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Al nostre venerable Germà
LLUÍS, Cardenal de la Santa Església Romana, MARTÍNEZ SISTACH

Arquebisbe Metropolità de Barcelona

Ens hem assabentat, Venerable Germà Nostre, que tu, fill i Pastor de la tan antiga com
digna de lloança comunitat barcelonina, estaves a punt de celebrar el joiós jubileu
d’or del teu Sacerdoci, així com també, tot just abans no s’acabi l’any vinent, celebra-
ràs el vint-i-cinquè aniversari de la teva consagració episcopal.
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Havent rebut el millor dels ensenyaments, vas seguir, quan eres encara un adolescent,
la veu del Senyor, que et cridava, per gràcia seva, a dur a terme, en l’Església, l’obra
apostòlica. El dia 17 del mes de setembre de l’any 1961 vas ser ordenat de prevere.
Exercires el ministeri sacerdotal i vas aconseguir el llorer tant en un dret com en l’al-
tre a la Pontifícia Universitat d’estudis Lateranense. Després vas acomplir amb encert
càrrecs diversos en el Tribunal Eclesiàstic de Barcelona, al mateix temps que ense-
nyaves el Dret canònic a la facultat de teologia. A més a més, l’any 1983, vas ser ele-
git President de l’Associació de Canonistes d’Espanya.

El dia 6 del mes de novembre de l’any 1987, quan el càrrec que aleshores exercies era
el de Vicari General de la diòcesi de Barcelona, el beat Joan Pau II, com a signe de la
seva confiança, et va promoure a la dignitat episcopal i et va donar com a Auxiliar
del Pastor de Barcelona, fins a l’any 1991, any en què fores destinat a la diòcesi de Tor-
tosa. Al cap de sis anys, fores portat a la Seu metropolitana de Tarragona. Ara bé, el
dia 15 del mes de juny de 2004, vas ser traslladat a la teva comunitat eclesial nadiua,
la de Barcelona, essent constituït en el seu primer Arquebisbe Metropolità, i més en-
davant, l’any 2007, fores agregat als Pares Cardenals, amb el títol afegit de Sant Se-
bastià a les Catacumbes. Cal afegir que prestes la teva col·laboració, amb un ajut ac-
tiu, en diversos Dicasteris de la Cúria Romana.

Nós mateix, l’any passat, vam visitar joiosos la ciutat de Barcelona on, juntament
amb el poble fidel, que pregava amb devoció i exultava espiritualment, vam consa-
grar la Basílica de la Sagrada Família, tot desitjant, en fer-ho, poder donar un nou
signe i un nou impuls a les famílies, a fi que, davant el perill de secularització i de
pèrdua de la fe, adrecin el seu esguard amb fermesa vers Crist Senyor nostre. Ara,
doncs, mentre guardem en el cor la memòria d’aquell dia feliç, novament t’abra-
cem en esperit i t’expressem els nostres més sincers auguris, perquè el Senyor t’om-
pli de joia i de consol, pels singulars records que ell guardi de tu, i et concedeixi el
seu ajut, atès com n’és, d’important, el ministeri de regir una porció de l’Església
amb fermesa apostòlica, amb caritat i amb prudència, perquè no sofreixi cap mena
de mal.

De bon grat, doncs, Nós, talment hi fóssim presents, juntament amb els Bisbes, els
sacerdots, els religiosos i les religioses i amb tots els fidels, et felicitem pel teu cin-
quantè aniversari de Sacerdoci i pel vinent vint-i-cinquè aniversari del teu Episcopat
i demanem vivament, per intercessió de la Mare de Déu i sempre Verge Maria, que
et sigui donada l’abundor de la gràcia divina. Finalment, confirmem tots aquests
anhels amb la Nostra Benedicció Apostòlica, que t’impartim ben de cor i que vo-
lem que s’estengui a tot el teu estimat ramat i a tots aquells que participaran de la joia
del teu doble jubileu.

Des de Castelgandolfo, el dia 4, del mes d’agost, de l’any 2011, setè del nostre Pon-
tificat.

Benet, papa, XVI

(SEGELL)
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Telegrama del Sant Pare, 
enviat pel Cardenal Secretari d’Estat

Sa Santedat Benet XVI

Saluda cordialment el Senyor Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de Bar-
celona, el Bisbe Auxiliar, el clergat, religiosos i fidels congregats per commemorar
el primer aniversari de la dedicació del Temple de la Sagrada Família i la seva eleva-
ció a Basílica menor, que ell mateix va realitzar i el record d’aquest esdeveniment li
ompli el seu cor d’alegria.

El Sant Pare encomana a tots en la pregària, per tal que aquesta basílica, en la qual
es conserva l’exemple esplèndid de vida cristiana del genial arquitecte, el Servent de
Déu Antoni Gaudí, i tota l’Arxidiòcesi de Barcelona, que s’alegra per la celebració
de les noces d’or d’ordenació sacerdotal del seu Pastor, continuï alimentant-se de la
Paraula divina, de la pregària fervent i de la gràcia dels Sagraments, de manera que
siguin cada vegada més els qui se sentin animats a donar un valent i fidel testimoni
de caritat fraterna, en particular envers els més necessitats.

Com a penyora d’abundants dons celestials, i invocant la constant protecció de la
Santíssima Verge Maria, Mare de Déu i Mare nostra, el Papa es complau a impartir
amb afecte la implorada Benedicció Apostòlica.

Vaticà, 6 de novembre de 2011

† Tarcisio Card. Bertone, sdb
Secretari d’Estat

Paraules del Sant Pare, Benet XVI, 
a l’Àngelus d’avui

Ciutat del Vaticà, 06/11/2011, 12 hores

Benvolguts germans i germanes,

Les lectures bíbliques de la litúrgia dominical d’avui ens conviden a perllongar la re-
flexió sobre la vida eterna, iniciada amb ocasió de la Commemoració de tots els fi-
dels difunts. Sobre aquest punt està clara la diferència entre els qui creuen i els qui
no creuen o, com també podríem dir, entre els qui esperen i els qui no esperen. De fet,
escriu sant Pau als tessalonisencs: «No volem deixar-vos en la ignorància sobre els qui
han mort, per tal que no estigueu tristos com els qui no tenen esperança» (1Te 4,13).
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La fe en la mort i la resurrecció de Jesucrist marca, fins i tot en aquest camp, un punt
d’inflexió decisiu. Sant Pau recorda sempre als cristians d’Efes que, abans d’acollir
la Bona Notícia, vivien «sense esperança i sense Deu al món» (Ef 2,12). De fet, la re-
ligió dels grecs, els cultes i els mites pagans no van ser capaços de donar llum so-
bre el misteri de la mort, fins al punt que una antiga inscripció deia «In nihil ab nihi-
lo quam cito recidimus», que significa «En el no res, des del no res, que aviat hi
caiem». Si llevem Déu, si llevem Crist, el món cau al buit. I això també es reflec-
teix en les expressions del nihilisme contemporani, que, lamentablement, sovint con-
tagia tants joves.

L’Evangeli d’avui és una coneguda paràbola que parla de deu joves convidades a una
festa de noces, símbol del Regne dels cels, de la vida eterna (Mt 25,1-13). És una
imatge feliç amb la qual Jesús ens ensenya una veritat que posa en tela de judici; de
fet, d’aquelles deu joves, cinc eren a la festa perquè, en arribar l’espòs, tenien oli per
encendre les seves làmpades, mentre que les altres cinc restaven fora perquè, oblida-
disses, no havien portat l’oli. Què representa aquest «oli», indispensable per ser ad-
meses al banquet nupcial? Sant Agustí (cfr. Discursos 93,4) i d’altres antics autors
n’interpreten un símbol de l’amor, que no es pot comprar sinó que es rep com a do,
es conserva en el cor i s’expressa a través de les obres. La veritable saviesa consis-
teix en aprofitar la vida mortal per fer obres de misericòrdia, perquè després de la
mort ja no serà possible. Quan siguem despertats per al judici final, aquest es basa-
rà sobre l’amor practicat durant la vida terrena (cfr. Mt 25,31-46). I aquest amor és
un do de Crist, derramat en nosaltres mitjançant l’Esperit Sant. Qui creu en Déu-
Amor porta dins seu una esperança invencible, com si fos una làmpada amb la qual
travessar la nit després de la mort i arribar a la gran festa de la vida.

A Maria, Sedes Sapientiae, li demanem que ens ensenyi la veritable saviesa, aque-
lla que es va encarnar en Jesús. Ell és el camí que ens condueix d’aquesta vida a Déu,
l’Etern. Ell ha donat a conèixer el rostre del Pare i, així, ens va donar una esperança
plena d’amor. És per això que a la Mare del Senyor l’Església s’adreça amb les pa-
raules «Vita, dulcedo, et spes nostra». Aprenguem d’ella a viure i a morir en l’espe-
rança que no decep.

Després de l’Àngelus

Saludo a los peregrinos de lengua española presentes en esta oración mariana, en
particular a los fieles de la parroquia de San Agustín, de Guadalix, España, de la
Arquidiócesis de Maracaibo y la Diócesis de Cabimas, Venezuela, acompañados por
sus Obispos. La liturgia de este día nos hace una invitación a vivir la sabiduría de
la vigilancia, para entrar en el banquete eterno. El encuentro con Dios, no se impro-
visa, es algo que debe recorrer la vida entera. A Dios «le encuentran los que le
buscan». Recuerdo, que mañana hace un año, en Barcelona, tuve la alegría de de-
dicar la Basílica de la Sagrada Familia, admirable suma de técnica, belleza y fe,
que concibió el Siervo de Dios Antonio Gaudí, genial arquitecto. Bon diumenge.
Feliz domingo a todos.
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Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, 
Dr. Lluís Martínez Sistach, en l’Eucaristia 

del 1r Aniversari de la Dedicació de la Basílica
de la Sagrada Família i del 50è aniversari 

de la seva ordenació sacerdotal

6 de novembre de 2011

Ens hem reunit amb joia en aquesta bellíssima i entranyable Basílica de la Sagrada
Família per commemorar el primer Aniversari de la seva Dedicació, que fou presidi-
da solemnement pel Sant Pare Benet XVI. Tots portem en el nostre cor el record
agraït i inesborrable de la visita apostòlica del Papa a Barcelona i la celebració li-
túrgica de la Dedicació del temple i de l’altar que fou curulla de bellesa i de partici-
pació per part de tota la nombrosíssima assemblea litúrgica reunida en la Basílica i
als seus entorns. Reiterem al Sant Pare el nostre agraïment per la seva visita, el seu
afecte i el seu missatge que ens va deixar i que ha orientat el nostre Pla Pastoral de
l’Arxidiòcesi.

El Senyor ens ha convocat, avui diumenge, per celebrar l’Eucaristia, el memorial de
la mort i de la resurrecció de Jesucrist per a la Salvació de tota la humanitat, i ho fem
joiosament en aquesta Basílica gaudiniana, suma admirable de tècnica, d’art i de fe.
Com ens va dir el Sant Pare en la seva homilia aquí mateix, Gaudí «obrint el seu espe-
rit a Déu ha estat capaç de crear en aquesta ciutat un espai de bellesa, de fe i d’es-
perança, que porta l’home a la trobada amb qui és la Veritat i la Bellesa mateixa».

Meravellats per aquesta bellesa de la Basílica copsem millor la imatge bíblica que
ens ofereix l’apòstol Pau en la seva carta als Efesis. Pel baptisme tots som conciuta-
dans dels sants i familiars de Déu, edificats sobre el fonament dels apòstols i dels pro-
fetes, amb el mateix Crist Jesús per pedra angular. I és en aquesta pedra angular,
en què tota construcció, ajustada harmoniosament, com les naus d’aquest bellíssim
temple, s’alçarà per ser temple sant en el Senyor i també nosaltres formem part de
l’edifici per esdevenir mansió de Déu en l’Esperit.

La commemoració de la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família ens ajuda a
prendre consciència de ser tots nosaltres pedres vives. Abans de començar les un-
cions, el celebrant diu amb veu alta: «Que el Senyor santifiqui amb el seu poder
aquesta casa i aquest altar, perquè manifestin amb un signe visible el misteri de Crist
i l’Església» (Ritual, n. 64).

Aquesta casa no és una casa qualsevol, sinó «el tabernacle de Déu amb els homes».
L’Església que té aquí la seva casa és, en Crist, el temple on Déu habita, i aquest
«temple és sant, és una construcció de Déu, una edificació de Déu». El Senyor cons-
trueix aquest temple amb tots els seus fills i filles per tal que siguin l’Església que
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viu del Senyor, anuncia arreu la seva Bona Nova, es reuneix per celebrar la fe i dó-
na testimoni de caritat envers els germans pobres i necessitats.

Els cristians hem d’imitar el nostre «arquitecte de Déu» com a pedres vives que som
de l’Església no construïda per mà d’homes, sinó per l’Esperit que el Pare en Crist
ens ha lliurat. El Sant Pare en la seva homilia ens va dir que «Gaudí va voler unir la
inspiració que li arribava dels tres grans llibres, en els quals s’alimentava com a ho-
me, com a creient i com a arquitecte: el llibre de la natura, el llibre de la Sagrada Es-
criptura i el llibre de la Litúrgia. Així va unir la realitat del món i la història de la sal-
vació... Va introduir pedres, arbres i vida humana dins del temple, perquè tota la
creació convergís en la lloança divina... I va fer una cosa que és una de les tasques
més importants avui: superar l’escissió entre consciència humana i consciència
cristiana, entre existència en aquest món temporal i obertura a la vida eterna, entre
bellesa de les coses i Déu com a Bellesa».

També nosaltres com a pedres vives de l’Església, per assolir aquestes importants fi-
nalitats hem d’inspirar-nos en aquells mateixos tres llibres que orientaren totes les
actituds i activitats d’Antoni Gaudí com a persona, com a cristià i com a professio-
nal, per tal que nosaltres visquem i actuem com a cristians en el sí de l’Església i de
la societat, posant en relleu la bellesa de la Paraula divina, de la celebració de la fe i
de la solidaritat cristiana.

Gaudí deia que la bellesa es provocadora i atrau els homes i dones que la deleixen
cap a la Veritat i la Bondat, cap a Déu. Assolir i viure la vocació baptismal de ser pe-
dres vives de l’Església contribueix a que les comunitats siguin un clam evangelitza-
dor que anunciïn a tothom i arreu Jesucrist i propiciïn als homes i dones de la huma-
nitat un encontre personal amb ell, l’únic que, com ens ha dit Benet XVI en la seva
primera encíclica, ens permet començar a ser cristians (cfr. Déu és amor, n. 1).

La nostra Església de Barcelona, en sintonia i comunió amb tota l’Església de Jesu-
crist estesa d’Orient a Occident, està abocada cap a la nova evangelització. Aquest
curs hem iniciat un nou Pla Pastoral centrat plenament en la missió i en l’evangelitza-
ció. Ens hi ha animat la urgència de la nova evangelització en les nostres societats
europees occidentals marcades fortament pel secularisme i la indiferència religiosa.
Ens hi ha estimulat el treball del nou Dicasteri romà dedicat a la nova evangelització
i la col·laboració que aquest Dicasteri ha demanat a la nostra ciutat cosmopolita en
la «Missió Metròpolis» i la preparació del nou Sínode de Bisbes sobre la nova evan-
gelització i ens hi ha mogut especialment el missatge que el Papa Benet XVI ens ha
deixat en la seva visita apostòlica a Barcelona. En la seva homilia, en aquesta Basí-
lica, ens va dir: «Recolzats en aquesta fe, busquem junts mostrar al món el rostre de
Déu, que és amor i l’únic que pot respondre a l’anhel de plenitud de l’home. Aques-
ta és la gran tasca, mostrar a tots que Déu és Déu de pau i no de violència, de lliber-
tat i no de coacció, de concòrdia i no de discòrdia».

El Papa ens ha encoratjat a viure amb constància i generositat la nostra vocació bap-
tismal d’evangelitzar personalment i comunitàriament. Les nostres comunitats cris-
tianes han de viure la seva vocació eclesial de ser missioneres i evangelitzadores.
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Gaudí deia sovint que en el temple de la Sagrada Família tot és providencial. Con-
sidero que ha estat providencial que el nostre estimat «arquitecte de Déu» projectés
aquesta obra magnífica i meravellosa i que aquest temple fos dedicat pel nostre es-
timat Papa Benet XVI. Providencialment disposem d’una Basílica que acull mi-
lions i milions de persones d’arreu del món, creients i no creients, i amb la celebra-
ció del culte i la contemplació de la seva bellesa pot portar molts homes i dones cap
a la summa Bellesa, cap a Déu.

Això ja ens ho deia Benet XVI en la seva homilia amb aquestes paraules: «Penso que
la dedicació d’aquest temple de la Sagrada Família, en una època en que l’home pre-
tén edificar la seva vida d’esquena a Déu, com si ja no tingués res a dir-li, resulta
un fet de gran significat. Gaudí, amb la seva obra, ens mostra que Déu és la veritable
mesura de l’home. Que el secret de l’autèntica originalitat rau, com deia ell, a tornar
a l’origen que és Déu».

L’apòstol Pau ens ajuda a reflexionar amb aquestes paraules: «No sabeu que sou tem-
ple de Déu?... El temple de Déu és sagrat i aquest temple sou vosaltres» (1Co 3,16-
17). Vet aquí unides la veritat i dignitat de Déu amb la veritat i dignitat de l’home.
Com ensenya el cas de Zaqueu, del qual es parla en l’Evangeli d’avui, si l’home dei-
xa entrar Déu en la seva vida i en el seu món, si deixa que Crist visqui en el seu cor,
no es penedirà, sinó que experimentarà l’alegria de compartir la seva mateixa vida
essent objecte del seu amor infinit.

Tots som pedres vives de l’Església del Crist i cadascú ha de viure amb generositat
i fidelitat la vocació que ha rebut del Senyor. Avui, benvolguts germans i germanes,
unim a l’acció de gràcies a Déu per l’aniversari de la Dedicació de la Sagrada Fa-
mília, l’acció de gràcies al Senyor per les noces d’or sacerdotals del pastor d’aques-
ta Església de Barcelona i dels altres germans del mateix curs. En aquests moments
venen a la meva memòria aquells encontres personals amb Jesús en l’adolescència i
inici de la joventut, desitjats amb el mateix interès que tingué Zaqueu de veure el
Senyor, i la crida del Senyor Jesús a seguir-lo com ho feren els dotze apòstols que un
dia va escollir vora el llac. L’acció de gràcies de la comunitat diocesana per aquests
cinquanta anys de nostre ministeri sacerdotal és també una expressió del vostre agraï-
ment al Senyor, Amo de la vinya, pel do del ministeri sacerdotal. Aquest agraïment
avui es transforma en una pregària perquè enviï a la nostra Església de Barcelona i
a les altres Esglésies diocesanes sants i suficients sacerdots. Us demano a les comu-
nitats parroquials que inviteu els joves perquè estiguin atents a la crida del Senyor i
siguin generosos si els convida a lliurar la seva vida radicalment al servei de l’Esglé-
sia en el ministeri de bons pastors.

Com deia el Papa amb motiu dels seus seixanta anys de sacerdoci, en aquests anys
han canviat moltes coses, però resta sempre la fidelitat del Senyor. Ell és el mateix
ahir, avui i sempre, i aquesta és la nostra certesa, que marca el camí del futur. Aques-
ta commemoració és el moment de la memòria, el moment de la gratitud i també el
moment de l’esperança. El meu agraïment s’estén a tots —des de la meva família fins
a totes les comunitats i institucions d’Església— que m’han ajudat i sostingut amb
la pregària i la col·laboració. A tots gràcies i a tots perdó per les meves mancances.
In Te Domine speravi, non confundar in aeternum.
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Un objectiu del Pla Pastoral és la solidaritat expressió del nostre amor i de la nostra
fe cristiana. Ens hi va exhortar també el Papa en la seva visita al «Nen Déu», dient-
nos: «En aquesta terra, les paraules de Crist han impulsat molts fills de l’Església a
dedicar les seves vides a l’ensenyament, a la beneficència o a la cura dels malalts i
discapacitats. Inspirats en el seu exemple, us demano que continueu socorrent els més
petits i necessitats, donant-nos el millor de vosaltres mateixos».

Molt estimats, germanes i germans, desitjo acabar amb les mateixes paraules del Sant
Pare Benet XVI en la seva homilia ara fa un any: «Que Maria presenti al seu diví Fill
les joies i penes de tots els qui vinguin a aquest lloc sagrat en el futur, perquè, com
prega l’Església en la dedicació dels temples, els pobres trobin misericòrdia, els opri-
mits assoleixin la llibertat veritable i tots els homes es revesteixin de la dignitat dels
fills de Déu. Amén».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Crònica de la celebració a la Sagrada Família

El diumenge 6 de novembre de 2011, a les cinc de la tarda, a la basílica de la Sagra-
da Família, s’inicià la celebració de l’eucaristia commemorativa del primer aniver-
sari de la dedicació de la basílica i del 50è aniversari de l’ordenació sacerdotal del
Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach.

Fou una celebració molt joiosa i participada, en el marc esplèndid de la basílica gau-
diniana.

Prelats i preveres concelebrants

Amb el Sr. Cardenal de Barcelona, hi havia un nombrós grup de bisbes, preveres i
diaques, que el varen acompanyar en la processó d’entrada per la nau de la basílica.

Els bisbes assistents eren aquests: el cardenal arquebisbe emèrit de Sevilla, Carlos
Amigo Vallejo, OFM, i l’arquebisbe Renzo Fratini, nunci apostòlic a Espanya i An-
dorra, que l’acompanyaren a l’altar, situats respectivamente a la seva dreta i a la seva
esquerra. Va excusar la seva presència el Sr. Cardenal emèrit de Barcelona, Ricard
Maria Carles, per indisposició.

Altres arquebisbes i bisbes presents: Mons. Casanova Casanova, Romà, bisbe de Vic;
Mons. Català Ibáñez, Jesús, bisbe de Màlaga; Mons. Cortés Soriano, Agustí, bisbe
de Sant Feliu de Llobregat; Mons. Cristau Coll, Salvador, bisbe auxiliar de Terrassa;
Mons. Del Rio Martín, Juan, arquebisbe Castrense d’Espanya; Mons. Godayol Co-
lom, Joan, SDB, bisbe emèrit d’Ayaviri (Perú); Mons. López Martín, Julián, bisbe de
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León; Mons. Morfino, Mauro Maria, bisbe d’Alghero-Bosa (Itàlia); Mons. Murgui
Soriano, Jesús, bisbe de Mallorca; Mons. Novell Gomà, Xavier, bisbe de Solsona;
Mons. Osoro Sierra, Carlos, arquebisbe de València; Mons. Pardo Artigas, Francesc,
bisbe de Girona; Mons. Pérez González, Francisco, arquebisbe de Pamplona i Tude-
la; Mons. Pujol Balcells, Jaume, arquebisbe de Tarragona; Mons. Saiz Meneses, Jo-
sep Àngel, bisbe de Terrassa; Mons. Salinas Vinyals, Javier, bisbe de Tortosa; Mons.
Soler Perdigó, Carles, bisbe emèrit de Girona; Mons. Taltavull Anglada, Sebastià,
bisbe auxiliar de Barcelona; Mons. Tena Garriga, Pere, bisbe auxiliar de Barcelona;
Mons. Traserra Cunillera, Jaume, bisbe emèrit de Solsona; Mons. Vives Sicília, Joan
Enric, arquebisbe-bisbe d’Urgell i copríncep episcopal d’Andorra. També va conce-
lebrar el P. Josep M. Soler, abat de Montserrat.

