als més febles de la societat. 

El cristianisme no pot perdre la passió per la justícia en un món de tantes desigual-
tats injustes. I no és una tasca fàcil. L’Església no pot assumir la responsabilitat de
fer, ella sola, la societat més justa possible. Però no es pot desentendre dels proble-
mes socials i dels pobres. El papa Francesc vol «una Església pobra i per als pobres».
Els cristians, en el món plural i secularitzat d’avui, estem cridats a viure l’experièn-
cia del Déu que és amor i que se’ns ha manifestat en Crist com a autodonació de Déu
Pare i del seu Esperit. El centre de la vida cristiana no pot ser un altre que l’amor a
la persona de Jesucrist.

A això es referia el teòleg Karl Rahner quan, parlant de l’espiritualitat del futur, es-
crivia que «el cristià de demà serà místic o no serà cristià». Estem cridats a viure la
mística, però una «mística dels ulls oberts», com diu el teòleg Joan Baptista Metz en
una expressió molt gràfica. Amb ulls oberts es vol dir amb una mirada realista a l’en-
torn, amb una mirada de compassió envers les necessitats del proïsme. Es tracta d’u-
nir aquests dos elements clàssics: mística i solidaritat, contemplació i acció. Elements
que tenen el centre en l’amor a Déu i en l’amor i el servei als germans.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Comunicats de premsa

Congrés Internacional de les Grans Ciutats a Barcelona

El Cardenal entrega al Sant Pare, en una audiència privada, les conferències de la
pri mera fase del Congrés

A petició del senyor cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
el papa Francesc li va concedir una audiència privada el passat dissabte dia 20 de se-
tembre al Vaticà. 

En aquesta trobada, el Cardenal va presentar al Papa el resultat de la primera fase del
Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats, celebrat a Barcelona del 20
al 22 de maig d’enguany i les conferències dels teòlegs, sociòlegs i pastoralistes. Du-
rant l’audiència, el Papa va mostrar el seu interès per la iniciativa de la nostra arxidiò -
cesi i s’interessà per l’aplicació del nostre Pla pastoral a Barcelona. A més, el senyor
cardenal li va entregar la carta pastoral L’Església samaritana enmig de la gran ciu tat.

A l’estiu, el Papa Francesc ja va mostrar el seu interès per aquest Congrés —atesos els
reptes que comporta anunciar l’Evangeli en les grans ciutats— en una entrevista pu-
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blicada al diari Il Messaggero el dia 29 de juny, festa de Sant Pere i Sant Pau, en què
deia: «Al novembre, farem a Barcelona un Congrés dedicat a la pastoral de la metrò-
polis».

El Sant Pare tindrà una nova audiència amb el cardenal Sistach el proper 27 de no-
vembre, en la qual l’arquebisbe de Barcelona, acompanyat de 25 cardenals i arque-
bisbes de les grans metròpolis del món que es reuniran a la nostra ciutat, lliuraran al
Papa les conclusions del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats.

Articles i declaracions

«El Sínode pretén proposar la bellesa i els valors de la família»

El cardenal Lluís Martínez Sistach, pare sinodal per designació directa del Papa. (De -
claracions al Dr. Jaume Aymar, a Catalunya Cristiana, n. 1.826, 21/09/2014, pàg. 5.)

El proper Sínode dels Bisbes tindrà lloc al Vaticà del 5 al 19 d’octubre amb el tema «Els
desafiaments pastorals de la família en el context de l’evangelització». Hi participa-
ran 253 persones, entre les quals figura l’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Lluís
Martínez Sistach, per designació directa del papa Francesc.

En què consisteix ser membre de l’Assemblea Sinodal?

En primer lloc, em plau agrair al papa Francesc que m’hagi nomenat membre del Sí-
node dels Bisbes. Sínode, en grec, significa «fer camí junts». Fou el Concili Vaticà II
que va demanar la constitució d’aquest òrgan que ajudaria el Bisbe de Roma i succes -
sor de Pere en el seu servei a l’Església universal. Va ser Pau VI qui, per aplicar el
Concili, va crear el Sínode dels Bisbes, que es reuneix periòdicament en assemblea
ordinària cada tres anys. La que celebrarem el proper octubre és extraordinària. El
que m’ha preguntat té aquesta resposta: fer camí amb el Papa tots els membres del
Sínode per ajudar-lo.

Quines problemàtiques més urgents en l’àmbit de la família es poden posar a la
consideració del Sínode?

El Papa està molt interessat en el matrimoni i la família i ha decidit dedicar les assem -
blees sinodals del 2014 i 2015 als desafiaments pastorals de la família en el context
de l’evangelització. Es pretén proposar al món d’avui la bellesa i els valors de la famí -
lia que brollen de l’anunci de Jesucrist i que fan que la família sigui una íntima comu -
nitat de vida i d’amor. Aquesta bellesa ha d’il·lusionar els joves cristians a celebrar
el sagrament del matrimoni amb la deguda preparació humana i cristiana per assolir
aquella finalitat, per ser feliços i per oferir als fills una llar plena d’amor.

Tanmateix tots constatem la diversitat de situacions en què es troben molts esposos i
que al costat del matrimoni han sorgit altres realitats. Hi ha també l’augment dels di-
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vorcis i la realitat de cristians divorciats i tornats a casar, amb tota la problemàtica ecle -
sial. Tot això es presenta en el document de treball (Instrumentum laboris) d’aques-
ta assemblea sinodal i abans en el document de consulta que es lliurà a les diòcesis
i que vàrem poder treballar. Tot això incideix en la pastoral i en la vida humana i cris-
tiana de les persones. El Sínode ho tindrà present en la seva reflexió i en el seu tre-
ball. En l’assemblea el Papa ha convidat tretze parelles d’esposos a participar-hi.

La pastoral diocesana pot fer front a aquests reptes? Amb quins subsidis?

Els reptes són molts: la formació humana i cristiana dels joves. La preparació re -
mo ta i pròxima al matrimoni, l’acompanyament dels esposos cristians incorporats a
una comunitat, el servei reconciliador de la comunitat respecte a matrimonis en crisi,
assessorar els esposos separats sobre la possible nul·litat del seu matrimoni, el sofri -
ment d’esposos cristians divorciats i casats de nou, l’harmonització entre la miseri -
còr   dia i la fidelitat, etc. La pastoral diocesana ha de procurar fer front a aquests
des  afiaments. És un treball no únicament de la Delegació de Pastoral Familiar, sinó
del tre ball conjunt de totes les realitats pastorals de l’Església diocesana. El treball no
sempre dóna els resultats que hom desitja. Penso que tots, amb un treball sinodal, ho
posem el nostre granet de sorra.

Com acompanyar millor la família en uns moments en què la seva identitat es veu
vulnerada?

Avui les identitats són molt necessàries, ja que vivim, enmig d’un relativisme accen-
tuat. Tot sembla igual. Penso que fonamentalment demana als esposos el primer anun -
ci de Jesucrist i de l’Evangeli, propiciar un encontre personal amb Ell. Fet això, calen
més coses, però el fonament sòlid ja s’ha posat.
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Secretaria General

Ordes sagrats

L’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, el
diu menge 28 de setembre de 2014, a la Basílica de la Sagrada Família, confereix el sa -
grat orde del: 

PRESBITERAT

SANTIAGO CUQUERELLA LLAURADÓ
PATRICK RENÉ OLIVIER STREF

Nomenaments parroquials

01.09.14.— Rvd. P. Josep M. Maideu Puig, SDB, vicari de la parròquia de Maria Au-
xiliadora de Barcelona.

01.09.14.— Rvd. P. Emilio Marcos Souto, SDB, vicari de la parròquia de Sant Joan
Bosco, de Barcelona.

01.09.14.— Rvd. P. Ramon Vera Peralta, SDB, vicari de la parròquia de Maria Auxi -
liadora de Mataró.

