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Santa Seu

Nomenament de Mons. Sebastià Taltavull 
Anglada, com a bisbe auxiliar de Barcelona

El dia 28 de gener de 2009, a les 12 hores, la Santa Seu i la Nunciatura Apostòlica a
Madrid, van fer públic el nomenament de Mons. Sebastià Taltavull Anglada, com
a nou bisbe auxiliar de l’arxidiòcesi de Barcelona.

A dos quarts d’una de la tarda, a l’Arquebisbat de Barcelona, el cardenal Martínez
Sistach, el nou bisbe auxiliar electe i el secretari general de l’Arquebisbat, Mn. Ser-
gi Gordo, van presidir una roda de premsa. A continuació oferim les paraules del
Sr. Cardenal i del nou bisbe auxiliar. També incloem el curriculum vitae de Mons.
Taltavull.
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Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, 
Dr. Lluís Martínez Sistach, comunicant 

el nomenament del Bisbe Auxiliar de Barcelona, 
Mons. Sebastià Taltavull Anglada

Em plau comunicar una bona noticia per a la nostra Església diocesana: el nomena-
ment d’un Bisbe Auxiliar de Barcelona. El nomenament d’un Bisbe Auxiliar per a
Barcelona és un autèntic do de Déu. A Ell dono gràcies en nom de tota la diòcesi i en
nom meu.

Desitjo agrair moltíssim al Sant Pare Benet XVI que hagi acollit la meva petició i ha-
gi donat a l’Església de Barcelona un Bisbe Auxiliar, nomenant a Mons. Sebastià Tal-
tavull Anglada. Per a mi és un motiu que m’omple de satisfacció comunicar a tots els
diocesans aquesta bona notícia, que posa en relleu l’estimació que el Sant Pare Be-
net XVI té envers l’Església de Barcelona i la confiança que té envers la meva per-
sona. I posa en relleu, a la vegada, l’ajut preuat que el nou Bisbe Auxiliar prestarà a
la pastoral diocesana i al meu ministeri episcopal, especialment després de la mort
recent de l’estimat Bisbe Auxiliar Mons. Joan Carrera Planas. Per això, em plau ex-
pressar també en nom de tota l’arxidiòcesi de Barcelona l’agraïment al Sant Pare per
aquest nou gest d’afecte envers tots nosaltres.

Mons. Sebastià Taltavull és un sacerdot de la diòcesi germana de Menorca molt
vinculat amb la nostra arxidiòcesi. És ben coneguda la relació pastoral que es dóna
entre la diòcesi de Menorca i la nostra i les altres diòcesis que tenen la seva seu a Ca-
talunya. El nou Bisbe Auxiliar gaudeix d’una llarga preparació pastoral en la diòce-
si de Menorca, havent exercit diverses responsabilitats diocesanes, com Rector del
Seminari Diocesà, Rector de parròquia i Vicari General. Té una llarga i rica expe-
riència de col·laborar com a Vicari General amb cinc bisbes diocesans en la diòcesi
menorquina. La seva competència pastoral l’ha enriquida amb el càrrec actual de Di-
rector del Secretariat de la Comissió Episcopal de Pastoral, havent organitzat i parti-
cipat en moltes jornades diocesanes de pastoral, de catequesi, de formació permanent
dels sacerdots. Ha treballat molt en la formació dels laics i en la seva participació
en l’Església i la seva presència en el món. A més ha donat exercicis espirituals als
sacerdots i seminaristes de moltes diòcesis.

Mons. Sebastià Taltavull tindrà a l’arxidiòcesi el càrrec de Vicari General, col·laborant
en la coordinació de les realitats territorials i funcionals de pastoral diocesana i treba-
llant amb íntima relació amb el meu ministeri episcopal. La seva preparació i com-
petència permetrà, també, un reforçament i un repartiment de responsabilitats en
l’atenció i el seguiment de les delegacions, els secretariats i les comissions diocesa-
nes. El nomenament d’un nou Bisbe Auxiliar és motiu per invitar a tots els diocesans
a reflexionar sobre el valor del ministeri del bisbe en l’Església, ja que a través d’ell
Crist es fa present d’una manera peculiar, reunint i vivificant la comunitat dels creients.
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Aquest nomenament del nou Bisbe Auxiliar de Barcelona és un motiu més per in-
tensificar amb il·lusió i confiança —com deia en la meva carta de l’inici del curs— el
nostre treball pastoral quotidià que estem realitzant en les parròquies, comunitats,
moviments, escoles i institucions eclesials, en l’aplicació del Pla Pastoral diocesà i
en l’elaboració del nou Pla que ens disposem a preparar. Tot en l’Església ha d’es-
tar al servei de la missió que ha de realitzar en el món i que consisteix en l’evangelit-
zació i que en aquest any Paulí el testimoni evangelitzador de l’Apòstol ho posa
clarament en relleu. Poso, un cop més, la vida i l’activitat de la nostra Església de
Barcelona en les mans intercessores de la nostra Patrona, la Mare de Déu de la Mer-
cè, i a ella encomano també el ministeri episcopal que realitzarà el Bisbe Auxiliar
Mons. Sebastià Taltavull.

Barcelona, 28 de gener de 2009

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraules de Mons. Sebastià Taltavull

Des del moment en que vaig rebre la notícia del nomenament com a bisbe auxiliar
de Barcelona, experimentar i manifestar sentir-me ben poca cosa davant la respon-
sabilitat que ens venia al damunt, ho vaig posar tot en mans de Déu, que és tot Amor,
i em vaig encomanar a la Mare de déu.

A aquest primers sentiments s’hi afegeixen la meva comunico filial i pregària pel
Successor de Pere, el Sant Pare Benet XVI, amb l’agraïment per haver confiat en
mi per aquest ministeri i la meva fidel disponibilitat. Serà mitjançant aquesta nova
responsabilitat que se’m confia i que hauré d’exercir el meu ministeri col·laborant
amb afecte i fidelitat amb el Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, Pare i Pastor d’a-
questa arxidiòcesi de Barcelona, a la que som enviat i de la que em sento gojós de
formar-ne part. Al Sr. Cardenal, el meu afecte, l’agraïment per acollir-me, i la meva
plena disposició de col·laborar amb el seu ministeri episcopal i amb tot el Presbiteri
per al bé d’aquesta Església diocesana, amb totes les persones que la formen i tants
homes i dones de bona voluntat que hi viuen, al servei dels quals vull entregar-hi la
meva vida per Jesús i l’Evangeli.

Pel fet de trobar-me fora de l’Illa des de fa més de tres anys per mor del meu càrrec
a la Conferència Episcopal Espanyola, vull dirigir una salutació plena d’estimació
a tots els diocesans i persones estimades de Menorca: a la meva mare, germans i fa-
mília; al bisbe Administrador Apostòlic i al Bisbe Joan, bisbe de Lleida, qui fins fa
poc ha estat el nostre bisbe, als germans preveres i seminaristes, a les germanes i ger-
mans de vida consagrada i a tantes i tants amics de l’Illa, amb qui he conviscut i
treballat, i de qui he après tant i estimo.
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Ara se’m demana servir aquesta Església de Barcelona, com a col·laborador directe
del seu Pastor diocesà. No em ve tot de nou per la llarga tradició de relació entre Me-
norca i Barcelona, tant en el camp eclesial com secular. Compartir el treball pastoral
al llarg d’anys amb els delegats de Joventut, amb els de Vicaris de Pastoral i, d’una
manera quasi ininterrompuda amb el Secretariat Interdiocesà de Catequesi, com en
tants altres organismes, ha esta l’ocasió d’una feina que sempre ens ha animat a
servir, cadascú en el seu lloc, les respectives diòcesis. Aquest treball compartit ha es-
tat també l’ocasió de viure i comunicar-nos l’ardor de la nostra fe, compartir preo-
cupacions i aspiracions i reforçar cada dia més la nostra espiritualitat i amistat. Puc
dir que el treball pastoral ens fa fet amics. A tots, la meva salutació i reconeixement
agraït per tot el que hem compartit i ens hem ajudat.

En aquest dia tan senyalat, us vull demanar que pregueu per aquesta arxidiòcesi de
Barcelona i el seu Pastor, el Sr. Cardenal, i per mi, perquè anem realitzant units i a
l’estil de Jesús la missió que ens ha encomanant de fer viu i present el seu Evangeli
en tots els àmbits d’aquesta nostra societat, que és el món que Déu estima, per tal
de ser-ne els seus testimonis fidels.

Sebastià Taltavull Anglada

Rvd. Sr. Sebastià Taltavull Anglada
Director del Secretariat de la Comissió Episcopal

de Pastoral de la Conferència Episcopal 
Espanyola

Curriculum Vitae

Neix a Ciutadella de Menorca (Illes Balears) el 28 de gener de 1948. Després dels
primers estudis a la Companyia de Maria i al Col·legi Salesià, l’any 1959 ingressa al
Seminari Diocesà de Menorca i cursa els estudis d’humanitats, filosofia i teologia.
El 23 de setembre de 1972 rep l’ordenació sacerdotal a la catedral de Menorca,
després de cursar estudis a la Facultat de Teologia de Catalunya i obtenir la llicen-
ciatura en teologia dogmàtica.

El mateix dia de l’ordenació sacerdotal és nomenat director de la Casa diocesana
d’Espiritualitat de Monte Toro (1972-1984) i delegat diocesà de Joventut (1972-
1989); i, dos anys després, rector del Seminari Diocesà de la Mare de Déu de Mon-
te Toro, patrona de Menorca (1975-1984).

És elegit secretari del primer Consell Diocesà de Pastoral (1973-1977) i secretari del
Consell del Presbiteri i del Col·legi de Consultors (1983-1989). Desenvolupa els
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càrrecs d’assessor religiós i professor de religió del Col·legi de Nostra Senyora de la
Consolació (1973-1978), de professor de religió de l’Institut de batxillerat Josep M.
Quadrado, de Ciutadella (1977-1989), i de consiliari del Moviment de Joves Cris-
tians, de grups de revisió de vida del MUEC i de l’escoltisme.

Rep l’encàrrec de formador (1977-1984) i professor de teologia dogmàtica (1977-
1994) del Seminari i de l’Institut Diocesà de Teologia. És nomenat rector del Semi-
nari Diocesà (1995-2002); i l’any 1984 rector de Sant Rafael de Ciutadella, càrrec
que exerceix fins l’any 1992, any en què és nomenat consiliari del Centre Catequís-
tic de Sant Miquel (1992-2005).

El 23 de setembre de 1989 és nomenat vicari general de la diòcesi de Menorca i mo-
derador de la Cúria, càrrecs que exerceix fins a l’any 2002, en què és nomenat rector
de la parròquia de la Mare de Déu del Roser de la Catedral i de Sant Francesc d’As-
sís de Ciutadella i elegit degà president del Capítol i penitencier de la Catedral (2002-
2005). Li és assignada la tasca de moderador de l’assemblea diocesana de Menor-
ca, celebrada entre els anys 1996 i 1998.

Així mateix, a més de treballar en el Secretariat Diocesà de Catequesi en els depar-
taments de Catequesi d’Adolescents i Joves (1973-1995), és nomenat delegat diocesà
de Catequesi (1989-1995) i forma part del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de
Catalunya i Balears (SIC), dedicant-se especialment a la catequesi d’adolescents, jo-
ves i a la catequesi familiar.

Com a consiliari ha treballat en els Equips de Matrimonis de Nostra Senyora (1988-
2005) i s’ha dedicat a la preparació i formació de catequistes (1973-1998) i dels ma-
trimonis catequistes de grups de Catequesi familiar (1998-2005). Durant els anys
2002-2005 fou nomenat delegat diocesà de Mitjans de Comunicació Social i per a les
Relacions Institucionals.

Actualment, i des de l’any 2002, és membre del Consell Assessor de la Subcomissió
de Catequesi de la CEE i, des del mes de juny de 2005, director del Secretariat de
la Comissió Episcopal de Pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola.

És autor de diversos llibres i de publicacions i articles sobre qüestions de pastoral,
catequesi, família, joventut, espiritualitat i doctrina social de l’Església.
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Missatge de sa santedat Benet XVI per a 
la celebració de la Jornada Mundial de la Pau

1 de gener de 2009

COMBATRE LA POBRESA, CONSTRUIR LA PAU

1. TAMBÉ EN AQUEST ANY NOU que comença, vull fer arribar a tothom els meus mi-
llors desitjos de pau, i convidar amb aquest MISSATGE a reflexionar sobre el tema:
«Combatre la pobresa, construir la pau.» El meu venerat predecessor Joan Pau II, en
el missatge per a la Jornada Mundial de la Pau de 1993, va subratllar ja les reper-
cussions negatives que la situació de pobresa de poblacions senceres acaba tenint so-
bre la pau. En efecte, la pobresa es troba sovint entre els factors que afavoreixen o
agreugen els conflictes, incloses la lluites armades, les quals alimenten, per la seva
banda, tràgiques situacions de penúria. «Es constata i cada vegada és més greu en
el món» –—va escriure Joan Pau II— «una altra seriosa amenaça per a la pau: mol-
tes persones, encara més, poblacions senceres, viuen avui en condicions d’extrema
pobresa. La desigualtat entre rics i pobres s’ha fet més evident, fins i tot en les na-
cions més desenvolupades econòmicament. Es tracta d’un problema que es planteja
a la consciència de la humanitat, ja que les condicions en què es troba un gran nom-
bre de persones són tan greus que ofenen la seva dignitat innata i comprometen, per
consegüent, el progrés autèntic i harmònic de la comunitat mundial.»1

2. En aquest quadre, combatre la pobresa implica considerar atentament el fenomen
complex de la globalització. Aquesta consideració és important ja des del punt de vis-
ta metodològic, perquè invita a tenir en compte el fruit de les investigacions realitza-
des pels economistes i sociòlegs sobre tants aspectes de la pobresa. Però la referèn-
cia a la globalització hauria de comprendre també la dimensió espiritual i moral,
instant a mirar els pobres des de la perspectiva que tots comparteixen un únic projec-
te diví: el de la vocació de construir una sola família en la qual tothom —persones,
pobles i nacions— es comporti seguint els principis de fraternitat i responsabilitat.