Entre els preveres concelebrants hi havia Mn. Miquel Barberà, protonotari apostòlic;
els Vicaris generals de les diócesis catalanes i els episcopals de la diòcesi, Mn. Joan
Galtés, Mn. Jesús Sanz, Mn. Salvador Bacardit i Mn. Segimon Garcia; provincials
religiosos i el president de la URC, P. Máxim Muñoz, CMF; el Vicari de l’Opus
Dei a Catalunya, Dr. Antoni Pujols; el secretari general i canceller, Mn. Sergi Gor-
do Rodríguez; el degà del Capítol de la catedral, Dr. Joan Guiteras, amb altres mem-
bres del Capítol canonical de la seu; Mn. Lluís Bonet, rector de la parròquia de la Sa-
grada Família, el P. Enric Puig, SJ. Coordinador de la visita del Sant Pare a Barcelona
l’any 2010; Dr. Armand Puig Tàrrech, degà president de la Facultat de Teologia de
Catalunya, preveres companys de curs i d’ordenació sacerdotal del Sr. Cardenal i
nombrosos membres del clergat secular i religiós de l’arxidiòcesi. També varen con-
celebrar el P. Joan Maria Canals Casas, CMF, director del Secretariat de la Comissió
Episcopal de Litúrgia, de la CEE; don Eduardo García Parrilla, vicesecretari per a
Assumptes generals de la CEE.

Un nombrós grup de diaques i alumnes del Seminari Conciliar participaren en la ce-
lebració, així com un grup de diaques permanents.

Autoritats i personalitats de la societat civil

Més de cinc mil persones omplien la basílica, a la que s’hi acccedia mitjançant una
invitació gratuïta que calia passar a recollir, els dies anteriors, a la secretaria del Semi-
nari Conciliar (c/ Diputació, 231).

Les autoritats presents eren:

—Sr. Artur Mas, president de la Generalitat, i senyora.
—Sra. Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya.
—Sra. Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de la Generalitat.
—Sr. Josep Lluís Cleries, conseller de Benestar Social i Família.
—Sr. Josep Antoni Duran i Lleida, diputat al Congrés dels Diputats.
—Sr. Jorge Fernández Díaz, diputat al Congrés dels Diputats.
—Sr. Antoni Rajo Moreno, general comandant militar de la plaça.
—Sr. Salvador Jorba, delegat de la Generalitat a Barcelona.
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—Sra. Glòria Renom, diputada al Parlament de Catalunya.
—Sr. Albert Ballbé, vicepresident de la Diputació de Tarragona.
—Sr. Xavier Puigdollers, director general d’Afers Religiosos de la Generalitat.
—Sr. Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona.
—Sr. Esteve Pujol, alcalde de Camprodon.
—Sr. Isidre Fainé, president de ”La Caixa”.
—Sr. Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç.
—Sr. Javier Godó, president del Grup Godó.
—Sra. Mónica Terribas, directora de Televisió de Catalunya.

Inici de la celebració

Per seguir la celebració, l’Arquebisbat edità un opuscle de 50 pàgines titulat «Ani-
versari de la dedicació de la basílica de la Sagrada Família pel Sant Pare Benet XVI
i cinquantè aniversari de l’ordenació sacerdotal de l’Emm. Sr. Cardenal Arquebisbe
de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach. Basílica de la Sagrada Família. Barcelona,
diumenge 6 de novembre de 2011». Aquest opuscle bilingüe, en català i en castellà,
incloïa els textos i els cants de la celebració. Dirigiren la celebració com a cerimo-
niers Mn. Joan Obach, Mn. Josep Antón Arenas, Mn. Josep Vives i Marc Labori.

Els cants foren interpretats per tota la comunitat i els cants especials per 600 cantai-
res: l’Escolania de Montserrat, que estava al presbiteri, dirigida per Bernat Vivancos;
a les cantories de la segona planta de la basílica, hi havia la Coral Sant Jordi, el Cor
de la catedral de Tarragona, la Coral Canticela, de la parròquia de la Sagrada Famí-
lia, altres corals de la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC) i corals de la Fe-
deració Catalana de Pueri Cantores. L’organista fou Josep M. Escalona; la directo-
ra general dels cants, Cori Casanova.

Un total de 59 periodistes es va acreditar per seguir la celebració, que fou retransme-
sa per Ràdio Estel i Ràdio Principat.

Paraules inicials del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal es dirigí a l’assemblea dient: «Tots recordem, amb molt de goig, la de-
dicació, ja farà un any, d’aquesta basílica de la Sagrada Família. Tots recordem la so-
lemne litúrgia, presidida per l’estimat Papa Benet XVI. Una celebració litúrgica que
ell ens va fer viure, de manera exemplar, pel sentit que donà a cada gest del ritual i
per l’accent espiritual amb què ell va enriquir aquella acció sagrada: una celebració
que va comptar amb una activa participació del poble sant de Déu, que aquí es va
aplegar aquell dia en gran nombre. Tots recordem, com deia, amb molt de goig aquell
dia. I ho fem, no només al goig que prové del bon record que en tenim, sinó que té el
seu origen en el goig que neix d’aquella germanor, bona i agradable, que, com diu
el salm, el Senyor beneeix donant-li vida per sempre (cfr. Salm 132). És a dir, el record
ens porta a viure la comunió eclesial que es va poder experimentar en la dedicació
d’aquesta basílica, comunió que va suposar per a tots nosaltres una benedicció de Déu.
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Per això avui ens apleguem de nou, agraint al Senyor que el fet de viure litúrgicament
l’aniversari de la dedicació d’una església i del seu altar en endinsi en el sentit que té
que Déu faci estada entre nosaltres, particularment en aquests llocs que nosaltres hem
construït i ell ha santificat, aquestes cases en les quals el Senyor ha entrat i, amb
ell, hi ha entrat la salvació, aquestes cases de l’Església que són imatge de l’Església
sencera, que és el santuari on Déu es troba amb els homes.

Aquests són els fets i els sentiments que ara ens apleguen. Així com també ens aple-
ga, deixeu-m’ho dir i deixeu que us ho agraeixi des d’ara, el fet de voler-vos unir amb
mi, i amb els qui fa cinquanta anys, i en una mateixa celebració, varem rebre el do de
l’ordenació presbiteral, i que avui donem gràcies a Déu pels favors que d’ell hem re-
but durant aquests anys, així com també pels favors que molts han rebut de Déu a tra-
vés del nostre ministeri sacerdotal. Gràcies a tots els qui ens acompanyeu amb la vos-
tra presència i la vostra pregària.

I ara, com sempre que ens disposem a celebrar els sants misteris, reconeguem la nos-
tra petitesa davant Déu, i que la benedicció d’aquesta aigua que serà aspergida da-
munt nostre ens purifiqui de les nostres faltes per poder-nos acostar al seu altar amb
puresa de cor».

Litúrgia de la Paraula i de l’Eucaristia

Seguí la benedicció de l’aigua i l’aspersió, amb la corresponent pregària i el cant del
glòria. Les lectures bíbliques foren les del ritual de la dedicació: Primera lectura,
del Primer llibre dels Reis 8,22-23.27-30, llegida per la Sra. Natàlia Velasco; el salm
responsorial fou el 99, cantat pel Sr. Jordi González; segona lectura: carta de Sant Pau
als cristians d’Efes, 2,19-22, llegida pel Sr. Sergi Rodríguez, delegat de Mitjans de
Comunicació Social; i com a lectura evangèlica, Lluc 19,1-10, proclamada pel diaca
Mn. Fernando Acosta. L’homilia que pronuncià el Sr. Cardenal es publica a les pàgi-
nes anteriors a aquestes. La professió de fe es va fer cantant el «Crec en un Déu»,
amb la popular melodia de Mn. Romeu.

Les intencions de la pregària dels fidels foren presentades per diverses persones,
entre les quals hi havia Maria José Martínez, delegada de Pastoral de la Salut, la ma-
re Maria Antònia, de la comunitat de religioses al servei de la catedral, i Jordi Roglà,
director de Càritas Diocesana. A la presentació de les ofrenes hi van participar, entre
altres persones, els familiars del Sr. Cardenal, les seves germanes Roser i Maria
Antònia, amb els seus fills i filles i els seus néts.

Mn. Salvador Bacardit, delegat episcopal a Càritas explicà a la comunitat que, per de-
sig del Sr. Cardenal, s’havia iniciat un fons per ajudar a joves en atur, fons gestionat per
Càritas, fons al qual es destinaria la col·lecta que es faria en aquell moment i també
s’hi destinava l’import dels eventuals obsequis que es volguessin fer al Sr. Cardenal.

Durant la presentació i preparació de les ofrenes, les corals varen interpretar el motet
polifònic Locus iste, d’Anton Bruckner.
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La pregària eucarística escollida per a la missa fou la tercera; els mementos foren re-
sats pel cardenal Amigo i el nunci del Sant Pare. Seguidament, com a preparació a la
comunió, es resà el Pater noster i es distribuí la sagrada comunió en diversos indrets
de la basílica.

Durant la comunió, les corals varen interpretar el motet Ave verum, de W.A. Mozart,
seguit de la interpretació, per l’Escolania de Montserrat, del motet Nigra sum, de Pau
Casals.

Un cop resades les últimes oracions de la missa, Mn. Sergi Gordo llegí la carta de fe-
licitació del Sant Pare al nostre cardenal, i el missatge del cardenal Tarcisio Bertone,
secretari d’Estat del Sant Pare, publicats en aquestes pàgines. També es varen retrans-
metre a través de les pantalles del circuit intern de televisió de la basílica les parau-
les que el Sant Pare havia pronunciat aquell mateix matí a l’hora de l’angelus, des
del seu estudi privat que dóna a la plaça de Sant Pere (publicades també en les pà-
gines anteriors), paraules que foren rebudes amb un fort aplaudiment per l’assem-
blea, com també es va aplaudir la lectura de la carta del Sant Pare al cardenal i el mis-
satge enviat, en nom de Benet XVI, pel cardenal secretari d’Estat. 

Paraules de felicitació del Sr. Bisbe auxiliar

Mons. Sebastià Taltavull Anglada, bisbe auxiliar, felicità al Sr. Cardenal en el seu ju-
bileu sacerdotal amb aquestes paraules:

«Molt estimat Sr. Cardenal Arquebisbe Lluís,

Repetint les paraules del Sant Pare Benet XVI, també nosaltres, com tants cente-
nars de milers de persones d’arreu del món, guardem un record inoblidable d’a-
quell esdeveniment de fa un any en la celebració de la dedicació d’aquesta basílica
i que, gràcies a la vostra gestió i petició personal, fos una realitat que el successor de
Pere estigués entre nosaltres, la presidís i una vegada més ens confirmés en la fe. Una
celebració que ens va unir en comunió d’Església, en la pregària i en l’eucaristia en
aquest indret que canta la glòria de Déu i on hi conflueixen en l’admiració de la Be-
llesa infinita, la bellesa de la seva Paraula, de la Natura, de la Litúrgia i de l’enginy
humà, manifestació també de la bellesa de la família de Natzaret, referent per a fer
de la família humana i de totes les famílies un sagrament visible que revela l’amor de
Déu.

Avui hem reviscut novament aquesta experiència tan gratificant i que ens mou a ser
testimonis de l’Evangeli de Jesús en el nostre fer de cada dia mitjançant l’anunci de
la Paraula, l’esforç de santificació i el servei de la caritat. Permeteu-me, Sr. Carde-
nal, que des d’aquesta missió apostòlica que compartim en l’Església, us feliciti de
tot cor en el vostre cinquantè aniversari d’ordenació sacerdotal en nom de tots els
aquí presents, dels bisbes, dels preveres i diaques, dels seminaristes, dels germans i
germanes de vida consagrada, dels seus familiars, de tota l’arxidiòcesi i de tants al-
tres germans i germanes d’arreu que us tenen present, que us estimen i preguen.
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I amb aquesta felicitació pels 50 anys de sacerdoci, i tenint presents els altres ger-
mans preveres del seu curs que l’acompanyen, també el nostre agraïment a la seva
persona: pel do del ministeri sacerdotal, per la seva fidelitat a la vocació rebuda de
servei a l’Església, per fer arribar a tothom aquella paraula plena d’Evangeli que il·lu-
mina el nostre caminar seguint el Crist, i amb la voluntat i el goig de fer-lo present
entre tots, i entre els més necessitats, especialment en aquests moments més difícils.

Per això, gràcies una vegada més: per l’exercici del seu ministeri de pastor fet de ca-
ritat pastoral, pel seu magisteri sacerdotal i episcopal ric en esperit conciliar i estima
a aquest país, pel seu infatigable treball i entrega, pel seu amor fidel a l’Església i per
obrir a les dimensions de la catolicitat la nostra Església particular. De part d’a-
questa assemblea, de tot el poble de Déu i de tants homes i dones de bona voluntat,
rebi ara, estimat Sr. Cardenal, la nostra abraçada filial i fraternal de col·laboració fi-
del i d’entranyable comunió».

El Sr. Bisbe auxiliar abraçà el Sr. Cardenal, abraçada acompanyada d’un llarg aplau-
diment de tota l’assemblea.

El Sr. Cardenal, amb unes breus paraules, donà les gràcies al Sr. Bisbe auxiliar per
les seves paraules, als prelats, preveres i diaques presents, a les autoritats i a tota la
comunitat present, de manera especial a les persones vingudes de fora de la diòcesi
i als voluntaris pel seu treball per a la bona organització de la celebració.

Després d’impartir la benedicció, l’eucaristia es va cloure amb el cant del Virolai a la
Mare de Déu de Montserrat, interpretat per l’Escolania de Montserrat i per tota
l’assemblea.
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Prelat

Decrets

DECRET 32/11.— Barcelona, 2 de novembre de 2011

Acceptada la petició que ens ha estat presentada per la Sra. Elisabet Eckart Pla, en
què es demana l’erecció i aprovació dels estatuts de l’ASSOCIACIÓ MUSICAL
CANTORATA i la concessió de personalitat jurídica privada; 

Examinats els estatuts esmentats pels quals l’associació es regirà, en què se’n deter-
mina l’objectiu social i la resta de continguts preceptuats pel Codi de Dret Canònic
i atès el dictamen favorable del M. I. Sr. Fiscal diocesà;

Atès que l’associació compleix els requisits establerts en la disciplina vigent de l’Es-
glésia per a ser erigida en associació privada, amb personalitat jurídica privada;

PEL PRESENT decret, a tenor dels cànons 299 i 322 del Codi de Dret Canònic, eri-
gim l’ASSOCIACIÓ MUSICAL CANTORATA, la qual queda constituïda en asso-
ciació privada de fidels en aquesta Arxidiòcesi i li concedim personalitat jurídica pri-
vada. Així mateix aprovem els estatuts fundacionals pels quals haurà de regir-se
l’associació.

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,

Sergi Gordo Rodríguez, Prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 34/11.— Barcelona, 14 de novembre de 2011

Havent de procedir a la constitució del Consell Presbiteral de l’Arxidiòcesi, d’acord
amb el que estableixen el Decret Presbyterorum Ordinis n. 7 del Concili Vaticà II
i els cànons 495 i 501 §2 del Codi de Dret Canònic, i d’acord també amb els estatuts
aprovats per decret 26/08 el 31 d’octubre de 2008;
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PEL PRESENT decret convoquem les eleccions dels membres representants dels
grups de representació territorial, funcional i altres del Consell presbiteral, d’a-
cord amb el que s’estableix, respectivament, en els articles 4 §1, 4 §2 i 4 §3 dels es-
tatuts.

Pel que fa als grups territorials s’elegirà un representant per cadascun dels arxipres-
tats, d’entre els preveres seculars —diocesans, extradiocesans i de les Prelatures—
i els preveres d’Instituts de vida religiosa i de Societats de vida apostòlica que te-
nen cura d’ànimes amb nomenament episcopal (rectors, vicaris, adscrits, etc.).

Així mateix, a tenor de l’article 4.2.3 dels estatuts del Consell, els grups funcio-
nals que en aquesta elecció tindran un representant al Consell Presbiteral són els se-
güents:

1. Cúria i Capítol Catedral.
2. Professors de les Facultats de Filosofia i de Teologia i Superiors dels Seminaris i

Institucions diocesanes d’ensenyament.
3. Preveres en la pastoral social i preveres en el treball.
4. Preveres en la pastoral assistencial sanitària.
5. Preveres de la Prelatura de la Santa Creu i Opus Dei.

A més, s’haurà d’elegir un representant dels preveres seculars emèrits incardinats i
residents a la diòcesi, així com dos representants dels preveres d’Instituts de vida reli-
giosa i Societats de vida apostòlica, que viuen a la diòcesi, sense ofici pastoral ele-
gits entre ells.

Confiem a la Comissió jurídica diocesana la resolució de qualsevol dubte o reclama-
ció que sorgeixi en ocasió de la preparació immediata i la realització de les eleccions.

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

DECRETO 35/11.— Barcelona, 16 de noviembre de 2011

Atendido que la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades
de Vida Apostólica, por rescripto de 3 de Octubre de 2011 (Prot. 52550/2011) facul-
ta al Ordinario Diocesano de la Archidiócesis de Barcelona para que pueda conceder
el indulto de exclaustración al Rvdo. P. Josep Maria Camprubí Rovira, sdb, de la
Congregación Salesiana;
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Atendido que hay que establecer para dicho religioso un tiempo ad experimentum,
transcurrido el cual quedará incardinado en la Archidiócesis de Barcelona ipso fac-
to, a no ser que previamente se haya determinado otra cosa y comunicado a sus supe-
riores religiosos;

POR EL PRESENTE decreto concedemos la exclaustración al P. Josep Maria Cam-
prubí Rovira, sdb, y lo admitimos ad experimento por tres años en la Archidiócesis
de Barcelona, quedando no obstante en firme, durante este período, su pertenencia
a la Congregación Salesiana. Transcurrido dicho plazo quedará incardinado a la Ar-
chidiócesis de Barcelona, si anteriormente no hemos dispuesto lo contrario.

Lo decreta y firma el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona

Por mandato del Sr. Cardenal,

Sergi Gordo Rodríguez, Pbro.
Secretario general y Canciller

DECRET 36/11.— Barcelona, 29 de novembre de 2011

PEL PRESENT decret i havent consultat tant el Consell Presbiteral reunit el dia 13
d’octubre de 2011 com els arxiprestos reunits el 24 d’octubre de 2011, promul-
guem per a l’Arxidiòcesi de Barcelona les «Normes sobre els llibres sacramentals
parroquials» de 29 de novembre de 2011.

Les presents normes entraran en vigor a partir de l’1 de gener de 2011.

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,

Sergi Gordo Rodríguez, Prev.
Secretari general i Canceller

Normes sobre els llibres sacramentals parroquials

I. Els llibres sacramentals i els seus responsables

1. A cada parròquia ha d’haver-hi els llibres sacramentals establerts pel Dret, almenys
el de baptismes, matrimonis, difunts (cfr. C. 535&1) i confirmacions (cfr. I Decret
CEE, art. 5).
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2. L’encarregat dels llibres sacramentals parroquials és el Rector de la parròquia. El
Rector pot delegar aquesta funció en un Vicari parroquial. Caldrà delegació escri-
ta del Bisbe diocesà o del Vicari General per confiar aquesta responsabilitat a una
altra persona que no sigui el Vicari parroquial.

3. Només les persones esmentades en el número anterior estan legitimades per sig-
nar les partides sacramentals.

4. Els llibres sacramentals formen part dels arxius parroquials protegits per allò que
s’estableix en l’article I.6 de l’Acord sobre Assumptes Jurídics entre la Santa Seu
i l’Estat espanyol i, en conseqüència, pot denegar-se l’accés a qualsevol autoritat
civil no autoritzada per l’Ordinari diocesà.

5. Els llibres sacramentals no són fitxers, en el sentit de l’article 3 b) de la Llei Or-
gànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, en conseqüèn-
cia, no s’ha de comunicar la seva existència al Registre General de Protecció de
Dades.

6. S’aconsella vivament que els llibres parroquials que, en el moment de tancar-se,
tinguin una antiguitat superior als cent anys es dipositin a l’Arxiu històric dioce-
sà, sense perjudici de la propietat, que segueix corresponent a la parròquia i que
s’acreditarà mitjançant el corresponent certificat de dipòsit, que s’unirà a l’inven-
tari parroquial.

II. Les anotacions i les notes marginals

7. Les anotacions en els llibres sacramentals han de contenir totes les dades previs-
tes en la legislació tant general com particular (cfr. cc. 877, 895, 1121, etc.).

8. En el Llibre de Baptismes, quan calgui, s’hi efectuaran notes marginals en les
quals es faci constar la recepció de la confirmació i tot el que es refereix a l’estat
dels fidels per raó del matrimoni, de l’adopció, de l’orde sagrat, de la professió
perpètua en un institut religiós i del canvi de ritus (cfr. c. 535&2).

9. En el llibre de matrimonis, quan calgui, s’hi inscriuran notes marginals en les quals
es faci constar, de forma resumida, la convalidació, la declaració de nul·litat o la
dispensa pontifícia de dissolució de matrimoni rat i no consumat.

III. La manera de portar els llibres

10. Els llibres, en suport paper, podran ser llibres ordinaris de registre o bé llibres
editats amb aquesta finalitat. En tot cas s’exclouen els llibres formats per impre-
sos editats i complimentats per ordinador.

11. És necessari que el Rector de parròquia iniciï i tanqui cadascun del llibres sacra-
mentals. Per iniciar-lo ha d’assenyalar breument aquest fet en el seu primer fo-
li, fent constar la data, les dades identificatives essencials de l’encarregat del lli-
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bre, el nombre de pàgines, etc. Igualment en tancar-lo, però a la pàgina següent
a l’última escrita. En ambdós casos, ha de constar la data, signatura i segell a la
pàgina corresponent. 

12. Les dades han d’escriure’s amb retolador de tinta líquida o ploma estilogràfica,
mai amb bolígrafs ordinaris o derivats.

13. Si en preparar un extracte o certificat, no es coneix alguna de les dades sol·licitades,
l’espai (també en el cas de les notes marginals) no s’ha de deixar en blanc, sinó
que ha de marcar-se amb una línia diagonal a fi d’evitar una eventual manipulació.

14. Si dins d’un llibre s’han deixat involuntàriament una o varies pàgines en blanc,
han d’anul·lar-se marcant-les amb una única ratlla diagonal, de costat a costat,
amb la mateixa finalitat expressada en el número anterior. 

15. En el cas que s’hagi comés algun error material en inscriure, anotar o certificar,
no s’ha de sobreescriure o utilitzar líquids d’esborrar, sinó invalidar la paraula o
paraules incorrectes, marcant-hi al damunt una línia recta, i delimitar-les entre
parèntesi, per a continuació, indicar, sempre en nota a peu de pàgina, la valide-
sa de la correcció amb la paraula «Val», signant posteriorment la nota. En cas
contrari, podria posar-se en dubte la seva autenticitat.