01.09.14.— Rvd. P. Joan Codina Giol, SDB, capellà del Monestir de Jesús Maria (Mon -
ges Mínimes de Sant Francesc de Pàola) de Barcelona.

10.09.14.— Rvd. Sr. Matías Baillo Martín, rector de la parròquia personal per als fi-
dels de nacionalitat o parla francesa, Mare de Déu de Lourdes, de Barcelona.

10.09.14.— Rvd. Sr. Robert Baró Cabrera, adscrit a la parròquia del Corpus Christi,
de Barcelona.

14.09.14.— Rvd. Sr. Joan B. Martínez Porcell, rector de la parròquia de la Mare de Déu
de la Mercè i Sant Miquel Arcàngel (Basílica), de Barcelona

22.09.14.— Rvd. Sr. Raul Axcel Rodríguez Reyes, adscrit a la parròquia de Santa Ag -
nès, de Barcelona.
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28.09.14.— Rvd. Sr. Santiago Cuquerella Llauradó, vicari de la parròquia de Crist
Rei, de Barcelona.

28.09.14.— Rvd. Sr. Patrick René Olivier Stref, vicari de la parròquia de Sant Pius X,
de Barcelona.

29.09.14.— Rvd. Sr. Iurii Stasiuk, vicari de la parròquia personal per als fidels gre-
co-catòlics ucraïnesos de ritus bizantí, de Sant Josep, Santa Mònica i Sant Josafat, de
Barcelona. 

29.09. 14.— Rvd. Sr. Iurii Stasiuk, adscrit a la parròquia de Sant Gregori Taumaturg,
de Barcelona.

Nomenaments no parroquials

10.09.14.— Rvd. Sr. Robert Baró Cabrera, subdelegat de la Delegació diocesana de
Patrimoni Cultural.

15.09.14.— Rvd. Sr. Joan Muñoz Cortés, Agent de Pastoral en el Servei religiós de l’Hos -
pital de la Vall d’Hebron de Barcelona.

Institucions d’ensenyament superior

22.09.14.— El Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, en virtut de les atribucions que
li corresponen, d’acord amb els estatuts de l’Institut Superior de Ciències Religioses
Don Bosco de Barcelona, com a Ordinari del lloc, confereix VENIA DOCENDI a la
professora:

Dra. Juana Rosa Mesa Expósito 
per a impartir Psicologia

22.09.14.— El Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, en virtut de les atribucions que
li corresponen, d’acord amb els estatuts de l’Institut Superior de Ciències Religioses
Don Bosco de Barcelona, com a Ordinari del lloc, confereix MISSIO CANONICA als
professors:

Dr. Luis Fernando Álvarez González, SDB
per a impartir Litúrgia

Llic. Núria Caum Aregay, ODN
per a impartir Teologia Sistemàtica
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Llic. David Jiménez Santiago, OCD
per a impartir Teologia Sistemàtica

Dr. José Miguel Núñez Moreno, SDB
per a impartir Teologia Sistemàtica

Llic. Carmen Salas Del Río
per a impartir Teologia Sistemàtica

Llic. Miguel Àngel Tarín Arisó
per a impartir Teologia Sistemàtica

Cartes

Comunicat del Secretari General sobre la nova Carta Pastoral del
Sr. Cardenal Arquebisbe

Barcelona, 26 de setembre de 2014

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

Benvolguts i benvolgudes,

Per indicació del Sr. Cardenal Arquebisbe us envio la Carta Pastoral Una Església
samaritana enmig de les grans ciutats que ha signat amb data 8 de setembre de 2014,
festivitat de la Nativitat de la Mare de Déu. Se n’ha fet, també, una edició en cas te-
llà. 

Aquesta Carta Pastoral, tant en català com en castellà, podeu trobar-la, en format PDF,
penjada a la pàgina web de l’Arquebisbat de Barcelona (www.arqbcn.cat). Enguany
s’ha lliurat l’esmentada Carta Pastoral (en les dues versions) el diumenge, 21 de se-
tembre, juntament amb l’edició del Full Dominical. A l’Arquebisbat de Barcelona
i, fins que se n’exhaureixin les existències, en custodiem un romanent que resta a dis-
posició de qui ho desitgi.

Rebeu una cordial salutació

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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Religioses difuntes

Maria Caterina de la Visitació Paracolls i Campà, de l’Orde de les Germanes de la
Benaurada Verge Maria del Mont Carmel, va marxar cap a la casa de Déu Pare al mo-
nestir de l’Encarnació (c/ Panamà, 12), el dia 16 de juliol de 2014, en la solemnitat
de la Mare de Déu del Carme, als 93 anys d’edat i 69 de professió religiosa.

La germana Eulàlia (Vicenta) Aparicio Gutiérrez, de les Germanes Franciscanes Mis-
sioneres de la Nativitat de Nostra Senyora (Darderes), va morir el dia 1 d’agost de 2014
a la comunitat de la casa general de Barcelona, carrer Sors, 67, als 91 anys d’edat i
69 de vida religiosa.

La germana Maria dels Àngels (Jerònima) Parra Parra, de les Dominiques de la Pre -
sentació, va morir el dia 10 d’agost de 2014, als 89 anys d’edat i 68 de vida religiosa.
Va dedicar la seva vida a donar a conèixer la Bona Nova en el camp educatiu, especial-
ment amb els més petits i amb la joventut i es lliurà a diferents tasques congregacio -
nals sempre amb molta alegria. Després d’una vellesa viscuda amb fe i confiança
en el Senyor entrà a la casa del Pare, després d’un temps de greu malaltia.

La germana Imelda (Obdulia) Cea Olmo, de les Germanes Franciscanes Missione-
res de la Nativitat de Nostre Senyora (darderes), va morir el 15 de setmbre de 2014
a la comunitat del carrer Buigas 23, als 94 anys d’edat i 73 de vida religiosa. 

Preguem pel repòs etern d’aquestes religioses. 

Capítol de religioses

El diumenge 3 d’agost de 2014, a la Casa d’Espiritualitat de les Germanes Missione -
res de Betània, a Cornellà de Llobregat, el Rvd. Mn. Francesc Prieto Rodríguez, De-
legat Episcopal per a la Vida Consagrada, va presidir el Capítol d’Eleccions de la
Congregació de Religioses Germanes Missioneres de Betània.

Va resultar elegida Superiora General, per un sexenni, la M. Montserrat Solà Pessas.
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Organismes diocesans

Tribunal Eclesiàstic

Edicte

Causa: López de Ocariz/Monràs I

DECRET, Barcelona, 16 de setembre de 2014

Pel present EDICTE, hom fa saber al Sr. Julio Monràs Tresserras, en parador ignorat,
demandat en el judici de Declaració de Nul·litat de Matrimoni instat per la Sra. Mer-
cedes López de Ocariz Abelló, que ha estat dictada sentència definitiva en aquesta
instància, en la que CONSTA la nul·litat de l’esmentat matrimoni.

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

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

En dono fe.

Segell i firma

El mateix dia és fixat l’anterior Edicte al corresponent Tauló d’aquest Tribunal, per
tal de ser enretirat el proper dia 16 d’octubre de 2014. Consti. 

Edicte

Causa: Camps/Gálvez I

DECRET. Barcelona, 19 de setembre de 2014. Pel present EDICTE, hom fa saber a
la Sra. María Nieves GÁLVEZ GIMÉNEZ, en parador ignorat, demandada en el judi -
ci de Declaració de Nul·litat de Matrimoni instat pel Sr. Joan CAMPS FERNÁNDEZ,
que ha estat dictada Sentència definitiva en aquesta instàcia, en la que CONSTA la
nul·litat de l’esmentat matrimoni.

Dels fidels en general, i de les Autoritats civils i eclesiàstiques en particular, esperem
que, si rebessin notícia certa del lloc de residència de l’esmentada, procuraran que
li sigui comunicat l’avís d’aquesta publicació de Sentència.
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Ho decretà i signa el M.I. Sr. Jutge Eclesiàstic.

En dono fe.