En aquesta perspectiva s’ha de tenir una visió àmplia i articulada de la pobresa. Si
aquesta pobresa fos únicament material, les ciències socials, que ens ajuden a mesu-
rar els fenòmens basant-se sobretot en dades de tipus quantitatiu, serien suficients per
a il·luminar les seves principals característiques. Això no obstant, sabem que hi ha
pobreses immaterials, que no són conseqüència directa i automàtica de carències ma-
terials. Per exemple, en les societats riques i desenvolupades hi ha fenòmens de pobre-
sa relacional, moral i espiritual: es tracta de persones desorientades interiorment, afli-
gides per formes diverses de malestar malgrat el seu benestar econòmic. Penso, per
una banda, en l’anomenat «subdesenvolupament moral»,2 i, per una altra, en les con-
seqüències negatives del «superdesenvolupament».3 Tampoc oblido que, en les so-
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cietats definides com a pobres, el creixement econòmic es veu sovint dificultat per
impediments culturals, que no permeten utilitzar adequadament els recursos. De to-
tes maneres, és veritat que qualsevol tipus de pobresa no assumida lliurement té la
seva arrel en la falta de respecte per la dignitat transcendent de la persona humana.
Quan no es considera l’home en la seva vocació integral, i no es respecten les exigèn-
cies d’una vertadera «ecologia humana»,4 es desencadenen també dinàmiques perver-
ses de pobresa, com es posa clarament de manifest en alguns aspectes en els quals
em detindré breument.

Pobresa i implicacions morals

3. La pobresa es posa sovint en relació amb el creixement demogràfic. Consegüent-
ment, s’estan duent a terme campanyes per a reduir la natalitat en l’àmbit interna-
cional, fins i tot amb mètodes que no respecten la dignitat de la dona ni el dret dels
cònjuges a elegir responsablement el nombre de fills5 i, el que encara és més greu,
sovint ni tan sols respecten el dret a la vida. L’extermini de milions de nens no nas-
cuts en nom de la lluita contra la pobresa és, en realitat, l’eliminació dels éssers hu-
mans més pobres. A això s’oposa el fet que, el 1981, aproximadament el 40% de la
població mundial estava per sota del llindar de la pobresa absoluta, mentre que avui
aquest percentatge s’ha reduït substancialment a la meitat i nombroses poblacions,
caracteritzades, d’altra banda, per un notable increment demogràfic, han sortit de la
pobresa. La dada a penes esmentada mostra clarament que hi hauria recursos per a
resoldre el problema de la indigència, fins i tot amb un creixement de la població.
Tampoc s’ha d’oblidar que, des del final de la segona guerra mundial fins avui, la po-
blació de la terra ha crescut en quatre mil milions i, en bona part, aquest fenomen
es produeix en països que han aparegut recentment en l’escenari internacional com
noves potències econòmiques i han obtingut un ràpid desenvolupament precisa-
ment gràcies a l’elevat nombre dels seus habitants. A més, entre les nacions més
avançades, les que tenen un major índex de natalitat gaudeixen d’un millor potencial
per al desplegament. En altres termes, la població s’està confirmant com una rique-
sa i no com un factor de pobresa.

4. Un altre aspecte que preocupa són les malalties pandèmiques, com per exemple
la malària, la tuberculosi i la sida que, en la mesura que afecten els sectors produc-
tius de la població, tenen una gran influència en el deteriorament de les condicions
generals del país. Els intents de frenar les conseqüències d’aquestes malalties en la
població no sempre aconsegueixen resultats significatius. A més, els països afligits
de les pandèmies anomenades, a l’hora de contrarestar-les, pateixen els xantatges dels
qui condicionen les ajudes econòmiques a la posada en pràctica de polítiques contrà-
ries a la vida. És difícil combatre sobretot la sida —causa dramàtica de pobresa—
si no s’afronten els problemes morals amb què està relacionada la difusió del virus.
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Cal, en primer lloc, emprendre campanyes que eduquin especialment els joves vers
una sexualitat plenament concorde amb la dignitat de la persona; hi ha iniciatives
en aquest sentit que ja han donat resultats significatius, fent disminuir la propaga-
ció del virus. A més, es requereix també que es posin a disposició de les nacions
pobres les medicines i tractaments necessaris; això exigeix fomentar decididament
la investigació mèdica i les innovacions terapèutiques, i aplicar amb flexibilitat, quan
calgui, les regles internacionals sobre la propietat intel·lectual, a fi de garantir a tots
la necessària atenció sanitària de base.

5. Un tercer aspecte en què s’ha de posar atenció en els programes de lluita contra
la pobresa, i que mostra la seva dimensió moral intrínseca, és la pobresa dels nens.
Quan la pobresa afecta una família, els nens són les víctimes més vulnerables: gai-
rebé la meitat dels qui viuen en la pobresa absoluta són nens. Considerar la pobresa
posant-se de part dels nens impulsa a voler com a prioritaris els objectius que els con-
cerneixen més directament, com per exemple l’atenció de les mares, la tasca educa-
tiva, l’accés a les vacunes, a les cures mèdiques i a l’aigua potable, la salvaguarda del
medi ambient i, sobretot, el compromís en la defensa de la família i de l’estabilitat
de les relacions al seu interior. Quan la família es debilita, els danys recauen inevi-
tablement sobre els nens. On no es tutela la dignitat de la dona i de la mare, els més
afectats són principalment els fills.

6. Un quart aspecte que mereix una atenció particular des del punt de vista moral
és la relació entre el desarmament i el desenvolupament. És preocupant la magni-
tud global de la despesa militar en l’actualitat. Com ja he tingut ocasió de subrat-
llar, «els ingents recursos materials i humans invertits en despeses militars i en ar-
maments se sostreuen als projectes de desenvolupament dels pobles, especialment
dels més pobres i necessitats ajuda. I això va en contra del que afirma la Carta de
les Nacions Unides mateix, que compromet la comunitat internacional i els Estats en
particular a «promoure l’establiment i el manteniment de la pau i de la seguretat in-
ternacional amb el mínim dispendi dels recursos humans i econòmics mundials en
armaments» (art. 26).6

Aquest estat de coses, en comptes de posar-ho fàcil, entrebanca seriosament la con-
secució dels grans objectius de desenvolupament de la comunitat internacional. A
més, un increment excessiu de la despesa militar corre el risc d’accelerar la carrera
d’armaments, que provoca bosses de subdesenvolupament i de desesperació, trans-
formant-se així, paradoxalment, en factor d’inestabilitat, tensió i conflictes. Com va
afirmar sàviament el meu venerat predecessor Pau VI, «el desenvolupament és el nou
nom de la pau».7 Per tant, els Estats estan cridats a una seriosa reflexió sobre els mo-
tius més profunds dels conflictes, sovint avivats per la injustícia, i a afrontar-los amb
una autocrítica valenta. Si s’aconseguís una millora de les relacions, seria possible
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6 Carta al cardenal Renato Rafael Martino en ocasió del Seminari Internacional organitzat pel Consell
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d’abril de 2008), p. 3.
7 Carta encíclica Populorum progressio, 87.
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reduir les despeses en armaments. Els recursos estalviats es podrien destinar a pro-
jectes de desenvolupament de les persones i dels pobles més pobres i necessitats: els
esforços prodigats en aquest sentit són un compromís per la pau dins la família hu-
mana.

7. Un cinquè aspecte de la lluita contra la pobresa material fa referència a l’actual
crisi alimentària, que posa en perill la satisfacció de les necessitats bàsiques. Aques-
ta crisi es caracteritza no tant per la insuficiència d’aliments, sinó per les dificultats
per a obtenir-los i per fenòmens especulatius i, per tant, per la manca d’un entramat
d’institucions polítiques i econòmiques capaces d’afrontar les necessitats i emergèn-
cies. La malnutrició pot provocar també greus danys psicofísics a la població, privant
les persones de l’energia necessària per a sortir, sense una ajuda especial, del seu es-
tat de pobresa. Això contribueix a ampliar la magnitud de les desigualtats, provocant
reaccions que poden arribar a ser violentes. Totes les dades sobre el creixement de la
pobresa relativa en els últims decennis indiquen un augment de la diferència entre
rics i pobres. Sens dubte, les causes principals d’aquest fenomen són, per una banda,
el canvi tecnològic, els beneficis del qual es concentren en el nivell més alt de la dis-
tribució de la renda, i, per una altra, l’evolució dels preus dels productes industrials,
que augmenten molt més ràpidament que els preus dels productes agrícoles i de les
matèries primeres que tenen els països més pobres. Resulta així que la major part
de la població dels països més pobres pateix una doble marginació, beneficis més bai-
xos i preus més alts.

Lluita contra la pobresa i solidaritat global

8. Una de les vies mestres per a construir la pau és una globalització que tendei-
xi als interessos de la gran família humana.8 Això no obstant, per a guiar la glo-
balització es necessita una forta solidaritat global,9 tant entre països rics i països
pobres com dins cada país, encara que sigui ric. Cal un «codi ètic comú»,10 les nor-
mes del qual no siguin només fruit d’acords, sinó que estiguin arrelades en la
llei natural inscrita pel Creador en la consciència de tot ésser humà (cf. Rm 2,14-
15). Cadascun de nosaltres ¿no sent potser en el més recòndit de la seva cons-
ciència la crida a contribuir al bé comú i a la pau social? La globalització abat cer-
tes barreres, però això no significa que no se’n puguin construir d’altres de noves;
acosta els pobles, però la proximitat en l’espai i en el temps no crea en si matei-
xa les condicions per a una vertadera comunió i una autèntica pau. La marginació
dels pobres del planeta només pot trobar instruments vàlids d’emancipació en la
globalització si tot home se sent personalment ferit per les injustícies que hi ha en
el món i per les violacions dels drets humans que hi estan vinculades. L’Església,
que és «senyal i instrument de la unió íntima amb Déu i de la unitat de tot el lli-

BAB 149 (2009) - gener [9] 9

8 Cf. Joan Pau II, Carta encíclica Centesimus annus, 58.
9 Cf. Joan Pau II, Discurs a les associacions cristianes de treballadors italians (27 d’abril de 2002), n. 4:
L’Osservatore Romano, ed. en llengua espanyola (10 de maig de 2002), p. 10.
10 Joan Pau II, Discurs a l’assemblea plenària de l’Acadèmia Pontifícia de Ciències Socials (27 d’abril de
2001), n. 4: L’Osservatore Romano, ed. en llengua espanyola (11 de maig de 2001), p. 4.
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natge humà»,11 continuarà oferint la seva aportació perquè se superin les injustí-
cies i incomprensions i s’arribi a construir un món més pacífic i solidari.

9. En el camp del comerç internacional i de les transaccions financeres, s’estan pro-
duint processos que permeten integrar positivament les economies, contribuint a la
millora de les condicions generals; però hi ha també processos en sentit oposat, que
divideixen i marginen els pobles, creant premisses perilloses per a conflictes i guer-
res. En els decennis successius a la segona guerra mundial, el comerç internacional
de béns i serveis ha crescut amb extraordinària rapidesa, amb un dinamisme sense
precedents en la història. Gran part del comerç mundial s’ha centrat en els països
d’antiga industrialització, als quals s’han afegit de manera significativa molts paï-
sos emergents, que han adquirit una certa rellevància. Això no obstant, hi ha altres
països de renda baixa que continuen estant greument marginats respecte als fluxos
comercials. El seu creixement s’ha ressentit per la ràpida disminució dels preus de
les matèries primeres registrada en les últimes dècades, que constitueixen la gaire-
bé totalitat de les seves exportacions. En aquests països, la majoria africans, la de-
pendència de les exportacions de les matèries primeres continua sent un factor de risc
fort. Voldria renovar una crida perquè tots els països tinguin les mateixes possibili-
tats d’accés al mercat mundial, evitant exclusions i marginacions.

10. Es pot fer una reflexió semblant sobre les finances, que afecten un dels aspec-
tes principals del fenomen de la globalització gràcies al desenvolupament de l’electrò-
nica i a les polítiques de liberalització dels fluxos de diners entre els diversos països.
La funció objectivament més important de les finances, sostenir a llarg termini la pos-
sibilitat d’inversions i, per tant, el desenvolupament, es manifesta avui com a molt
fràgil: es ressent dels efectes negatius d’un sistema d’intercanvis financers —en el
pla nacional i global— basat en una lògica a molt curt termini que cerca l’incre-
ment del valor de les activitats financeres i es concentra en la gestió tècnica de les di-
verses formes de risc. La recent crisi demostra també que l’activitat financera està
guiada a vegades per criteris merament autorefenciables, sense consideració del bé
comú a llarg termini. La reducció dels objectius dels operadors financers globals a
un brevíssim termini de temps redueix la capacitat de les finances per exercir la seva
funció de pont entre el present i el futur, amb vista a sostenir la creació de noves opor-
tunitats de producció i de treball a llarg termini. Una finança restringida al curt o cur-
tíssim termini arriba a ser perillosa per a tots, també per a qui aconsegueix benefi-
ciar-se’n durant les fases d’eufòria financera.12

11. De tot això es desprèn que la lluita contra la pobresa requereix una cooperació
tant en el pla econòmic com en el jurídic que permeti a la comunitat internacional, i
en particular als països pobres, descobrir i posar en pràctica solucions coordinades
per afrontar aquests problemes, establint un marc jurídic eficaç per a l’economia. Exi-
geix també incentius per a crear institucions eficients i participatives, així com aju-
des per a lluitar contra la criminalitat i per a promoure una cultura de la legalitat.