16. El document només quedarà validat amb la signatura manuscrita, llegible, i el
segell de la parròquia.

17. És aconsellable l’ús de tinta de color per al tampó de segellar. És necessari que
l’empremta del segell se superposi a una part de la signatura o del text amb el
fi de prevenir possibles manipulacions.

18. Les dades requerides en els llibres sacramentals han de ser complimentades amb
tota diligència, a mà, i amb lletra clara i llegible, incloent-hi els corresponents
índexs ordenats alfabèticament per cognoms. Només aquests manuscrits tenen
valor oficial.

19. Per a qualsevol rectificació o alteració de partides, siguin errors, omissions o can-
vis efectuats en el Registre Civil, és necessària l’autorització de l’Ordinari dio-
cesà. Cada canvi o alteració es farà constar en la partida consignant, almenys,
la referència del document que acredita la modificació. 

IV. Expedients matrimonials

20. Tots els expedients matrimonials han de conservar-se en l’arxiu parroquial. Un
cop agrupats per anys, han de numerar-se correlativament i, posteriorment, han
de guardar-se en caixes d’arxiu.

21. Les notificacions rebudes amb la indicació d’haver estat complimentades en el
seu respectiu Llibre de Baptismes, han de ser arxivades en el corresponent expe-
dient matrimonial, ja numerat en la forma descrita.
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22. Les còpies dels expedients matrimonials destinats a altres Diòcesis s’enviaran
a través de la pròpia Cúria diocesana, que serà qui els transmeti a la Cúria de destí.

V. Conservació i custòdia dels llibres

23. Els llibres parroquials es custodiaran a l’arxiu parroquial, en un armari que pro-
porcioni les necessàries garanties de conservació i seguretat, i sempre sota clau.
Només el Rector o el seu delegat tindran accés a l’armari.

24. En el cas d’unitats pastorals formades per diverses parròquies, els llibres parro-
quials podran conservar-se a l’arxiu d’una d’elles, amb el consentiment del Bisbe.

VI. Accés i consulta dels llibres

25. Correspon al Rector o al delegat, d’acord amb l’establert en el número 2, expe-
dir certificacions o còpies autoritzades dels assentaments o anotacions registrals
referents al fidel que les sol·liciti.

26. Els certificats o extractes poden estendre’s, escrits a mà o mecanografiats, però
sempre complimentats en el model propi de la Diòcesi i validats per la signatu-
ra del Rector o del delegat, d’acord amb el número 2, i pel segell parroquial. Els
certificats que hagin de produir efectes fora de la Diòcesi han de ser legalitzats
per l’Ordinari diocesà. En el cas que vagin redactats en una llengua no oficial a
la Diòcesi de destí, s’acompanyaran de traducció a l’espanyol.

27. Tots els fidels tenen dret a rebre personalment certificacions o còpies autoritza-
des d’aquells documents continguts en els llibres parroquials que, sent públics
per naturalesa, es refereixin al seu estat personal.

28. L’interessat, a no ser que sigui conegut pel Rector o el delegat conforme al núme-
ro 2, haurà d’acreditar documentalment la seva personalitat, i indicar la finali-
tat per a la qual sol·licita la certificació.

29. Podran expedir-se també certificacions o còpies quan l’interessat ho sol·liciti a
través del propi cònjuge, pares, germans, fills o procurador legal. En aquests ca-
sos l’interessat haurà d’indicar, a més, les dades identificatives del parent o pro-
curador i acreditar-los documentalment.

30. No s’expediran certificacions o còpies autoritzades quan no quedi acreditat l’in-
terès legítim i la personalitat de l’interessat i, en el seu cas, del familiar o procu-
rador. S’ha de guardar còpia del document que acrediti les dades referides de
l’interessat i del familiar o procurador.

31. A no ser que l’Ordinari diocesà disposi una altra cosa, la documentació relativa
als registres sacramentals dels últims cent anys ha de quedar tancada a la lliure
i pública consulta, ja que és reservada per la seva pròpia naturalesa. A partir d’a-
questa data passarà a considerar-se documentació històrica.
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32. Les sol·licituds de dades amb finalitats genealògiques referides als últims cent
anys només s’atendran quan l’interessat recapti dades sobre els seus avantpassats
directes fins al segon grau inclusiu. 

33. En cap cas no s’ha de permetre la consulta directa, manipulació, gravació o repro-
ducció total o parcial dels llibres sacramentals que es trobin a les parròquies.

34. La microfilmació, digitalització o qualsevol altra iniciativa de tractament global
o parcial de l’arxiu requerirà l’autorització escrita del Bisbe.

35. Els llibres parroquials no es podran treure de l’arxiu parroquial, tret dels casos
mencionats en el número 24.

36. Qualsevol dubte sobre l’oportunitat d’estendre certificats o còpies autoritzades
dels llibres sacramentals s’haurà de consultar amb l’Ordinari diocesà.

Barcelona, 29 de novembre de 2011

DECRETO 37/11.— Barcelona, 29 de noviembre de 2011

Considerada la petición que nos ha presentado el P. José Ramón Campoy, religioso
Misionero Comboniano, por la que solicita su admisión en esta Archidiócesis de Bar-
celona, con la anuencia de sus superiores religiosos.

Atendidas las causas alegadas y los informes recibidos de sus superiores, de acuerdo
con el canon 686.1 del Código de Derecho Canónico, manifestamos que estamos dis-
puestos a admitir a dicho religioso en esta Archidiócesis de Barcelona, ad experimen-
tum, por tres años previa la obtención del preceptivo indulto de exclaustración,
quedando asimismo en firme su pertenencia al Instituto Religioso de Misioneros Com-
bonianos.

Lo decreta y firma el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona

Por mandato del Sr. Cardenal Arzobispo

Sergi Gordo Rodríguez, pbro.
Secretario general y Canciller

DECRET 38/11.— Barcelona, 29 de novembre de 2011

Vista la petició de l’associació pública de fidels HERMANDAD NUESTRA SEÑO-
RA DEL ROCÍO DE SABADELL, erigida a l’Arquebisbat de Barcelona, amb seu
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social a Sabadell, de la diòcesi de Terrassa, en què demana passar a dependre de l’es-
mentada diòcesi;

Atès l’acord dels senyors bisbes de la Província Eclesiàstica de Barcelona de 26 de
setembre de 2007 en què es determina el procediment a seguir per part de les cúries
respectives pel que fa a les associacions de fidels i a les fundacions canòniques que,
per raó del domicili social de l’entitat demanin canviar de bisbat;

PEL PRESENT decret manifestem l’acord que l’esmentada associació pública de fi-
dels erigida a l’Arquebisbat de Barcelona HERMANDAD NUESTRA SEÑORA
DEL ROCÍO DE SABADELL, passi a la jurisdicció de l’Ordinari de Terrassa, sem-
pre i quan aquest doni el seu vistiplau, a tenor de la petició que ens ha estat presen-
tada.

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

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller 

Cartes

Carta sobre els temes de la formació permanent

Benvolguts preveres i diaques,

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

La temàtica d’aquest curs té molta relació amb el tercer objectiu del nostre Pla Pasto-
ral que està dedicat a «la solidaritat com expressió de la nostra fe». Entre les accions
possibles per assolir aquest objectiu figura el major coneixement de la doctrina so-
cial de l’Església. Certament, aquest riquíssim contingut pot ser una bona contri-
bució de l’Església en la solució de les causes de la gran crisi econòmica que vivim i
sofrim.

El Consell Episcopal va creure que la formació permanent estigui dedicada a la Doc-
trina Social de l’Església, i es va demanar als professors de la Facultat de Teologia
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de Catalunya, Mn. Antoni Babra i Mn. Joan Costa, especialistes en moral social, que
preparessin vuit temes per a la formació permanent dels sacerdots. Amb aquestes lle-
tres us adjunto aquests temes i us invito que els estudieu i els tracteu en els reu-
nions arxiprestals tal com ho feu habitualment.

Amb una salutació i benedicció molt cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona 

Barcelona, 14 de novembre de 2011

Carta als preveres sobre els exercicis espirituals

Als preveres de l’Arquebisbat de Barcelona

Assumpte: Exercicis espirituals, gener 2012

Benvolguts sacerdots,

Us lliuro aquestes lletres per a saludar-vos molt cordialment, per agrair-vos el vostre tre-
ball pastoral i per invitar-vos a participar en els Exercicis Espirituals que prepara la nos-
tra arxidiòcesi per al nostre presbiteri. Els Exercicis seran a la Casa d’Espiritualitat Ma-
ria Immaculada de les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors de Tiana (c/ Edith
Lauradó 22 - 08391 Tiana - Tel. 933 954 111), els dies 9 al 13 de gener de 2012.

He demanat al Dr. Joan Llidó Herrero, sacerdot de la diòcesi de Castelló, que ha es-
tat rector del Seminari Diocesà i professor del Seminari i de la Universitat, que diri-
geixi els exercicis Espirituals. Ho ha acceptat amb molt interès i amb molta dispo-
nibilitat, malgrat les seves moltes responsabilitats i tasques.

L’exercici del nostre ministeri sacerdotal demana molta entrega i portem un ritme so-
vint accelerat de treball pastoral. Necessitem vetllar per la dimensió contemplativa
de la nostra espiritualitat sacerdotal, i per tant, hem de trobar uns dies per fer exer-
cicis espirituals. El sacerdot ha de trobar Déu i s’ha de trobar amb ell mateix va-
lent-se dels exercicis espirituals per endinsar-se del tot en la meditació i l’oració. Per
això us prego que dediqueu cada any uns dies als exercicis espirituals.

El ministeri parroquial quotidià pot representar una dificultat per trobar uns dies lliu-
res pels exercicis. Us prego que a nivell arxiprestal, us ajudeu per facilitar-vos mú-
tuament la possibilitat d’alliberar-vos uns dies per fer exercicis. Si fos necessari, po-
deu dir a la parròquia que el Sr. Cardenal us prega que feu exercicis espirituals i que,
per tant, estaran uns dies sense el prevere.

Us invito de nou a participar en aquesta tanda que organitza la diòcesi a Tiana, els dies
9 al 13 de gener de 2012. 
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Amb una salutació i benedicció molt cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 14 de novembre de 2011 

Homilies i al·locucions

Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona i President de la «Junta
Constructora del Temple de la Sagrada Família», Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, en la presentació de l’exposició «Gaudí i la Sagrada Fa-
mília a Barcelona. Art ciència i espiritualitat». SALA STAMPA DEL VA-
TICÀ, 24 de novembre de 2011 (CATALÀ)

La dedicació de la Basílica de la Sagrada Família el 7 de novembre de 2010 ha es-
tat un esdeveniment històric per Barcelona. Que el Sant Pare Benet XVI hagués ac-
ceptat la invitació que li vaig fer de presidir la dedicació de la Sagrada Família i la
concessió del títol de Basílica ha estat un esdeveniment històric. L’any 2010 hem
acabat l’interior d’aquest bellíssim i singularíssim temple que va començar l’any
1882 i que l’any 1883 es va confiar el seu projecte i construcció al jove i innova-
dor arquitecte Antoni Gaudí. És una fita important. La Sagrada Família és com
una catedral que demana segles per construir-la. Gaudí ja deia que «el meu client no
té presa».

La visita del Papa Benet XVI a Barcelona per la dedicació de la Sagrada Família ha
donat a aquesta Basílica una major projecció universal. Arreu del món van poder veu-
re imatges de la Basílica i de la seva dedicació pel Sant Pare. Això explica que hagin
augmentat un 40% les visites a la Sagrada Família. Superarem ja els tres milions de
visitants a l’any.

Nosaltres som també molt conscients que el Sant Pare Benet XVI ens ha manifestat
el seu afecte, la seva sol·licitud pastoral i el seu apropament amb la seva visita apos-
tòlica, dedicant la Basílica i visitant en l’Obra del Nen Déu a moltes famílies amb
fills amb síndrome de Down.

El Sant Pare, durant el dinar al Palau Episcopal de Barcelona, en aquell 7 de novem-
bre de 2010, em va dir que conservaria un record inoblidable de la celebració de la
dedicació de la Sagrada Família, i vaig tenir el goig de tornar-ho a sentir dels seus
llavis en la seu de la Nunciatura Apostòlica a Madrid, amb motiu de la darrera Jor-
nada Mundial de la Joventut. I en l’al·locució a l’hora de l’àngelus, el passat 6 de no-
vembre, va dir als fidels congregats a la plaça de San Pere: «Recordo que fa un any,
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a Barcelona, vaig tenir l’alegria de dedicar la basílica de la Sagrada Família, admira-
ble summa de tècnica, bellesa i fe, que va concebre el Servent de Déu Antoni Gaudí,
genial arquitecte».

Aquesta exposició que presentem sobre Gaudí i la Sagrada Família de Barcelona
i que fem al Vaticà vol ser un agraïment al Papa Benet XVI per la seva visita i un
portar a Roma la basílica Sagrada Família i Gaudí perquè els diocesans del Papa, del
Bisbe de Roma, puguin gaudir de l’obra magna de Gaudí. Amb aquesta important ex-
posició l’Arxidiòcesi de Barcelona desitja reiterar al Papa el cordial agraïment de tots
i facilitar als membres de la cúria romana, que són els col·laboradors més immediats
del Sant Pare en el govern pastoral de l’Església universal, i als ciutadans de Roma
que puguin conèixer la Basílica a través de l’exposició i que s’animin a visitar-la a
Barcelona.

Amb aquesta exposició volem també apropar a una de les seus de la bellesa més im-
portants del món, els Museus Vaticans, la Sagrada Família, aquesta obra bellíssima
que la nostra Església de Barcelona ha fet possible gràcies al servent de Déu Antoni
Gaudí, arquitecte genial i cristià exemplar, un català cada dia més universal que té la
causa de canonització en la Congregació per las Causes dels Sants. Aquesta gran ex-
posició amb els actes complementaris oferirà una presència de la nostra cultura cata-
lana, del nostre art i de la nostra espiritualitat.

Aquesta exposició vol ser, doncs, un acte d’agraïment al Sant Pare i també al Ponti-
fici Consell per a la Cultura i al Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evan-
gelització, per l’interès i la sensibilitat que han manifestat envers la Basílica de la Sa-
grada Família i la figura de «l’arquitecte de Déu» Antoni Gaudí.

Amb el Cardenal Ravasi, que presideix el Pontifici Consell per la Cultura, des de fa
temps ja parlàvem d’alguna realització a Roma i a Barcelona. Comencem amb aques-
ta exposició a Roma i el mes de maig de 2012, celebrarem a Barcelona una sessió
de l’Atri dels Gentils, organitzat pel Pontifici Consell per la Cultura i l’Arxidiòcesi de
Barcelona, dedicat al diàleg entre creients i no creients en l’àmbit de l’art, de la be-
llesa i de la fe.

El President del Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització, l’ar-
quebisbe Rino Fisichella, va participar en la dedicació de la Sagrada Família i va que-
dar impressionat de la Basílica i l’ha pres com icona del treball del seu organisme.
Ell m’ha demanat que Barcelona, juntament amb altres onze grans ciutats d’Europa,
treballem conjuntament en el que es denomina la «Missió Metròpolis», que es realit-
zarà durant la quaresma de 2012.

L’exposició que presentem sobre l’obra d’Antoni Gaudí, especialment de la Sagrada
Família, és una expressió més de l’aportació de la fe cristiana al món de la cultura,
de l’art i de la bellesa que l’Església ha anat realitzant a través dels segles. Posa en
relleu la realitat d’un temple magnífic per la seva bellesa, per la seva majestuosi-
tat, per la seva simbologia enmig de la gran metròpolis de Barcelona. Com va dir Be-
net XVI a Barcelona, aquesta Basílica és una presència visible del Déu invisible, molt
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necessària en les nostres societats de l’occident europeu amb un marcat exponent de
cultura laïcista i d’indiferència religiosa.

La Basílica de la Sagrada Família avui és ja el que es pretenia amb la seva construc-
ció, segons consta en el pergamí conservat a la primera pedra: «Desvetllar del seu en-
sopiment els cors adormits. Enaltir la fe. Donar nou ardor a la caritat. Contribuir a la
pietat del Senyor arreu dels països», tot allò molt necessari en els nostres dies. Gau-
dí ho va aconseguir perquè va viure una profunda experiència de fe. Ell volia conju-
gar mística i art; construir quelcom que parlés intuïtivament de la fe i que cap pedra
del temple fos aliena a aquesta finalitat. Benet XVI, en la homilia de dedicació de
la Sagrada Família, va dir que «Gaudí va voler unir la inspiració que li arribava dels
tres llibres en els quals s’alimentava com a home, com a creient i com a artista: el lli-
bre de la natura, el llibre de la Sagrada Escriptura i el llibre de la Litúrgia. Així va
unir la realitat i la història de la salvació, tal como es narra a la Bíblia i és actualit-
zada en la Litúrgia». I va afegir que Gaudí «obrint el seu esperit a Déu ha estat capaç
de crear en aquesta ciutat un espai de bellesa, de fe i d’esperança, que porta l’home
a un encontre amb el que és la Veritat i la Bellesa mateixa».

La visita del Papa a Barcelona per dedicar la Sagrada Família, l’exposició que s’inau-
gura al Vaticà i aquestes altres realitzacions, intensifiquen la nostra romanitat, la fun-
ció del Papa, del Bisbe de Roma i Successor de Sant Pere, que històricament ha tin-
gut molta importància per al nostre país. Cal recordar que conservem des de fa segles
el text del «Crec en un Déu», i que el poble cristià continua cantant amb gust i satis-
facció amb melodia del mestre Romeu, i en el text d’aquesta professió de fe hi figu-
ra explícitament «l’Església catòlica, apostòlica i romana».

En el renaixement cultural català que va començar en la segona meitat del segle XIX,
Antoni Gaudí és l’exponent més universal del diàleg entre fe i art, i la Basílica de la
Sagrada Família és el paradigma més notori d’aquesta realitat. El poeta i intel·lectual
catòlic Joan Maragall en contemplar l’obra de Gaudí va exclamar: «¡Això ja no és
arquitectura, és poesia!», que coincideix amb l’elogi que li va fer el Nunci Apostòlic
d’Espanya, Ragonessi, després d’explicar-li la Sagrada Família el mateix Gaudí:
«Vostè és el Dante de l’arquitectura».

Sé que hi ha un desig de saber: quan s’acabarà la Sagrada Família? Gaudí deia que
l’acabaria Sant Josep. La profecia s’ha acomplert en el que es refereix a l’acabament
de les naus interiors perquè ho va acabar per al culte un Papa que porta el nom de Jo-
sep de baptisme. I l’exterior? Manquen deu torres, la capella del Santíssim, la del
baptisteri i la de la Mare de Déu, dos sagristies i el claustre. He dit moltes vegades
que desitjaria que acabés l’any 2026, que serà el centenari de la mort d’Antoni Gau-
dí. I la beatificació? Quan serà beatificat? Desitjaria que fos ben aviat. Gaudí era un
cristià de paraules i de fets, un home i arquitecte de Déu, que la construcció de la Sa-
grada Família el va anar convertint més i més. Cal que a més de l’arquitecte genial
hi veiem en ell el cristià exemplar i que li demanem que per la seva intercessió Déu
faci un miracle, que és el que manca per poder ser declarat Beat.
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Parole di Sua Em. il Cardinale di Barcellona e Presidente della Fon-
dazione del Consiglio Costruttore della Sagrada Familia, dott. Lluís
Martínez Sistach, in occasione dell’inaugurazione della mostra su
Gaudì nella Città del Vaticano. 24 novembre 2011 (ITALIÀ)

La mostra che inauguriamo ha uno stretto rapporto con un evento che può essere des-
critto come storico: che il Santo Padre Benedetto XVI, accettando la petizione che gli
presentai, venisse a Barcellona il 6 e 7 novembre dello scorso anno, a presiédere la
dedicazione del tempio della Sagrada Familia, progettata ed iniziata da Antoni Gau-
dì, architetto geniale e cristiano esemplare, alla quale gentilmente concesse il titolo
di Basilica minore.

Abbiamo osservato, con gioia e gratitudine, che la visita del Santo Padre a Barcello-
na, ha dato a questa basilica una proiezione universale, che si manifesta nel costan-
te aumento di visitatori provenienti da tutto il mondo.

Siamo anche consapevoli del fatto che, con la sua vísita, il Santo Padre ha espresso
il suo affetto, il suo interesse pastorale e la sua vicinanza a tutti noi, sia durante la
cerimonia di dedicazione, sia durante la vísita che realizzò quello stesso giorno ad
una secolare opera diocesana, dedicata specialmente alla cura delle persone con disa-
bilità e alle loro famiglie.

Il Santo Padre, all’ora di pranzo nel Palazzo Arcivescovile di Barcellona, quel 7 no-
vembre 2010, mi disse che avrebbe conservato un ricordo indimenticabile della ce-
lebrazione della dedicazione della Sagrada Familia, ed ho avuto la gioia di tornare
a sentire questo stesso commento dalle sue labbra nella sede della Nunziatura Apos-
tolica a Madrid, durante la Giornata Mondiale della Gioventù. E ancora, nel suo
discorso al momento dell’Angelus, il 6 novembre scorso, ha detto ai fedeli riuniti in
Piazza San Pietro: «Ricordo che domani di un anno fa, a Barcellona, ho avuto la
gioia di dedicare la basilica della Sagrada Familia, ammirevole insieme di tecnica,
bellezza e fede, concepito dal Servo di Dio Antonio Gaudì, il geniale architetto».

Pertanto, questa mostra che presentiamo su Gaudì e la Sagrada Familia di Barcello-
na e che possiamo offrire nella stessa Città del Vaticano, vuole essere un ringrazia-
mento al Papa Benedetto XVI per la sua visita. Siamo molto onorati che sia stata ac-
colta, qui —nella Città Eterna, dove si trova tanta bellezza e tanta cultura,
soprattutto nei Musei Vaticani— la singolare bellezza della Basilica di Gaudì. E ri-
badiamo la nostra gratitudine al Santo Padre e a quanti hanno reso possibile l’ini-
ziativa. Con essa vogliamo avvicinare una realtà nostra a tutti i membri della Cu-
ria Romana, che sono i collaboratori del Papa nel governo pastorale della Chiesa
universale, e in un modo speciale al Pontificio Consiglio della Cultura e al Pontifi-
cio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, che hanno mostrato tanto interesse e
sensibilità nei confronti della basilica della Sagrada Familia di Barcellona e del suo
geniale architetto. Vuole anche essere un omaggio a tutta la comunità diocesana di
Roma, diocesi del Successore di Pietro. Mi piace ringraziare al Presidente del Pon-
tificio Consiglio per la Cultura la sua collaborazione nella preparazione di questa
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mostra. Grazie anche alle due Fondazioni canoniche «Junta Constructora del Tem-
ple de la Sagrada Família» e la Fondazione «Joan Maragall» con l’aiuta de diver-
se istituzioni.

L’arcidiocesi di Barcellona si occupa già con entusiasmo, in stretta collaborazione
con i due Dicasteri menzionati, nella realizzazione, nel corso del prossimo anno, di
due iniziative: la realizzazione della cosiddetta «Missio Metropolis» a Barcellona e
in altre undici grandi città europee nella quaresima, e la celebrazione nella nostra
città e in relazione all’opera della Sagrada Familia, di una sessione nel mese di mag-
gio dell’Atrio dei Gentili, dedicato al dialogo tra credenti e non credenti nel campo
dell’arte, della bellezza e della fede.