Segell i firma

El mateix dia és fixat l’anterior Edicte al corresponent Tauló d’aquest Tribunal, per tal
de ser enretirat el proper dia 19 d’octubre de 2014. Consti.

Delegació Diocesana d’Ecumenisme 
i Relacions Interreligioses

Carta del delegat

Barcelona, 1 de setembre de 2014

A la cortesa atenció del Rvd. Sr. Rector

Benvolgut company:

Enguany, al mes de maig, es trobaren a Jerusalem el Papa Francesc i el Patriarca Bar-
tomeu I, per commemorar el 50è aniversari de l’encontre de Pau VI i Atenàgores I,
l’any 1964.

A la Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses de Catalu nya
i Les Illes se’ns va ocórrer organitzar un simposi, el mateix mes de la trobada, sobre
les relacions entre els ortodoxos i el catòlics. Una altra iniciativa diocesana a Barce -
lona, en el mateix mes, ens aconsellà posposar el simposi als dies 7 i 8 del pròxim
mes d’octubre.

Hem volgut propiciar el coneixement, l’interè i l’afecte entre dues confessions cristia -
nes que, com deia Sant Joan Pau II, són com els dos pulmons de l’Església de Crist.
Dues confessions cristianes que han viscut quasi un mil·lenni sencer d’ignorància
mútua i d’un desconeixement endèmic. També dues confessions cristianes que avui
conviuen a la nostra terra.

En el Simposi sobre les relacions entre els ortodoxos i els catòlics no hem volgut expo -
sar els aspectes més «exòtics» dels nostres ritus ni els dels ortodoxos, ni les petites
tradicions que ens distingeixen, ni insistir un cop més en les mancances o els er rors
del passat. Hem volgut presentar allò que vertebra, envigoreix i encarna el cristia nis -
me en la seva tradició llatina i en la seva tradició bizantina. És dir, hem volgut que or -
todoxos i catòlics descobríssim l’entitat dels nostres germans d’altra confessió en la
teologia i, sobretot, en la seva espiritualitat.
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Crec que aquest simposi pot interessar al clergat, a les religioses i religiosos i als laics.
Per això, em permeto convidar-te i demanar-te que informis sobre ell.

En annex a aquestes lletres, trobaràs els cartells i el fulletó del programa amb les but-
lletes per a la inscripció. Per qualsevol altra informació pots dirigir-te a la nostra de -
legació.

Agraeixo la teva atenció amb la meva consideració i personal apreci.

Jaume González-Agàpito

Servei Diocesà per al Catecumenat

Carta i calendari del curs 2014-2015

Barcelona, 4 de setembre de 2014

Benvolgut/da,

Em primer lloc rep la meva cordial salutació i el desig que el treball pastoral que tens
entre mans doni molt de fruit.

El motiu d’aquestes lletres és fer-te arribar el programa d’accions que el Servei Dio-
cesà per al Catecumenat ha previst per al curs 2014-2015.

Les persones, ja adultes, que descobreixen Jesucrist i que demanen preparar-se per
esdevenir cristians en rebre els sagraments de la Iniciació Cristiana, és una realitat que
no esdevé estranya per a un bon nombre de parròquies de la nostra Església de Barce -
lona.

Creiem que encara ens cal fer un treball important donant a conèixer aquesta realitat
pastoral i eclesial, així com sensibilitzar les nostres comunitats sobre el valor, el sen-
tit i la gràcia de l’experiència d’aquests homes i dones, i sobre la responsabilitat d’a-
collir-los i d’acompanyar-los en el camí de la fe.

Per això et convidem a participar i a posar-te en contacte amb el Servei Diocesà per
al Catecumenat de cara a comunicar la petició de les persones que demanen de rebre
el Baptisme.

Resto a la teva disposició per a ajudar, orientar en l’acolliment i l’acompanyament d’a -
questes persones que han sentit la crida del Crist.

Rep una cordial salutació,

Mn. Felip-Juli Rodríguez Piñel
Delegat Diocesà per al Catecumenat
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Calendari curs 2014-2015 

• Formació per a catequistes-acompanyants de catecúmens. «La iniciació cristiana en
canvi d’època I». Dijous 16 d’octubre de 2014. De 18 a 19.30 h. Seminari Conciliar
de Barcelona.

• Ritu d’ingrés al catecumenat (infants). Dissabte 29 de novembre de 2014, de 11 a
18 h. 11 h. Col·legi Sagrada Família d’Urgell, c/ Avinyó, 20 i 17 h. S.E. Catedral de
Barcelona.

• Ritu d’ingrés al catecumenat (adults). 1er. Diumenge d’Advent. 30 de novembre de
2014, de 16.30 a 19 h. S.E. Catedral de Barcelona.

• Formació per a catequistes-acompanyants de catecúmens. «La iniciació cristiana en
canvi d’època II». Dijous 22 de gener de 2015, de 18 a 19.30 h. Seminari Conciliar
de Barcelona.

• Recés de catecúmens. Diumenge 25 de gener de 2015, de 10 a 17 h. Seminari Sale -
sià «Martí-Codolar».

• Ritu d’elecció dels catecúmens. Diumenge 22 de març de 2015, de 16.30 a 20 h. S.E.
Catedral de Barcelona.

• Trobades setmanals per a catecúmens adults. D’octubre a juny, dijous de 18 a 19.30 h.
Seminari Conciliar de Barcelona.

Delegació Diocesana de Pastoral Familiar

Carta del delegat

Barcelona, setembre de 2014

Benvolgut Mn.

El proper dia 5 d’octubre comencen a Roma les sessions del Sínode de la Família que
ha convocat pel Papa Francesc. És aquest un gran esdeveniment, tant per la importàn -
cia dels temes proposats com per les esperances i ressò que ha provocat.

La Delegació Diocesana de Pastoral Familiar, seguirà de prop les sessions Sinodals.
Ara comença la primera part, més de caire deliberativa. Tanmateix, per la seva impor -
tància, cal que tots seguim i acompanyem les sessions sinodals, no tan sols pel seu
interès informatiu sinó amb la pregaria, per a que l’Esperit de Déu il·lumini al Papa
i els Pares Sinodals en les deliberacions i decisions que han de prendre respecte a la
família i el missatge que ha d’adreçar avui.
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La Delegació de Pastoral Familiar ha editat uns cartells per a que la comunitat cristia -
na tingui present, durant els dies de la celebració, l’esdeveniment del Sínode. I unes
«Pregàries dels fidels» per a les celebracions de l’eucaristia i un esquema de Celebra -
ció de la Paraula, per a si desitgeu fer algun acte de pregària comunitària.

Restant, una vegada més, al vostre servei

Vostre

Mn. Manuel Claret
Delegat diocesà
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Crònica

El Sr. Cardenal Arquebisbe presidí el pelegrinat-
ge a Roma de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel

Els membres del Club+Amics van viure una emocionant audiència amb el Papa
Francesc.

Des de la terminal de Grimaldi Lines, en el Moll de Costa del port de Barcelona, els
membres del Club+Amics, (Associació Amics de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel)
van iniciar el dilluns 15 de setembre, encapçalats pel Sr. Cardenal Arquebisbe Lluís
Martínez Sistach, el pelegrinatge a Roma amb motiu del 35è aniversari del setmana-
ri Catalunya Cristiana i el 20è aniversari de Ràdio Estel.

Carregats d’il·lusió, ja que per molts d’ells era la primera vegada que visitaven el Pa-
pa Francesc, els pelegrins van sortir de terres barcelonines a les 22 h. Van ser vuit ho-
res de viatge plenes d’actes i activitats per a tots els tripulants que van servir per fer
amistat i poder compartir aquesta emocionant experiència.

Dimarts. Eucaristia del Cardenal

Durant el matí del dimarts, el pelegrinatge va comptar amb diferents actes celebrats
pel Cardenal Arquebisbe Lluís Martínez Sistach. Entre d’altres, es va retransmetre
un programa de ràdio en directe des del creuer, que es va centrar en tres eixos: una
entrevista al Cardenal, un repàs històric de la trajectòria i evolució de Ràdio Estel, i
el pelegrinatge a Roma a través dels testimonis.