10 [10] gener - BAB 149 (2009)

11 Concili Vaticà II, constitució dogmàtica Lumen gentium, 1.
12 Cf. Consell Pontifici per a la Justícia i la Pau, Compendi de la doctrina social de l’Església, 368.
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D’altra banda, és innegable que les polítiques marcadament assistencialistes són a
l’origen de molts fracassos en l’ajuda als països pobres. Sembla que, actualment, el
veritable projecte a mitjà i llarg termini sigui invertir en la formació de les persones
i a desenvolupar de manera integrada una cultura de la iniciativa. Si bé les activitats
econòmiques necessiten un context favorable per al seu desplegament, això no vol
dir que s’hagi de distreure l’atenció dels problemes del benefici. Encara que s’hagi
subratllat oportunament que l’augment de la renda per càpita no pot ser el fi absolut
de l’acció politicoeconòmica, no s’ha d’oblidar que aquesta representa un instrument
important per aconseguir l’objectiu de la lluita contra la fam i la pobresa absoluta.
Des d’aquest punt de vista, no cal fer-se il·lusions pensant que una política de pura
redistribució de la riquesa existent resolgui el problema de manera definitiva. En
efecte, el valor de la riquesa en una economia moderna depèn de manera determinant
de la capacitat de crear rèdit present i futur. Per això, la creació de valor resulta un
vincle ineludible que s’ha de tenir compte si es vol lluitar de manera eficaç i dura-
dora contra la pobresa material.

12. Finalment, situar els pobres en el primer lloc comporta que se’ls doni un espai
adequat per a una correcta lògica econòmica per part dels agents del mercat inter-
nacional, una correcta lògica política per part dels responsables institucionals i una
correcta lògica participativa capaç de valorar la societat civil local i internacional.
Els organismes internacionals mateixos reconeixen avui la vàlua i l’avantatge de les
iniciatives econòmiques de la societat civil o de les administracions locals per a pro-
moure l’emancipació i la inclusió en la societat de les capes de població que sovint
es troben per sota del llindar de la pobresa extrema i a les quals, al mateix temps,
difícilment poden arribar les ajudes oficials. La història del desenvolupament econò-
mic del segle XX ensenya com bones polítiques de desenvolupament s’han confiat a
la responsabilitat dels homes i a la creació de sinergies positives entre mercats, so-
cietat civil i Estats. En particular, la societat civil assumeix un paper crucial en el pro-
cés de desenvolupament, ja que el desenvolupament és essencialment un fenomen
cultural i la cultura neix i es desenvolupa en l’àmbit de la societat civil.

13. Com ja va afirmar el meu venerat predecessor Joan Pau II, la globalització «es
presenta amb una marcada nota d’ambivalència»,13 i, per tant, ha de ser regida amb
saviesa prudent.14 D’aquesta saviesa forma part el fet de tenir en compte en primer
lloc les exigències dels pobres de la terra, superant l’escàndol de la desproporció exis-
tent entre els problemes de la pobresa i les mesures que els homes adopten per a
afrontar-los. La desproporció és d’ordre cultural i polític, així com espiritual i moral.
En efecte, es limita sovint a les causes superficials i instrumentals de la pobresa, sen-
se referir-se a les que estan en el cor humà, com l’avidesa i l’estretor de mires. Els
problemes del desenvolupament, de les ajudes i de la cooperació internacional s’a-
fronten a vegades com a simples qüestions tècniques, que s’exhaureixen en establir
estructures, posar a punt acords sobre preus i quotes, assignar subvencions anònimes,

BAB 149 (2009) - gener [11] 11

13 Cf. ibid., 356.
14 Cf. discurs a empresaris i sindicats de treballadors (2 de maig de 2000), n. 3: L’Osservatore Romano,
ed. en llengua espanyola (5 de maig de 2000), p. 7.
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sense que les persones s’hi involucrin veritablement. En canvi, la lluita contra la
pobresa necessita homes i dones que visquin en profunditat la fraternitat i siguin
capaços d’acompanyar les persones, famílies i comunitats en el camí d’un autèntic
desenvolupament humà.

Conclusió

14. En l’encíclica Centesimus annus, Joan Pau II va advertir sobre la necessitat
d’«abandonar una mentalitat que considera els pobres —persones i pobles–— com
un farcell o com a molestos i importuns, àvids de consumir el que els altres han pro-
duït». «Els pobres» —escriu— «exigeixen el dret de participar i gaudir dels béns
materials i de fer fructificar la seva capacitat de treball, creant així un món més
just i més pròsper per a tots».15 En el món global actual, apareix amb més claredat
que només es construeix la pau si s’assegura la possibilitat d’un creixement raona-
ble. En efecte, les tergiversacions dels sistemes injustos abans o després passen fac-
tura a tots. Per tant, únicament la neciesa pot induir a construir una casa daurada,
però envoltada de desert o degradació. Per ella sola, la globalització és incapaç de
construir la pau, encara més, genera en molts casos divisions i conflictes. La glo-
balització posa de manifest més aviat una necessitat: la d’estar orientada cap a un
objectiu de profunda solidaritat, que tendeixi al bé de tots i cadascú. En aquest sen-
tit, cal veure-la com una ocasió propícia per a realitzar quelcom important en la llui-
ta contra la pobresa i per a posar a disposició de la justícia i la pau recursos fins
ara impensables.

15. La doctrina social de l’Església s’ha interessat sempre pels pobres. En els temps
de l’encíclica Rerum novarum, els pobres eren sobretot els obrers de la nova socie-
tat industrial; en el magisteri social de Pius XI, Pius XII, Joan XXIII, Pau VI i Joan
Pau II s’han detectat noves pobreses a mesura que l’horitzó de la qüestió social s’am-
pliava, fins a adquirir dimensions mundials.16 Aquesta ampliació de la qüestió so-
cial vers la globalitat cal considerar-la no sols en el sentit d’una extensió quantitati-
va, sinó també com un aprofundiment qualitatiu en l’home i en les necessitats de la
família humana. Per això l’Església, al mateix temps que segueix amb atenció els ac-
tuals fenòmens de la globalització i la seva incidència en les pobreses humanes, as-
senyala nous aspectes de la qüestió social, no sols en extensió, sinó també en pro-
funditat, quan afecten la identitat de l’home i la seva relació amb Déu. Són principis
de la doctrina social que tendeixen a aclarir les relacions entre pobresa i globalitza-
ció, i a orientar l’acció cap a la construcció de la pau. Entre aquests principis convé
recordar aquí, de manera particular, l’«amor preferencial pels pobres»,17 a la llum de
la primacia de la caritat, testificada per tota la tradició cristiana, començant per la
de l’Església primitiva (cf. Ac 4,32-36; 1Co 16,1; 2Co 8-9; Ga 2,10).

12 [12] gener - BAB 149 (2009)

15 N. 28.
16 Cf. Pau VI, carta encíclica Populorum progressio, 3.
17 Joan Pau II, carta encíclica Sollicitudo rei socialis, 42; Cf. id. Carta encíclica Centesimus annus, 57.
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«Que se cenyeixi cadascú a la part que li correspon», escrivia Lleó XIII el 1891, afe-
gint: «Pel que fa a l’Església, mai ni sota cap aspecte regatejarà el seu esforç.»18

Aquesta convicció acompanya també avui l’ocupació de l’Església amb els pobres,
en els quals contempla Crist,19 sentint com ressona en el seu cor el manament del
Príncep de la pau als Apòstols: «Vos date illis manducare» «Doneu-los menjar vos-
altres mateixos» (Lc 9,13). Així doncs, fidel a aquesta exhortació del seu Senyor, la
comunitat cristiana no deixarà d’assegurar a tota la família humana el seu suport a
les iniciatives d’una solidaritat creativa, no sols per a distribuir el que és superflu, si-
nó per a canviar «sobretot els estils de vida, els models de producció i de consum, les
estructures consolidades de poder que regeixen avui la societat».20 Per consegüent,
dirigeixo al començament d’un any nou una calorosa invitació a cada deixeble de
Crist, així com a tota persona de bona voluntat, perquè eixampli el seu cor cap a les
necessitats dels pobres, fent tot el que li sigui concretament possible per sortir al
seu encontre. En efecte, continua sent incontestablement veritable l’axioma segons
el qual «combatre la pobresa és construir la pau».

Vaticà, 8 de desembre de 2008

Missatge del sant pare Benet XVI per a la 95a
Jornada mundial de l’emigrant i el refugiat 

(18 de gener de 2009)

SANT PAU, MIGRANT, APÒSTOL DELS POBLES

Estimats germans i germanes,

Aquest any el missatge per a la Jornada mundial de l’emigrant i el refugiat té per
tema «Sant Pau, migrant, apòstol dels pobles», i pren com a punt de partida la feliç
coincidència de l’Any Jubilar que he convocat en honor de l’Apòstol en ocasió del
bimil·lenari del seu naixement. En efecte, la predicació i l’obra de mediació entre les
diferents cultures i l’evangeli que va realitzar sant Pau, «emigrant per vocació», cons-
titueixen un punt de referència significatiu també per als qui es troben implicats en
el moviment migratori contemporani.

Saule, nascut en una família de jueus que havien emigrat de Tars de Cilícia, va ser
educat en la llengua i en la cultura jueva i hel·lenística, valorant el context cultural
romà. Després de la seva trobada amb Crist, que va tenir lloc al camí de Damasc
(cf. Ga 1,13-16), sense renegar de les seves «tradicions» i mantenint l’estima i grati-
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18 Lleó XIII, carta encíclica Rerum novarum, 41.
19 Cf. Joan Pau II, carta encíclica Centesimus annus.
20 Ibid.
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tud pel judaisme i per la Llei (cf. Rm 9,1-5.10,1; 2Co 11,22; Ga 1,13-14; Fl 3,3-6),
sense vacil·lacions ni retractacions, es va dedicar a la nova missió amb valentia i
entusiasme, dòcil al mandat del Senyor: «Jo t’enviaré lluny, als pobles pagans» (Ac
22,21). La seva existència va canviar radicalment (cf. Fl 3,7-11): per a ell Jesús es va
convertir en la raó de ser i el motiu inspirador del seu compromís apostòlic al servei
de l’evangeli. De perseguidor dels cristians es va transformar en apòstol de Crist.

Guiat per l’Esperit Sant, es va prodigar sense reserves perquè s’anunciés a tothom,
sense distinció de nacionalitat ni de cultura, l’evangeli, que és «poder de Déu per a
salvar tots els qui creuen, primer els jueus, i després els dels altres pobles» (Rm 1,16).
En els seus viatges apostòlics, malgrat repetides oposicions, proclamava primer
l’evangeli a les sinagogues, dirigint-se sobretot als seus compatriotes a la diàspora
(cf. Ac 18,4-6). Si aquests el rebutjaven, s’adreçava als pagans, convertint-se així en
autèntic «missioner dels emigrants», emigrant ell mateix i ambaixador itinerant de
Jesucrist, per invitar cada persona a ser, en el Fill de Déu, «creació nova» (2Co 5,17).

La proclamació del kerigma el va impulsar a travessar els mars del Pròxim Orient i
recórrer els camins d’Europa, fins arribar a Roma. Va partir d’Antioquia, on es va
anunciar l’evangeli a poblacions que no pertanyien al judaisme i on es va anomenar
els deixebles de Jesús per primera vegada cristians (cf. Ac 11,20.26). La seva vida i
la seva predicació van estar totalment orientades a fer que Jesús fos conegut i estimat
per tothom, perquè en ell tots els pobles estan cridats a convertir-se en un sol poble.
També en l’actualitat, en l’era de la globalització, aquesta és la missió de l’Església
i de tots els batejats, una missió que amb atenta sol·licitud pastoral s’adreça també al
variat univers dels emigrants —estudiants fora del seu país, immigrants, refugiats,
pròfugs, desplaçats—, incloent els que són víctimes de les esclavituds modernes, com
per exemple en el tràfic d’éssers humans. També avui és necessari proposar el mis-
satge de la salvació amb la mateixa actitud de l’Apòstol dels gentils, tenint en comp-
te les diverses situacions socials i culturals, i les dificultats particulars de cada un com
a conseqüència de la seva condició d’emigrant i itinerant. Formulo el desig que cada
comunitat cristiana tingui el mateix fervor apostòlic de sant Pau, el qual, amb la fi-
nalitat d’anunciar a tots l’amor salvífic del Pare (cf. Rm 8,15-16; Ga 4,6) a fi de
«guanyar-ne tants com pugui» (1Co 9,19) es va fer «feble amb els febles […], tot
amb tots, per salvar-ne alguns, costés el que costés» (1Co 9,22). Que el seu exem-
ple ens serveixi d’estímul també a nosaltres perquè siguem solidaris amb aquests ger-
mans i germanes nostres i promoguem, arreu del món i amb tots els mitjans possi-
bles, la convivència pacífica entre les diverses ètnies, cultures i religions.

Però, quin va ser el secret de l’Apòstol dels gentils? El zel missioner i la passió del
lluitador, que el van caracteritzar, sorgien del fet que ell, «conquerit per Crist» (cf. Fl
3,12), va romandre tan íntimament unit a ell que es va sentir partícip de la seva ma-
teixa vida, a través de «la comunió amb els seus sofriments» (Fl 3,10; cf. també Rm
8,17; 2Co 4,8-12; Col 1,24). Aquí es troba la font del zel apostòlic de sant Pau, el
qual diu: «Déu em va escollir des de les entranyes de la mare i em va cridar per la se-
va gràcia. Quan a ell li semblà bé, em va revelar el seu Fill perquè jo l’anunciés als
pagans» (Ga 1,15-16; cf. també Rm 15,15-16). Es va sentir «crucificat amb Crist»
fins al punt de poder afirmar: «Ja no sóc jo qui visc; és Crist qui viu en mi» (Ga 2,20).

14 [14] gener - BAB 149 (2009)
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I cap dificultat no li va impedir prosseguir la seva valenta acció evangelitzadora en
ciutats cosmopolites com Roma i Corint, que en aquell temps estaven poblades per
un mosaic d’ètnies i cultures.