La mostra che inauguriamo ha questo titolo: «Gaudì e la Sagrada Familia di Barce-
llona: arte, scienza e spiritualità», titolo che annuncia le cinque àree in cui si divi-
de la mostra. Desídero sottolineare, in questo momento, l’interesse che ha il fatto
di situare Gaudì e il suo capolavoro nel contesto della seconda metà del XIX secolo
in Catalogna.

A quell’epoca, la Catalogna sperimentava un fenomeno noto tra di noi come «la Re-
naixença» (o «rinascita»), un ampio movimento di recupero della lingua, la cultura
e le istituzioni dopo vari secoli di «decadenza» per ragioni che la storia ha spiegato.
Penso che sia importante per la sua corretta comprensione, situare Gaudì e la sua ope-
ra in questo vasto movimento culturale, religioso, industriale e sociale. Dobbiamo sot-
tolineare il decisivo contributo della Chiesa al movimento di recúpero. La «Renaixen-
ça» culturale, infatti, venne accompagnata —e direi che anche ispirata—, d’una
vera e propria «rinascita spirituale». Il XIX secolo, in tutta la Spagna e soprattutto in
Catalogna, fu un secolo molto turbolento, segnato da lotte civili tra tradizionalisti e
liberali, ma questo secolo tormentato fu anche, da noi, un secolo di santi e fondatori
di molte famiglie religiose, fino al punto che gli storici hanno parlato del fenomeno
sociale in Catalogna conosciuto come «el pas dels Sants», «il passaggio dei santi».

Gaudì si sítua in questo clima e, gia all’inizio del ventesimo secolo, la sua figura è in
stretta relazione con personaggi come il sacerdote e poeta Jacint Verdaguer, il vesco-
vo di Vic e patriarca della Catalogna, Josep Torras i Bages con la causa di canoni-
zzazione incoata, e, soprattutto, col poeta, intellettuale e scrittore Joan Maragall,
che fu sin dall’inizio l’interprete più profondo e lucido di ciò che voleva esprimere
Gaudì nell’opera che ora possiamo contemplare, tanto da esclamare come il più
alto elogio dell’opera di Gaudì «Questo non è architettura, questo è poesia!» e coin-
cide con l’elogio che face a Gaudì il Nuncio Apostolico in Spagna, Ragonessi, do-
po che l’artista gli spiegò la Sagrada Familia: «Lei è il Dante del’architettura».

Vorrei concludere con un riferimento ai valori spirituali e alla fede cristiana in par-
ticolare, come la principale fonte di ispirazione per tutta l’opera di Gaudì, che desi-
derava terminare i suoi edifici con la croce di quattro bracci. E con l’espressione del de-
siderio che questa fede contínui ad ispirare le migliori opere —a tutti i livelli— del
nostro paese. Questa esposizione non si può comprendere senza la forza e la fecon-
dità della fede cristiana, come pure senza il mondo dell’arte e della cultura. Gaudì
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è un grande testimone della spiritualità cristiana. Lo disse il suo primo biografo, Jo-
sep Francesc Ràfols i Fontanals, che concludeva la biografia del cosiddetto «archi-
tetto di Dio» con queste parole: «Gaudì, visto dal di fuori della fede, resterà sem-
pre incomprensibile. Forse sarà un aspetto della sua opera ciò che il non credente
ammirerà, ma non la sua sintesi.»

Più di tre milioni di persone provenienti da tutto il mondo visitarono questo anno
la Basilica, spinte a conoscere l’opera di un mistico cristiano. Questo è un segno di
forza spirituale che traspira dall’opera di questo «architetto di Dio» che ha «scrit-
to» un vero trattato spirituale con la sua architettura.

La sintesi tra spazio e tempo, tra natura e storia, tra arte e religione, tra scienza e
sapienza, per Gaudì, si svolge nell’azione liturgica. Se nei salmi cantati nella litur-
gía si può dire che si prega Dio con le sue stesse parole, dagli atti plastici creati da
Gaudì, possiamo dire che Dio è lodato con le sue stesse leggi. Questa è la ragione
dell’entusiasmo con cui Gaudì si riferiva alle grandi celebrazioni liturgiche che si
sarebbero svolte nella Sagrada Familia. E così è stato nella celebrazione della dedi-
cazione presieduta dal Papa, che fu una vera e propria ars celebrandi e ars partici-
pandi.

Gaudì non «scrive» in pietra una «Bibbia pauperum», ma concepisce una grandiosa
catechesi mistagogica sul cristianesimo: colui che capisca la Sagrada Familia, capirà
il cristianesimo, e colui che capisca il cristianesimo, capirà anche la Sagrada Familia.

La Sagrada Familia è un inno a Cristo, risorto e redentore, e al Padre che siede sul tro-
no. Il libro dell’Apocalisse è la chiave interpretativa per comprendere il senso ultimo
della grandiosa «Cattedrale d’Europa».

Riflettere sul simbolismo biblico, ecclesiologico, teologico e catechistico della Sa-
grada Familia conduce a pensare alla grande sintesi teologica di San Tommaso d’A-
quino, autore della Summa Theologica. Si può affermare che la Basilica di Gaudì è
una vera sintesi architettonica della teologia cristiana, una Basilica unica che espri-
me tutto il mistero cristiano.

Gaudì ci ricorda che una grande responsabilità dei cristiani di questo tempo è que-
lla di operare perché la luce della fede non si spenga nella nostra società del XXI

secolo. Questo è il nostro proposito evangelizzatore e missionario, con l’aiuto di Dio.

Homilía del Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, en la misa de Dedicación de la Iglesia parroquial y del
altar, de la parroquia de Santa Lucía, de Sant’Antimo, 27 de no-
viembre de 2011 (CASTELLÀ)

Nos hemos reunido para celebrar la eucaristía dominical, el memorial de la muerte y
resurrección del Señor que ha merecido nuestra Salvación. Y si es verdad que para
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una comunidad parroquial como la de Santa Lucía, de Sant’Antimo, la Eucaristía
es siempre una auténtica fiesta, hoy lo es aún más porque consagraremos esta iglesia
parroquial y su altar a Dios para dedicarla solemnemente al culto litúrgico, como ca-
sa de Dios y casa de la comunidad parroquial.

Quiero agradecer al Sr. Obispo de esta querida diócesis de Aversa, Su Excelencia An-
gelo Spinillo, y al párroco de esta parroquia, Monseñor Salvatore Coviello, que me
hayan invitado a presidir esta celebración. Es toda la Iglesia diocesana que está
aquí presente en esta celebración porqué donde está el Obispo diocesano está presen-
te toda la Iglesia diocesana. Muchísimas gracias, Sr. Obispo, por su invitación y su
participación. Quiero también agradecer a esta parroquia que el P. Mario Buonanno
esté de párroco en una parroquia y santuario de Tarragona, archidiócesis que yo
serví como Arzobispo, realizando una labor pastoral muy significativa y con el cual
me une una amistad sacerdotal.

Nuestra celebración es una fiesta porque con esta dedicación de la iglesia parro-
quial culmina el cumplimiento de toda la comunidad para la construcción de esta
iglesia. El cumplimiento de este compromiso pone de relieve la participación activa
y responsable de todos los feligreses de la parroquia en la vida y la misión de la co-
munidad parroquial.

El nombre de iglesia se da principalmente a la comunidad de cristianos que se reú-
ne para celebrar la fe, para conocerla un poco más y para dar testimonio de caridad.
Más que al continente, es decir, al templo, el nombre de iglesia se da a la comunidad
de fieles.

De ahí que en el fragmento de la carta de San Pablo a los corintios, el apóstol afir-
ma que los cristianos son un edificio construido por Dios. Y continúa diciéndonos es-
tas palabras: «¿No sabéis que sois un templo de Dios y que el Espíritu de Dios ha-
bita en vosotros?»

La dedicación de esta iglesia parroquial y de su altar nos ayuda a tomar mayor con-
ciencia de que todos los bautizados somos piedras vivas de la Iglesia. Antes de em-
pezar las unciones, diré en voz alta: «que el Señor santifique con su poder esta casa
y este altar, para que se manifiesten con un signo visible el misterio de Cristo y de la
Iglesia» (Ritual, n. 64).

Esta casa, esta iglesia, no es una casa cualquiera, sino «el tabernáculo de Dios con
los hombres». La Iglesia que tiene aquí su casa es, en Cristo, el templo donde Dios
habita, y este «templo es santo, es una construcción de Dios, una edificación de
Dios». El Señor construye este templo formado por piedras vivas, con todos los hi-
jos e hijas para que sean la Iglesia que vive del Señor, anuncia sin fronteras su Bue-
na Nueva, se reúne para celebrar la fe y da testimonio de la caridad hacia los her-
manos pobres y necesitados.

Ya veis que la dedicación de la iglesia construida por manos de hombre nos remite
constantemente a la Iglesia de piedras vivas construida por el Señor en el Espíritu.
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Por ello, el apóstol Pedro nos dice que los cristianos nos hemos de semejar al Se-
ñor, que es la piedra viva; los hombres la habían rechazado, pero a los ojos de Dios
es «escogida, de gran valor», es la piedra angular. También nosotros somos piedras
vivas y como tales hemos de dejar que Dios haga de nosotros un templo espiritual,
un sacerdocio santo, que ofrecerá víctimas espirituales, aceptables a Dios por Jesu-
cristo (cf. 1Pe 2,4-6).

Todos tenéis consciencia de ser piedras vivas de la Iglesia de Jesucristo en esta co-
munidad parroquial. Dedicamos el templo y el altar después de muchos años de exis-
tencia de la comunidad parroquial. Vuestra presencia como comunidad cristiana y la
de cada uno de vosotros como cristianos, ha ofrecido una imagen de la Iglesia y de
la presencia del Señor en el pueblo. Porque si es verdad que un templo en medio
del pueblo o ciudad es una presencia del Dios invisible, lo es aún mucho más la
presencia de los cristianos cuando dan testimonio fiel y coherente de su fe y de su
amor a Dios y a los hermanos.

Muy queridos hermanos y hermanas de esta parroquia de Santa Lucía de Sant’An-
timo, Don Salvatore dopo la sua nomina si metteva subito all’opera per completare
la chiesa e far crescere la comunità parrocchiale. Habéis edificado la iglesia desde
el año 1970, habéis ampliado y construido la casa per le Opere di Ministero Pasto-
rale, la Casa Canonica e completava la facciata della chiesa ed abbete dotato la
chiesa di un campo sportivo per i giovanni ed i ragazzi. Y todo lo habéis hecho con
esfuerzo, con amor y con generosidad porque habéis querido agradecer al Señor el
don de la fe, de la Iglesia y de la celebración del culto litúrgico, en definitiva, de la
salvación que habéis recibido gratuitamente del Señor. Y todo ello os ha compro-
metido más y más en vuestra entrega de servicio a la parroquia para que esta pueda
realizar debidamente su misión en Sant’Antimo.

San Pablo nos ayuda a reflexionar sobre nuestra dignidad cristiana y nuestra condi-
ción de miembros de la Iglesia, con estas palabras: «¿No sabéis que sois templo de
Dios?... El templo de Dios es sagrado y este templo sois vosotros» (1Co 3,16-17). He
aquí unidas la verdad y la dignidad de Dios con la verdad y la dignidad del hombre.
El Papa Benedicto XVI, en su homilía en la dedicación de la Basílica de la Sagrada
Familia, de Barcelona, aquel día histórico para nosotros el 7 de noviembre de 2010,
dijo que «como enseña el caso de Zaqueo, del que se habla en el Evangelio de hoy
(cfr. Lc 9,1-10), si el hombre deja entrar a Dios en su vida y en su mundo, si deja que
Cristo viva en su corazón, no se arrepentirá, sino que experimentará la alegría de
compartir su misma vida siendo objeto de su amor infinito».

Vivir la vocación bautismal de ser piedras vivas de la Iglesia, contribuye a que las co-
munidades, a que vuestra querida parroquia de Santa Lucía, sean un clamor evan-
gelizador que anuncien Jesucristo a todas las personas y les propicien un encuentro
personal con él, el único que, como nos ha dicho Benedicto XVI en su primera encí-
clica, nos permite empezar a ser cristianos (cfr. Dios es amor, n. 1). Hoy es urgente
la nueva evangelización. La Iglesia existe para evangelizar y esta misión es aún más
necesaria en nuestras sociedades de nuestro occidente europeo.
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Dedicar vuestro bello templo parroquial en medio de estas sociedades tiene un sig-
nificado importante. A ella se refirió Benedicto XVI, en su homilía en Barcelona, al
afirmar que pensaba que la dedicación de un templo, «en una época en la que el hom-
bre pretende edificar su vida de espaldas a Dios, como si ya no tuviera nada que de-
cirle, resulta un hecho de gran significado». A todos los cristianos nos corresponde
mostrar juntos al mundo el rostro de Dios, que es amor y el único que puede respon-
der al anhelo de plenitud del hombre. Esa es la gran tarea, mostrar a todos que Dios
es Dios de paz y no de violencia, de libertad y no de coacción, de concordia y no de
discordia. 

La dedicación de la iglesia parroquial y del altar os ayudará a sentiros más consagra-
dos a Dios por el sacramento del bautismo que habéis recibido y que vuestra vida
es más y más para Dios y para los hermanos, poniéndoos al servicio de la comuni-
dad parroquial y del pueblo. Todos vosotros, como comunidad parroquial, mirando
atrás podéis constatar que vuestra comunidad ha recorrido un largo camino en la
construcción material y espiritual de la identidad parroquial, dando testimonio de
la presencia amorosa del Señor en este territorio a todas las personas que viven aquí.

Al dedicar este templo parroquial, suplico al Señor de nuestras vidas que desde este
altar, que ahora va a ser ungido con óleo santo y sobre el que se consume el sacrifi-
cio del amor de Cristo, brote un río constante de gracia y caridad sobre esta parro-
quia y pueblo y sus gentes, y sobre el mundo entero. La dedicación de esta iglesia
pone de relieve que es signo del verdadero santuario de Dios entre los hombres. Para
el cristiano todo hombre es un verdadero santuario de Dios, que ha de ser tratado con
sumo respeto y cariño sobre todo cuando se encuentra en necesidad.

En estos momentos de grave crisis económica en que muchos hogares afrontan se-
rias dificultades económicas, las piedras vivas de la Iglesia hemos de multiplicar
los gestos concretos de solidaridad efectiva y constante, mostrando así que la caridad
es el distintivo de nuestra condición cristiana. 

Omelia dell’ Eminentissimo Cardinale Arcivescovo di Barcellona,
Dr. Lluís Martínez Sistach nella Messa di Dedicazione della Chiesa e
dell’Altare della parrocchia di Santa Lucia in Sant’Antimo il 27 No-
vembre dell’anno 2011 (ITALIÀ)

Fratelli e sorelle, ci siamo riuniti per celebrare l’Eucaristia domenicale, il memoria-
le della morte e resurrezione del Signore che ha meritato la nostra salvezza. E se è
vero che per una comunità parrocchiale l’Eucaristia è sempre una autentica festa,
oggi, per questa comunità di Santa Lucia in Sant’Antimo, lo è ancor di più perchè
consacreremo questa Chiesa parrocchiale e il suo Altare a Dio per dedicarla solen-
nemente al culto liturgico, come casa di Dio e casa della Comunità parrocchiale.

Desidero ringraziare Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Angelo Spinillo, vescovo
di questa cara diocesi di Aversa, e il parroco, Mons. Salvatore Coviello, che mi han-
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no invitato a presiedere questa celebrazione. È tutta la Chiesa diocesana che questa
sera è presente in questa celebrazione perchè dov’è presente il Vescovo diocesano si
fa presente l’intera Chiesa diocesana. Moltissime grazie, Eccellenza Reverendissi-
ma, per il suo invito e la Sua partecipazione. Voglio ringraziare questa Parrocchia di
Santa Lucia anche perchè il Padre Mario Buonanno è parroco in una parrocchia e
Santuario nella città di Tarragona, arcidiocesi che ho servito come Arcivescovo,
realizzando un lavoro pastorale molto significativo e al quale mi unisce una amici-
zia sacerdotale.

La nostra celebrazione è una festa perchè con questa dedicazione della Chiesa par-
rocchiale culmina l’adempimento di tutta la Comunità per la costruzione di questa
Chiesa. Il compimento di quest’impegno mette in rilievo la partecipazione attiva e
responsabile di tutti i fedeli di questa parrocchia nella vita e nella missione della co-
munità parrocchiale.

Il nome di Chiesa si attribuisce principalmente alla Comunità dei cristiani che si riu-
niscono per celebrare la fede, per conoscerla un po’ di più e per dare testimonian-
za di carità. Più che alla costruzione, ovvero, al tempio, il nome di Chiesa si attri-
buisce alla comunità dei fedeli. Ecco perchè nel testo della lettera di San Paolo ai
Corinti, l’apostolo afferma che i Cristiani sono un edificio costruito da Dio. E conti-
nua dicendo: «Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?»
(1Cor 3,16).

La dedicazione di questa Chiesa parrocchiale e dell’altare ci aiuta a prendere mag-
giore consapevolezza del fatto che tutti i battezzati siamo pietre vive della Chiesa.
Prima di iniziare le unzioni dirò a voce alta: «il Signore santifichi con la sua po-
tenza questa casa e questo altare, perchè siano segno visibile del mistero di Cristo
e della Chiesa» (Rituale, n.o 64).

Questa casa, questa Chiesa, non è una casa qualsiasi, ma «il tabernacolo di Dio con
gli uomini». La Chiesa che ha qui la sua casa è, in Cristo, il tempio dove Dio abita, e
questo «tempio è santo, è una costruzione di Dio, un edificio di Dio». Il Signore cos-
truisce questo tempio formato da pietre vive con tutti i suoi figli e figlie perchè siano
la Chiesa che vive del Signore, annuncia senza frontiere la Buona Nuova, si riunisce per
celebrare la fede e dà testimonianza della carità verso i fratelli poveri e bisognosi.

Come potete vedere, la dedicazione della Chiesa edificata da mani di uomini ci riman-
da costantemente alla Chiesa di pietre vive costruita dal Signore nello Spirito. Per
questo l’apostolo Pietro ci dice che noi cristiani dobbiamo rassomigliare al Signo-
re, che è la pietra viva; gli uomini l’avevano rifiutata, però agli occhi di Dio è «pie-
tra scelta e di gran valore», è la pietra angolare. Anche noi siamo pietre vive e come
tali dobbiamo lasciare che Dio faccia di noi un tempio spirituale, un sacerdozio san-
to, che offrirà vittime spirituali, accettabili a Dio, per Gesù Cristo (cfr. 1Pe 2,4-6).

Tutti avete la consapevolezza di essere pietre vive della Chiesa di Gesù Cristo in ques-
ta comunità parrocchiale. Dedichiamo il tempio e l’altare dopo molti anni di esis-
tenza della comunità parrocchiale. La vostra presenza come comunità cristiana e
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quella di ciascuno di voi come cristiani, ha offerto un’immagine della Chiesa e de-
lla presenza del Signore nel paese e tra i suoi abitanti. Perchè se è vero che un tempio
in un paese o città è una presenza del Dio invisibile, lo è ancor di più la presenza dei
cristiani quando danno una testimonianza fedele e coerente della propria fede e del
proprio amore a Dio e ai fratelli.

Carissimi fratelli e sorelle di questa parrocchia di Santa Lucia, il vostro parroco Don
Salvatore, fin dalla sua nomina come responsabile di tutti voi, si è messo subito all’o-
pera per completare la Chiesa e far crescere la comunità parrocchiale. Avete ini-
ziato l’edificazione della Chiesa nell’anno 1970, avete ampliato e costruito la casa
per le Opere di ministero pastorale, la Casa Canonica, ultimamente avete comple-
tato la facciata con il campanile ed avete dotato la parrocchia di un campo sportivo
per i giovani ed i ragazzi. E tutto questo lo avete realizzato con grande sforzo, amo-
re e con generosità perchè avete voluto ringraziare il Signore per il dono della fe-
de, della Chiesa e della celebrazione del culto liturgico, in definitiva, per la salvez-
za che avete ricevuta gratuitamente dal Signore. E tutto ciò vi ha impegnati sempre
di più a dedicarvi al servizio della Parrocchia di Santa Lucia, perchè questa possa
realizzare dovutamente la sua missione a San’Antimo.

San Paolo ci aiuta a riflettere sulla nostra dignità cristiana e la nostra condizione di
membri della Chiesa, con queste parole: «Non sapete che siete tempio di Dio?... Il
tempio di Dio è sacro e questo tempio siete voi» (1Co 3,16-17). Ecco qui unite la ve-
rità e la dignità di Dio con la verità e la dignità dell’uomo. Il Papa Benedetto sedi-
cesimo, nella sua omelia nella dedicazione della Basilica della «Sagrada Familia»
di Barcellona, il 7 novembre del 2010, giorno storico per tutti noi, disse che «come
ci insegna la storia di Zaccheo, di cui parla il vangelo (cfr. Lc 9,1-10), se l’uomo las-
cia entrare Dio nella sua vita e nel suo mondo, se lascia che Cristo viva nel suo cuo-
re, non se ne pentirà, e sperimenterà l’allegria di condividere la sua stessa vita essen-
do oggetto del suo amore infinito».

Vivere la vocazione battesimale di essere pietre vive della Chiesa, contribuisce a che
le comunità cristiane, a che la vostra cara parrocchia di Santa Lucia, siano un clamo-
re evangelizzatore, a che annunzino Gesù Cristo a tutte le persone e propizino loro un
incontro personale con Lui, l’unico che, come ci ha detto il Papa Benedetto XVI nella
sua prima enciclica, ci permette di cominciare ad essere cristiani (cfr. Dio è amore,
n. 1). Oggi è urgente la nuova evangelizzazione. La Chiesa esiste per evangelizzare e
questa missione è ancora più necessaria nelle società del nostro occidente europeo.

Dedicare il vostro bel tempio parrocchiale in mezzo a questa società ha un significa-
to importante. A questo si riferiva il Papa Benedetto XVI, nella sua omelia a Barce-
llona, nell’affermare che pensava che la dedicazione di un tempio, «in un’epoca in
cui l’uomo pretende costruire la sua vita al margine di Dio, come se non avesse più
nulla da dirgli, risulta un fatto di un grande significato». Spetta a tutti noi cristiani
mostrare al mondo il volto di Dio, che è amore ed è l’unico che può rispondere all’a-
nelito di pienezza dell’uomo. Questa è la grande missione, mostrare a tutti che Dio
è Dio di pace e non di violenza, di libertà e non di costrizione, di concordia e non
di discordia.
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La dedicazione della Chiesa parrocchiale e dell’altare vi aiuterà a sentirvi più con-
sacrati a Dio per il sacramento del Battesimo che avete ricevuto e che la vostra vita
è ancor di più per Dio e per i fratelli, mettendovi al servizio della comunità parroc-
chiale e della società. Tutti voi come comunità parrocchiale, guardando indietro po-
tete costatare che la vostra comunità ha percorso un lungo camino nella costruzione
materiale e spirituale dell’identità parrocchiale, dando testimonianza della presen-
za amorosa del Signore in questo territorio e a tutte le persone che vivono qui.