També es va tractar temes d’actualitat com el Sínode de les Famílies o la segona part
que se celebrarà pròximament del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans
Ciutats.

El Cardenal Sistach va recordar que experts en la matèria viatjaran el pròxim mes de
novembre a Roma i tindran una audiència amb el Papa Francesc, molt sensibilitzat
i implicat amb aquesta iniciativa. El pontífex argentí sempre posa èmfasi en una Es -
glésia de portes obertes, que surti a les perifèries i deixi de ser tan autoreferencial
com ho ha estat sent fins ara.

També es va parlar de la recent Carta Pastoral del Cardenal Sistach i del llançament
del nou Full Dominical. Ramon Ollé, Delegat de Mitjans de l’Arquebisbat de Barce -
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lona, va explicar els avantatges d’aquesta renovació, tant en l’aspecte visual, com pel
que fa a la immediatesa a l’hora de tractar la informació.

Posteriorment va haver una conferència del Cardenal Sistach sota el nom «El Papa
que anem a veure», i finalment va concloure l’agenda amb una eucaristia concele-
brada per Mn. Aymar, Mn. Aureli, Mn. Alfred, Mn. Ollé i Mn. Vendrell. Cal destacar
les paraules del Cardenal cap a Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, que van servir per
reconèixer i homenatjar la llarga trajectòria d’aquests dos mitjans.

Dimecres. Audiència amb el Papa Francesc

Ja instal·lats a la capital italiana, de bon matí els pelegrins es van dirigir fins a la Plaça
Sant Pere per participar en l’audiència general que tots els dimecres el Sant Pare ce -
lebra al Vaticà. 

De bona matí, a les 6 h, tots els membres van esmorzar per després agafar un auto -
car que els va conduir fins al carrer Lleó IV, molt a prop del Vaticà.

Posteriorment hi va haver una petita caminada direcció plaça Sant Pere encapçala-
da pel Cardenal Sistach. Gràcies a una hàbil actuació de l’Arquebisbe de Barcelona,
els feligresos van poder gaudir d’una posició al capdavant privilegiada, que els va per -
metre contemplar tot l’acte des d’una panoràmica única.

Després d’uns minuts d’espera va arribar el moment més desitjat, i és que va aparèi -
xer el Papa Francesc amb el cotxe oficial. Es van viure moments de molta emoció,
ja que tenien el Papa a tocar. Molts d’ells van aprofitar per recordar tot el que l’admi -
ren i estimen. A continuació Bergoglio es va dirigir a fer el discurs.

La dinàmica de les audiències va ser la de sempre. Primer el Papa va saludar des del
cotxe oficial tota la gent que es trobava al Vaticà. Un cop finalitzada aquesta prime-
ra part, el pontífex va anar fent mencions especials dels grups de diferents nacionali -
tats que es trobaven a la plaça.

En finalitzar el discurs, que el pontífex va pronunciar en diferents idiomes, va arribar
el moment de la salutació del Papa Francesc amb els bisbes que presidien, junt amb
la seva figura, aquest acte. El Cardenal Arquebisbe de Barcelona Lluís Martínez Sis-
tach, va ser el primer a donar la mà al pontífex argentí.

Un altre moment especial es va produir quan els membres del Club van fer ressonar en -
mig del Vaticà el Cant del Virolai, un moment que va fer sentir la «catalana terra» enmig
de la plaça Sant Pere. 

Dijous. Visita a les Basíliques i ruta panoràmica

La visita panoràmica va ser l’última activitat que els membres del Club+Amics Ro-
ma van realitzar a la ciutat italiana. Va ser un recorregut ple d’història que va servir
per conèixer tots els detalls d’aquestes basíliques tan representatives del cristianisme.
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Una guia turística oficial va anar explicant, amb la col·laboració del Cardenal Arque-
bisbe de Barcelona Lluís Martínez Sistach, tota simbologia que amaguen darrere de
tants anys d’història.

Després de visitar la basílica de Sta. Maria La Maiore, els pelegrins van visitar la de
Sant Pau Extramur. Allí es va viure un dels moments més especials del matí. El Cant
del Credo als voltants del sepulcre de Sant Pau va emocionar tots els allí presents.

A continuació l’autocar va conduir els amics de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel a
la basílica menor de Sant Sebastià. El titular de la basílica, el Cardenal Arquebisbe
Lluís Martínez Sistach, va presidir una eucaristia d’acció de gràcies. L’eucaristia va
tenir diferents moments singulars, com la salutació del nou rector caputxí, Carlo, i
una foto conjunta de tot el grup. 

Finalment un dinar de comiat, que va comptar amb un bonic discurs del Cardenal Sis-
tach, va tancar un pelegrinatge que sempre quedarà en el record.

«Penso que tots els pelegrins surten enriquits. Han estat uns dies a Roma intensament
viscuts», va apuntar el Cardenal Sistach. Per altra banda, no es va voler oblidar de
l’eucaristia que es va celebrar a la basílica menor de Sant Sebastià de les Catacumbes. 

«Ha estat molt especial com a comiat fer la missa a aquesta basílica, que va ser la dels
apòstols Sant Pere i Sant Pau. Durant l’eucaristia hem resat pel Papa, però també hem
demanat per tantes i tantes persones que els pelegrins porten en el seu cor». 

A més va voler dedicar unes paraules finals a Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. «Es-
pero que aquest pelegrinatge serveixi perquè aquests dos mitjans tinguin moltes per-
sones que els llegeixin i escoltin. Que serveixi per la seva vida cristiana i humana»,
va concloure.

Andreu A. Panicot

Inauguració dels jardins en honor 
de Rosa Deulofeu

Presidí l’acte l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias

«És molt bonic, en el primer dia de les festes de la Mercè, dedicar aquests jardins a
una persona com Rosa Deulofeu, que va dedicar la vida als altres. És molt bonic po -
sar a aquests jardins el nom d’una persona que va estimar tant», va dir l’alcalde Xa-
vier Trias, en el curs de la inauguració dels jardins que porten el nom de la que fou
una gran apòstol de la joventut en el nostre Arquebisbat. L’alcalde Trias va afegir: «Ahir
al vespre ens va emocionar el pregó de les festes, pronunciat per Núria Gispert, que
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ens va dir que una ciutat ha de ser el fruit de la col·laboració de tots els ciutadans i
ciutadanes i que, abans que tot, una ciutat ha de ser “una ciutat de les persones, per-
què sense les persones les ciutats no bateguen”. Ara fem realitat aquest desig de la pre -
gonera de les festes de la Mercè d’aquest any amb aquest record i homenatge a una
gran conciutadana nostra, la Rosa, que va estar al costat de les persones més febles
amb un gran esperit cristià». 

Amb aquest acte es feia realitat un desig manifestat temps enrere quan es va anun-
ciar que l’Ajuntament de Barcelona dedicaria un espai públic a la jove Rosa Deulofeu,
una gran apòstol de la joventut barcelonina, de la qual s’ha obert ja el procés de bea -
tificació en la fase diocesana. El desig s’ha fet realitat en complir-se el desè aniver-
sari de la seva mort.

El dissabte 20 de setembre de 2014, a dos quarts d’onze del matí, va tenir lloc l’acte
de la descoberta i la inauguració dels Jardins dedicats a Rosa Deulofeu, als Jardins de
«l’Illa Bayer», situats al carrer de Calàbria, 262, entre els carrers de París i de Vilado -
mat, a l’antic edifici de la Bayer, a l’esquerra de l’Eixample.