En llegir els Fets dels Apòstols i les Cartes que sant Pau dirigeix a diversos destina-
taris, s’aprecia un model d’Església no exclusiva, sinó oberta a tothom, formada
per creients sense distinció de cultura i de raça, perquè tot batejat és membre viu de
l’únic cos de Crist. Des d’aquesta perspectiva, adquireix un relleu singular la solida-
ritat fraternal, que es tradueix en gestos diaris de comunió, de participació i de sol·li-
citud joiosa pels altres. Això no obstant, com ensenya també sant Pau, no és possible
realitzar aquesta dimensió d’acollida fraternal recíproca sense estar disposats a
l’escolta i a l’acolliment de la Paraula predicada i practicada (cf. 1Te 1,6), Paraula
que impulsa a tots a la imitació de Crist (cf. Ef 5,1-2) imitant l’Apòstol (cf. 1Co
11,1). Per tant, com més unida a Crist està la comunitat, més sol·lícita es mostra amb
el proïsme, evitant jutjar-lo, menysprear-lo o escandalitzar-lo, i obrint-se a l’acolli-
ment recíproc (cf. Rm 14,1-3.15,7). Els creients, configurats amb Crist, se senten
en ell «germans» del mateix Pare (cf. Rm 8,14-16; Ga 3,26.4,6). Aquest tresor de fra-
ternitat els fa «practicar l’hospitalitat» (cf. Rm 12,13), que és filla primogènita de l’à-
gape (cf. 1Tm 3,2.5,10; Tt 1,8; Flm 1,7).

Així es realitza la promesa del Senyor: «Jo us acolliré. Jo us seré pare, i vosaltres em
sereu fills i filles» (2Co 6,17-18). Si som conscients d’això, ¿com podem deixar d’a-
tendre les persones que passen penúries o que es troben en condicions difícils, es-
pecialment entre els refugiats i els pròfugs? ¿Com podem deixar de sortir a l’en-
contre de les necessitats dels qui, de fet, són més febles i indefensos, marcats per
precarietat i inseguretat, marginats, sovint exclosos de la societat? A ells cal prestar
una atenció prioritària, perquè, parafrasejant un conegut text paulí, «Déu […] ha
escollit els qui el món té per ignorants, […] els qui són febles als ulls del món […];
els qui no són res per anul·lar els qui són alguna cosa. Així ningú no es pot gloriar
davant de Déu» (1Co 1, 27-29).

Estimats germans i germanes, la Jornada mundial de l’emigrant i del refugiat, que se
celebrarà el dia 18 de gener de 2009, ha de ser per a tots un estímul a viure en ple-
nitud l’amor fraternal sense distincions de cap tipus i sense discriminacions, amb la
convicció que el nostre proïsme és qualsevol persona que ens necessita i a qui podem
ajudar (cf. Deus caritas est, 15). Que l’ensenyament i l’exemple de sant Pau, humil
i gran Apòstol, i emigrant, evangelitzador de pobles i cultures, ens impulsi a com-
prendre que l’exercici de la caritat constitueix el cim i la síntesi de tota la vida cris-
tiana. Com sabem bé, el manament de l’amor s’alimenta quan els deixebles de Crist
participen units a la taula de l’eucaristia, que és, per excel·lència, el sagrament de la
fraternitat i de l’amor. I, de la mateixa manera que Jesús al Cenacle va unir el ma-
nament nou de l’amor fraternal al do de l’eucaristia, així els seus «amics», seguint
les petjades de Crist, que es va fer «servent» de la humanitat, i sostinguts per la se-
va gràcia, no poden menys que dedicar-se al servei recíproc, ajudant-se els uns als al-
tres segons el que recomana sant Pau mateix: «Ajudeu-vos a portar les càrregues
els uns als altres, i compliu així la llei de Crist» (Ga 6,2). Només d’aquesta manera
creix l’amor entre els creients i l’amor a tothom (cf. 1Te 3,12).
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Estimats germans i germanes, no ens cansem de proclamar i testimoniar aquesta
bona nova amb entusiasme, sense por i sense escatimar esforços. En l’amor està con-
densat tot el missatge evangèlic, i els autèntics deixebles de Crist es reconeixen pel
seu amor mutu i per acollir a tothom. Que ens obtingui aquest do l’apòstol sant Pau
i especialment Maria, Mare de l’acolliment i de l’amor. Alhora que invoco la pro-
tecció divina sobre tots els qui estan compromesos a ajudar els emigrants i, més en
general, en el vast món de l’emigració, asseguro un record constant en la pregària per
a cada un d’ells i imparteixo amb afecte a tots la benedicció apostòlica.

Castelgandolfo, 24 d’agost de 2008

Benedictus pp XVI
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Prelat

Decrets

Extinció de la Institució Filipense

DECRET 02/09.- Barcelona, 20 de gener de 2009

Vista la petició presentada per les senyores Mercedes Benaiges Benseny i Josefina Fau-
ra Villellas, com a membres de la «Peculiar Associació Piadosa INSTITUCIÓ FILI-
PENSE», constituïda a Barcelona per decret episcopal de 19 de febrer de 1965, d’acord
amb el Codi de Dret Canònic vigent en aquell moment (c. 707 i següents) en què en
demanen la dissolució per impossibilitat de complir amb els objectius fundacionals;

Vist l’informe favorable del Vicari Episcopal per a la Vida Consagrada de l’Arque-
bisbat, d’acord amb el cànon 326 del Codi de dret canònic i de l’article 26 dels es-
tatuts de l’esmentada associació;

PEL PRESENT decret declarem dissolta la «Peculiar Associació Piadosa INSTI-
TUCIÓ FILIPENSE» a l’Arquebisbat de Barcelona.

Pel que fa als béns de l’associació si n’hi haguessin, caldrà proveir segons preveu
l’article 22 dels estatuts;

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 

Trasllat de la seu parroquial de la parròquia de la Mare de Déu de
les Neus de Sant Adrià de Besós

DECRET 03/09.- Barcelona, 21 de gener de 2009

Havent estat dedicat el nou temple parroquial de la Parròquia de la Mare de Déu de
les Neus, i havent estat consagrat per nosaltres el seu altar el diumenge 11 de gener
de 2009, Festa del Baptisme del Senyor;
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PEL PRESENT DECRET disposem:

1. Que no se celebri d’ara endavant cap acte més de culte en el local del «Centre
Cívic la Mina» on s’havia celebrat fins el moment el culte parroquial.

2. El trasllat de la seu de la parròquia de la Mare de Déu de les Neus de Sant Adrià
de Besòs al nou temple del número 5 del carrer Mart de Sant Adrià de Besòs,
perquè la comunitat parroquial escolti la Paraula de Déu i rebi la gràcia dels
Sagraments;

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 

Nomenament del Patronat de la Fundació Blanquerna

DECRET 04/09.- Barcelona, 26 de gener de 2009

A tenor dels articles 7 i 9 dels estatuts de la FUNDACIÓ BLANQUERNA i atesa la
petició que ens ha estat presentada pel seu president, Rvd. Dr. Salvador Pié Ninot,

PEL PRESENT DECRET nomenem membres del patronat de la fundació, per qua-
tre anys, les següents persones:

P. Àngel Asurmendi i Martínez, sdb
Sr. Elias Campo i Villegas
Sr. Josep M. Carbonell i Abelló
Dr. Lluís Foix i Carnicé
Dr. Lluís Font i Espinós
Dr. Josep M. Forcada i Casanovas
P. Lluís Magriñà i Veciana, sj
Gna. Consol Muñoz, fmic
Gna. Àngels Muro, cv
Dr. Ramon Pla i Arxé
P. Enric Puig i Jofra, sj
Sra. Montserrat Queralt i Capdevila
Sr. Josep Ramon Serrat i Crespo
Dr. Josep Vaquer i Timoner

Esperem de tots ells que exerciran aquest càrrec com un eficaç servei a l’Església.

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

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe
Sergi Gordo Rodríguez, prev. Secretari general i Canceller 
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Cartes

Carta sobre la trobada d’avaluació del Pla Pastoral Diocesà

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Con-
sell Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes,
mestres i professors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres en-
titats diocesanes

Benvolguts i benvolgudes, Déu vos guard,

El Pla Pastoral Diocesà 2006-2009, està arribant a la seva conclusió; és el moment
de donar-ne gràcies a Déu per les tasques realitzades i els fruits visibles i invisibles
del nostre treball. 

També és l’ocasió de fer balanç del Pla Pastoral que conclou i començar a pensar
en un de nou que vindrà a continuació.

Amb aquesta finalitat se celebrarà una trobada d’avaluació i de proposta d’objec-
tius el dissabte 6 de juny de 2009. Perquè aquesta trobada sigui realment fruitosa,
es vol comptar amb l’ajut i participació de tots els diocesans. 

És per això que us demano a tots que respongueu el següent qüestionari:

Les respostes es podran enviar a la Secretaria General de l’Arquebisbat per correu
postal (C/ Bisbe 5, 08002 BARCELONA), per fax (93 270 13 03), o per correu elec-
trònic (secgral@arqbcn.cat) fins no més tard del 19 de març.

La finalitat del Pla Pastoral que revisem ha estat certament evangelitzadora ja que l’a-
nunci de la Bona Nova és avui molt necessari i urgent. Els objectius que suggeriu per
al nou Pla considero que han d’anar adreçats a fer ben evangelitzadora i missionera
la nostra Església diocesana.

Qüestionari:

1. Quina valoració feu de les iniciatives realitzades a la parròquia, comuni-
tat, arxiprestat, moviment, escola, etc., en l’aplicació del Pla Pastoral Dio-
cesà 2006-2009? En què ha ajudat l’aplicació del Pla a la vida de la co-
munitat? Quines dificultats heu trobat en la seva aplicació?

2. Quins objectius proposaríeu pel nou Pla Pastoral Diocesà?

3. Altres suggeriments.
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Us prego també que envieu en suport digital qualsevol material relacionat amb el Pla
Pastoral Diocesà 2006-2009 Enviats per donar Fruit: fotografies de trobades, cele-
bracions, powerpoints, materials de treball, CDs o DVDs, etc.

Us agraeixo molt la vostra col·laboració. Amb una salutació ben cordial.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
Barcelona, 27 de gener de 2009

Homilies i al·locucions

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
a la missa per a la Jornada Mundial de la Pau. Catedral de Barce-
lona, 1 de gener de 2009

Ens apleguem a la nostra estimada Basílica Catedral de Barcelona per celebrar la so-
lemnitat de la Mare de Déu, i alhora celebrem també la Jornada Mundial de la Pau
en aquest primer dia de l’any nou 2009.

La solemnitat litúrgica d’avui és la festa mariana més important. De tots els títols que
podem donar a Maria, cap no li escau millor que aquest amb el que la designem ha-
bitualment, Mare de Déu. Déu la va escollir per realitzar aquesta funció capital i úni-
ca en la història de la salvació i en previsió a la seva maternitat divina la va adornar
de gràcies i prerrogatives.

Comencem un any nou celebrant aquesta solemnitat mariana amb el desig d’imitar a
Maria, Mare de Jesús i mare nostra, durant tot l’any que comencem, fent-li cas del
seu consell que ens dirigeix amb aquelles paraules que digué als qui servien a les bo-
des de Canà: «Feu tot el que Jesús us digui».

Maria mirà de tal manera el Senyor que la pau del cel s’encarnà en el seu si. Ell és la
nostra pau i volgué prendre la humanitat d’aquella noia que faria «reina de la pau».
Per això ens plau avui iniciar l’any nou pregant intensament per la pau en els cors hu-
mans i en el món.

La pregària per la pau és d’una importància capital. La pau s’ha de treballar i asso-
lir amb moles mitjans: amb la justícia, la  veritat, el  diàleg, la solidaritat, etc. I això
és obra de tots els homes i dones de la humanitat. Però els cristians i cristianes hem
d’aportar-li quelcom més en el treball constant i esforçat per la pau: hem d’aportar-
li la nostra fe en la pregària per la pau. Jesús ens ha dit: «Demaneu i se us donarà».
Sabem també, que per a Déu res no li és impossible. En el compromís de tots els ho-
mes i dones per la pau, nosaltres hi aportem també la pregària per la pau, i ho fem
avui amb la pregària eucarística.
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L’Església està compromesa en el treball per la pau en el món. Justícia i Pau, insti-
tució d’Església, sensibilitza i treballa, juntament amb moltes altres institucions en
favor de la pau. Com a cristians ens sentim contents que l’Església, de la qual en som
membres, amb el seu missatge, les seves obres i iniciatives faci present enmig del
món el Regne d’amor i de veritat, de justícia i de pau.

El lema del missatge del Papa Benet XVI per la Jornada Mundial de la Pau és aquest:
«Combatre la pobresa, construir la pau». És evident la íntima relació entre pobresa
i violència. La pobresa es troba freqüentment entre els factors que afavoreixen o
agreugen els conflictes, incloses les guerres, i aquestes alhora alimenten tràgiques si-
tuacions de pobresa.

El Papa indica en el seu missatge que la pobresa no és sempre material. Hi ha po-
breses immaterials que no són conseqüència directe i automàtica de mancances ma-
terials. En societats riques i desenvolupades existeixen fenòmens de pobresa rela-
cional, moral i espiritual que també cal combatre per  construir la pau. Aquí
l’Església i les religions del món hi tenim un paper important i convé que les Admi-
nistracions reconeixin i valorin positivament aquest servei que estem prestant.