Nel consacrare questo tempio parrochiale supplico il Signore delle nostre vite, che
da quest’altare, che adesso sarà unto con l’olio santo e sul quale si consuma il sa-
crificio dell’amore di Cristo, sgorghi un fiume costante di grazie e amore sui tutti
voi, fedeli di questa parrocchia, sul paese e i suoi abitanti e sul mondo intero. La
dedicazione di questa Chiesa mette in rilievo che essa è segno del vero Santuario di
Dio tra gli uomini. Per il cristiano ogni uomo è un vero santuario di Dio, il quale
deve essere trattato con sommo rispetto e affetto, soprattutto quando si trova in dif-
ficoltà.

In questi momenti di grave crisi economica in cui molte famiglie affrontano serie diffi-
coltà economiche, noi, pietre vive della Chiesa, dobbiamo moltiplicare i gesti concre-
ti di solidarietà effettiva e costante, mostrando così che l’amore è il distintivo della
nostra condizione di cristiani.

Sotto la protezione di Santa Lucia (e della Madonna) possiamo tutti, come membra
vive di Cristo e della Chiesa, suo corpo místico, contribuire alla costruzione di una
società più umana, più giusta e solidale, sempre attenta alle necessità dei nostri fra-
telli più bisognosi.

La Vergine Maria, dimora tutta consacrata a Dio, sia per noi modello di pietra viva
impiegata per la costruzione della grande famiglia di Dio, stella che orienta il nos-
tro cammino nella storia, forza e rifugio nelle prove, punto di riferimento della fede,
esempio di disponibilità al progetto di Dio e di sollecitudine per le necessità delle per-
sone più bisognose, icona di vera donna, di sposa e di madre. A lei affidiamo le nos-
tre vite, i nostri progetti e le nostre speranze, perchè li porti sull’altare del suo Figlio
Gesù e in lui possiamo diventare anche noi pietre vive del tempio del Signore, sacrifi-
cio gradito Dio per l’avvento del suo Regno. E così sia.

Paraula i Vida

Fa un any de la memorable visita de Benet XVI (6/11/2011)

Amb joia, la ciutat de Barcelona va viure la visita apostòlica del Sant Pare Benet XVI
els dies 6 i 7 de novembre de 2010, per a la dedicació de la basílica de la Sagrada Fa-
mília i la visita a l’Obra Benèfico-Social Diocesana del Nen Déu. Fou un autèntic do
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de Déu. El Sant Pare visità la nostra Església diocesana i ens manifestà el seu afec-
te i la seva sol·licitud pastoral. Al peu de l’avió que el retornava a Roma, em va dir
que s’emportava un record inoblidable d’aquesta visita. Nosaltres també en conser-
vem un record inoblidable.

Aquests dies es compleix el primer aniversari d’aquells esdeveniments. La litúrgia
de l’Església té el costum de remarcar la dedicació d’un temple celebrant-ne l’ani-
versari. Això és el que avui farà l’arxidiòcesi amb una celebració de l’eucaristia a la
mateixa basílica de la Sagrada Família. És una bona ocasió per donar gràcies a Déu
per la visita apostòlica del nostre estimat Sant Pare, per renovar els nostres sentiments
de comunió i afecte envers ell, i per recordar i posar en pràctica els missatges que ens
va deixar durant la seva estada entre nosaltres.

Aquesta celebració també és una ocasió per donar gràcies a Déu pel do del sacerdo-
ci ministerial fet per Jesucrist a la seva Església. Tota ordenació sacerdotal és una
molt bona ocasió per agrair aquest do del Senyor, com ho va ser el passat 23 d’oc-
tubre quan, en la mateixa basílica de la Sagrada Família, vaig tenir el goig d’ordenar
sis nous preveres. 

En la celebració d’avui farem una especial memòria d’una ordenació que tingué lloc
ara fa cinquanta anys a l’església parroquial de Santa Maria de Cornellà. L’arquebis-
be Gregori Modrego Casaus imposava les seves mans d’apòstol a trenta-sis diaques
de Barcelona, entre els quals hi havia el que avui té confiada la missió de servir
com a arquebisbe la comunitat catòlica de Barcelona.

Han passat cinquanta anys durant els quals ens hem esforçat a servir l’Església en
el lloc i en els ministeris que han configurat el camí personal de cada un d’aquells
nous preveres ordenats pel recordat doctor Modrego. Vàrem acceptar la crida del
Senyor i ens hem esforçat a ser-li fidels. Dia rere dia, hem anat repetint amb joia més
madura aquell sí inicial a Jesucrist. Perquè dia rere dia hem sentit el ressò d’aquella
mateixa crida en la Paraula, en l’Església i en el món.

En celebrar les noces d’or sacerdotals, ens preocupa que en el futur manquin a les
nostres comunitats cristianes els preveres. Per això, la celebració d’avui té una clara
intenció d’invitació als joves que es puguin sentir cridats al sacerdoci a dir el seu sí
al Senyor. D’aquesta manera, la celebració d’avui unirà el record de la visita i la
dedicació pel Sant Pare de la nova basílica amb l’acció de gràcies pel do del sacer-
doci i la pregària per les vocacions sacerdotals. I també inclourà un signe de solida-
ritat amb les persones que pateixen les conseqüències de la crisi actual. Agraeixo a
les persones que ens vulguin acompanyar amb el seu afecte i la seva pregària. I
també agraeixo les aportacions que es puguin fer al projecte destinat als joves sense
feina que gestionarà la nostra Càritas Diocesana. 

† Lluís Martínez Sistach 
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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La teva Església amb tu, amb tots (13/11/2011)

Celebrem aquest diumenge la jornada de «Germanor», que aquest any té com a lema
«La teva Església amb tu, amb tots». Aquesta jornada té com a finalitat incrementar
la consciència que els catòlics pertanyem a l’Església diocesana, a l’Església de Je-
sucrist que és, viu i actua a Barcelona.

Benet XVI, a la Jornada Mundial de la Joventut celebrada el passat estiu a Madrid,
va afirmar que «l’Església no és una simple institució humana com una altra qual-
sevol, sinó que està estretament unida a Déu. El mateix Crist es refereix a ella com
la seva Església». El Sant Pare va dir també que no es pot separar Crist de l’Esglé-
sia, com no es pot separar el cap del cos. L’Església no viu de si mateixa sinó del Se-
nyor. Ell és present al bell mig de l’Església i li dóna vida, aliment i fortalesa.

La missió de l’Església consisteix a anunciar Jesucrist, ja que l’Església existeix per
a evangelitzar; és a dir, per a ser el sagrament de Jesucrist, com va dir el Concili Vati-
cà II. El Sant Pare, en l’homilia que va pronunciar ara fa un any en la solemne dedi-
cació de la basílica de la Sagrada Família, ens va dir —en una expressió molt profun-
da teològicament— que «l’Església no té consistència per ella mateixa; està cridada
a ser signe i instrument de Crist, en pura docilitat a la seva autoritat i en total servei al
seu mandat».

Seguir Jesús en la fe comporta caminar amb ell en la comunió de l’Església. No es
pot seguir Jesús en solitari, ens va dir també el Sant Pare durant la darrera Jornada
Mundial de la Joventut. Qui cedeix a la temptació d’anar pel seu compte o de viure
la fe segons la mentalitat individualista que predomina a la societat, corre el risc de
no trobar mai Jesucrist o d’acabar seguint-ne una imatge falsa. «Tenir fe —ens recor-
dà el Sant Pare— és recolzar-se en la fe dels teus germans, i que la teva fe serveixi
igualment de suport per a la d’altres.»

Per tant, hem de sentir-nos membres actius de l’Església de Jesucrist que viu i actua
en cadascuna de les Esglésies locals o diocesanes. Això ens demana que ens sentim
Església i que ens esforcem a «sentir amb l’Església», segons la famosa frase de sant
Ignasi de Loiola en els seus «Exercicis espirituals».

Sentir-se membres de l’Església ens ha de portar a implicar-nos més en les tasques
pastorals i socials de l’Església i també en el seu sosteniment econòmic, fent-ho se-
gons les diverses formes que s’ofereixen als catòlics, des de posar la creueta en la de-
claració de la renda en favor de l’Església catòlica —i també en favor de les «altres
finalitats socials»— fins a les subscripcions periòdiques per al sosteniment de l’Es-
glésia diocesana o els donatius en la col·lecta que es fa en la diada de «Germanor»
a totes les esglésies.

Les aportacions van destinades al Fons Comú i amb aquest fons s’han de mantenir
totes les activitats pastorals i materials de l’Església diocesana que estan al servei de
tots els ciutadans, especialment dels pobres i necessitats.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Gaudí a Roma (20/11/2011)

Especialment des de la visita apostòlica del Sant Pare Benet XVI a Barcelona, la basí-
lica de la Sagrada Família i l’arquitecte Antoni Gaudí desperten un altíssim interès
arreu del món. Una expressió molt significativa d’aquest interès és l’exposició que
el proper 24 de novembre s’obrirà a la Ciutat del Vaticà, prop de la basílica de Sant
Pere, on restarà oberta fins el 15 de gener de 2012.

La mostra, que es realitza a proposta i sota els auspicis del Pontifici Consell per a la
Cultura, té com a títol «Gaudí i la Sagrada Família de Barcelona. Art, ciència i espi-
ritualitat». En l’apartat de l’«Art» es presentarà l’obra cimera de Gaudí, la basílica
de la Sagrada Família, però també altres edificis de l‘arquitecte. En l’apartat titulat
«Ciència» es presentaran els aspectes tècnics de la seva arquitectura, tan innovado-
ra. En l’apartat dedicat a l’«Espiritualitat» es proposarà als visitants el missatge reli-
giós del nostre arquitecte més universal.

Paral·lelament a l’exposició s’organitzaran a Roma diverses activitats, entre les quals
destaquen una sessió acadèmica que porta per títol «Arquitectura: símbol i sagrat. Un
segle després de Gaudí», que anirà a càrrec de monsenyor Gianfranco Ravasi, pre-
sident del Pontifici Consell per a la Cultura. Una segona sessió acadèmica estarà de-
dicada a la presentació de «L’època de Gaudí a Catalunya i a Itàlia», amb la participa-
ció de Giovanni Maria Vian, director de L’Osservatore Romano, i de Ricard Torrents,
primer rector de la Universitat de Vic. Com a cloenda dels actes i de l’exposició, l’Es-
colania de Montserrat oferirà un concert a la Basílica de Santa Maria in Trastevere el
13 de gener de 2012.

Aquesta presència de Gaudí i de la seva arquitectura a la Ciutat Eterna referma els
llaços de col·laboració de l’Arquebisbat de Barcelona amb el Pontifici Consell per
a la Cultura, iniciats per la Fundació Joan Maragall en temps del cardenal Poupard.
Aquesta col·laboració posa en relleu el treball per promoure el diàleg entre la fe i la
cultura que es fa a casa nostra. Igualment, es donarà a conèixer Catalunya i el paper
que hi juga el cristianisme.

És ben significatiu que dues institucions de l’Església hagin expressat el seu interès
per Gaudí i la seva basílica. El cardenal Ravasi ha programat amb mi una celebra-
ció a Barcelona entorn de l’obra gaudiniana de l’anomenat Atri dels gentils, una
trobada de diàleg entre fe i cultura que estarà centrada en l’art i la bellesa. I el respon-
sable del Pontifici Consell per a la Nova Evangelització, l’arquebisbe Rino Fisiche-
lla, ha escollit la basílica de Gaudí com a emblema del nou organisme i ha decidit
celebrar a Barcelona i a onze altres grans ciutats europees l’anomenada Missió Me-
tròpolis, prevista per a la Quaresma del proper any.

Benet XVI, al vespre d’aquell diumenge 7 de novembre de l’any passat, en acomia-
dar-se de Barcelona, em va dir que s’emportava un record inoblidable de la celebra-
ció d’aquell matí a la Sagrada Família. Ara hem d’esperar que la presència a Roma
de la seva obra, per mitjà d’aquesta exposició, ajudi que es conegui l’artista genial i
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el cristià exemplar que fou Antoni Gaudí, del qual esperem que sigui el primer arqui-
tecte de la història beatificat per l’Església.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Advent, temps d’esperança (27/11/2011)

El nou any litúrgic s’inicia amb el temps d’Advent, quatre setmanes abans de Na-
dal. L’escalfor de la festa familiar i entranyable de Nadal manté un clima de reno-
vada esperança en el nostre món; perquè Advent significa precisament això: espe-
rança.

En la societat actual l’esperança resulta difícil i fatigosa. Es respira més aviat resig-
nació, desencís i fins i tot s’arriba a la frustració i a la desesperació. D’una manera
especial enmig de la crisi econòmica que vivim, més greu i persistent del que sem-
blava a l’inici.

Cada dia són més fortes les veus que ens ajuden a veure que la crisi no és només fi-
nancera o econòmica, sinó també una crisi de valors, una crisi moral. El cristià cal
que sàpiga que els seus valors no són pas els del món i que ha estat cridat a viure la
seva fe entre contrarietats i lluites.

Advent és temps d’esperança avui i enmig del nostre món. El Senyor ve contínua-
ment. En la celebració litúrgica de l’Advent coexisteixen tres dimensions històriques:
el memorial del passat a Betlem quan el Fill de Déu posà el seu tabernacle entre
nosaltres, el misteri de Nadal que s’actualitza en el present i l’anticipació del futur.
Fonamentats en la fe en un Salvador que va venir, ara vivim en l’amor a aquell que
per nosaltres es va fer home i està sempre amb nosaltres, i vivim l’esperança que el
Crist vindrà a donar plenitud a la seva redempció. Per això, les pregàries de l’Es-
glésia, sobretot en aquest temps d’Advent, estan amarades d’esperança. I en totes les
celebracions de l’eucaristia, quan Jesús torna a néixer a l’altar, li diem: «Esperem
el vostre retorn, Senyor Jesús.»

Aquest any inaugurem el cicle litúrgic amb el clam d’Isaïes que ens invita a reconèi-
xer i a viure el primat de Déu enmig de temps de crisi, també de crisi religiosa: «Vós,
Senyor, sou el nostre pare, el vostre nom és des de sempre el nostre redemptor». Tam-
bé avui és una realitat la constatació del profeta: «No hi ha ningú que invoqui el vos-
tre nom, que es recolzi en vós en desvetllar-se, perquè ens heu amagat la vostra mi-
rada i ens abandoneu a les nostres culpes.»

Tanmateix, Isaïes, tan realista, no és un profeta de calamitats, perquè confia plena-
ment en Déu, i per això confessa esperançat: «Però enmig de tot, Senyor, sou el
nostre pare; nosaltres som l’argila i vós el terrisser; tots som obra de les vostres
mans.»
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Voldria recomanar, com a lectura espiritual per aquest temps d’Advent, la segona en-
cíclica del nostre Sant Pare, dedicada precisament a l’esperança cristiana. El títol, ci-
tant sant Pau, és Salvats en esperança. En aquest document, Benet XVI ens recorda
que «qui no coneix Déu, encara que tingui moltes esperances, en el fons està sense
esperança, sense la gran esperança que sosté tota la vida. La vertadera, la gran espe-
rança de l’home que resisteix malgrat totes les desil·lusions, només pot ser Déu, el
Déu que ens ha estimat i que ens continua estimant fins a l’extrem, fins al compli-
ment total». 

La paraula del Sant Pare, d’aquesta manera, es fa ressò del missatge d’Isaïes: «Pe-
rò, enmig de tot, Senyor, vós sou el nostre pare.» Aquí recolza l’esperança invenci-
ble del creient i especialment del creient cristià: en el primat de Déu.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Notes de premsa

ARQUEBISBAT DE BARCELONA

Basílica de la Sagrada Família
Primer aniversari de la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família 

i 50è aniversari de l’ordenació sacerdotal del Dr. Lluís Martínez Sistach

Diumenge 6 de novembre de 2011, 17 h

Indicacions per als mitjans informatius

L’accés dels mitjans de comunicació, inscrits per cobrir l’acte, a la basílica serà per la
porta de les Escoles, situada a la cruïlla entre els c/ Sardenya i Mallorca (adjuntem
planell de situació), on se’ls rebrà i se’ls acompanyarà al lloc destinat per a ells. L’ho-
ra de convocatòria és a les 16 h.

Si hi ha algun mitjà que no s’ha inscrit però que està interessat en cobrir l’acte, enca-
ra pot fer-ho. El període es tancarà dos dies abans de l’acte, és a dir, el divendres
4 de novembre, a les 14 h. D’aquesta manera, se’ls podrà reservar un espai a la basí-
lica per a la realització de la seva tasca. 

Barcelona, 2 de novembre de 2011
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Articles i declaracions

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

La exposición «Arte, ciencia y espiritualidad» es una panorámica sobre la obra del ge-
nial arquitecto de la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.

El arte de Gaudí en Roma

Más de cinco mil personas llenaban el pasado 6 de noviembre las bellísimas naves
de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona para conmemorar con la eucaris-
tía el primer aniversario de su solemne dedicación, que fue presidida por el Santo Pa-
dre Benedicto XVI, el 7 de noviembre de 2010.

En aquel momento culminante de la ceremonia, después de escuchar la lectura de
la carta del Santo Padre dirigida al cardenal-arzobispo en su jubileo sacerdotal y el
mensaje del cardenal secretario de Estado, en nombre del Santo Padre, a toda la co-
munidad diocesana, los asistentes vieron aparecer en las numerosas pantallas de te-
levisión esparcidas por toda la basílica la figura de Benedicto XVI. Y pudieron escu-
char de sus labios las palabras que había pronunciado aquella misma mañana, a la
hora del rezo del angelus.

Esto fue lo que dijo el Santo Padre: «Recuerdo que mañana hace un año, en Barce-
lona, tuve la alegría de dedicar la basílica de la Sagrada Familia, admirable suma de
técnica, belleza y fe, que concibió el Siervo de Dios Antonio Gaudí, genial arqui-
tecto».

La comunidad reunida aquella tarde en la Sagrada Familia acogió el mensaje y las
palabras del Papa con un prolongado aplauso. En aquel momento todos pudimos
revivir el clima gozoso de aquel otro domingo, el 7 de noviembre de 2010, cuando
Benedicto XVI estuvo entre nosotros para dedicar el templo de la Sagrada Familia,
al que concedió el título de basílica menor con la bula Templum Dei et Christifide-
lium communitatis, fechada y firmada con el Anillo del Pescador aquel mismo día en
la ciudad de Barcelona.

Al escuchar las palabras de Benedicto XVI, vinieron de nuevo a mi memoria aquellas
otras que me dijo en la sede del Arzobispado de Barcelona, a la hora del almuerzo, en
el día de la dedicación de la basílica: «De la celebración de esta mañana conservaré
un recuerdo inolvidable». Y nos ha emocionado mucho poder escuchar de nuevo
que su jornada barcelonesa le produjo una gran alegría en su corazón de padre.

También nosotros conservamos un recuerdo emocionado y agradecido de la visita del
Papa a Barcelona aquel 6 y 7 de noviembre de 2010. Nos hemos sentido —enton-
ces y ahora— profundamente amados por el Papa y llamados a revitalizar nuestra
fe católica y a estrechar los lazos de comunión con el sucesor de Pedro. 
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Estos hechos y estos sentimientos son los que deseamos expresar con la iniciativa de
la exposición sobre «Gaudí y la Sagrada Familia en Barcelona. Arte, ciencia y espi-
ritualidad», que se abrirá el día 24 de noviembre en el Braccio di Carlo Magno,
junto a la plaza de San Pedro, y donde se podrá visitar hasta el 15 de enero del pró-
ximo año. Hemos puesto una gran ilusión en poder traer a la Ciudad Eterna la obra
de un arquitecto genial y de un cristiano ejemplar, que tiene introducido el proceso
de canonización. Antoni Gaudí es un catalán cada día más universal, el creador de la
basílica de la Sagrada Familia. 

Esta exposición, en Roma, quiere ser sobre todo un acto de agradecimiento al San-
to Padre por los motivos expuestos y también al Pontificio Consejo para la Cultura y
el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, por el interés
y la sensibilidad que han manifestado hacia la Basílica de la Sagrada Familia y ha-
cia la figura de su genial arquitecto, sin olvidar las dos iniciativas promovidas por es-
tos Dicasterios que van a tener lugar en la ciudad de Barcelona durante el próximo
año: la sesión del «Atrio de los Gentiles» y la realización simultánea de la «Misión
Metrópolis» en Barcelona y en otras once grandes ciudades europeas.

La exposición se estructura en cinco ámbitos a fin de situar histórica y artísticamen-
te la figura de Gaudí y su obra, especialmente en la Sagrada Familia. El primer ám-
bito presenta la vida y obra de Gaudí y el proceso constructivo seguido en la basí-
lica desde los inicios en 1882. El segundo ámbito se centra en el arte en el conjunto
de las obras de Gaudí. Para entender el templo de la Sagrada Familia hay que cono-
cer otros edificios que también levantó y que sus elementos formales, cromáticos
y simbólicos posteriormente el arquitecto aplicó a su obra emblemática. Otro ámbi-
to es el de la ciencia y la tecnología. Gaudí es mucho más que el autor de unas for-
mas originales y exuberantes. Su arquitectura tiene un fundamento racional y sus
cálculos una base científica, todo lo cual se ha podido constatar con ayuda de la
informática. En el ámbito de la espiritualidad se pone de relieve que todos los ele-
mentos arquitectónicos y ornamentales que hay en la basílica de la Sagrada Fami-
lia, más allá de su funcionalidad, hacen referencia al mensaje cristiano. La exposi-
ción acaba con la proyección de un audiovisual que recoge los momentos más
significativos de la ceremonia de dedicación del Templo por el Papa Benedicto XVI,
el día 7 de noviembre de 2010, y hace un recorrido por la arquitectura interior y ex-
terior de la basílica.

La Archidiócesis de Barcelona y Cataluña están orgullosas de poder presentar en Ro-
ma una parte importante de nuestra cultura milenaria que se asienta en sus raíces cris-
tianas y que da frutos de arte y espiritualidad. Benedicto XVI, en la homilía de la
dedicación de la basílica, se preguntó: «¿Qué hacemos dedicando este tempo?» Y
respondió: «En el corazón del mundo, ante la mirada de Dios y de los hombres, en
un humilde y alegre acto de fe, levantamos una inmensa mole de materia, fruto de
la naturaleza y de un inconmensurable esfuerzo de la inteligencia humana, construc-
tora de esta obra de arte. Ella es un signo visible del Dios invisible, a gloria del cual
alzamos estas torres, saetas que apuntan al absoluto de la luz y de Aquel que es la
Luz, la Altura y la Belleza misma». 
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La presencia de la basílica en el centro de nuestra ciudad de Barcelona y visible des-
de cualquier parte, tiene un significado profundo y muy beneficioso en una época en
la cual el hombre pretende edificar su vida de espaldas a Dios, como si Dios no exis-
tiera. Es la presencia de la trascendencia en medio de la vida secular de la ciudad. Por
ello el Papa, en aquella homilía, nos dijo que Gaudí «abriendo su espíritu a Dios ha
sido capaz de crear en esta ciudad un espacio de belleza, de fe y de esperanza, que
lleva al hombre a un encuentro con el que es la Verdad y la Belleza misma».