Una molt nombrosa assistència

Assistiren l’acte un nombrós grup de persones de totes les edats, amb una especial pre-
sència de joves i de representats de les institucions en les quals va treballar Rosa Deu-
lofeu: El Moviment de Centres d’Esplai Cristians (MCEC), la Fundació Pere Tar rés,
la Delegació Diocesana de Joventut, la Delegació de Pastoral Universitària, el Movi-
ment Cristià de Joves (MCJ), el setmanari Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, l’Asso-
ciació Rosa Deulofeu, l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, l’Associació de
Veïns de l’Esquerra de l’Eixample, un nombrós grup de persones discapacitats que as-
sistien a l’Escola de Pregària de la Catedral en temps de la Rosa, alguns en cadira de
rodes, que foren saludats molt afectuosament per l’alcalde Xavier Trias. També hi as-
sistí un bon grup de preveres de l’arquebisbat, entre els quals hi havia Mn. Jo sep M.
Turull, amb un nombrós grup de seminaristes —recordant que la Rosa va parlar als
seminaristes en diverses ocasions—, Mn. Jaume Aymar, Mn. Manuel Valls, Mn. Agustí
Viñas, Mn. Josep Lluís Fernández, Mn. Andreu Oller, Mn. Joan Rodríguez, entre altres. 

Presidiren l’acte l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el primer tinent d’alcalde, Joa -
quim Forn, així com el regidor de l’Eixample Gerard Ardanuy i altres membres del
Dis tricte; el director general dels Mossos d’Esquadra, Albert Batlle, i el regidor del PP
Xavier Mulleras. De la família de la Rosa, hi havia els seus pares, Joan i Montserrat;
el seu germà mossèn Antoni, prevere de la diòcesi de Terrassa, que va procedir a la
benedicció de la placa que presideix els Jardins i que diu així: «Jardins Rosa Deulo -
feu» i, a sota com a explicació, afegeix: «Rosa Deulofeu González, Barcelona, 1954-
2004. Vocació de servei a l’Església en l’evangelització dels joves».

El pare de la Rosa, Joan Deulofeu, va tenir paraules d’agraïment envers tots els que ha -
vien fet possible aquell acte i en especial agraí al cardenal Martínez Sistach la deci-
sió d’iniciar el procés de beatificació en complir-se cinc anys de la mort de la Rosa,
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i amb aquelles frases colpidores que ell té, va afegir: «per a un jardí no hi ha res millor
que posar-hi una rosa». I cal dir que el dia de la inauguració ja hi havia els primers
rosers plantats.

També varen parlar Lourdes Cuní, de l’Associació d’Amics de Rosa Deulofeu, i Mn.
Bru no Bérchez, successor de la Rosa en el càrrec de delegat de Pastoral de Joventut
de l’Arquebisbat, que va representar el Cardenal en aquest acte i que desenvolupà
tres aspectes de la Rosa: la seva capacitat d’acollir amb empatia a tots; la seva capa -
ci  tat de crear comunió i la seva capacitat d’assumir els sacrificis per tal de servir els
al tres, d’acollir també les «espines de la vida»; també disculpà l’absència del carde -
nal Martínez Sistach, que aquell dia era a Roma i tenia una audiència amb el Papa
Francesc.

L’acte, molt emotiu, es va cloure amb una intervenció musical a càrrec d’un cor de nens
i nenes, la Coral de Petits Cantors. Es va distribuir als assistents un opuscle en color
amb fotos dels jardins dedicats a la Rosa, amb les dades biogràfiques i alguns dels
seus pensaments espirituals. També es va repartir un full que dóna a conèixer l’As-
sociació Rosa Deulofeu i unes dades sobre el seu procés de beatificació. Hi ha infor-
mació a l’espai web: www.rosadeulofeu.net i al facebook: www.facebook.com/ami-
gosderosa. 

Es varen rebre missatges de diverses persones impedides d’assistir a l’acte, entre les
quals hi havia el missatge del vicepostulador de la causa de beatificació de la Rosa, el
germà marista Mariano Santamría. El seu missatge deia: «Encara que lluny de Barce -
lona, em sento molt a prop de tots vostès, sobretot en aquest dia. M’uneixo a l’home-
natge a la memòria de la Rosa. Demano a Jesús que, per la intercessió de Rosa, beneei -
xi l’Església de Barcelona, que ella tant va estimar, i la ciutat que la va veure néixer
i que sempre estimà i que tant va treballar per ella. Gràcies a tots els qui han fet
possible aquest reconeixement.»

Procés diocesà per a la beatificació

El passat 14 de maig de 2014, pel Decret 12/14, el Sr. Cardenal Arquebisbe a petició
del Rvd. Germà Mariano Santamaría Rodríguez, FMS, vicepostulador de la causa de
canonització de la serventa de Déu Rosa Deulofeu González va nomenar els mem-
bres del Tribunal per portar a bon terme el procés diocesà. Està format per aquestes
persones: Rvd. Dr. Santiago Bueno Salinas, com a Jutge Delegat; Rvd. P. Vicente Be-
nedito Morán, OP, com a Promotor de Justícia, i la Sra. Chiara Rostagno, com a No-
tària Actuària (Cf. BAB, maig 2014, pàg. 314).

Semblança biogràfica

Rosa Deulofeu González fou sobretot una dona valenta i decidida, apòstol entre els jo -
ves, que ploraven en conèixer la notícia de la seva mort. Filla del conegut empresa ri
de sastreria Joan Deulofeu, va néixer a Barcelona el 29 d’abril de 1959, dos dies des-
prés de la festa de la Mare de Déu de Montserrat —el nom que porta la seva ma-
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re— i rebé el sagrament del baptisme el 7 de maig següent a la parròquia de Sant Jau-
me, a la qual pertanyia la seva família. Cursà els estudis a l’Escola Pérez Iborra. Ben
jove, ja va manifestar un gran desig d’espiritualitat i d’apostolat, sobretot amb els in-
fants i joves de la seva parròquia, primer, i després en moviments juvenils.

L’any 1979 guanyà unes oposicions i va entrar com a treballadora fixa a La Caixa en
un càrrec d’alta direcció. Però aviat deixarà un treball ben remunerat per dedicar-se
plenament a la pastoral juvenil, en especial en el Moviment de Centres d’Esplai Cris-
tians, del que serà primer secretària general i més tard presidenta. També col·labora
amb altres activitats de la Fundació Pere Tarrés i en l’Àmbit Maria Corral, i cursa es-
tudis de Bíblia i de Teologia. A Ràdio Estel col·labora en diversos programes, en es pe -
cial en un programa de formació cristiana dirigit als joves titulat «Mar de claror»;
també col·laborà amb comentaris de l’evangeli dels diumenges al Full Dominical,
fins i tot els mesos que varen precedir la seva mort.

L’any 1993, l’arquebisbe de Barcelona, Dr. Ricard Maria Carles l’anomena delegada
de pastoral de Joventut de l’arquebisbat, càrrec al qual s’entregarà amb una gran efi-
càcia i generositat fins a la seva mort. Acompanyarà els joves cristians en els seus viat -
ges. De retorn de l’anada a Madrid per assistir a la Jornada Mundial de la Joventut
de l’any 2003, presidida per sant Joan Pau II a l’aeròdrom de Cuatro Vientos, aparei-
xen els símptomes d’un càncer pulmonar. Estava tan esgotada que va haver d’ingres-
sar a l’Hospital de la Creu Roja. Fou un cosí seu, metge, el doctor Jaume Padró, qui
es va encarregar de donar-li la notícia del diagnòstic. «No em fa por morir —va dir
la Rosa al seu pare—, el que em fa por és sofrir». Vuit mesos durà la seva malaltia.
Els darrers temps havia de portar una motxilla d’oxigen. La Bíblia i la Litúrgia de les
Hores eren els seus llibres de capçalera a l’hospital. 