La pobresa sovint es relaciona amb el creixement demogràfic, realitzant-se en el món
campanyes per reduir la natalitat. Benet XVI, en el seu missatge, afirma que «l’ex-
termini de milions de nens no nascuts en nom de la lluita contra la pobresa és en rea-
litat, l’eliminació dels éssers humans més pobres». I cal tenir en compte que l’any
1981, un 40% de la població mundial estava sota el llindar de la pobresa absoluta,
mentre que avui aquest percentatge s’ha reduït substancialment a la meitat, i nom-
broses poblacions caracteritzades per un notable increment demogràfic han sortit
de la pobresa. La població s’està confirmant com una riquesa indispensable per
progrés dels pobles, i no com un factor de pobresa. 

Aaron beneïa al poble —ens ha recordat la primera lectura— dient: «Que el Senyor
giri cap a tu la mirada i et doni la pau». La pau no la donen les armes, sinó el Se-
nyor i el combat contra la pobresa. Per això, Benet XVI relaciona el desarmament i
el desenvolupament dels pobles, afirmant que «els ingents recursos materials i hu-
mans emprats en despeses militars i en armaments es sostreuen dels projectes de des-
envolupament dels pobles, especialment dels més pobres». I Pau VI afirmà sàviament
que «el desenvolupament és el nou nom de la pau» (Carta Encíclica Populorum Pro-
gressio, 87).

En aquesta Jornada Mundial de la Pau tenim present amb dolor les guerres i con-
flictes que hi ha al món, i d’una manera especial en aquestes festes de Nadal, els
enfrontaments violents a la Franja de Gaza, amb un nombre elevat de morts i ferits.
Dissortadament, el Consell de Seguretat de la ONU va concloure ahir a la nit la se-
va reunió sense cap acord positiu. La Terra Santa, pàtria de Jesús, Príncep de Pau, no
pot continuar essent testimoni de vessament de sang. Demanem als responsables que
cessin dels atacs violents i que amb l’ajut de la comunitat internacional es resolgui
finalment el conflicte Israelí-Palestí a través d’una solució justa i global. Amb aques-
ta celebració ens unim a la petició de pau del Papa Benet XVI i a la dels Patriarques
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i Responsables de les Esglésies de Jerusalem, i demano a totes les parròquies i co-
munitats que preguin per la pau a Terra Santa especialment el proper diumenge 4
de gener en les celebracions de l’Eucaristia. 

El lema del missatge de la Jornada Mundial de la Paués ben actual ja que estem vi-
vint una forta crisi econòmica d’àmbit internacional que intensifica la pobresa i la se-
paració entre el Nord i el Sud del món i de molts països. Cal combatre la crisi econò-
mica amb solucions tècniques que siguin justes i adequades, participant tots els
sectors de la societat de l’austeritat i intensificant tots la solidaritat. Els cristians hem
de tenir un «amor preferencial pels pobres» (Carta encíclica de Joan Pau II Sollici-
tudo rei socialis, 42). Per això , la comunitat cristiana no deixarà d’assegurar a tota
la família humana el seu recolzament a les iniciatives d’una solidaritat creativa, no
només per distribuir el que és superflu, sinó canviant sobretot els estils de vida, els
models de producció i de consum, les estructures consolidades de poder que regei-
xen avui la societat. Per això hem de fer tot el possible, amb la participació i col·la-
boració de la societat i de l’Administració, per ajudar als germans que sofreixen més
les conseqüències de la crisi econòmica actual. D’aquesta manera treballem també
per la pau, ja que és ben veritat aquest axioma: «Combatre la pobresa és construir
la pau».

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la celebració ecumènica de pregària per a la unitat dels cristians,
a la Catedral de Barcelona, 18 de gener de 2009

Estem reunits en aquesta històrica i bellíssima casa de Déu per pregar junts els cris-
tians que vivim i evangelitzem a Barcelona, demanant Déu el do de la unitat de tots
els qui creiem en Jesús, Déu i home, únic salvador de la humanitat. Tots nosaltres
criem fermament en la força de la pregària i per això tenim plena confiança en el Se-
nyor. Ell ens ha aplegat i Ell mateix està aquí enmig nostre, ja que ens ho ha promès,
quan dos o més estem reunits en el seu nom. Ens uneix la seva Paraula que hem es-
coltat amb actitud de fe. La seva Paraula mou els cors.

La nostra pregària s’uneix a la que estan fent una munió de comunitats de creients en
Jesús amb actitud ecumènica, tot demanant el tresor de la unitat, de la conversió ple-
na. La conversió i la comunió són un do de l’Esperit que invoquem moguts per aque-
lles entranyables paraules de Jesús en el Sant Sopar: «Que tots siguin u, com tu, Pa-
re, estàs en mi i jo en tu, que també ells estiguin en nosaltres».

El lema de la Setmana de Pregària per a la Unitat dels Cristians és aquest: «Estaran
unides en la teva mà». Aquestes paraules profètiques d’Ezequiel dirigides al poble
escollit són una al·legoria de la unitat de l’Església. El profeta parla de dos troncs de
bastó d’autoritat que el Senyor ordenà al profeta unir en les seves mateixes mans com
un signe per a la casa d’Israel (Ez 37, 15-28). Aquestes paraules són aplicables a l’Es-
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glésia dividida perquè, de la mateixa manera que el poble de l’antiga aliança dividit
en conteses contràries a la voluntat de Déu, també les divisions de les Esglésies i con-
fessions cristianes són contaries a la voluntat de Crist que, com hem escoltat en
l’Evangeli proclamat avui, va voler una sola i única Església visible, tot dient-nos:
«Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu. Que també ells estiguin en no-
saltres, perquè el món cregui que tu m’has enviat» (Jn 17, 21).

Avui tots estem treballant per l’evangelització enmig d’una societat marcada per la
indiferència religiosa i pel secularisme. El teòleg i pastor luterà Dietrich Bonhoeffer,
que va viure a Barcelona com a vicari de la capella evangèlica, insisteix en què la se-
cularització porta en si mateix una nit de fe i crea serioses dificultats per anunciar
el missatge cristià. En el pensament i la voluntat de Jesús, la unitat dels cristians està
directament relacionada amb l’evangelització, ja que Ell ha demanat la unitat de tots
els cristians «perquè el món cregui que tu, Pare, m’has enviat».

És ben evident que el nostre continent europeu necessita redescobrir i viure les seves
arrels cristianes. Els cristians hem d’oferir a Europa el bé més preciós i que ningú no
pot donar-li: la fe en Jesucrist, font d’esperança que no defrauda, do que és a l’ori-
gen de la unitat espiritual i cultural dels pobles europeus i que avui i en el futur pot
ser una contribució essencial per al seu desenvolupament i la seva integració. La font
d’esperança per a Europa és Jesucrist.

Avui, aquí, prenem major consciència de l’aportació dels cristians en la construcció
de la nostra casa comuna europea. El percentatge de creients en Jesús en la Unió Eu-
ropea és un percentatge elevadíssim, però dissortadament encara no hi ha comunió
plena entre nosaltres. El Concili Vaticà II ha afirmat en el seu document sobre l’e-
cumenisme, que la manca d’unitat entre els cristians «contradiu clarament i oberta-
ment la voluntat de Crist, és un escàndol per al món i perjudica la causa santíssima
de predicar l’evangeli a tota cristura». Per això Benet XVI ha dit que, en «l’Europa
en camí cap a la unitat política, podem admetre que sigui l’Església de Crist un fac-
tor de desunió i de discòrdia? No fora aquest un dels escàndols més grans del nos-
tre temps?». I continua dient que en l’evangelització del nostre continent europeu,
«la nostra presència com a cristians serà incisiva i il·luminadora només si tenim la
valentia de recórrer amb decisió el camí de la reconciliació i de la unitat». L’apòstol
Pau en el fragment de la carta als corintis demana a la comunitat anar a fons en la
unitat centrada i fonamentada en Jesucrist. 

Avui a casa nostre són sovintejades les reunions i trobades dels representants i fi-
dels de les Esglésies i confessions cristianes per pregar i per treballar conjunta-
ment en bé de la realització ben plena de la persones humana i de l’assoliment del
bé comú de la nostra societat. L’augment de l’immigració a casa nostra amb la
vinguda de persones d’altres Esglésies i confessions cristianes amb els seus
pastors, ha demanat per part de tots una creixent actitud de relació, d’acolliment
i de mútua ajuda, per tal que els cristians puguin celebrar la seva fe dignament i
perquè tots plegats prenguem major consciència de moltes coses que ens uneixen
i de la necessitat de demanar al Senyor de la glòria que ens lliuri el do de la co-
munió plena.
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Vaig tenir la joia de participar a les primeres vespres de la solemnitat de sant Pere i
sant Pau en la Basílica de Sant Pau extra muri, presidides pel Papa Benet XVI i el Pa-
triarca Bartomeu I, donant inici a l’Any Paulí. Fou, també una celebració ecumèni-
ca que es va repetir en la Capella Sixtina, amb motiu del Sínode Episcopal dedicat
a la Paraula de Déu en la vida de l’Església, celebració presidida pels mateixos pro-
tagonistes. En aquesta trobada dels membres del Sínode Episcopal, el Patriarca va
fer una bellíssima conferència sobre «La sagrada Escriptura en la tradició ortodoxa».
En acabar, el Papa Benat va agrair-li, tot dient-li: «Aquesta ha estat, a mes, una ex-
periència joiosa, una experiència d’unitat, potser no perfecta, però sí veritable i pro-
funda. He pensat: els vostres Pares, que vós heu citat àmpliament, són també els nos-
tre Pares, i els nostres també són els vostres. Si tenim Pares comuns, ¿com podríem
no ser germans entre nosaltres?»

L’ apòstol Pau va treballar molt per la unitat de l’Església. El seu testimoni ens ha de
motivar a tots nosaltres durant aquest any que recordem el bimil·lennari del seu nai-
xement. Avui ha estat ferm amb el seu missatge, quan ens ha recordat ben clara-
ment «perquè encara viviu de manera terrenal. Les vostres gelosies i desavinences,
que són sinó comportar-se de manera terrenal i massa humana? Quan uns afirmen:
“Jo sóc de Pau”, i els altres: “Jo sóc d’Apol·ló”, ¿no vol dir això que viviu de mane-
ra purament humana? Què és Apol·ló? Què és Pau? Només són uns servidors que
us han encaminat a creure». I l’apòstol conclou: «Pau, Apol·ló, Cefes, el món, la vi-
da i la mort, el present i el futur, tot és vostre, però vosaltres sou de Crist, i Crist és
de Déu» (1Co 3, 3-7, 21-23).

Aquesta commemoració paulina del seu naixement ha d’ajudar-nos més i més a va-
lorar i conèixer la Paraula de Déu i més en concret les cartes de l’apòstol. La Pro-
posta 36 del Sínode Episcopal abans esmentat, està dedicada a la Sagrada Escriptu-
ra i la unitat dels cristians. El Sínode afirma que «la Bíblia és veritablement un lloc
privilegiat de trobament entre les diverses Esglésies i comunitats eclesial. Escoltar
junts les Escriptures ens fa viure una comunió real encara que no plena... L’escolta
comuna de les Escriptures impulsa, per tant, el diàleg de la caritat i fa créixer el de la
veritat. Un problema ecumènic obert és la comprensió del subjecte autoritzat de la in-
terpretació en l’Església i per això s’han d’intensificar l’estudi i la investigació bí-
blica comuna. Igualment cal intensificar el comú interès en les traduccions i la difu-
sió de la Bíblia, així com en les celebracions interconfessionals de l’escolta de la
Paraula de Déu».

Tots els nostres desigs d’unitat i el nostre amor a l’Església de Jesucrist ens mouen
avui a unir-nos amb totes les comunitats eclesials del món fent aquesta pregària per
unir-nos al Senyor en la seva pregària al Pare: «Que tots siguin un».

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

24 [24] gener - BAB 149 (2009)

02 Prelat gen'09  11/3/09  12:41  Página 24



Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la missa de la festa de la Conversió de Sant Pau, Catedral de Bar-
celona, 25 de gener de 2009

Estem reunits en la Catedral Basílica Metropolitana de Barcelona per celebrar la fes-
ta de la conversió de Sant Pau en la cloenda de la Setmana de Pregària per a la Uni-
tat dels Cristians. Ho fem solemnement amb la celebració de l’Eucaristia, sagrament
de la comunió i de la unitat eclesial. I amb aquesta celebració volem donar inici amb
més intensitat a diverses actuacions amb motiu de l’Any de Sant Pau, que comme-
mora el bimil·lenari del naixement de l’Apòstol. 

Avui arreu del món l’Església catòlica, les Esglésies i confessions cristianes ens unim
en la pregària, demanant Déu el do de la unitat de tots els qui creiem en Jesús, únic
salvador de la humanitat. Tots nosaltres creiem fermament en la força de la pregària
i per això tenim plena confiança que el Senyor ens atorgarà el do de la unitat. Ell ens
aplega i Ell mateix està enmig dels reunits en el seu nom. Ens uneix la seva Paraula
que escoltem amb actitud de fe. La seva Paraula mou els cors dels creients envers l’a-
mor i la unitat.

El lema de la Setmana de Pregària per a la Unitat dels Cristians és aquest: «Que
formin una sola cosa en la teva mà». Aquestes paraules profètiques d’Ezequiel diri-
gides al poble escollit són una al·legoria de la unitat de l’Església. El profeta parla de
dos troncs de bastó d’autoritat que el Senyor ordenà al profeta unir en les seves ma-
teixes mans com un signe per a la casa d’Israel (Ez 37, 15-28). Aquestes paraules són
aplicables a l’Església dividida perquè, de la mateixa manera que el poble de l’anti-
ga aliança dividit en conteses contràries a la voluntat de Déu, també les divisions de
les Esglésies i confessions cristianes són contaries a la voluntat de Crist que va voler
una sola i única Església visible, tot dient-nos: «Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs
en mi i jo en tu» (Jn 17, 21).

Tots els cristians estem treballant per l’evangelització enmig d’una societat marca-
da per la indiferència religiosa i pel secularisme que porta en si mateix una nit de fe
i crea serioses dificultats per anunciar el missatge cristià. En el pensament i la vo-
luntat de Jesús, la unitat dels cristians està directament relacionada amb l’evangelit-
zació, ja que Ell ha demanat la unitat de tots els cristians «perquè el món cregui que
tu, Pare, m’has enviat». 