El arte de Gaudí buscaba su inspiración en Oriente y especialmente en Grecia, y era
un gran admirador de la cultura mediterránea, sobre todo de su luz. Por eso, creemos
que una renovada comprensión de su obra nos hermana a todos los pueblos de las ri-
beras del Mediterráneo. Esperamos que esta exposición logre expresar en el centro
de la catolicidad un mensaje en el que se hermanan el arte, la ciencia y la espiritua-
lidad, a partir de aquellos tres libros en los que, como nos recordó magistralmente el
Papa en Barcelona, Gaudí «se alimentaba como hombre, como creyente y como ar-
tista: el libro de la naturaleza, el libro de la Sagrada Escritura y el libro de la Litur-
gia. Así unió la realidad del mundo y la historia de la salvación, tal como es narrada
en la Biblia y actualizada en la Liturgia».

Gaudí decía que en el Templo de la Sagrada Familia todo es providencial. Hoy que
tenemos la urgencia de la evangelización, disponemos en Barcelona de un monumen-
to religioso bellísimo, originalísimo y riquísimo en simbología bíblica, eclesiológi-
ca, catequética y litúrgica, que constituye un excelente medio para evangelizar a los
hombres y mujeres de nuestro tiempo.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona

24 de noviembre de 2011
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Secretaria general

Nomenaments parroquials

11.11.11.— Mn. José Ignacio Moreno Guerrero, rector de Santa Maria, de Santa Co-
loma de Gramenet.

11.11.11.— Mn. Jaume Castellví Masjuan, administrador parroquial de la parròquia
de Sant Andreu, d’Òrrius.

11.11.11.— Mn. Agustí Viñas Rexach, administrador parroquial de la parròquia de
Santa Rosa, de Santa Coloma de Gramenet.

11.11.11.— P. José Ramón Campoy, MCCI, vicari de la parròquia de Sant Josep, de Ba-
dalona.

11.11.11.— P. Alfredo Ibáñez López, sdb, vicari de la parròquia de Sant Pere Ermen-
gol, de Barcelona.

11.11.11.— Mn. Manuel Pérez Moreno, vicari de la parròquia de la Mare de Déu dels
Desemparats, de l’Hospitalet de Llobregat.

11.11.11.— Mn. Miguel Elí Ayuso Ruiz, adscrit a la parròquia de Santa Rosa, de San-
ta Coloma de Gramenet.

11.11.11.— P. Ramon Xammar Vidal, SJ, adscrit a la parròquia de Santa Anna, de Bar-
celona.

Nomenaments no parroquials

10.11.11.— Fundació CENTRE OBERT JOAN SALVADOR GAVINA. Renovació
per tres anys dels membres del patronat: Sr. Antoni Castell Riera, president; Sr. Agus-
tí Llop Vilanova, vicepresident; Sr. Lluís Framis Bach, secretari; Sr. Josep Maria Lo-
za Xuriach, tresorer; Sr. Ignasi Vives Bach, Sr. Jordi Framis Ferrer, Sra. Rocío Elvi-
ra Quezada, Sr. Jaume Cabaní Massip, Sr. Guillermo de Querol Salimei i Sra. Anna
Castro Pérez, vocals. 
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11.11.11.— Mn. Ramon Batlle Tomàs, jutge diocesà del Tribunal Eclesiàstic de Bar-
celona.

11.11.11.— P. Vicent Benedito Morant, OP, jutge diocesà del Tribunal Eclesiàstic de
Barcelona.

11.11.11.— Mn. Francesc Prieto Rodríguez, arxiprest de l’Arxiprestat de l’Hospi-
talet de Llobregat.

11. 11. 11.— Mn. Buenaventura Acero Garrido, Agent pastoral en el Servei religiós
de l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona.

11.11.11.— Mn. Carlos M. Barroso Flores, agent pastoral en el Servei religiós del
Centre Fòrum, de Barcelona.

11.11.11.— Mn. Esteve Espín Cifuentes, agent pastoral en el Servei religiós de l’Hos-
pital Trias i Pujol «Can Ruti», de Badalona.

11.11.11.— Mn. Ferran Lorda Donat, agent pastoral en el Servei religiós de l’Hospi-
tal del Mar, de Barcelona.

11. 11. 11.— Sra. Dolores Serrano Corrales, agent de pastoral en el Servei religiós de
l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona.

11.11.11.— Sr. Raúl Soldevila García, notari secretari del Tribunal Eclesiàstic de Bar-
celona.

14.11.11.— FUNDACIÓ PER A LES ESCOLES PARROQUIALS. Sr. Ignasi Garcia
Clavel, president del patronat per tres anys.

24.11.11.— Sr. Miguel Ángel Soto Fernández, confirmació en el càrrec de Germà Ma-
jor de la Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María San-
tísima de la Esperanza Macarena.

Cartes

Carta sobre els exercicis espirituals

Als preveres de l’Arquebisbat de Barcelona

Assumpte: exercicis gener 2012

Benvolguts, Déu vos guard

Tal com indica el Sr. Cardenal Arquebisbe en la seva comunicació d’avui, el Dr. Joan
Llidó Herrero, prevere de la diòcesi de Castelló, dirigirà una tanda d’exercicis espiri-
tuals adreçats a tots els preveres de l’Arquebisbat.
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Concretem-ne ara ja els detalls, a fi que, fins a inicis del proper més de gener, els pre-
veres interessats a assistir-hi puguin comunicar-ho a la secretaria general de l’Arque-
bisbat (tel. 932 701 248 - fax 932 701 303 - mgabrielc@arqbcn.cat).

Els exercicis començaran el dilluns, 9 de gener de 2012, a dos quarts d’onze del
matí, fins al divendres 13, després de dinar. Cal portar l’alba, estola blanca i el lli-
bre de la Litúrgia de les Hores.

El lloc: Casa d’espiritualitat de la Immaculada, c/ Edith Llauradó 22, 08391 Tiana,
tel. 933 954 111. Es disposa d’habitacions individuals.

El preu serà aproximadament de 46 euros per persona/dia de pensió completa.

Amb la meva salutació cordial,

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 14 de novembre de 2011

Carta sobre la constitució del Consell Presbiteral

Als preveres de l’Arquebisbat

Assumpte: estatuts del Consell Presbiteral, decret de convocatòria d’ eleccions al CP
i llistes provisionals del cens

Benvolguts, Déu vos guard

El Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona inicia la constitució del Consell Presbite-
ral de l’Arquebisbat d’acord amb els estatuts aprovats el 31 d’octubre de 2008, vi-
gents a dia d’avui. Amb aquest motiu us faig arribar la documentació següent:

1. Un exemplar dels estatuts del Consell Presbiteral aprovats el 31.10.2008, vigents
actualment,

2. Còpia del decret 34/11 de convocatòria de les eleccions al Consell Presbiteral,
3. Llistat provisional del cens per a l’elecció dels membres representants al CP

dels preveres de les circumscripcions electorals arxiprestals i dels grups funcio-
nals.

Així mateix, d’acord amb el que disposen el estatuts, cal tenir presents alguns punts
concrets del procés electoral d’ enguany:

Tal com preveu l’article 7§1 dels estatuts «La Secretaria General de l’Arquebisbat con-
feccionarà, amb la deguda anticipació, el cens electoral deIs diferents grups territo-

BAB 151 (2011) - novembre [45] 721



rials i funcionals, en els quals seran inclosos tots els preveres que tenen dret a parti-
cipar-hi, atenent el seu ministeri principal, establint les llistes corresponents».

Tanmateix «EIs preveres que per raó de les seves diverses responsabilitats pastorals
podrien estar en diverses llistes, per evitar que disposin de més d’un vot actiu i
passiu, caldrà que en ordre a la confecció de les llistes electorals, manifestin en qui-
na volen figurar» (article 8§2).

Així doncs, en base als estatuts, és la Secretaria General de l’Arquebisbat qui elabo-
ra la gran majoria de llistes del cens per a les eleccions, que seran posades a expo-
sició pública des del proper dijous, 1 de desembre fins divendres, 16 de desem-
bre de 2011, al Palau Episcopal i a la Intranet de l’Arquebisbat.

Aquells preveres que desenvolupin més d’una tasca pastoral i que eventualment po-
drien figurar en més d’una llista, figuraran inicialment a la llista corresponent al
seu ministeri principal (cfr. art. 7§1 deIs estatuts). En cas que l’ interessat vulgui dei-
xar de figurar en l’ esmentada llista i s’ estimi més votar i ser votat en una de les altres
llistes on tingui dret a figurar en virtut del que disposa el Dret Canònic, els Estatuts
aprovats el 31 d’octubre i el decret 34/11 de convocatòria d’ eleccions, ho haurà de
comunicar explícitament i expressa a aquesta Secretaria General en el mateix
període en que les llistes estiguin exposades a informació pública, és a dir, del pro-
per 1 de desembre fins el 16 de desembre de 2011.

Aquesta comunicació, de la qual haurà de quedar-ne constància per escrit, es po-
drà fer arribar a l’ adreça de correu electrònic o al fax següents:

—secgral@arqbcn.cat
—fax 932 701 303.

Un cop fineixi el període d’exposició pública de les llistes es farà la seva confecció de-
finitiva i el Sr. Cardenal Arquebisbe procedirà a la promulgació del decret de termi-
nis i procediment de les esmentades eleccions per al Consell Presbiteral, en base al
qual aquesta Secretaria General donarà les indicacions oportunes i procedirà conve-
nientment.

Amb la meva salutació cordial,

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 28 de novembre de 2011
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In Pace Christi

Mn. Malaquias Zayas Cuerpo

El dia 2 de novembre de 2011, a l’edat de 92 anys —li faltava un dia per complir els
93 anys— moria per aquest món, Mn. Malaquias Zayas Cuerpo. Va néixer el dia 3 de
novembre de 1918, a Langa de Duero, (Soria). Va estudiar al Seminari de Barcelona.
Es va ordenar prevere l’any 1944, a Montserrat. El mateix any fou nomenat coadju-
tor de la parròquia de Sant Sadurní d’Anoia. L’any 1948, coadjutor de la parròquia
de Santa Engràcia de Barcelona, com també rebé el nomenament d’oficial de la Can-
celleria i Secretaria de Càmara. El mateix any obtingué la llicenciatura en Dret Ca-
nònic, per la Universitat de Comilles. El 1949, fou nomenat capellà del Col·legi de
Religioses de l’Assumpció i Actuari del Viceprovisor. 

L’any 1950, capellà de la Comunitat i Col·legi de les Missioneres I.C. (c/ València).
El 1952, substitut del Defensor del Vincle. El 1954 Consiliari d’«Orientació Catòli-
ca Professional del Dependent» (O.C.P.D.) i consiliari de la Federació de Cristians
de Catalunya. El 1955 és nomenat capellà de la Casa de Misericòrdia. El 1957: de-
fensor del Vincle del Tribunal Eclesiàstic. El 1958: Viceprovisor Segon de la Cúria.
L’any 1960, president de la Sisena Comissió d’Estudi Preparatori del Sínode Dio-
cesà. El 1963 fou nomenat director espiritual i professor de Religió de l’Escola «Mi-
reia». El 1967 és nomenat assessor eclesiàstic de l’Hospital-Sanatori de l’Esperit
Sant, de Sant Adrià del Besòs. 

El mateix any és nomenat Vicari Episcopal per a la Administració del Béns Eclesiàs-
tics. El 1970 rep el nomenament de Jutge per als biennis 1970-1971 i 1972-1973. 

El 1974 és membre del Consell Presbiteral. El 1976, és nomenat Provisor President
del Tribunal Eclesiàstic. El 1978, Vicepresident del Consell Diocesà d’Economia, i el
1983 membre del Consell Econòmic, per a 5 anys, així com Vicari Judicial. 

L’any 1988, és nomenat canonge de la Santa Església Catedral Basílica de Barcelona. 

La missa exequial tingué lloc a la catedral de BCN. Presidí el Cardenal Arquebisbe
Dr. Lluís Martínez Sistach. Concelebraren els companys canonges, i també amb els
de la cúria judicial i altres preveres. En l’homilia el Sr. Cardenal lloà els 63 anys de
prevere, en l’estimació de Mn. Zayas vers la terra, encara que no fou la seva nadiua,
i pel seu gran mestratge en afers jurídics, i que li agraïa tot quan ell va aprendre d’ell.
També féu referència «als últims anys que va viure malalt i que fou un testimoni d’e-
xemplaritat sacerdotal d’acceptació i sacrifici». 

Al cel sia.
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Mn. Joan Maria Cascante Dávila

El dia 5 de novembre moria per aquest món, a l’edat de 90 anys, li faltaven un mes
i dos dies, pels 92 anys, Mn. Juan Maria Cascante Dávila. Havia nascut a Barcelona,
el dia 7 de desembre de 1920. Era doctor Enginyer Industrial per la Universitat de
Barcelona. Ingressà al Seminari de Barcelona i després rebé les ordres menors i pas-
sà a la Universitat Gregoriana, de Roma, on es va graduar amb el títol de doctor en
Teologia. Fou ordenat prevere, a Roma, l’any 1948. El mateix any fou nomenat co-
adjutor de la parròquia de sant Feliu de Codines. El 1949 coadjutor de la parròquia
de la Mare de Déu de la Pau de Barcelona. L’any 1951 ecònem de la parròquia de La
Guàrdia. L’any 1954 és nomenat professor de Religió a l’Escola de Perits Industrials.
També és nomenat capellà i professor de Religió del Col·legi de les Religioses Ale-
manyes.

L’any 1955 és nomenat Consiliari Delegat Diocesà de la Secció de les Menors Joves,
d’Acció Catòlica. El 1962, Consiliari de la Germandat de Perits Industrials. El 1964,
director de l’Obra de l’Adoració Nocturna Femenina Espanyola.

El 1968 és nomenat Canonge de la Santa Església catedral basílica de Barcelona i
consiliari Espiritual de la Confraria de Sant Marc Evangelista, dels Mestres Sabaters
de Barcelona.

L’any 1970, examinador prosinodal. L’any 1976 és nomenat professor Numerari de
Religió del INEM «Jaume Balmes» de Barcelona. El 1979 es renovat en el càrrec
d’examinador pro-Sinodal.

L’any 1991 es nomenat delegat Diocesà pel VIII Encontre Eclessial d’Acció de Grà-
cies. Fou un especialista notable en Mariologia, publicà articles, llibres així com par-
ticipà activament en Congressos dedicats a la Mariologia. 

El dia 7 de novembre tingué lloc a la Catedral de BCN, la missa exequial. Presidí el
Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach. Concelebraren 12 ca-
nonges del Capítol Catedral i 8 preveres més, així com el P. Luís Díez Merino, vi-
cepresident de la Societat Mariològica Espanyola. Presidiren el dol, els dos germans,
la germana i nebots del finat. També hi assistí el Dr. Àngel Fabrega, el senyor Joan
Ros Petit de la Societat Mariològica, així com d’altres membres, fidels i exalum-
nes.

En la homilia el Sr. Cardenal féu referència a les paraules de Jesús en la creu: «Déu
meu, per què m’heu abandonat?» Però, que després va venir la Resurrecció. Agraí el
bé que va fer, en l’administració del Sagrament de la Penitència, així com aportant
vocacions al servei de l’Església i ressaltà la seva gran devoció a la Mare de Déu i els
seus treballs sobre Mariologia. 

Al cel sia.
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P. Francesc X. Garcia Fillat

A l’edat de 78 anys, morí per aquest món, el dia 14 de novembre de 2011, el P. Fran-
cesc Garcia Fillat, conegut com el «Pare Paco» de l’Oratori de Sant Felip Neri, des
de on es va lliurar en cos i ànima al servei dels pobres de Jesucrist, en el ministeri de
l’Església. 

Va néixer el 8 d’agost de 1933, a Areny de la Ribagorça, (Bisbat d’Urgell, posterior-
ment de Lleida, i actualment, de Barbastro - Monzón) Va estudiar a Urgell. Fou or-
denat prevere, a Lleida, el 15 de desembre de 1957. Va ampliar estudis de Teologia a
la Universitat Gregoriana de Roma. 

Al Bisbat de Lleida va exercir els següents ministeris: des de l’any 1958: coadjutor
d’Areny; ecònom de Sopeira; capellà de Xerrallo y ecònom de les Iglesias, Sentís i
Manyanet; ecònom de Torrelameu, ecònom de Juncosa i encarrgat dels Torms; ecò-
nom de Maials i ecònom de Torrebesses, fins a l’any 1975 en què el Prelat diocesà
de Lleida accedí que pogués ser admès a la Congregació de l’Oratori de Sant Felip
Neri de Barcelona, de la qual ha estat membre, fins a la mort. 

Va exercir els ministeris de vicari a l’Hospitalet de Llobregat; coadjutor de la parrò-
quia de Sant Just i Pastor i vicari de la parròquia basílica de la Mare de Déu, les dues
de Barcelona. 

Va se el fundador de «Dit i Fet» i creà residències per a gent pobra i gran de ciutat ve-
lla de Barcelona.

La missa exequial tingué lloc a l’església de Sant Felip Neri; Presidí el vicari episco-
pal Llic. Joan Galtés Pujol. Concelebraren els preveres de l’oratori de Sant Felip Ne-
ri i d’altres.

Assistiren les persones acollides a la seva obra «Dit i Fet», així com persones dedi-
cades al món de la marginació, simpatitzants i col·laboradors del P. Paco, que va ser-
vir de tot cor els pobres i necessitats, segons les benaurances i el capítol 25 de Sant
Mateu.

Al cel sia.

Mn. Lluís Bonjorn Alambillaga

A l’edat de 88 anys morí el dia 14 de novembre de 2011, a la residència de les Ger-
manetes del Pobres, de la plaça Tetuan, de Barcelona, Mn. Lluís Bonjorn Alambilla-
ga. Havia nascut a Barcelona el dia 1 de març de 1923.

Va estudiar Ciències —Química— a la Universitat de Barcelona. Després ingressà
als Dominics i posteriorment entrà en l’Orde del Císter, concretament a l’Abadia de
San Isidro de Dueñas (Venta de Baños) cap a l’any 1942.
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Temps després, el dia 12 de maig de 1957, rebé l’ordenació sacerdotal. 

A l’any 1969 és nomenat regent de la parròquia de Sant Jaume Sesoliveres. 

L’any 1977 és incardinat a la diòcesi de Barcelona. L’any 1979 és nomenat encarregat
de la parròquia de Santa Maria de Monistrol d’Anoia i un any després n’és l’ecònom.

L’any 1996 es jubila civilment i entra en la residència d’ancians de les Germanetes
dels Pobres del la plaça Tetuan, a Barcelona.

La missa exequial fou presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona Mons. Sebastià Tal-
tavull, amb set preveres més. En l’homilia ressaltà les virtuts del finat. 

Mn. Bonjorn havia escrit: «Avança Sol, que anticipes la glòria! / Cega’m amb la llum
de la teva Resurrecció! / Que els meus ulls no vegin ja més les ombres del que és tem-
poral i fugisser! / Tancaré els ulls per veure’t només a Tu, en el més pregon de la me-
va ànima, / sense cap mena de contaminació!»

Al cel sia.

Mn. Joan Aran Suriol

Morí a l’edat de 82 anys, el dia 15 de novembre del 2011, Mn. Joan Aran Suriol. Ha-
via nascut a Sant Andreu de la Barca, el dia 17 de març del 1929. Va estudiar al Se-
minari de Barcelona i es llicencià en Teologia per la Universitat de Comilles. L’any
1953 rebé el presbiterat, a Olesa de Montserrat. 

L’any 1953 és nomenat coadjutor de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera de Mar.
Al mateix any, de Sant Feliu de Sabadell. L’any 1959 és nomenat capellà de la «Mú-
tua Sabadellenca d’Accidents de Treball i Malalties» de Sabadell. L’any 1960 di-
rector espiritual de «l’Escola Betània» de Sabadell i vicari substitut de Santa Maria
de Barberà. L’any 1967 regent de la parròquia del Santíssim Salvador. L’any 1968 és
nomenat professor de Religió de l’Agrupació Pedagògica Femenina «Sant Nicolau»
de Sabadell. L’any 1969 és nomenat arxiprest de Sabadell. L’any 1975 és catedrà-
tic de Geografia i Història de l’INEM. L’any 1977 és nomenat ecònem de San Salva-
dor, de Sabadell. L’any 1985 és rector de la parròquia de Santa Cecília de Barcelo-
na. I el 1987 rector de la parròquia de Santa Anna de Barcelona. L’any 1989 consiliari
de la Confraria de la Mare de Déu de Guadalupe de Barcelona. L’any 1996 dirigeix
simultàniament l’activitat parroquial de Santa Anna i la de la Mare de Déu de Gràcia
(els Josepets) de Barcelona.

El dia 17 de novembre se celebrà la missa exequial, a la parròquia de Santa Anna, pre-
sidida pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, acompa-
nyat del bisbe, Mons. Pere Tena, Auxiliar emèrit, de Barcelona i de 40 concelebrants
més. També hi eren bon nombre de persones que ell havia servit en altres parròquies
i en diferents tasques pastorals i culturals. En l’homilia el Sr. Cardenal digué que: «El
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Senyor l’ha cridat i l’ha preparat. Mn. Aran era una home de fe que va servir l’Esglé-
sia i la societat.» Que «fou un pont entre Déu i els homes». També féu referència a
l’Evangeli d’Emaús, que «els deixebles trobaren la força en la fracció del pa». Que
«va viure amb confiança acceptant la seva malaltia i va ser un bon conseller com heu
comprovat molts de vosaltres». 

Al final de la cerimònia, Mn. Joan Subirà, condeixeble seu, llegí un escrit que, entre
altres coses, deia: «Que en l’última excursió del curs, amb la colla de cada mes, van
anar a inaugurar un sistema de subministrament d’electricitat geotèrmica en un com-
plex geriàtric de Castellcir. Un geriàtric bastit en terrenys de la seva família i que ell
visitava cada setmana, perquè se l’estimava com a propi.» Mn. Aran va ser rector
de parròquia i alhora era professor d’història en instituts de batxillerat: Vic, Sabadell
i Barcelona. També va escriure (el 2002) la història de Santa Anna com a monestir,
col·legiata i parròquia. També fou president per tres períodes d’una associació de ca-
pellans d’estil conciliar. 

Al cel sia.

Mn. Josep Maria Via Taltavull

Finí per aquest món, a l’edat de 78 anys, el dia 26 de novembre de 2011, Mn. Josep
Maria Via Taltavull. Va néixer al dia 15 de febrer de 1933. Va estudiar al Seminari de
Barcelona. Fou ordenat prevere l’any 1957. L’any 1958 es llicencià en Teologia, per
la Universitat Pontifícia de Salamanca, i el mateix any fou nomenat coadjutor provi-
sional de la parròquia de Santa Maria de Barberà. L’any 1960 és llicencià en Filo-
sofia i el 1961 obtingué el Grau de Doctor en Filosofia, graus concedits per la Univer-
sitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica). El mateix any va ser nomenat coadjutor de la
parròquia de Sant Josep (Santa Mònica), de Barcelona.