Morí tot resant el parenostre amb el seu pare, a l’Hospital de Barcelona, la vigília de
l’E pifania, el 5 de gener de 2004, a les sis hores i deu minuts. Tenia 44 anys. Durant
la missa exequial, celebrada a la parròquia de Sant Agustí, on, en aquell moment, era
rector el seu germà sacerdot, Mn. Antoni, el cardenal Carles va dir: «Se n’ha anat un
àngel que vivia entre nosaltres». I el seu pare va commoure tots els presents quan va
dir: «Ploro, però no estic trist», donant gràcies a Déu pel do d’haver rebut del Senyor
una filla com la Rosa. Les seves despulles mortals descansen al cementiri del Poble -
nou. El bisbe Joan Carrera, que fou el seu director espiritual, va dir de la Rosa que
fou «una Teresa de Lisieux entre nosaltres» pel seu gran amor a Crist, a l’Església i el
seu lliurament a l’evangelització dels joves, 

Vuit anys després de la seva mort es va creà l’Associació d’Amics Rosa Deulofeu
que ha impulsat la publicació dels seus escrits i del testimoniatge cristià que ens ha
deixat. I l’actual Cardenal Arquebisbe, el Dr. Luís Martínez Sistach, en una reunió
amb tots els sacerdots de la diòcesi, anuncià que l’arquebisbat de Barcelona iniciava
el procés de beatificació i canonització d’aquesta gran cristiana contemporània nos-
tra. 
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Sessió acadèmica commemorativa 
sobre el cardenal Vidal Barraquer

L’acte fou presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistach i per l’arque-
bisbe de Tarragona, Jaume Pujol i Balcells
«Em plau reiterar al cardenal Vidal i Barraquer el nostre agraïment i el nostre home -
natge. Que des del cel ens ajudi». Amb aquestes paraules el cardenal Martínez Sistach
va cloure la sessió acadèmica celebrada el dijous 25 de setembre a l’aula magna de
la Facultat de Teologia de Catalunya, amb motiu de complir-se el setantè aniversari
de la mort de Vidal i Barraquer a Friburg (Suíssa). Fou un homenatge de molt nivell
cultural, digne del que ha estat anomenat «cardenal de la pau», perquè va treballar
molt per evitar o almenys per abreujar la guerra civil dels anys 1936-1939.

L’acte es va centrar en dues ponències presentades per dos historiadors, professors
tots dos d’història eclesiàstica a la Facultat de Teologia de Catalunya. El primer po-
nent fou el doctor Ramon Corts i Blay que, amb una extraordinària aportació docu-
mental —procedent de l’Arxiu del Vaticà—, va recordar els esforços fets per Vidal
i Barraquer per defensar la llibertat de l’Església, la concòrdia civil i la pràctica i de-
fensa d’un catalanisme pastoral durant la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).
Amb la ponència del doctor Ramon Corts —sacerdot de l’arxidiòcesi de Barcelona—
era tot l’arquebisbat barceloní el que feia un homenatge de molta categoria intel·lec-
tual a Vidal i Barraquer, que estudià la carrera de Dret a la Universitat de Barcelona,
i fou primer advocat en exercici a la Ciutat Comtal i, quan sentí la vocació sacerdo-
tal, fou també alumne del Seminari Conciliar de Barcelona. Com a arquebisbe metro -
polità de Tarragona fou també metropolità de la diòcesi de Barcelona, ja que fins
l’any 1964 fou sufragània de Tarragona.

Temàtica de la ponència del doctor Corts i Blay

La ponència del doctor Corts tenia aquest titol: «El cardenal Vidal i Barraquer i la
dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): pràctica i defensa d’un catalanisme pas-
toral». En els seus 23 folis va tractar aquests apartats: 1. La qüestió catalana i la San-
ta Seu abans de la dictadura; 2. El cardenal Vidal i Barraquer i la qüestió catalana: a) el
cardenal i el catalanisme, b) el cardenal i el «catalanisme polític»: autonomia i mo-
narquia, c) el «catalanisme pastoral» de Vidal i Barraquer, d) el catalanisme de Vidal
i Barraquer i el nomenament de bisbes, e) Vidal i Barraquer i la conferència de bis-
bes de la Tarraconense; 3. Relacions amb la dictadura de Primo de Rivera: a) la in-
dependència de l’Església respecte de l’Estat, b) la resistència del cardenal Vidal i Bar -
raquer als decrets romans, lesius per la pastoral en català, c) la «pastoral colectiva de
los prelados de Cataluña» de 1924, d) la pastoral del cardenal Vidal i Barraquer del
19 de març de 1925.

La ponència del doctor Cors es clou amb aquestes paraules. «El cardenal no volia de
cap manera que el seu clergat fes política, detestava els bisbes que en feien. Advertí
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tothom i sempre que l’Església havia de ser independent de l’Estat. Si no ho feia, cai-
gut el règim, s’esdevindrien grans mals sobre ella mateixa. I de fet, així succeí tant des -
prés de la primera Dictadura, com de la segona. «Si la Iglesia escucha al Gobierno,
¿mañana que será? Debe estar fuera de lo que quiere el Gobierno y parecerlo». Són
paraules vàlides per sempre».

La ponència de Mn. Manuel Fuentes i Gasó

La segona ponència va estar a càrrec d’un sacerdot de l’arxidiòcesi de Tarragona: el
doctor Manuel M. Fuentes i Gasó i tenia aquest títol: «La purificació de la memòria.
El cardenal Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, un testimoni fidel (1868-1943)». 

Amb un gran coneixement intel·lectual i a la vegada religiós i humà del cardenal Vi-
dal i Barraquer va seguir els passos del purpurat durant la guerra i durant el seu exi-
li forçat primer a Itàlia i després a Suïssa, fins a la seva mort, el 13 de setembre de
1943. El ponent Manuel Fuentes va aplicar al cardenal tarragoní aquestes paraules
del gran Papa Gregori VII: «He estimat la justícia i he odiat la iniquitat, per això mo-
ro a l’exili».

Aquests foren els apartats tractats: 1. La persecució religiosa; 2. La guerra civil: a) el
treball a favor de la pau, b) els bombardeigs; 3. L’actitud de l’Església davant de las
guerra civil; 4. La dignitat de l’únic patrimoni que només nosaltres podem malba-
ratar; 5. El darrer testimoni. 

L’acte fou un just homenatge de la Facultat de Teologia de Catalunya al cardenal tar -
ragoní que —com va dir el doctor Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de
Catalunya— «és una figura molt important de l’Església en el nostre país i a tot Euro -
pa, per la seva fidelitat, en temps ben difícils, al seu poble i a l’Església».

Cloenda de l’any dedicat a Vidal i Barraquer

L’acte fou la cloenda de l’any que l’arxidiòcesi de Tarragona ha dedicat a Vidal i Bar -
raquer, que es va iniciar a Tarragona el 13 de setembre de 2013 i s’ha tancat a Barce-
lona. Amb un desig que el doctor Corts va expressar amb les paraules amb què va clou -
re la seva ponència: que la història de l’Església faci memòria sempre del gran ho me
d’Església que fou Vidal i Barraquer. 

Varen assistir a la sessió acadèmica un grup de professors de la Facultat de Teologia
de Catalunya, entre els quals hi havia el bisbe emèrit de Solsona, Jaume Traserra, pro-
fessor emèrit d’aquesta Facultat, i un bon grup d’historiadors, com Josep M. Sans i
Travé, director de l’Arxiu Nacional de Catalunya; Pere Pardo, director de la Agència
de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR); Jaume de Puig, vicepresident
de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i també els historiadors de l’Església Josep Pe-
rarnau, Joan Bada, Valentí Serra de Manresa, entre altres.
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Les paraules finals pronunciades pel cardenal Lluís Martínez Sistach es publiquen
a la secció del Prelat, en aquest mateix número del Butlletí de l’Arquebisbat de Bar -
 celona.

Ordenació de dos sacerdots a la basílica 
de la Sagrada Família

Aquest curs han entrar al Seminari onze nous candidats al sacerdo-
ci ministerial

L’inici del nou curs al Seminari Conciliar de Barcelona va estar marcat per l’ordena-
ció de dos preveres diocesans, el diumenge 28 de setembre de 2014, a les 17 hores
a la basílica de la Sagrada Família: Mn. Santiago Cuquerella Llauradó i Mn. Patrick
René Olivier Stref, que reberen l’ordenació de mans del cardenal Lluís Martínez Sis-
tach.