És ben evident que el nostre país i el nostre continent europeu necessita redescobrir
i viure les seves arrels cristianes. Els cristians hem d’oferir a Europa el bé més pre-
ciós i que ningú no pot donar-li: la fe en Jesucrist, font d’esperança que no defrauda,
do que és a l’origen de la unitat espiritual i cultural dels pobles europeus i que avui
i en el futur pot ser una contribució essencial per al seu desenvolupament i la seva in-
tegració. La font d’esperança per a Europa és Jesucrist.

La primera lectura que hem escoltat ens ha parlat de la conversió de Saule de Tars,
del trobament personal d’aquest home que perseguia als cristians amb Jesús. Aquest
encontre personal amb el Senyor va fer que Pau deixés de perseguir els cristians  i es
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lliurés radicalment a anunciar Jesús. De perseguidor va convertir en predicador,
d’enemic en amic. Aquell encontre el seduí de tal manera, que Sant Pau es va unir
més i més amb Crist i arribarà a dir: “Per a mi viure és el Crist” (Fl 1, 21). Des d’a-
leshores, ell sap que mai no estarà sol. Crist viu en ell. Així ho expressa als cris-
tians de Galàcia: “Visc, però no sóc jo qui visc, sinó el Crist que viu en mi” (Ga
2,20). Una de les finalitats de l’Any Paulí consisteix en escoltar Sant Pau com a mís-
tic, com a testimoni, com a predicador de Crist, com a fundador de comunitats i pro-
motor del diàleg i la comunió entre tots els seguidors del Senyor. Les peregrinacions
a les set esglésies jubilars de la diòcesi que posen en relleu aquesta riquesa de la teo-
logia i de l’espiritualitat de Sant Pau ens hi ajudarà. Us invito a tots a participar en
aquestes visites jubilars.

Si, com l’Apòstol, anem configurant-nos més i més amb el Crist, el coneixem, l’es-
timem i l’imitem més, també prenem major consciència del pecat de la manca de ple-
na comunió entre tots els cristians. El Concili Vaticà II ha afirmat que la manca
d’unitat entre els cristians «contradiu clarament i obertament la voluntat de Crist,
és un escàndol per al món i perjudica la causa santíssima de predicar l’evangeli a
tota criatura». Per això Benet XVI ha dit que, en «l’Europa en camí cap a la unitat
política, ¿podem admetre que sigui l’Església de Crist un factor de desunió i de
discòrdia? ¿No fora aquest un dels escàndols més grans del nostre temps?». I conti-
nua dient que en l’evangelització del nostre continent europeu, «la nostra presència
com a cristians serà incisiva i il·luminadora només si tenim la valentia de recórrer
amb decisió el camí de la reconciliació i de la unitat». L’apòstol Pau, el gran segui-
dor del Ressuscitat, ens ensenya el camí del Senyor i del seu Evangeli. 

Avui a casa nostre són sovintejades les reunions i trobades dels representants i fidels
de les Esglésies i confessions cristianes per pregar i per treballar conjuntament en
bé de la realització ben plena de la persones humana i de l’assoliment del bé comú
de la nostra societat. L’augment de la immigració a casa nostra amb la vinguda de
persones d’altres Esglésies i confessions cristianes amb els seus pastors, ha demanat
per part de tots una creixent actitud de relació, d’acolliment i de mútua ajuda, per tal
que els cristians puguin celebrar la seva fe dignament i perquè tots plegats prenguem
major consciència de moltes coses que ens uneixen i de la necessitat de demanar al
Senyor de la glòria que ens lliuri el do de la comunió plena.  

Vaig tenir la joia de participar a les primeres vespres de la solemnitat de sant Pere i
sant Pau en la Basílica de Sant Pau fora dels murs, presidides pel Papa Benet XVI
i el Patriarca de Constantinopla Bartomeu I, donant inici a l’Any Paulí. Fou, també
una celebració ecumènica que es va repetir en la Capella Sixtina, amb motiu del Sí-
node Episcopal dedicat a la Paraula de Déu en la vida de l’Església, celebració pre-
sidida pels mateixos protagonistes. En aquesta trobada dels membres del Sínode
Episcopal, el Patriarca va fer una bellíssima conferència sobre «La sagrada Escrip-
tura en la tradició ortodoxa». En acabar, el Papa Benet va agrair-li, tot dient-li:
«Aquesta ha estat, a mes, una experiència joiosa, una experiència d’unitat, potser
no perfecta, però sí veritable i profunda. He pensat: els vostres Pares, que vós heu ci-
tat àmpliament, són també els nostre Pares, i els nostres també són els vostres. Si
tenim Pares comuns, ¿com podríem no ser germans entre nosaltres?»
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L’ apòstol Pau va treballar molt per la unitat de l’Església. El seu testimoni ens ha de
motivar a tots nosaltres durant aquest any que recordem el bimil·lenari del seu nai-
xement. Ell ens recorda ben clarament què «encara viviu de manera terrenal. Les vos-
tres gelosies i desavinences, que són sinó comportar-se de manera terrenal i massa
humana? Quan uns afirmen: “Jo sóc de Pau”, i els altres: “Jo sóc d’Apol·ló”, ¿no vol
dir això que viviu de manera purament humana? Què és Apol·ló? Què és Pau? No-
més són uns servidors que us han encaminat a creure». I l’apòstol conclou: «Pau,
Apol·ló, Cefes, el món, la vida i la mort, el present i el futur, tot és vostre, però vos-
altres sou de Crist, i Crist és de Déu» (1Co 3, 3-7, 21-23).

Aquesta commemoració paulina del seu naixement ha d’ajudar-nos més i més a va-
lorar  i conèixer la Paraula de Déu i més en concret les cartes de l’apòstol. La Proposta
36 del Sínode Episcopal abans esmentat, està dedicada a la Sagrada Escriptura i la uni-
tat dels cristians. El Sínode afirma que «la Bíblia és veritablement un lloc privilegiat
de trobament entre les diverses Esglésies i comunitats eclesial. Escoltar junts les Es-
criptures ens fa viure una comunió real encara que no plena... L’escolta comuna de
les Escriptures impulsa, per tant, el diàleg de la caritat i fa créixer el de la veritat».

Tots els nostres desigs d’unitat i el nostre amor a l’Església de Jesucrist ens mouen
avui a unir-nos amb totes les Esglésies i confessions cristianes del món fent nostra
aquesta petició per unir-nos al Senyor en la seva pregària al Pare: «Que tots siguin u».

Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la presentació del llibre Dorotea de Chopitea i de Villota, de Ra-
mon Alberdi

Auditori de les Escoles Professionals Salesianes de Sarrià, de Barcelona, 21 de ge-
ner de 2009

Reverend pare provincial Angel Asurmendi,
pare Ramon Alberdi i membres de la Congregació Salesiana i de les Filles de Maria
Auxiliadora,
preveres i diaques, religiosos i religioses, cooperadors salesians i col·laboradors de
les obres salesianes, senyores i  senyors:

Em plau molt acompanyar-los en aquest acte de presentació de la nova biografia de
la senyora Dorotea de Chopitea, obra d’un benemèrit salesià, molt estimat per tots
nosaltres, Ramon Alberdi, un veritable cronista —amb el rigor d’un historiador
professional— de la presència a Barcelona de sant Joan Bosco i de les seves funda-
cions. Ramon Alberdi fa així una nova aportació a la història de la presència salesiana
a la nostra ciutat i diòcesi. Desitjo expressar-li el meu reconeixement i el meu agraï-
ment pel seu treball i per aquesta nova obra.

La lectura del seu llibre ens porta als mateixos orígens de l’obra dels salesians i les
salesianes a Barcelona, perquè la senyora Dorotea de Chopitea, com tots els presents
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sabem, i el P. Alberdi documenta exhaustivament en el seu llibre, fou una coopera-
dora salesiana, molt apreciada per sant Joan Bosco i pel seu primer successor, el
beat Miquel Rua.

Una segona reflexió vol fer referència a l’obra social dels salesians i les salesianes
a casa nostra, i més concretament a la ciutat de Barcelona. Els anys en què visqué en-
tre nosaltres la Sra. Dorotea de Chopitea són també els anys de la gran expansió de
Barcelona, amb la construcció de l’Eixample, la creació de noves indústries, els nous
bancs, les comunicacions... «Barcelona creix i s’enriqueix, però la pobresa i els su-
burbis creixen també», diu l’escriptora Roser Bofill en el pròleg del llibre que es-
tem presentant. La senyora Dorotea de Chopitea va protegir l’obra salesiana perquè
hi va veure el seu compromís per l’elevació humana, cultural i religiosa dels fills i les
filles del poble, del món obrer i treballador... Encara fa pocs dies, vaig tenir el goig,
amb el pare provincial i altres salesians, de dedicar el nou temple de la parròquia de
la Mare de Déu de les Neus, al barri de la Mina, confiada als pares salesians. Heus
ací un fet que testimonia que les fundacions de Sant Joan Bosco, també aquí i avui,
estan al servei de la promoció humana, de l’educació i de l’evangelització del jovent
dels nostres ambients populars i més necessitats d’aquesta promoció.

Una tercera reflexió es refereix a la condició de laica de la Sra. Dorotea de Chopitea,
laica i mare de família. Amb ascendents bascos i nascuda a Xile, als tres anys va
venir a Barcelona, on als setze anys es va casar a Santa Maria del Mar amb el jove de
22 anys Josep Maria Serra, fill també d’una família que retornà a Barcelona amb mo-
tiu de les lluites per la independència de Xile de la Corona espanyola. Josep Maria
Serra era un comerciant de prestigi, un banquer, un empresari diríem avui. Recordo
aquests detalls perquè estem davant l’obra social d’una dona inquieta i treballadora,
que tenia prou feina a casa seva, perquè d’aquest matrimoni nasqueren sis filles. Com
a dona de l’alta burgesia, podia molt bé tancar-se a casa seva i dedicar-se només a l’e-
ducació de les seves filles. En el seu cas no fou així. Recolzada pel seu marit —no
oblidem aquest aspecte que tant honora Josep M. Serra—, Dorotea es va lliurar a
les obres caritatives i socials. Qui estudiï el catolicisme social a la ciutat i diòcesi
de Barcelona no pot sinó admirar-se de la realitat de les 30 obres socials a les quals
la Sra. Dorotea, o —si ho volen— el matrimoni Serra-Chopitea, va donar vida, su-
port i impuls, amb ajudes concretes, monetàries i de tota mena.

Recordo sovint, en les meves intervencions, que l’àmbit propi i específic de l’acti-
vitat dels laics i les laiques és l’àmbit secular, el món i les seves realitats laiques. Te-
nim una clara mancança en aquest sentit. Doncs bé, Dorotea de Chopitea és un exem-
ple de l’activitat d’una dona seglar. És difícil trobar en la història de la nostra ciutat
una seglar que hagi contribuït tant com ella a la promoció humana i religiosa dels més
necessitats. No amb paternalisme sinó oferint-los les condicions que els podien
permetre de promocionar-se i defensar-se en la vida.

Una darrera reflexió és el sentit que desitjo donar a la meva presència avui aquí, en
aquest lloc proper al sepulcre de la Sra. Dorotea de Chopitea i en aquest acte dedicat
a la seva memòria. Aquest sentit el formularé així: reconeixement i agraïment a
aquesta gran figura del catolicisme social de Barcelona i a l’obra de les congrega-
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cions de Sant Joan Bosco, la congregació masculina i la femenina. Aquest recolza-
ment episcopal a les obres salesianes no és d’avui, però avui desitjo donar-li conti-
nuïtat.

El beat Felip Rinaldi, rector major dels salesians, l’any 1927, es posà d’acord amb el
meu antecessor d’aleshores, el bisbe Josep Miralles i Sbert, per iniciar conjuntament
el procés de beatificació i canonització de la senyora Dorotea de Chopitea, con-
vençuts ambdós de l’existència d’un bon fonament per dur a terme el procés. 

Jo també comparteixo aquest convenciment, com estic segur que el compartiran
tots els lectors i les lectores de la biografia de Ramon Alberdi. I m’uneixo al desig i
a la pregària a Déu de tantes persones de la nostra diòcesi a fi que un dia no llunyà
arribi a la seva culminació el procés de beatificació de la Sra. Dorotea de Chopitea.
Em sembla que representaria el reconeixement i la proposta als catòlics de casa nos-
tra d’un gran exemple i un model per seguir en l’acció social dels cristians, que tam-
bé avui és necessària, com ho era en els temps de la nostra biografiada. «Faxit Deus»,
que Déu ens ho concedeixi.

Moltes gràcies a tots per la seva atenció.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraula i Vida

Responsabilitat davant la crisi (03/01/09)

En un recent acte de presentació de l’Informe FOESSA es va dir que els 14 anys pas-
sats de creixement econòmic ininterromput no han estat aprofitats per reduir les des-
igualtats. L’escletxa entre rics i pobres, lluny de reduir-se, s’amplia.

Aquest fet és especialment preocupant ara, quan veiem com la crisi econòmica col-
peja durament les famílies. Els experts diuen que la crisi dels anys 80 es va poder su-
perar en gran part per la xarxa familiar i relacional. Però ara ens preguntem si, de nou,
a més a més de les propostes de les administracions, aquesta xarxa podrà donar res-
posta, sobretot tenint en compte la dèbil protecció a la família i la dolorosa situació,
inestable o irregular, de moltes famílies.