L’any 1964 se’l nomena professor de Filosofia, del Seminari Conciliar de Barcelo-
na. L’any 1968 és nomenat censor d’Ofici. El 1970 professor adjunt de la Facultat de
Sant Pacià, de Filosofies i Fenomenologies Religioses. L’any 1971, professor de l’A-
cadèmia de Filosofia de l’Arquebisbat de Barcelona. El 1974, professor de Forma-
ció Religiosa de la Universitat de Barcelona. El 1983, 1985, 1987 i 2001 és nomenat
membre del Consell Presbiteral, com a representant del grup de preveres dedicats a
les Institucions Eclesiàstiques d’Ensenyament. El 1988 forma part del Patronat Fun-
dació Fe-Cultura (Fundació Joan Maragall Cristianisme i Cultura). L’any 1990, 1995
i el 2000 rebé el nomenament de membre del Col·legi de Consultors, de Barcelona.
Entre els anys 1973 y el 1981 col·laborà, setmanalment, en la Secció Religiosa de «La
Vanguardia». Aquests articles de profund contingut i actualitat oren recollits més en-
davant en un volum de la col·lecció de «Quaderns» (n. 84, Barcelona, 2008) de la Fun-
dació Joan Maragall, titulat «Fe i pensament. Tria d’articles de Mn. Josep M. Via Tal-
tavull». El 1992, va ser nomenat vocal del Consell Directiu de l’Institut de Teologia
de Barcelona. L’any 1993, capellà de les Monges Agustines Ermitanyes, del Mones-
tir de Santa Magdalena, de Barcelona. 
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El dia 28 de novembre de 2011, tingué lloc la Missa exequial al Monestir de Santa
Magdalena, de les Monges Agustines. Presidí el Bisbe Auxiliar de Barcelona, Mons.
Sebastià Taltavull, que pronuncià l’ homilia. Van concelebrar 27 preveres companys
i amics. 

L’endemà, dia 29, a la capella del Seminari i de la Facultat, se celebrà una missa fu-
neral presidida pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Martínez Sistach. Varen
concelebrar el degà de la Facultat de Teologia, Dr. Armand Puig Tàrrec i degà pre-
sident de la Facultat de Filosofia de Catalunya, Dr. Joan Martínez Porcell, així com
per companys de la Facultat i 25 preveres més.

El senyor Cardenal, en l’homilia, elogià «l’agudesa, la profunditat i la intel·ligència
de Mn. Via, com a professor del Seminari, de la Facultat i de la Universitat de Bar-
celona.» Elogià «l’acceptació cristiana i sacerdotal de la seva malaltia, sempre amb
gran claredat mental i espiritual, fins a l’últim moment de la seva vida». 

Al cel sia.

Religioses difuntes

Gna. Carme de la Trinitat en religió, Carme Fernández Claveria, morí el dia 2 de no-
vembre de 2011, als 97 anys d’edat i 59 de vida religiosa. Va dedicar la seva vida a
donar a conèixer la Bona Nova i a la cura dels malalts, amb infants de Protecció de
Menors, amb infants de famílies senzilles i mancats en molts aspectes. Després d’u-
na vellesa amb les seves limitacions, portada amb una actitud de fe i de confiança
plena en el Senyor, ha entrat a la casa del Pare. L’encomanem a les seves pregàries.

728 [52] novembre - BAB 151 (2011)



Consell Pastoral Diocesà 

Crònica de la 7a reunió del CPD
del trienni 2009-2012 (12/11/2011)

El dissabte 12 de novembre de 2011, sota la presidència del Sr. Cardenal Arquebis-
be, Dr. Lluís Martínez Sistach, es reuneix el Consell Pastoral Diocesà (CPD), de les
10.30 a les 13.45 hores, a la sala Sant Jordi del Seminari Conciliar, en la seva sete-
na sessió.

L’acompanyen a la presidència Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe auxiliar i Vicari ge-
neral, i els membres del Secretariat del Consell Mn. Sergi Gordo (Secretari General
i Canceller), Sra. Anna Basiana Vers, Sr. Carlos Víctor Paunero, Sr. Joseph Maria Ro-
jo-Pijoan i Dr. Sergi Rodríguez López-Ros, que actua com a Secretari.

1. Pregària

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia.

2. Salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal Arquebisbe agraeix la presència de tots els consellers i recorda la fi-
nalitat del Consell Pastoral Diocesà, que està constituït fonamentalment per laics que,
gràcies al sacerdoci comú dels fidels, fan les seves aportacions des de la vivència
de la seva condició laical enmig del món. Això el diferencia del Consell Presbiteral,
que està integrat per preveres que, a partir del seu sacerdoci ministerial, ajuden el bis-
be en el govern de la diòcesi amb els seus consells. Per això es convoca sempre, en
primer terme, el Consell Pastoral Diocesà, les aportacions del qual es traslladen pos-
teriorment al Consell Presbiteral, la qual cosa posa de manifest els seus caràcters
complementaris.

També recorda la celebració del primer aniversari de la dedicació de la Basílica de la
Sagrada Família, tot manifestant la seva satisfacció per la forma com va ser viscuda
i pel record que el Sant Pare va tenir el mateix dia en l’Angelus. Benet XVI li ha ma-
nifestat reiteradament el record inoblidable que guarda de la visita, que —amb l’es-
tada al Nen Déu— va inaugurar un nou model de viatges pontificis, tal com s’ha evi-
denciat posteriorment. El Sr. Cardenal Arquebisbe considera un do de Déu haver
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dedicat la Sagrada Família abans de la seva finalització. Les celebracions allà enca-
ra es troben en fase d’experimentació i, ben aviat, hi haurà un equip permanent per a
la seva organització. Finalment demana els consellers que ajudin a no veure Gaudí
només com arquitecte sinó també com a cristià, com a home espiritual; cal encoma-
nar-s’hi per tal que es produeixi el miracle que el dugui a la seva beatificiació.

3. Aprovació de l’acta de la reunió anterior 

Els consellers aproven per assentiment, unànimement, l’acta de la sessió del 14/05/2011,
amb l’esmena que demana per escrit la Sra. M. Àngels Arrabal, representant dels Mo-
viments Diocesans d’Adults, que s’incorpora al redactat definitiu.

4. Proposta de dues noves zones pastorals

Mn. Joan Galtés, Vicari episcopal, informa de la proposta de creació de dues noves
zones pastorals, que sorgirien de la subdivisió de les actuals vicaries episcopals 1 i 2.
Concretament, la zona 1 donaria lloc a les zones A i B, mentre que la zona 2 confor-
maria les zones C i D. En canvi, les antigues zones 3 i 4 donaran lloc a les zones E i
F i no canviarien el seu abast territorial. L’objectiu és promoure una nova divisió te-
rritorial que faciliti la seva atenció i coordinació pastoral.

5. Nou Pla Pastoral Arxidiocesà 2011-2015

5.1. Presentació, a càrrec del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal Arquebisbe destaca la importància que té el nou Pla Pastoral Arxidio-
cesà pel moment de crisi en el qual es formula i per l’extensió en el temps que té, per
la qual cosa considera que tindrà encara més efecte en l’evangelització.

El Pla Pastoral Arxidiocesà 2011-2015 és senzill, però eminentment evangelitzador,
en comunió amb l’Església universal. Cal recordar que el Sant Pare ha creat un nou
dicasteri, específic sobre aquesta matèria, com és el Pontifici Consell per a la Nova
Evangelització. També ha convocat un nou Sínode, el tema del qual és la nova evan-
gelització en la transmissió de la fe cristiana. Aquest dicasteri, presidit per Mons. Sal-
vatore Fisichella i que té la Sagrada Família com a símbol, ha anunciat la celebra-
ció d’una Missio Metropolis a dotze grans ciutats europees —entre elles Barcelona—
consistent en accions de nova evangelització per a la Quaresma del 2012. El seu re-
sultat es portarà al Sínode de Bisbes.

El nou Pla és innovador, perquè en l’actual moment de descristianització calen no-
ves formes d’evangelització. Anunciar l’Evangeli, pel baptisme, és una feina de tot-
hom. Anunciar Jesucrist és imprescindible. L’apostolat és individual i comunitari al-
hora, per la qual cosa ara es vol involucrar conjuntament les parròquies, les famílies,
les escoles, etc., en la iniciació cristiana. Cal saber com acollim, com prepararem i
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com celebrem. És per això que cal potenciar el catecumenat, sobretot en les parrò-
quies, i visibilitzar la solidaritat, com expressió de la pròpia fe cristiana.

Posteriorment el Sr. Cardenal Arquebisbe presenta la seva Carta Pastoral Nova evan-
gelització i solidaritat, analitzant un per un els 12 punts que conté. En arribar al de
La Sagrada Família, icona de la nova evangelització, manifesta que s’està estu-
diant la possibilitat de tenir oberta la capella del Santíssim i oferir el sagrament de la
Penitència. 

5.2. Aportacions dels consellers

A partir d’aquestes reflexions els consellers fan les següents aportacions:

• Delegació de Catequesi: es felicita el Sr. Cardenal Arquebisbe perquè la iniciació
cristiana s’ha inclòs com objectiu. S’hi veuen reconeguts.

• Instituts de vida consagrada i Societats de vida apostòlica: es felicita el Sr. Carde-
nal Arquebisbe pel nou Pla Pastoral Arxidiocesà. Tanmateix, es demana d’inclou-
re-hi criteris que facilitin la seva aplicació i garanteixi alhora la unitat pastoral.

• Arxiprestat de Sant Andreu: es considera que aquest nou Pla Pastoral Arxidioce-
sà és de conjunt, globalitat que percep com a molt positiva. A les parròquies ja exis-
teixen grups que l’estan aplicant. 

• Moviments diocesans de la família: es creu que encaixa molt bé amb allò que ja
fan els Moviments diocesans de família, la tasca dels quals pot enriquir.

• Arxiprestat de Sant Gervasi: en l’arxiprestat ja s’estan tractant temes del nou Pla
Pastoral Arxidiocesà. És molt important que es difonguin les activitats d’Església
com a mitjà evangelitzador. Cal perdre la por a parlar senzillament de Jesucrist i la
seva Església.

• Representant de la Facultat de Teologia: els plans han de visibilitzar-se si volen
donar fruit. També han d’avaluar-se. Els vicaris episcopals haurien de seguir de
prop l’aplicació del nou Pla Pastoral Arxidiocesà en els arxiprestats.

• Arxiprestat de Provençals: cal prioritzar la formació dels feligresos a cada parrò-
quia, sobre diversos temes.

• Arxiprestat del Poblenou: el seguiment del nou Pla Pastoral Arxidiocesà depèn
de les parròquies. També es considera que hi ha d’haver temes que identifiquin el
projecte de pla pastoral (Missió Metròpoli). Considera que els esplais són àmbits
en els quals cal treballar donant una oferta de continuïtat als joves de 16 anys que
deixen l’esplai. 

• Moviments diocesans de la família: el Moviment està fent feina amb parelles que
s’han casat pel civil i que, mitjançant trobades de cap de setmana, són evangelitza-
des, la qual cosa els porta sovint a fer el pas de casar-se per l’Església.
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• Universitat Ramon Llull: la catequesi familiar ha de donar molts fruits. El
nou Pla Pastoral Arxidiocesà ha estat molt ben acollit a la Universitat. Els dife-
rents caps de Pastoral de les facultats ja s’han reunit per veure com aplicar-lo, tot
constatant que la gent que arriba a la Universitat desconeix cada vegada més Je-
sucrist.

• Arxiprestat de Badalona Sud: es pregunta sobre l’anunci de Jesucrist fora dels tem-
ples. Suggereix insercions a la premsa gratuïta. 

• Moviments diocesans d’adults: s’agraeix la unitat de criteris del nou Pla Pastoral
Arxidiocesà. La Delegació d’Apostolat Seglar ha fet seu el tema de la nova evange-
lització.

• Arxiprestat de Mataró: en la reunió preparatòria van reflexionar sobre el llenguat-
ge que cal emprar amb les persones que estant fora o allunyades. 

• Moviments diocesans d’adults: els diversos moviments s’han implicat molt en el
primer objectiu. Aquest nou Pla Pastoral Arxidiocesà s’adequa molt als temes que
els preocupen, com la crisi econòmica.

• Arxiprestat de Vilapicina: molt sovint els temes d’Església no són entesos per gran
part dels joves. Cal evangelitzar des de nivells molt bàsics, sense donar res per su-
posat.

El Sr. Cardenal Arquebisbe fa notar que el primer punt del nou Pla Pastoral Arxidio-
cesà permet ja aquesta acció, que veu totalment necessària.

• Instituts de vida consagrada i Societats de vida apostòlica: cal implicar els reli-
giosos en el nou Pla Pastoral Arxidiocesà, perquè la nova evangelització ja fa temps
que és una preocupació per a ells. Se suggereix que la propera assemblea de la
Unió de Religiosos de Catalunya tracti aquesta qüestió, perquè aquesta comunió
en la missió pot portar Jesucrist al cor de les persones.

• Arxiprestat de Gramenet: el nou Pla Pastoral Arxidiocesà és molt obert. L’acolli-
da, l’evangelització i la solidaritat són ja temes presents en aquest arxiprestat. Hi ha
un grup de joves que s’està consolidant amb molta força, animats pastoralment
per un prevere i una religiosa. Comenta que l’arxiprestat acollirà la celebració de la
Jornada mundial de les migracions. 

• Arxiprestat de Sant Josep Oriol: agraeix el nou Pla Pastoral Arxidiocesà i els punts
que proposa. L’arxiprestat intentarà donar un eix comú a totes les parròquies. 

• Instituts de vida consagrada i Societats de vida apostòlica: cal explicitar la intuï-
ció del P. Karl Rahner, SJ, que el cristià del segle XXI serà un místic o no serà cris-
tià. El problema de la iniciació cristiana no és la cultura sinó l’experiència del mis-
teri cristià; cal comunicar vivències, no coneixements. 
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• Moviments diocesans de Joventut: s’agraeix el nou Pla Pastoral Arxidiocesà i els
reptes que afronta, tot i els riscos. Se suggereix que s’explorin noves formes d’e-
vangelitzar.

• Instituts de vida consagrada i Societats de vida apostòlica: manifesta que, després
de llegir la Carta Pastoral, l’assumirà en la pregària. Estem en un país de missió.
Demana testimoniar-la amb paraules que omplin la gent, no amb paraules buides.
Hem de convèncer amb actituds, no amb paraules. Cal viure seriosament l’encàr-
rec rebut del Senyor. 

• Facultat de Teologia de Catalunya: cal superar la descoordinació entre parròquies
i escoles si volem que el nou Pla Pastoral Arxidiocesà doni fruit.

6. Informacions diocesanes 

6.1. Missio Metropolis

El Sr. Cardenal Arquebisbe explica detalls de la Missio Metropolis de la qual ha infor-
mat abans, impulsada des del Pontifici Consell per a la Nova Evangelització:

• Tindrà lloc la Quaresma de 2012.
• Diverses personalitats llegiran fragments de l’Evangeli de Sant Marc. 
• Hi haurà tres catequesis, adreçades respectivament als catecúmens, als joves i a les

famílies. 
• Hi haurà una celebració comunitària del perdó a la Catedral i a diverses parròquies

veïnes.
• Hi haurà una lectura de les Confessions, de Sant Agustí, adreçada a professors uni-

versitaris.
• Es donarà a conèixer un projecte destinat a ajudar joves en atur.

Es pretén sortir a l’encontre de la societat. El 9 de gener hi haurà a Roma una reunió
dels dotze arquebisbes de les diòcesis que participaran en la Missio Metropolis, que
es troba en la línia del nou Pla Pastoral Arxidiocesà.

6.2. Atri dels gentils

Organitzat per l’Arquebisbat i pel Pontifici Consell de la Cultura, tindrà lloc els dies
17 i 18 de maig. Girarà a l’entorn del diàleg entre fe, art i cultura. 

6.3. Altres informacions

El Sr. Cardenal Arquebisbe informa que el Secretari del CPD ha estat nomenat
nou Delegat de Mitjans de Comunicació Social. Agraeix tant la feina desenvolupa-
da per Mn. Jordi Piquer al llarg d’aquests anys com l’acceptació del Dr. Sergi Rodrí-
guez.
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També informa que continuen els ingressos econòmics de suport al nou projecte de
Càritas Diocesana de Barcelona destinat a joves en atur, així com que enguany la for-
mació permanent dels preveres i diaques diocesans girarà a l’entorn de la Doctrina
social de l’Església.

Finalment comenta que en les dues darreres cerimònies ha ordenat set sacerdots i co-
munica que al Seminari Conciliar de Barcelona han ingressat enguany un total de vuit
seminaristes, fet pel qual dóna gràcies a Déu.

7. Calendari de reunions

Els consellers acorden celebrar la vuitena i la novena sessions del CPD el dies 11 de
febrer i 12 de maig de 2012, respectivament, a la mateixa hora i al mateix lloc.

8. Precs i preguntes 

El Secretari llegeix un missatge de Mn. Josep M. Jubany, delegat diocesà de Pasto-
ral Social, en el qual demana a les parròquies que designin algun voluntari per parti-
cipar en l’animació parroquial del grup «Caminem junts en la diversitat amb els
immigrants», que promou la seva integració en les dinàmiques celebratives i la seva
acollida per part de la resta de la comunitat.

El Sr. Carlos Víctor Paunero, representant dels Moviments diocesans de joventut,
agraeix a les parròquies i a les comunitats la seva col·laboració en els diversos actes
de la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), així com en l’acollida als joves a la nos-
tra arxidiòcesi durant els dies previs. El Sr. Cardenal Arquebisbe mostra la seva sa-
tisfacció per la tasca duta a terme pels voluntaris i els acollidors de visitants de la JMJ
durant la seva estada a Barcelona. 

Finalment Mn. Jordi Albert Garrofé, representant dels Diaques permanents dioce-
sans, es posa a disposició de les parròquies per assessorar-les en l’acollida i acompa-
nyament de catecúmens, en la seva condició de membre del Servei del catecumenat.

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

Dr. Sergi Rodríguez López-Ros, seglar
Secretari del Consell Pastoral Diocesà
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Crònica

Premi a l’Arquebisbat de Barcelona 
per l’organització de la visita de Benet XVI

El divendres dia 4 de novembre de 2011, el Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona,
Dr. Lluís Martínez Sistach, rebé un dels premis nacionals instituïts per l’Associació
Catalana de Protocol i de Relacions Institucionals (ACPRI).

Un dels premis atorgats per aquesta associació és el Premi a una institució pública
o privada, i en aquest cas el guardó es va concedir a «l’Arquebisbat de Barcelona
—diu l’acta del jurat de la concessió— per l’organització de l’acte de dedicació o
consagració de la Sagrada Família de Barcelona el 7 de novembre de 2011. L’acte
de consagració fou presidit pel Sant Pare Benet XVI, a més de l’assistència dels Reis
d’Espaya i de les màximes autoritats, i va necessitar comptar amb la coordinació de
diferents equips multidisciplinars i que el seu engranatge fos perfecte. A més, es
va haver d’establir un programa molt ajustat al temps i que no deixés marge d’er-
rada».

«El resultat fou espectacular —segueix dient l’acta de la concessió—: totes les perso-
nes van treballar conjuntament, cadascú en el seu paper, executant el programa pre-
vist de manera exemplar i el resultat fou excel·lent».

El jurat dels tercers Premis Nacionals de Protocol i Relacions Institucionals es reu-
ní el 30 de juny de 2011, presidit pel Sr. Sergi Loughney, director corporatiu de Rela-
cions Institucionals i director de la Fundació Abertis i format per aquests professio-
nals del món del protocol i les relacions institucionals: Francesc Corberó, Susanna
Cucurella, Emili Farrerons, Pilar Guinovart, Albert Puig, Josep Pujol, Ramon Pu-
jol, Manuel Doñate, Mercè López, Josep M. Picollà, Carles Fabró i Xavier López-
Schmid, membre de la Junta de govern de l’ACPRI, actuant com a secretari del ju-
rat.

Com s’ha dit, recollí el premi el nostre Cardenal Arquebisbe, en el curs de la celebra-
ció de la IV Nit ACPRI, acompanyat en dit acte pel Sr. Eduard Subirà i Rocamora,
responsable de Protocol de l’Arquebisbat de Barcelona. 
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Trasllat de les restes del servent de Déu 
José María Hernández Garnica

El divendres 11 de novembre de 2011, a les 19 hores, el cardenal arquebisbe de Bar-
celona, Dr. Lluís Martínez Sistach, presidí l’acte de la inhumació perpètua a l’esglé-
sia de Santa Maria de Montalegre de les despulles del servent de Déu José María
Hernández Garnica, un dels tres primers fidels de l’Opus Dei ordenats sacerdots,
que actualment està en procés de canonització. A l’acte hi assistiren nombrosos
fidels i també familiars del Dr. Hernández Garnica, que omplien totalment l’es-
glésia.

En la seva homilia, el Sr. Cardenal va recordar la vocació universal de tot batejat a la
santedat, que és la primera i fonamental vocació. Fent esment a la lectura de la car-
ta de Sant Pau als cristians de Roma, va recordar que si «Déu és sant, sant, sant, nos-
altres hem de ser també sants».

També comentà un aspecte que visqué especialment el servent de Déu, seguint els
ensenyaments de sant Josepmaria Escrivá de Balaguer, i que el Concili Vaticà II va
promulgar de manera solemne: que allò específic del laic «és estar enmig del món,
com a cristià i com a cristiana, aportant tots els valors i la riquesa de l’Evangeli a
les estructures i a les institucions d’aquest món».

I acabà l’homilia amb aquesta pregària: «Senyor, els sants ho són perquè ens ajudin
amb el seu testimoni, per posar en relleu els teus mèrits infinits i perquè intercedei-
xin per nosaltres, si és la teva voluntat, que algun dia el puguem també nosaltres
venerar com a beat i com a sant».

A l’acte hi assistiren el Vicari episcopal de la Zona, Mn. Joan Galtés, els membres
del Tribunal designat per a aquest trasllat pel Sr. Cardenal: jutge delegat, P. Ramon
Doménech, OFM; promotor de justícia, Mn. Alejandro Marzo, i la notària actuària,
Sra. Chiara Rostagno. També hi asistí el Vicari de la Prelatura de l’Opus Dei a Espa-
nya, Mons. Ramon Herrando Prat de la Riba; el Vicari de la Prelatura de l’Opus Dei
a Catalunya, Dr. Antoni Pujals; el postulador de la causa de canonització, Dr. José Car-
los Martín de la Hoz; el rector de l’església de Santa Maria de Montalegre, Dr. Fran-
cesc Perarnau, i una dotzena més de preveres.

Acabada la litúrgia de la Paraula, les despulles del Dr. Hernández Garnica foren tras-
lladades en processó a la nova sepultura, situada a la capella del Santíssim de l’esglé-
sia. L’acte acabà amb el cant del Virolai a la Mare de Déu de Montserrat.

Fidel col·laborador de sant Josepmaria

El Dr. Hernández Garnica va néixer a Madrid el 1913, i fou doctor enginyer de mines
i també doctor en ciències naturals. Va fer el doctorat en sagrada teologia a la Univer-
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sitat Lateranense de Roma, amb una tesi en teologia moral, sota el títol de «La moral
en els sistemes d’intervenció econòmica», dirigida pel famós teòleg Pietro Palazzini.

Demanà l’admissió a l’Opus Dei un any abans d’esclatar la guerra civil. Des de ben
aviat va ser un bon suport per al seu fundador. Rebé l’ordenació sacerdotal el 1944
i sant Josepmaria li encarregà especialment que impulsés la tasca apostòlica de les
dones de l’Opus Dei a Espanya, cosa que compagonà amb moltes altres feines sacer-
dotals a Barcelona i arreu de l’Estat. Després va exercir el ministeri sacerdotal a Gran
Bretanya, Irlanda, França, Àustria, Alemanya, Suïssa, Bèlgica i Holanda, adaptant-
se a ambients i mentalitats ben diverses.