L’eucaristia d’ordenació també va tenir el sentit d’una especial acció de gràcies a Déu
perquè aquest curs 2014-2015 el nostre Seminari ha comptat amb l’entrada d’onze
nous seminaristes, fet que permet parlar d’un «floriment vocacional a Barcelo na»,
com ha dit el setmanari Catalunya Cristiana (n. 1.828, del 5/10/2014, pàg.16). «Do-
nem-ne gràcies», va dit el cardenal.

El Cardenal Arquebisbe va aprofitar l’homilia de la missa d’ordenació per animar al-
tres joves a entrar al Seminari i esdevenir sacerdots al servei de Crist i de les comuni -
tats cristianes. «Molts joves, membres de les comunitats cristianes, que esteu avui aquí
acompanyant els nous sacerdots, segur que penseu perquè ho fan, si ho podríeu fer
també vosaltres. Penseu-hi», els va dir el cardenal.

Als nous sacerdots, el doctor Martínez Sistach els va convidar a treballar conjunta-
ment amb els altres germans del presbiteri diocesà, «sentint-vos membres d’una fa-
mília que té el bisbe com a pare, com a germà gran, que es preocupa per tots, i intenta
conèixer i servir tothom». «En la vostra missió pastoral és molt necessari que tingueu
gran intimitat amb el Senyor . Jesús va escollir els apòstols per a tres coses: perquè
estiguessin amb ell, per enviar-los a predicar l’Evangeli i per perdonar els pecats.

Al final de la celebració, els dos nous preveres varen pronunciar unes paraules d’ac-
ció de gràcies al Sr. Cardenal Arquebisbe, als formadors i seminaristes del Semina-
ri Conciliar, a tots els preveres que els han acompanyat tant en el procés de formació
com en el dia de l’ordenació i a tots els presentes en la celebració, així com als seus
familiars i amics. I en particular Mn. Cuquerella va donar gràcies a la parròquia de
Santa Teresa de l’Infant Jesús,on ha estat servint aquests anys, i a la de Crist Rei, que
és la seva nova parròquia.
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De la seva banda, Mn. Patrick Stref, d’origen francès, agraí a l’arxidiòcesi de Barce-
lona la qualitat del seu acolliment, l’atenció i l’amor rebuts en aquests anys al Semi -
nari, i en especial agraí la participació de tres corals de la basílica de la Sagrada Fa-
mília que amb els seus cants varen participar a la celebració, i a totes les persones
vinculades a la comunitat parroquial i al projecte de construcció de la basílica de
Gaudí. També va tenir unes paraules d’especial afecte i agraïment per l’acolliment
paternal i fraternal rebut pel rector de la parròquia, Mn. Lluís Bonet i Armengol. Ara
ha estat destinat a la parròquia de Sant Pius X de Barcelona. 

Inauguració oficial del curs 
al Seminari Conciliar de Barcelona

El dilluns 29 de setembre, coincidint amb la festa dels Sants Arcàngels, va tenir lloc
la inauguració oficial del curs 2014-2015 al Seminari Conciliar de Barcelona. La ses-
sió va començar a les 19 h a la Sala Sant Jordi amb uns parlaments inaugurals. Mn. Jo -
sep M. Turull, el rector, va ser el primer a intervenir i va indicar que aquest any esta -
rà marcat per la celebració del V Centenari del Naixement de Santa Teresa de Jesús
i per la celebració del Sínode sobre la família, que tindrà l’assemblea extraordinària
aquest mes octubre i l’ordinària l’octubre de l’any que ve. Va destacar la importància
també per al Seminari de la celebració del Congrés de pastoral a les grans ciutats en
la seva segona fase, que s’esdevindrà el proper mes de novembre i la celebració del de -
sè aniversari de la creació de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, els seminaristes
de la qual es formen al seminari de Barcelona.

Tot seguit, el bisbe Agustí Cortés va convidar els seminaristes a estimar de cor i amb
realisme l’Església com a Mare i Esposa. A estimar-la en la seva dimensió més pro-
pera, la diòcesi, estudiant i pregant de tot cor per a l’Església diocesana a la que se
senten cridats a servir. El Cardenal Lluís Martínez Sistach va cloure els parlaments
convidant els seminaristes a viure intensament el nou curs aprofitant tots els seus mo-
ments. Va convidar-los a seguir el programa que el papa Francesc ens ha deixat en l’E -
vangelii Gaudium, creixent en el sentit missioner i evangelitzador. Va agrair a Déu i
a tots els que hi han contribuït, el fet que enguany hagin entrat al seminari onze semi -
naristes nous de l’Arxidiòcesi de Barcelona i dos de la diòcesi de Sant Feliu de Llo-
bregat i va anunciar que té previst escriure una carta a tots els diocesans agraint aquest
fet. Amb aquestes incorporacions, enguany el seminari conciliar de Barcelona tindrà
trenta-un seminaristes de l’arxidiòcesi i set de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
El Cardenal també va demanar que preguessin pels fruits del Sínode i del Congrés de
pastoral a les grans ciutats.

A continuació es va celebrar l’eucaristia en la capella central del Seminari, presidi-
da pel Cardenal Lluís Martínez Sistach, i es va acabar l’acte amb un sopar de germa-
nor, en el qual el bisbe Agustí va ser l’encarregat de fer el brindis, desitjant a tothom
un bon i profitós curs.
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S’ha publicat el llibre A cops de rem, de
Mn. Amador Roig Santacana (Barcelona
2014, 242 pàgs.), que són les Memòries
d’aquest mossèn del nostre Arquebisbat.
Creiem que serà d’interès transcriure el
pròleg que li va escriure per a aquest lli-
bre el Sr. Albert Manent, poc abans de mo -
rir, i que diu així:

«Les memòries escrites per eclesiàstics
són molt escasses. Com a exemple de les
que s’han destacat recordarem les del car -
denal Tarancón, que va donar tanta llum
sobre la transició i sobre el paper de l’Es -
glésia en els darrers temps del franquis-
me. I també les de l’arquebisbe José M.a

Cirarda el qual revela alguns dels tripijocs
que hi va haver, per exemple, quan expli-
ca que el nunci el volia enviar a Barcelo-
na i ell s’hi va negar perquè no havien con -
sultat l’opinió dels catalans.

Mn. Amador Roig amb A cops de rem ve
a engruixir la magra llista de les memò-
ries de clergues de Catalunya. Tanmateix
cal recordar que en els darrers vint-i-cinc
anys alguns preveres han publicat les pe-
ripècies viscudes durant la guerra civil es -
panyola i pel relleu que han tingut recor-
dem les dels mossens Josep Dalmau, Joan
Subirà i Manuel Tort. No oblidem, anys
enrere, les del teòleg tortosí Joan B. Ma nyà. 

L’autor ha estat un aventurer en el millor
sentit de la paraula. Per practicar l’Evan-

geli no ha dubtat a ficar-se a situacions
complexes que fins i tot van fer perillar la
seva integritat física. L’exemple paradig-
màtic és quan, essent responsable de l’A -
 postolat del Mar, durant mesos veia com
els capitans dels vaixells, amb els quals
mantenia una excel·lent relació, tanma-
teix es negaven a portar-lo a bord. Fins que
un dia li van aclarir l’enigma: dur un ca-
pellà amb la tripulació portava mala sort.
Però un dia va embarcar. I no pescaven
gaire, però a darrera hora van agafar un
banc de peixos grossos i els entesos deien
que la captura era la més grossa de totes
les que recordaven.