La crisi ens està desvetllant nous rostres de la  pobresa que s’afegeixen als ja cone-
guts. Parlem de famílies autòctones o d’immigrants que ja fa anys que viuen al nos-
tre país, de famílies monoparentals, de persones dependents a l’espera  de la resolu-
ció del seu cas o de l’aplicació de les ajudes, de joves mileuristes  que no poden fer
realitat el projecte de vida per la precarietat laboral.
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Moltes veus demanen una reflexió conjunta sobre el model productiu i el model de
relacions laborals que volem promoure ara i d’aquí endavant.  Les pensions i les pres-
tacions d’atur haurien de ser un dels principals instruments de protecció de les llars.
Aquestes prestacions s’han de mantenir en qualitat i s’han d’augmentar, tot adequant-
se al creixent cost de la vida.

La crisi ens posa a prova a tots: a les administracions, als diferents agents socials, a
totes les persones que formem part de la nostra societat. És en moments de crisi quan
més forta, més fraterna i solidària s’ha de mostrar la nostra societat.

Des de l’Església també estem col·laborant en moltes accions per ajudar les perso-
nes a superar la pobresa i l’exclusió. Ho fem a través de Càritas i d’altres organitza-
cions o moviments eclesials. Per això, els cristians volem esforçar-nos, ara més que
mai, a estar al costat dels més pobres i dels més necessitats.

Per això, fent-me ressò del que es va dir en la reunió del Consell Pastoral de la nos-
tra diòcesi, faig una crida a tots els responsables polítics i econòmics, a tots els agents
socials, per tal que vulguin implicar-se directament en la resolució de la situació
actual, amb solucions tècniques que siguin justes i adequades deixant de banda in-
teressos corporatius o partidistes. És necessari que el nostre país, Europa i el món tro-
bin la millor solució tècnica a la crisi econòmica, una solució que, per una part,
aprengui la lliçó dels errors que han portat a la crisi i, per altra part, sigui una solu-
ció justa i adequada.

En segon lloc, cal que tots donem exemple de responsabilitat i d’austeritat, tant en la
vida personal com en l’administració rigorosa dels recursos públics. És necessari que
aquesta austeritat sigui compartida per tots, i no només soferta pels sectors més po-
bres de la societat.

En tercer lloc, en aquests moments, tots, i els cristians de manera especial, cal que
estiguem disposats a donar proves amb els fets del nostre sentit de solidaritat.

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Acollir els immigrants (11/01/09)

Celebrem el proper diumenge la Jornada Mundial de les Migracions que enguany
té com a tema «Sant Pau, migrant, apòstol dels pobles» i pren com a punt de partença
la feliç coincidència de l’any jubilar que Benet XVI ha convocat en honor de l’apòs-
tol dels gentils amb ocasió del bimil·lenari del seu naixement.

Amb tota raó, el Sant Pare ha volgut centrar aquesta jornada en la figura de Sant Pau.
Ell va realitzar una gran obra de mediació entre diverses cultures i l’Evangeli. Sau-
le, nascut en una família de jueus emigrants, fou educat en la llengua i en la cultura
hel·lenística, i valorà el context cultural romà. Fou un home de tres cultures. I des-
prés de la seva trobada amb el Crist, que tingué lloc en el camí vers Damasc, es

30 [30] gener - BAB 149 (2009)

02 Prelat gen'09  11/3/09  12:41  Página 30



prodigà sense reserves per tal que s’anunciés a tothom, sense distinció de naciona-
litat ni de cultura, l’Evangeli que «és força de Déu per la salvació de tot aquell qui
creu, del jueu en primer lloc, però també del grec», tal com afirma a l’inici de la se-
va carta als Romans.

Sant Pau fou un «autèntic missioner dels emigrants», emigrant ell mateix i ambai-
xador itinerant de Jesucrist, per invitar cada persona a esdevenir, en el Fill de Déu,
una «nova criatura». La seva vida i la seva predicació foren totalment orientades a fer
que Jesús fos conegut i estimat per tothom, ja que en ell tots els pobles són cridats a
convertir-se en un sol poble.

Per això, com diu Benet XVI en el seu missatge d’enguany, «també en l’actualitat,
en l’era de la globalització, aquesta és la missió de l’Església i de tots els batejats,
una missió que s’adreça també a l’univers dels emigrants —estudiants fora del seu
país, immigrants, refugiats, pròfugs, desplaçats—, incloent els que són víctimes dels
moderns esclavatges, com —per exemple— en el tràfic d’éssers humans».

Totes les comunitats cristianes i eclesials són cridades a acollir els immigrants, a fer-
se solidàries amb aquests germans immigrants i a promoure, amb tots els mitjans pos-
sibles, la convivència pacífica entre les diverses ètnies, cultures i religions.

En el procés d’acollida  de la immigració cal que aquests nous ciutadans compren-
guin allò que és específic en la societat que els acull, amb la seva identitat i la seva
cultura. La convivència pacífica i enriquidora s’assoleix  si es dóna  una autèntica
acollida per part dels autòctons i una adaptació i inserció per part dels immigrants.
El nostre país fou, sobretot en el segle passat, una societat d’emigrants. Ara és cridat
a ser una societat acollidora d’immigrants, atenta a les necessitats socials, laborals i
espirituals d’aquests germans nostres.

L’Església té encara un especial deure d’acollida envers tots els immigrants que com-
parteixen la nostra fe. Ells són ja molt presents i actius a les nostres parròquies i a di-
verses obres socials de l’Església i a institucions i moviments cristians. A l’Església,
pel fet de ser Catòlica, cap cristià no és estranger en qualsevol comunitat eclesial del
món. Sempre som a casa.

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Fraternitat cristiana (18/01/09)

Entre els diumenges 18 i 25 de gener celebrem enguany la Setmana de Pregària per
la Unitat dels Cristians, que aquest any té com a lema les paraules de Jesucrist a
l’Evangeli de Sant Joan en la pregària que el Senyor adreça al seu Pare en la vigília
de la seva passió: «Que tots siguin u per tal que el món cregui».

Realment, aquestes paraules de Crist són una crida a la responsabilitat de tots els
cristians per a fomentar la unitat com a camí per una evangelització més creïble
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del nostre món. El camí de la recomposició de la plena unitat entre els cristians
és un camí llarg i no exempt de dificultats i obstacles. Però és un camí pel qual
s’avança.

Joan Pau II, en el document que dedicà en els darrers anys del seu pontificat a l’Es-
glésia a Europa, reconeixia aquests avenços. «Els progressos assolits dins el camp
ecumènic en la perspectiva de la veritat, de la caritat i de la reconciliació, són signe
d’esperança gran i encoratjador».

Cal que no ens detinguem en aquest esforç ecumènic per assolir un dia, amb l’aju-
da de Déu, la recomposició de la unitat perduda, el dia que Benet XVI ha anomenat
de la «unitatis redintegratio», el dia de la plena comunió entre els cristians.

La unitat dels cristians es presenta avui com una necessitat per tal que sigui més creï-
ble l’evangelització del nostre món. Enguany la Setmana de Pregària per la Unitat és
cridada a inspirar-se de manera especial en la figura de Sant Pau, perquè s’escau dins
del jubileu paulí que Benet XVI ha convocat en honor del gran apòstol i missioner,
en ocasió de celebrar-se el bimil·lenari del seu naixement.

Sant Pau treballà incansablement per la unitat dels seguidors de Jesucrist i per la
comunió entre les Esglésies, tenint cura especial de les relacions solidàries amb to-
tes, i de manera especial amb l’Església mare de Jerusalem, per la qual organitzà una
col·lecta per tal d’ajudar-la en les seves necessitats.

En llegir els Fets dels Apòstols i les cartes que Sant Pau adreça a diversos destinata-
ris, s’aprecia un model d’Església oberta a tothom, formada per creients sense dis-
tinció de cultura i de raça, ja que tot batejat és membre vivent de l’únic Cos de Crist.
Des d’aquesta perspectiva cobra un relleu singular la fraternitat cristiana, que es
tradueix amb gestos diaris de comunió, de participació i de solidaritat envers els al-
tres.

Tanmateix, com ensenya també Sant Pau, no és possible realitzar aquesta dimensió
d’acollida fraterna recíproca sense estar disposats a l’escolta i a l’acollida de la Pa-
raula de Déu predicada i practicada, paraula que impulsa tots a la imitació de Crist.
Els creients, configurats amb Crist, en Ell se senten germans com a fills del mateix
Pare.

Avançar en el camí de l’ecumenisme ens invita a viure aquest tresor de la fraternitat,
que es fonamenta en el baptisme. Són de Sant Pau aquestes paraules: “Perquè en un
sol Esperit hem estat tots batejats, per tal de formar un sol cos, jueus i grecs, es-
claus i lliures” (1Co 12,13).

La participació d’altres Esglésies i comunitats eclesials cristianes en els actes del ju-
bileu paulí a Roma constitueix també un motiu d’esperança encoratjador per al futur
de les relacions fraternes entre els cristians.

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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El secret de Sant Pau (25/01/09)

Dins l’Any Jubilar de Sant Pau, celebra avui l’Església catòlica la festa de la seva
conversió, del seu encontre amb el Crist en el camí de Damasc quan hi anava per en-
dur-se presos els seguidors  de Jesús. Aquell dia la seva existència canvià radicalment,
com explica ell mateix. Per a ell Jesús es va convertir en la raó de ser i el motiu ins-
pirador del seu compromís apostòlic al servei de l’Evangeli. De perseguidor dels cris-
tians es va transformar en apòstol de Crist.

En el seu missatge amb motiu de la Jornada Mundial de les Migracions, celebrada el
darrer diumenge a tota l’Església, Benet XVI es feia aquesta pregunta: «Quin va
ser el secret de l’Apòstol dels gentils?». I donava aquesta resposta: «El zel missioner
i la passió del lluitador, que el van caracteritzar, sorgien del fet que ell, conquerit per
Crist, va romandre tan íntimament unit a ell que es va sentir partícip de la seva ma-
teixa vida, a través de la comunió amb els seus sofriments».

En obrir l’Any de Sant Pau, Benet XVI ja es feu aquesta doble pregunta: Qui és Pau?
Què em diu a mi? I el Papa  contestava amb aquestes paraules  del gran apòstol en
la seva Carta als Gàlates. «Visc en la fe del Fill de Déu que m’estimà i es lliurà a si
mateix per mi». «Tot allò que Pau fa —afegia el Papa— parteix d’aquest centre, la
seva fe és l’experiència de ser estimat per Jesucrist d’una manera totalment personal;
és l’experiència que Crist afrontà la mort no per algun motiu desconegut, sinó per
amor a ell —a Pau— i que, com Ressuscitat, el segueix estimant. Pau era un home
afectat per un gran amor, i tot el seu actuar i sofrir tan sols s’explica a partir d’aquest
centre».

A partir d’aquesta experiència, cap dificultat li impedí de continuar la seva valent ac-
ció evangelitzadora a ciutats cosmopolites com Roma i Corint, que en aquell temps
eren poblades per un mosaic d’ètnies i cultures.

No és molt distinta la situació actual de les grans ciutats europees, incloent-hi les del
nostre país. Per això, també avui, Pau ha de ser per a nosaltres un guia i un estímul.
Penso que hem d’aprofitar la celebració de l’Any Paulí per a donar un renovat im-
puls a l’acció evangelitzadora de la nostra Església diocesana. Això he volgut ex-
pressar en la meva darrera carta pastoral «Treball pastoral amb il·lusió i confiança».

La nostra arxidiòcesi ha preparat un programa especial per dur a terme durant els pro-
pers mesos de l’any jubilar paulí, que es clausurarà el proper 29 de juny, festa dels
apòstols Pere i Pau. Proposem realitzar una peregrinació personal, familiar  o col·lec-
tiva a set llocs paulins de la nostra diòcesi per sintonitzar amb diverses dimensions
de la persona i la doctrina de Sant Pau, i per guanyar les indulgències concedides.
Aquest objectiu espiritual d’aprofundiment en la vida de fe i en el testimoni cristià
als nostres dies i a la nostra societat, serà convenient viure’l en sintonia i com una ex-
pressió més del temps de Quaresma i Pasqua d’enguany.

El segon objectiu d’aquest programa és ecumènic i té el seu centre en la festa d’avui,
culminació de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, i és un compromís
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d’intensificar les nostres relacions fraternals amb totes les Esglésies i comunitats
eclesials de la nostra societat.

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Mitjans de Comunicació Social
Notes de premsa

El cardenal Martínez Sistach celebrarà una missa a la Presó Model

El cardenal Lluís Martínez Sistach realitzarà una visita, amb motiu d’aquestes festes
de Nadal, a la Presó Model de Barcelona el proper dia 6 de gener, festivitat de l’E-
pifania. En el curs d’aquesta visita, el cardenal arquebisbe de Barcelona celebrarà
una eucaristia a la capella del centre penitenciari, acompanyat dels interns que hi vul-
guin assistir, del capellà del centre, pare Narcís Vioque, merdecari, i per l’equip de
persones voluntàries que col·laboraren en els diversos serveis realitzats per la cape-
llania catòlica d’aquest centre.

El cardenal serà rebut per membres de l’Equip directiu de la presó i, després de la ce-
lebració de la missa, mantindrà un diàleg amb els interns del centre.

Barcelona, 29 de desembre de 2008 

El cardenal Martínez Sistach demana pregàries per la pau a Terra
Santa el proper diumenge dia 4 de gener

El Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, ha demanat a to-
tes les parròquies i comunitats que preguin per la pau a Terra Santa, especialment el
proper diumenge dia 4 de gener de 2009, en les celebracions de l’eucaristia.

Aquesta disposició la va comunicar el cardenal ahir, dia 1 de gener, en el curs de l’ho-
milia que va pronunciar a la catedral de Barcelona, durant la celebració d’una mis-
sa promoguda per la Comissió Diocesana de Justícia i Pau.