Va morir a Barcelona, el 1972, d’un càncer a la base de la llengua, amb fama de san-
tedat. S’havia traslladat a Barcelona mesos abans per a ser tractat d’aquesta malaltia,
que finalment no superà. A poques setmanes del seu traspàs, va poder veure per úl-
tima vegada sant Josepmaria, amb ocasió d’una catequesi d’aquest a Barcelona i a
altres ciutats. A l’escola esportiva Brafa, a Nou Barris, el fundador de l’Opus Dei va
parlar del Dr. Hernández Garnica, de la seva fortalesa d’ànim i de la seva acceptació
de la voluntat de Déu.

Col·locació d’una imatge del beat Pere Tarrés 
a les residències de l’OBA

El cardenal Lluís Martínez Sistach va beneir una estàtua del beat Pere Tarrés, obra
de l’escultora Rebeca Muñoz, el dissabte dia 19 de novembre de 2011 en els jardins
annexes a les residències «La Immaculada» i «Sol Ponent» que l’Obra Benèfica As-
sistencial (OBA) té a Sant Andreu de la Barca.

A les dotze hores, amb la presència del Sr. Cardenal, del Sr. Bisbe de Sant Feliu, dels
membres de la junt de l’OBA, amb una nombrosa assistència composta pels resi-
dents, amics i devots el beat Pere Tarrés, va començar l’acte amb una salutació i ben-
vinguda per part del Sr. Xavier Ferrero, president de l’OBA. Tot seguit, el resident
de «Sol Ponent», Sr. Pere Mercader, que fou escolà del beat Pere Tarrés quan aquest
era vicari a Sant Esteve Sesrovires, i dos dels nens de la residència «La Immaculada»
van descobrir l’estàtua, enmig d’un gran aplaudiment.

L’escultura representa el beat Pere Tarrés dret, amb un llibre a la mà dreta i amb la mà
esquerra recolzada en un pilar de ciment. A continuació, una de les Filles de la Ca-
ritat de Sant Vicenç de Paül va explicar la motivació d’haver col·locat aquesta imat-
ge a les residències. «Avui les posem sota la mirada de bondat i tendresa que reflec-
teix la imatge del beat Pere Tarrés», va dir.

Seguidament, un cor d’infants de la residència «La Immaculada» va interpretar el cant
«Dóna’ns un cor per estimar», en què demanaven: «Dóna’ns un cor fratern i alegre,
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ben disponible per estimar..., seguint l’exemple de Pere Tarrés, plens d’esperança, fe
i caritat». A continuació hi hagué els parlaments de Mn. Manuel Claret, director de
l’OBA, de Rebeca Muñoz, autora de l’escultura, i de Mn. Francesc Raventós, vice-
postulador de la causa de canonització del beat Pere Tarrés. Mn. Claret va explicar la
gran funció que realitza l’OBA en els ancians i en els infants i la importància d’aques-
ta obra; l’autora de la imatge explicà el que la va moure a representar el beat d’aquesta
manera, alhora espiritual i actiu; i Mn. Raventós va felicitar-se per la iniciativa de po-
sar la imatge, perquè recorda el sant sacerdot i estimula, en veure-la, a seguir el seu
exemple.

El Sr. Cardenal va procedir a la pregària de la benedicció i en la pregària dels fidels hi
varen participar els infants i avis de les residències («Sol Ixent» i «Sol Ponent»), amb
paraules i amb dibuixos fets per ells mateixos. Es va resar el parenostre i el Sr. Car-
denal donà la benedicció.

En acabar, la coral d’avis de «Sol Ponent» interpretà el conegut cant «Au, pren alè!»
i a continuació, recordant la devoció filial del Dr. Tarrés a la Mare de Déu, tots els pre-
sents van entonar el «Rosa d’abril». Aquesta iniciativa és un record més del pas i de
l’obra del gran fill de la nostra terra que fou el beat Pere Tarrés.

Presentació i inauguració a Roma de l’exposició
Gaudí i la Sagrada Família de Barcelona: 

art, ciència i espiritualitat

El dia 24 de novembre de 2011 va tenir lloc a la Sala Stampa de la Ciutat del Vaticà
la presentació de l’exposició Gaudí i la Sagrada Família de Barcelona: art, ciència
i espiritualitat, que es va poder veure fins al 15 de gener de 2012 al Braccio di Car-
lo Magno vaticà. La mostra, comissariada per l’historiador de l’art Daniel Giralt-Mi-
racle, volia reflectir la relació entre l’art, l’arquitectura i la transcendència a l’obra
del Servent de Déu Antoni Gaudí, arquitecte. L’organització i la producció ha anat
a càrrec de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família de Barcelona,
de la Fundació Joan Maragall i d’AC/E Acción Cultural Española, amb el patrocini de
la Fundación Endesa i la Fundació ”la Caixa”, i el suport de la Generalitat de Cata-
lunya i el Pontifici Consell de Cultura del Vaticà, i de les ambaixades d’Espanya a
Itàlia i a la Santa Seu.

A l’acte hi van participar el cardenal Gianfranco Ravasi, president del Pontifici Con-
sell per a la Cultura; el cardenal, Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona; el
comissari de la mostra, Daniel Giralt-Miracle; el responsable de l’exposició per part
del Patronat de la Sagrada Família, Joan Rigol; el president honorari de la Fundació
Joan Maragall, Dr. Antoni Matabosch; i la directora de producció i d’exposicions
d’Acció Cultural Espanyola (AC/E), Sra. Cecilia Pereira. A la tarda les mateixes per-
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sones van participar en l’acte d’inauguració de l’exposició que va tenir lloc a l’Aula
Pau VI de la Ciutat del Vaticà, amb la participació del M. Hble. Sr. Artur Mas Gavar-
ró, president de la Generalitat de Catalunya, i de l’Excma. Sra María J. Figa, am-
baixadora d’Espanya davant la Santa Seu, amb la presència de nombrosos carde-
nals i arquebisbes de la Cúria pontifícia, actuals i emèrits: [demanar el llistat].

El Cardenal Lluís Martínez Sistach va destacar que amb aquesta exposició es prete-
nia donar a conèixer la Basílica de la Sagrada Família, «que l’Església de Barcelo-
na ha fet possible gràcies al Servent de Déu Antoni Gaudí, arquitecte genial i cristià
exemplar», així com «apropar-la als Museus Vaticans». «La mostra és una expressió
més de l’aportació de la fe cristiana al món de la cultura, de l’art i de la bellesa que
l’Església ha anat realitzant a través dels segles. Posa en relleu la realitat d’un tem-
ple magnífic per la seva bellesa, per la seva majestuositat, per la seva simbologia en-
mig de la gran metròpolis de Barcelona. Com va dir-hi Benet XVI, aquesta Basílica
és una presència visible del Déu invisible, molt necessària en les nostres societats de
l’occident europeu amb un marcat exponent de cultura laïcista i d’indiferència reli-
giosa». Va concloure desitjant l’acabament de la Sagrada Família per a l’any 2026,
coincidint amb el centenari del traspàs del seu autor, un cristià de paraules i de fets,
un home i arquitecte de Déu, que la construcció del temple va anar convertint més i
més. «Cal que a més de l’arquitecte genial hi veiem en ell el cristià exemplar i que
li demanem que per la seva intercessió Déu faci un miracle, que és el que manca
per poder ser declarat Beat».

El president honorari de la Fundació Joan Maragall, Dr. Antoni Matabosch, respon-
sable de l’exposició i dels actes acadèmics paral·lels, va manifestar que l’exposició
responia a la proposta que el Cardenal Ravasi havia fet tres anys abans a la Funda-
ció Joan Maragall, per «fer present alguna dimensió cultural de l’Església a Catalu-
nya». L’estreta relació de la Fundació amb el Pontifici Consell es va iniciar l’any 1988,
quan el Cardenal Poupard va aconsellar Barcelona en la creació una institució arxi-
diocesana destinada al diàleg entre la fe, la cultura i la increença. «Esperem que l’ex-
posició i els actes paral·lels facin conèixer millor la vitalitat artística, cultural i reli-
giosa de l’Església a Catalunya i la cultura catalana».

Com a responsable de l’exposició per part del Patronat de la Sagrada Família, el Sr.
Joan Rigol, va afirmar que «Gaudí, a través de la Sagrada Família, posa la seva crea-
tivitat al servei dels valors de transcendència i d’espiritualitat expressats en la fe cris-
tiana. El temple és una catequesi esculpida a la pedra». Va desenvolupar el seu art en
el context de ressorgiment de la cultura catalana, entre els segles XIX i XX. «L’Es-
glésia ha contribuït d’una manera essencial a la configuració de l’art com expressió
dels valors espirituals d’una comunitat de persones. Aquest arrelament dels valors
cristians i culturals a Catalunya està també avui plenament vigent».

El comissari de la mostra, Daniel Giralt-Miracle, va explicar que, a través d’una sola
exposició, s’havia volgut destacar el més essencial de Gaudí a partir de la seva obra
cimera, mitjançant els tres vèrtexs que configuren la seva personalitat: l’art, la cièn-
cia i l’espiritualitat. «Mentre s’anava cobrint la nau central de la Sagrada Família vaig
descobrir que tots els elements que integraven aquest temple al·ludien al missatge
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cristià. Gaudí no va treballar a l’atzar, sinó que totes les seves propostes es van ins-
pirar en l’Escriptura i en la Tradició, en la litúrgia i en les figures essencials de la nar-
ració evangèlica. La Sagrada Família és la síntesi arquitectònica del missatge cristià».
A continuació va detallar les tres parts en què s’estructurava la mostra.

La directora de producció i d’exposicions d’Acción Cultura Española (AC/E), Cecilia
Pereira, va recordar que la figura de Gaudí ja havia estat present a d’altres iniciatives
de l’AC/E. «La columnata de Bernini és un marc magnífic en el que podrà ser visita-
da per un nombre molt elevat de persones. Confiem que un alt percentatge d’aquests
visitants es decideixin a viatjar a Barcelona per admirar aquest meravellós temple in
situ».

En la seva intervenció vespertina el M. Hble. Sr. Artur Mas, president de la Generalitat,
va glossar la figura de Gaudí. «Quan parlem d’ell parlem de religió, d’art i de cultu-
ra», perquè «vivia el cristianisme amb gran compromís». També va recordar que era
una persona «compromesa amb Catalunya», «un país d’arrels antigues que es vol pro-
jectar al futur (...) fidel a les seves arrels cristianes i obert al futur». «Gaudí va ser un
home de ciència, que es va acostar a Déu i va viure íntimament i va projectar el seu com-
promís amb el país».

Posteriorment va tenir lloc una breu intervenció musical, a càrrec dels flautistes Clau-
di Arimany i Enric Ribalta, que va ser seguida d’una visita a l’exposició.
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Ens plau molt deixar constància de la
publicació del llibre La crida de la Pa-
raula, del qual és autor el Bisbe auxiliar
de Barcelona i president de la Comissió
Episcopal de Pastoral, Mons. Sebastià
Taltavull, llibre que ha estat editat en ca-
talà i en castellà, en volums separats, pel
Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelo-
na en la seva col·lecció «Dossiers CPL»
(Barcelona 2011, 332 pàgs.).

El llibre porta com a subtítol «Homilies
amb la doctrina social de l’Església» i
inclou totes les homilies corresponents
als diumenges i festes del cicle B, que
hem començat amb el primer diumenge
d’Advent. També inclou dotze homilies
del Propi dels sants.

La novetat del llibre rau sobretot en el fet
de ser homilies que incorporen els temes
de la doctrina social de l’Església. Per
aquesta raó, ha escrt el pròleg del llibre
el cardenal Renato Raffaele Martino, pre-
sident emèrit del Pontifici Cosell Justícia
i Pau, i principal artífex de la publicació
del «Compendi de la Doctrina Social de
l’Església», àmpliament citat en aques-
tes homilies.

«És un motiu de goig —escriu el carde-
nal Martino en el pròleg— poder oferir
aquest subsidi litúrgic publicat a la plana
web del Pontifici Consell Justícia i Pau,
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setmana rere setmana al llarg dels tres ci-
cles corresponents a l’any litúrgic i ara
editat pel Centre de Pastoral Litúrgica, al
qual agraïm molt la seva difusió. I ens
alegra sobretot per l’estreta relació que
té la doctrina social de l’Església amb la
Paraula de Déu proclamada en la cele-
bració de l’eucaristia dels diumenges i
festes».

El cardenal Martino cita també aquestes
paraules del Compendi de la Doctrina So-
cial de l’Església (CDSE, 67): «La doc-
trina social té per ella, mateixa el valor
d’un instrument d’evangelització i es des-
envolupa en l’encontre sempre renovat
entre el missatge evangèlic i la història
humana. Per això, aquesta doctrina és un
camí peculiar per a l’exercici del minis-
teri de la Paraula i de la funció profètica
de l’Església».

La doctrina social de l’Església represen-
ta un ajut per encarnar aquesta Paraula
en la realitat de cada dia, de les persones,
de les comunitats, de les nacions i dels Es-
tats, perquè aquesta doctrina social cris-
tiana contempla la persona i la societat a
la llum de l’Evangeli, i remarca especial-
ment el que en podem dir la dimensió
social de l’Evangeli.

El cardenal Martino diu també que «vol-
dria expressar tot el meu agraïment a

Informació

Publicació de «La Crida de la Paraula», 
de Mons. Sebastià Taltavull



Mons. Taltavull Anglada en el meu nom
i també en el nom dels preveres i d’aque-
lles persones que faran servir aquest sub-
sidi litúrgic, que facilita moltíssim la
comprensió i l’aplicació de la doctrina
social de l’Església a la pastoral homilè-
tica. El bisbe Taltavull, com a biblista i
sociòleg, ens ofereix aquesta excel·lent
síntesi que jo auspiciava durant l’elabo-
ració del Compendi de la Doctrina Social
de l’Església, perquè aquesta arribés als
pastors i, a través d’ells, als fidels».

La publicació d’aquest llibre pot ajudar
molt a aplicar a la vida cristiana els ense-
nyaments del Sant Pare Benet XVI en la
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seva encíclica «Caritas in veritate» i en
la seva exhortació apostòlica Verbum Do-
mini, proposant a tota l’Església les con-
clusions del recent Sínode dels bisbes
dedicat a la Paraula de Déu en la vida i
en la missió de l’Església.

La publicació d’aquest llibre és un ajut
més per a treure profit de la decisió del
nostre Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís
Martínez Sistach, i del seu Consell Epis-
copal, de dedicar a la doctrina social de
l’Església els temes estudiats en les ses-
sions de la formació permanent per als
preveres i diaques de la nostra Arxidiò-
cesi durant el present curs pastoral.— J.P. 

«Selecta des del cor de la catedral de Barcelona»,
pel Dr. Josep M. Martí Bonet

El divendres 18 de novembre de 2011,
dia en què s’escau la solemnitat de la de-
dicació de la catedral de Barcelona, a les
11 del matí a la catedral es va resar l’ho-
ra de Sexta. Després, dins del mateix cor,
el Dr. Josep Maria Martí Bonet, canonge
arxiprest de la catedral, que aquest any
celebra les noces d’or sacerdotals, pre-
sentà el seu llibre —escrit amb motiu d’a-
questa circumstància— titulat «Selecta
des del cor de la catedral de Barcelona»,
llibre de 296 pàgines, editat per la matei-
xa catedral.

És la recopilació de tots els relleus escul-
tòrics medievals del cor de la catedral: de
les 120 «misericòrdies» (seients dels ca-
nonges) i dels 230 medallons dels seients,
fins ara no estudiats. Són autèntiques
joies artístiques, obrades per l’escultor
Pere de C’Anglada (o Sanglada) i els
seus deixebles —entre els quals Antoni
Canet i Pere Oller— realitzades entre els

anys 1394 i 1403. Aquests petits capi-
tells o mènsules en fusta, estan situats en
el seients dels canonges i els permeten,
tot estant drets durant les pregàries i les
celebracions, recolzar-se i poder descan-
sar una mica, com si estiguessin asse-
guts, i per això reben el nom de «mise-
ricòrdia», es a dir, allò que és un recurs
compassiu per a la persona que ha de ro-
mandre dreta llargues estones, i així pot
descansar una mica d’aquest esforç, so-
bretot pesat per persones d’edat elevada.

El Dr. Martí Bonet va dir que el seu llibre
no és només una obra d’erudició, sinó
que vol ser sobretot una eina d’evangelit-
zació. Per això, aquest recull fotogràfic
dels seients del cor va acompanyat d’un
recull de veritables joies de la fe cristia-
na, breus textos dels Sants Pares, que
han estat seleccionats en relació amb les
imatges que els acompanyen. L’objectiu
d’aquests textos és mostrar als cristians



d’avui que contemplen aquestes obres
d’art, que en elles es reflecteix la fe dels
creients dels primers segles, ja que els es-
crits dels Pares, tant dels anomenats Pa-
res Apostòlics com dels Pares de l’Església,
daten de l’any 88 al 250 després de Crist.

«Resar al cor de la catedral —va dir el
Dr. Martí Bonet— contemplant les imat-
ges tallades al cadiral és resar en comu-
nió amb la fe profunda de l’Església. Per-
què la catedral és fonamentalment un
lloc de culte i de pregària. La missió dels
canonges és la de pregar per tothom, per
tota l’arxidiòcesi, per aquells que ens de-
manen que preguem per ells, pels qui no
ens ho demanen i fins i tot pels qui ens
manifesten que no volen les nostres pre-
gàries. Per això, el cor de la catedral és el
cor espiritual que batega amb la pregària
dels canonges, perquè, com deia Mn. Cin-
to Verdaguer “el cor de la catedral batega
al ritme compassat dels Salms de David
i de les Lamentacions de Jeremies”. Pre-
gar en aquest cor i mirant aquestes imat-
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ges és pregar en un lloc privilegiat d’art,
de cultura, d’història i de fe. Us recoma-
no, doncs, que vulgueu contemplar aques-
tes imatges, però també que vulgueu pre-
gar amb la meditació sobre les joies de la
literatura cristiana primitiva que acompa-
nyen les imatges recollides en el llibre».

En les «misericòrdies» i els medallons
dels seients dels canonges hi ha temes
religiosos, com un pelicà, imatge de l’eu-
caristia, de sants i santes, com les dues
dedicades a Santa Eulàlia, titular de la ca-
tedral, dels sagraments, com els de la pe-
nitència i el matrimoni, amb la figura
d’uns esposos que aviven tots dos el foc
de l’amor, fruit del qual és el naixement
dels fills. En altres seients hi ha temes
més profans, com les que representen un
curiós partit de hoquei o de ping-pong.

Els actes de la solemnitat de la dedicació
de la catedral varen continuar a la tarda, a
dos quarts de set amb el cant de Vespres i
a les set amb la celebració de l’eucaristia.

Noces d’or de vida religiosa de la superiora 
de les Auxiliars Parroquials de Crist Sacerdot

La mare Antònia Cano, superiora de la
comunitat de les Auxiliars Parroquials de
Crist Sacerdot, que estan al servei de la ca-
tedral de Barcelona, el dia 18 de novem-
bre de 2011 va celebrar els 50 anys de vi-
da religiosa. Amb aquest motiu, aquell
dia, solemnitat de la dedicació de la santa
església catedral, va celebrar-se una eu-
caristia que presidí el degà del Capítol de
canonges, Dr. Joan Guiteras, que concele-
brà amb els altres membres del Capítol.

Abans, es varen resar les Vespres, que pre-
sidí el Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís

Martínez Sistach, que no va poder presi-
dir l’eucaristia reclamat per altres com-
promisos pastorals. Després de la pregària
de Vespres, el Cardenal felicità el Capí-
tol per la festa de la dedicació i la mare An-
tònia per les seves noces d’or de vida re-
ligiosa.

Acabada la celebració de l’eucaristia, en
la qual hi participà la mare Antònia amb
les germanes Roser, Aurora i Luz, el Dr.
Guiteras, en nom del Capítol i dels fidels
de la catedral, va lliurar a la mare Antònia
una reproducció de la imatge de la Mare



de Déu que es troba a la sagristia de la ca-
pella del baptisteri de la catedral, indicant
que és una imatge que es veu molt poc,
però que és molt estimada pels canonges.

La mare Antònia, visiblement emociona-
da, va donar les gràcies: «Dono gràcies a
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Déu per haver-me cridat a la vida religio-
sa, per haver-me portat fins a aquesta ca-
tedral per servir el Crist en l’altar. Dono
també les gràcies al Sr. Cardenal Arque-
bisbe, als Srs. Canonges, a la meva con-
gregació i a les germanes de la nostra co-
munitat».

Concessió de la Medalla d’Honor 
de l’Ajuntament de Barcelona a la parròquia 

de la Mare de Déu del Port

En un acte celebrat al Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona, el dilluns 28
de novembre de 2011 es varen lliurar les
Medalles d’Honor que atorga el Consis-
tori Municipal. Entre els guardonats d’a-
quest any hi havia la parròquia de la Mare
de Déu del Port. Va recollir la distinció
Mn. Josep Hortet Gausachs, rector de la
parròquia, el qual parlà també en nom de
tots els guardonats, dient, entre altres co-
ses, que «les entitats que reben aquesta
distinció col·laboren a fer de Barcelona
una comunitat humana de convivència i
respecte».

A l’acte hi assistiren, en representació del
Sr. Cardenal Arquebisbe, Mons. Sebastià
Taltavull, bisbe auxiliar, i M. Salvador Ba-
cardit, vicari episcopal i delegat episcopal
de Càritas Diocesana. També hi varen
assistir altres preveres i diaques i nom-
brosos feligresos i col·laboradors de l’es-
mentada parròquia. 

La Medalla d’Honor ha estat concedi-
da, com expressa l’Ajuntament, «per la
immensa tasca pastoral i social desenvo-
lupada al llarg d’un segle en favor dels ha-

bitants de la Marina». La ressenya de l’A-
juntament, en la motivació de la conces-
sió del guardó, recull la tasca realitzada
per la parròquia en favor del barri des de
la seva fundació l’any 1910, i subratlla el
seu fort compromís social, el seu arrela-
ment a la vida del barri, la seva participa-
ció en accions en defensa dels drets hu-
mans, dels drets dels treballadors i de les
millores per als habitants de la zona. «La
parròquia, a més, va ser la responsable
directa d’algunes d’aquestes millores, com
ara dos serveis cabdals creats l’any 1939:
l’Escola Parroquial, de la qual va ser mes-
tra Pepita Casanellas, que va impartir una
educació espiritual i cultural a moltes ge-
neracions del barri, i el dispensari dirigit
pel doctor Carles Ribas».

Les Medalles d’Honor de la Ciutat de Bar-
celona foren instituïdes per l’Ajuntament
l’any 1997, amb motiu del centenari de
l’agregació a la Ciutat Comtal dels muni-
cipis del Pla. Des d’aleshores, cada any
25 persones o entitats reben aquest guar-
dó, atorgat a proposta dels diferents Con-
sells de Districte i del Consell Plenari Mu-
nicipal.
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