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Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en l’acte de presa de
possessió dels nous canonges de Barcelona. Catedral, 28 de novembre de 2015
Hem celebrat un acte eclesial i pastoral: han iniciat el seu servei com a canonges d’aquesta
estimada Basílica Catedral Metropolitana de Barcelona, els sacerdots Mn. Robert Baró
Cabrera i Mn. Alfred Sabaté i Botet.
Avui han començat a formar part del nostre Capítol de canonges per tal de col·laborar en la
funció eclesial que té aquesta institució. Aquest col·legi de sacerdots li correspon la
celebració de les funcions litúrgiques més solemnes a l’església Catedral i aquelles tasques
que el dret o el Bisbe diocesà li encomanen.
L’església catedral és la mare de totes les esglésies de l’arxidiòcesi de Barcelona, és
l’església del Bisbe diocesà, del pastor de tota la porció del poble de Déu que peregrina aquí.
Les celebracions litúrgiques de la Catedral han de ser un model per a les altres esglésies de
l’arxidiòcesi per la seva preparació, realització i participació dels ﬁdels, tal com ens demana
la constitució del Concili Vaticà II Sacrosanctum Concilium. Em plau agrair el treball molt ben
fet del Capítol per tal d’assolir unes celebracions molt reeixides i també la col·laboració del
Cor de Cambra Francesc Valls.
És molt important que totes les persones que visitin la nostra Catedral se sentin sempre molt
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ben acollides. Una característica de les grans ciutats, com la nostra, és la soledat, l’aïllament
i l’individualisme. L’Església i totes les realitats eclesials, com el nostre Capítol Catedral, han
de tenir una actitud constant d’acolliment de tota persona que necessita ser acollida. Sabem
que hi ha una munió de persones que entren i surten de la nostra Catedral. En aquest Any
Sant de la Misericòrdia divina, l’acolliment ha d’estar amarat de misericòrdia, com assenyala
el primer objectiu del Pla Pastoral diocesà.
La celebració del sagrament de la reconciliació és una manifestació palesa de la misericòrdia
de Déu que perdona els nostres pecats. El Papa Francesc, en la Butlla de l’Any Sant
–Misericoria Vultus– ens diu “novament posem al centre amb convenciment el sagrament de
la reconciliació, perquè ens permet experimentar en carn pròpia la grandesa de la
misericòrdia. Serà per a cada penitent font de veritable pau interior”. (N.17).
En la nostra Catedral hi ha moltes persones que venen per celebrar aquest sagrament del
perdó. Amb la incorporació dels dos nous canonges potenciarem també aquest ministeri,
aquest servei als homes i dones, als joves i als ancians que cerquen la joia del perdó.
Penso que aquest és un servei que hem de prestar i hem de potenciar, tot procurant que se
celebri aquest sagrament del perdó amb les actituds que assenyala el Papa Francesc en la
Butlla El rostre de la Misericòrdia, de l’Any Sant extraordinari sobre la Misericòrdia divina.
En aquest document el Papa ens diu que “moltes persones estant tornant a apropar-se al
sagrament de la Reconciliació, entre les quals molts joves, que en una experiència això solen
retrobar el camí per tornar al Senyor, per viure un moment d’intensa pregària i redescobrir el
sentit de la pròpia vida” (N.17)
Mn. Robert i Mn. Alfred són dos sacerdots que m’han ajudat en el meu ministeri de pastor
diocesà amb el seu lliurament generós i ﬁdel. Podran prestar un bon servei a les funcions del
Capítol Catedral, tant en l’aspecte del patrimoni arqueològic, arquitectònic, cultural i artístic
d’aquesta històrica i bellíssima Catedral, com en l’aspecte de la música i del cant, qualitats i
competència que un i l’altre tenen respectivament.
Ells han acceptat aquest encàrrec com un servei a l’Església diocesana, no pas com un
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honor, perquè són molt conscients que tots, però principalment els sacerdots, hem d’imitar el
Bon Pastor, que no va venir –com Jesús mateix ens ha dit- a ser servit, sinó a servir i a donar
la seva vida. Venen, doncs, a servir i lliurar-se generosament al servei que la nostra Catedral
realitza i ha de realitzar als diocesans i a tots els qui la visiten per pregar, per celebrar la fe i
per gaudir de la seva bellesa.
Que el Senyor, la Mare de Déu , Santa Eulàlia i els sants us ajudin en la realització d’aquest
servei eclesial que avui us conﬁo.
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