Mossèn Amador va fer, com es diu vul-
garment, les Amèriques i així el trobem
no solament a Colòmbia o Veneçuela, si-
nó també en illes remotes del Carib. I tam -
bé en zones d’Àfrica, com Nigèria. El seu
esperit aventurer i viatger li va fer enfron -
tar-se amb armadors sense escrúpols. D’un
d’ells diu el següent: «Era un home for-
ça intel·ligent que, per desgràcia, va ser-
vir-se de la seva intel·ligència només per
fer el mal». Un dia l’armador va decidir
anar-se’n a Grècia per muntar «un bon ne -
goci». Es tractava de fer transport fluvial
i va fer tractes amb dos armadors grecs
amb els quals va pactar la forma de paga -
ment. Quan els propietaris del transbor-
dador van anar a un port per rebre el pri-
mer pagament, van descobrir que el seu
transbordador havia desaparegut! 

Informació

A cops de rem, memòries 
de Mn. Amador Roig Santacana
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Amador a Angola va fer gestions àdhuc
per treure presos de les presons fins que
el 1973 tornà a Barcelona i es feu càrrec de
la parròquia de Sant Ferran a la qual va do-
nar vida apostòlica i cultural. Un dels seus
hobbies era anar a Romania d’on se’n duia
un nen malalt perquè l’operessin a Barce-
lona. Durant temps hi va fer dos viatges
anuals i era i és tan estimat que el bisbe or-
todox de Bucarest li va proposar que aju-
dés a organitzar l’Apostolat del Mar. No te -
nien res. El comunisme ho havia arrasat tot.

Fill de Sant Pere de Ribes, d’una família
pagesa, Amador sent una gran devoció
pel seu pare que fou deixeble de Pompeu
Fabra. El mossèn, que va treballar també
en barris marginals, és molt generós i viu
austerament. Per això la seva prosa tam-

bé és austera. Té un llenguatge planer que
fa de bon llegir.

A cops de rem, que és un llibre d’aventu-
res, és alhora el retrat de Mn. Amador
Roig que sempre ha treballat per la dig-
nificació de la persona i del treball. Ago-
sarat i, quan calia, tirant pel dret, el mos-
sèn expressava una fe profunda i una
confiança il·limitada en la Providència.

El lector, que fruirà llegint aquesta obra,
aviat endevinarà el caràcter providencial
de la seva vida. Ens manca un altre llibre
amb els records de la seva tasca pastoral
com a rector. L’esperem.

Albert Manent
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes

Pastoral per a les persones sordes: 
Nou curs de la Pastoral del Sord de Barcelona

Com cada any, el darrer cap de setmana
de setembre celebrem el Dia Internacio-
nal de les Persones Sordes. Aquest estiu
s’ha celebrat a Barcelona la XXIV Tro-
bada Nacional de la Pastoral del Sord, i
hem constatat que procura oferir l’atenció
pastoral en tot el que normalment trobem
a les parròquies, adaptada a les dificultats
de comprensió i expressió que podem te-
nir les persones amb discapacitat auditi-
va, sordes o sordcegues. Aprofitem l’oca -
 sió per demanar la vostra pregària per aquest
món de silenci.

La novetat d’enguany és que, gràcies a
www.nazaret.tv, setmanalment, a més de
la gravació, oferim la retransmissió en di -
recte de la missa dominical interpretada
amb Llenguatge de Signe (LSC) els dis-
sabtes i vigílies a les 18.30 h. 

Un altre mitjà molt útil per a les persones
sordes que no poden assistir a una missa
interpretada, es pot veure a www.pastoral-
delsord.org, on es facilita que l’entenguin
millor quan participin en una mis sa de
persones oients.

Activitats diverses

Les activitats setmanals programades per
al nou curs són les següents:

• Missa celebrada en llengua de signes:
dissabtes i vigílies a les 18.30 h.

• Confessions: des de mitja hora abans de
la missa.

• Grup de litúrgia, dissabtes a les 17.45 ho-
res.
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• Adoració eucarística, primer dissabte
de mes, de 17.45 a 18.15 h.

• Trobada de formació cristiana, dissab-
tes de 19.30 a 20.15 h.

• Grup de joves, un dissabte al mes a les
19.30 h.

• Trobada de matrimonis joves, un dis sab -
 te al mes a les 19.30 h.

• Catequesi d’infants i joves, dissabtes a
les 17.30 h o dijous a les 18 h.

• Reforç logopèdic i escolar, dimarts i di-
jous de 18 a 19.30 h.

• Orientació familiar per a pares, un di-
marts al mes de 18.45 a 19.30 h.

• Activitats formatives per a adults, dimarts
i dijous de 17 a 19 h.

• Formació de col·laboradors i pràctica
de LSC, dimarts de 17 a 18 h.

• Adaptació de la Bíblia amb llengua de
signes, dijous de 16 a 18 h.

Per a alguna atenció pastoral (catequesi
de primera comunió o de confirmació, pre -
paració al baptisme o al matrimoni, orien -
tació familiar, visites a malalts, celebra-
cions exequials, acompanyament, co n  s ul -
tes...) cal adreçar-se a Mn. Xavier Pagès
Castanyer, els dimarts, dijous o dis  sabtes
a la tarda, als locals de la par rò quia de
Sta. Teresa de l’Infant Jesús (Via Au gusta
68, entrada pel jardí del c/ Sant Marc o
c/ Benet Mercadé 25, Barcelona).

Per a més informació: tel. 619 672 691,
pastoralsord@arqbcn.org, www.pasto-
raldelsord.org, facebook.com/Pastoral-
delSordo, twitter.com/PastoraldelSord. 

Centenari del Centre Parroquial 
d’Argentona

«Cent anys fent camí a Argentona». Aquest
títol correspon a la sardana que es va es-
trenar la passada festa de la Mare de Déu
de Mont serrat al Centre Parroquial d’Ar-
gentona. 

El 25 de juliol de 1914, el vicari de la pa-
rròquia, el beat Josep Samsó i Elias, i un
grup de laics varen instituir el Patronat
Obrer de San Isidre per a la formació
dels infsnts i joves. Després de la guerra,
el rector de la parròquia de Sant Julià
d’Argentona va impulsar novament l’en-
titat amb el nom de Centre Parroquial.

Aquest any, el Centre celebra el seu cen-
tenari. Són moltes les activitats que ja s’han

dut a terme, com l’aplec de sardanes per
la festa de la Mare de Déu de Montserrat
o la romeria al santuari, atès que l’entitat
té com a patrona la Verge montserratina.
També altres activitats com els tradicionals
Pastorets, que han acompanyat ininter -
rompudament aquests anys, així com ac-
tivitats per als infants i joves: futbol, ping-
pong, escacs, casal d’estiu i un reguitzell
de trobades i festes.

Missa commemorativa

L’acte central del centenari es va celebrar
el 25 de juliol, festivitat de Sant Jaume,
amb una missa concelebrada pels an tics
consiliaris i els sacerdots veïns, i pre sidi -
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da pel Cardenal Arquebisbe de Barcelo-
na, Dr. Lluís Martínez Sistach. Enca ra que
ja eren ben a prop les vacances i era un dia
laborable, el temple parroquial es va om-
plir per celebrar l’acció de gràcies.

A la missa van participar els diferents pre -
sidents de l’entitat, els membres de la Jun -
 ta del Centre i les autoritats de la vila. El
Cardenal va recordar la necessitat que
té tota parròquia de tenir un espai per po-
der compartir la vida des de la fe cristia-
na. El dissabte següent es va celebrar un
sopar popular amb motiu d’aquest cen -
te  nari.

Però aquests actes no esgoten les celebra -
cions, que duraran fins a Nadal. Durant
setembre celebrem la festa litúrgica del
beat Josep Samsó. Un moment important
que el Centre Parroquial va recordar amb
una missa i amb una diada festiva de cai-
re infantil amb jocs i activitats diverses el
diumenge 7 de setembre.

Aquestes celebracions expressen la vita-
litat que té encara el Centre Parroquial
d’Ar gentona, que ha esdevingut un refe -
rent com a entitat parroquial, però ober-
ta al poble que cerca la formació cristia-
na d’infants i joves.
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