«En aquesta Jornada Mundial de la Pau —va dir el Dr. Martínez Sistach— tenim pre-
sent amb dolor les guerres i conflictes que hi ha al món, i d’una manera especial, en
aquestes festes de Nadal, els enfrontaments violents a la Franja de Gaza, amb un
nombre molt elevat de morts i ferits. La Terra Santa, pàtria de Jesús, Príncep de la
Pau, no pot continuar essent testimoni de vessament de sang. Demanem als respon-
sables que cessin els atacs violents i que amb l’ajut de la comunitat internacional es
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resolgui finalment el conflicte Israelí-Palestí a través d’una solució justa i global.
Amb aquesta celebració ens unim a la petició de pau del Papa Benet XVI i a la dels
patriarques i responsables de les Esglésies de Jerusalem, i demano a totes les parrò-
quies i comunitats que preguin per la pau a Terra Santa especialment el proper diu-
menge 4 de gener en les celebracions de l’eucaristia».

El text suggerit per a la pregària és el següent:

«Preguem per la pau a Terra Santa, on habità Jesús, el Príncep de la pau: que el
Senyor beneeixi aquella terra amb la concòrdia entre els seus habitants i inspiri als
Organismes internacionals els medis per aconseguir aquesta pau i aquesta convivèn-
cia en el respecte als drets humans».

Barcelona, 2 de gener de 2009

Nota de l’arquebisbat davant d’una campanya publicitària

Davant l’anunci que alguns autobusos de Transport Metropolitans de Barcelona cir-
cularan amb la inscripció publicitària: «Probablement Déu no existeix. Deixa de pre-
ocupar-te i gaudeix de la vida», aquest arquebisbat manifesta que per als creients
en Déu, la fe en l’existència de Déu no és motiu de preocupació, ni és tampoc un obs-
tacle per gaudir honestament de la vida, sinó que és un sòlid fonament per viure la
vida amb actitud de solidaritat, pau i amb sentit de transcendència.

Barcelona, 2 de gener de 2009

L’Arquebisbat de Barcelona promourà la canonització de Rosa Deu-
lofeu

El Cardenal Lluís Martínez Sistach comunicà el passat dia 5 de gener, durant la ce-
lebració de la 5a Jornada per al Clergat de la Província Eclesiàstica de Barcelona, que
l’Arquebisbat ha decidit iniciar la causa de beatificació i canonització de la noia se-
glar Rosa Deulofeu, que mori a Barcelona el 5 de gener de 2004.

«Es compleixen cinc anys —va dir el Cardenal— de la mort de la nostra germana
Rosa Deulofeu, delegada de pastoral de joventut de l’arxidiòcesi de Barcelona, que
va fer un servei molt preuat, molt important. Tots nosaltres la vàrem conèixer, tots
nosaltres la valorem per la seva entrega i el seu amor a Déu nostre Senyor, a l’es-
glésia, per haver esmerçat tota la seva vida consagrada totalment a l’església i d’u-
na manera especial pel testimoni que va donar en la seva llarga malaltia, oferint-ho
tot a Déu per a l’església, per a l’arxidiòcesi de Barcelona i pels joves. Com que
han transcorregut cinc anys de la seva mort, que es el període que prescriu l’esglé-
sia que ha de passar abans d’introduir una causa de canonització, l’arxidiocesi in-
troduirà la causa de canonització de Rosa Deulofeu. Em sembla que pot ser un bon
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testimoni, si la causa progressa i arriba a bon terme, per als laics i laiques, per als
cristians i cristianes, i especialment per a la joventut de les nostres diòcesis».

Avui, dia 7 de gener, a les 19 hores, se celebrarà una missa amb motiu del 5è ani-
versari de la mort de Rosa Deulofeu, a l’església de Sant Agustí, pl. de Sant Agustí,
2, de Barcelona.

Barcelona, 7 de gener de 2009

L’Any de Sant Pau a l’Arxidiòcesi de Barcelona

Unint-nos a la celebració del Jubileu Paulí de l’Església universal, que es va iniciar
en la solemnitat de Sant Pere i Sant Pau de l’any 2008 i que té com a centre de les ce-
lebracions la basílica de Sant Pau Extramurs, la diòcesi de Barcelona s’unirà d’una
manera específica a aquestes celebracions jubilars en el període que va des la festa
de la Conversió de Sant Pau, el dia 25 de gener, a la celebració de Sant Pere i Sant
Pau del vinent 29 de juny. 

Per subratllar l’itinerari paulí durant els mesos que la diòcesi de Barcelona s’unirà al
jubileu, el Sr. Cardenal Arquebisbe presidirà amb solemnitat l’eucaristia als llocs,
dies i hores que segueixen:

25 de gener, a la Catedral (10.30 h)
22 de febrer, a Sant Pau de Badalona (12 h)
1 de març, a Sant Pau del Camp (12 h)
29 de març, a la Sagrada Família (13 h)
25 d’abril, a Sant Simó i Sant Pau de Mataró (19.30 h)
3 de maig, a l’església de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (11.30 h)
28 de juny, basílica de la Mare de Déu de la Mercè (12 h).

Es convida els fidels a participar en aquestes celebracions, en especial en la primera
de totes que coincidirà a la catedral de Barcelona, amb la missa conventual del pro-
per diumenge, 25 de gener, a les 10.30 h.

Barcelona, 22 de gener de 2009

36 [36] gener - BAB 149 (2009)

02 Prelat gen'09  11/3/09  12:41  Página 36



BAB 149 (2009) - gener [37] 37

Secretaria General

Ministeris

Conferí l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe Metropo-
lità de Barcelona, el dia 9 de gener de 2009, a la Basílica parroquial dels Sants Just
i Pastor de Barcelona,

Lectorat i Acolitat:
Josep Agulló Moscardó
Miquel Adrover i Santamaria

Nomenaments no parroquials

Mn. Jordi Cussó Porredón, arxiprest de Guinardó fins l’octubre de 2009.

Mn. Lluís Ramis Juan, consiliari de l’Associació de Professionals Sanitaris Cristians.

Permisos

Als monjos preveres de la Cartoixa de Montalegre de Tiana, per poder aixecar cen-
sures d’excomunió en el fur intern no reservades a la Santa Seu.

In Pace Christi

Mn. Josep Coma Vives

Morí a la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol de Barcelona, a l’edat de 83 anys,
el dia 10 de gener de 2009, on hi residia feia anys.
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Havia nascut a Tarragona el dia 20 d’octubre de 1926. Va estudiar al Seminari de Bar-
celona i va ser ordenat prevere a la Basílica de Sant Josep Oriol de Barcelona, el 18
de setembre de 1960. L’any 1961 fou nomenat coadjutor de la parròquia de Sant
Joan Maria Vianney de Barcelona. L’any 1971 era nomenat coadjutor de la parròquia
de la Mare de Déu de Betlem de Barcelona fins l’any 1989, que se’l tornà a nomenar
coadjutor de la parròquia de Sant Joan Maria Vianney. 

Mn. Josep Coma va dedicar bona part del seu treball pastoral, preferentment, a l’a-
tenció dels moribunds, dels pobres, dels rodamóns, dels qui vivien al carrer, dels ma-
lalts, i després de temps encara els trucava per telèfon i s’interessava per ells, per
les seves malalties. Tan mateix es passava hores en el confessionari per atendre
aquells qui desitjaven rebre el Sagrament del Perdó.

La missa exequial tingué lloc el dilluns dia 12 de gener de 2009, a la Capella de la
Residència Sacerdotal. Presidí Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona
i  concelebraren Mons. Joan Martí Alanis, arquebisbe emèrit d’Urgell i seixanta pre-
veres més. Tenia cura de l’altar el diaca Mn. David Remolar. Presidiren el dol el seus
familiars: germà, cunyada, nebots. També varen assistir a l’acte ex feligresos i amics
de Mn. Coma. Així mateix hi era present tota la comunitat de religioses Hospitalà-
ries de la Santa Creu, de la Residència Sacerdotal San Josep Oriol, que tan bé el
van atendre i servir —com a mares— durant la seva llarga malaltia. 

Que tingui la felicitat eterna en el Regne de Crist, a qui va voler seguir i servir.

Mn. Joan Valls Valls

Morí a Barcelona, el dia 29 de gener de l’any 2009, a l’edat de 80 anys. Havia nas-
cut a Sant Feliu de Buixalleu (Girona) el dia 19 de febrer de 1929. Va estudiar als se-
minaris de Girona i d’Urgell. Fou ordenat prevere el dia 20 de juny de 1954, a la Seu
d’Urgell. Fou incardinat a la diòcesi de Barcelona el dia 30 de gener de 1975. L’any
1954 va ser nomenat ecònem de les parròquies de Burch i de Farrera, així com en-
carregat de la parròquia de Montesclado i de la parròquia arxiprestal de Tirvia, fins
a finals de l’any 1969. L’any 1970 és nomenat adscrit amb facultats de coadjutor de
la parròquia de Sant Jaume de Barcelona. L’any 1971 és nomenat regent i encarre-
gat, respectivament, de la parròquia de Santa Maria de La Llacuna i de la de Sant Pe-
re de Màger. L’any 1981 és nomenat adjunt amb facultats (c. 476) a la parròquia de
la Verge de Gràcia i Sant Josep de Barcelona. L’any 1986 vicari de la parròquia de la
Puríssima Concepció de Barcelona. L’any 1991 adscrit i vicari de la parròquia de
Sant Joan de Pàdua de Barcelona. I l’any 1994, per raons de salut, es va jubilar.

La missa exequial tingué lloc el dia 31 de gener a la parròquia de Santa Isabel
d’Aragó i de Sant Joaquim de Barcelona. Presidí l’eucaristia Mn. Jesús Sanz, Vica-
ri Episcopal, que en feu l’homilia, acompanyat del superior dels PP. Mínims i rec-
tor de la parròquia de Santa Isabel i Sant Joaquim, el P. Gerardo Fuente, amb dos
preveres més d’aquesta comunitat; el carmelita P. Andreu, rector de la parròquia
de Santa Joaquima Vedruna de Barcelona; Mn. Domènech Sangés, de Corpus Chris-
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ti, també de Barcelona, amic i company de Mn. Joan Valls;  Mn. Pere Arribas, dia-
ca permanent de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Barcelona i Mn.
Pedro Larrad, diaca permanent de la parròquia de Santa Isabel d’Aragó i Sant Joa-
quim de Barcelona.

Que el Senyor li hagi donat la vida eterna per tot el bé que va fer!

Religioses difuntes

La Gna. Catalina Maria Coll i Montserrat, carmelita descalça, va morir el dia 25 de
març de 2008, als 88 anys d’edat i 64 de vida religiosa.

La Gna. Maria Jesús Salvat i Salvat, clarissa, va morir el dia 29 de juny de 2008, als
91 anys d’edat i 66 de vida religiosa.

La Gna. Lluisa Teresa Gutíerrez Aguirre, salesa, va morir el dia 19 d’octubre de 2008,
als 82 anys d’edat i 58 de vida religiosa.

La Gna. Dolors Renom i Gambús, benedictina, va morir el dia 3 de desembre de 2008
als 85 anys d’edat i 58 de vida religiosa.

La Gna. Josepa Barut i Bigordà, benedictina, va morir el dia 25 de desembre de 2008,
als 91 anys d’edat i 62 de vida religiosa.

La Gna. Isabel Gironés Pérez, dominica de la presentació, va morir el dia 19 de ge-
ner de 2009, als 80 anys d’edat i 57 de vida religiosa.

La Gna. Elvira-Desideria Peña Izquierdo, Carmelita de Sant Josep, va morir a Bar-
celona el dia 10 de gener de 2009 als 88 anys de professió religiosa.

Capítols de religioses

El dia 12 de maig de 2008 va tenir lloc al Monestir de l’Adoració Perpètua (Sagra-
mentàries) de Barcelona, el Capítol triennal d’eleccions presidit pel delegat Episco-
pal per a la Vida Consagrada, Mn. Josep Ant. Arenas i Sampera. Va resultar elegida
Priora la Gna. Magdalena (Rosa Lilia) Anaya Chavarria.

El dia 16 d’octubre de 2008 va tenir lloc al Monestir de la Immaculada Concep-
ció de monges carmelites descalces de Barcelona, el Capítol triennal d’eleccions
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presidit pel Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada, Mn. Josep Ant. Arenas i
Sampera. Va resultar elegida Priora la Gna. Anna Maria de l’Assumpció Torelló.

El dia dotze de gener de 2009 va tenir lloc el capítol triennal d’eleccions al Mones-
tir de Jesús-Maria de les Monges Mínimes, de la Diòcesi i ciutat de Barcelona. Va re-
sultar elegida a la primera votació la Germana Concepció Alonso Cancelo.

Cartes

Carta circular del Sr. Secretari general i Canceller sobre l’any de
Sant Pau a l’Arxidiòcesi

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

Assumpte: Any de Sant Pau a l’Arxidiòcesi de Barcelona

Benvolguts i benvolgudes: Déu vos guard.

Aquest any, com sabeu, se celebra l’ANY DE SANT PAU i a la nostra Arxidiòcesi
mirarem de fer camí amb Sant Pau enfortint la nostra vocació cristiana.

Les iniciatives que s’han preparat per a aquesta celebració consten en el full que
adjunto, full que trobareu cada diumenge a les vostres parròquies des del 25 de ge-
ner proper fins al 29 de juny d’aquest any.

Com veureu s’han assenyalat set llocs de pelegrinatge paulí a l’Arxidiòcesi i el Sr.
Cardenal té previst visitar-los i celebrar-hi l’eucaristia segons el calendari que se-
gueix i que també consta al full adjunt:

25 de gener, Catedral (10.30 h)
22 de febrer, Sant Pau de Badalona (12 h)
1 de març, Sant Pau del Camp (12 h)
29 de març, Sagrada Família (13 h)
25 d’abril, Sant Simó i Sant Pau de Mataró (19.30 h)
3 de maig, església de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (11.30 h)
28 de juny, basílica de la Mare de Déu de la Mercè (12 h).

Res més, sinó recordar que el full que us envio estarà durant tot aquest temps als can-
cells parroquials, independentment del full parroquial propi de la setmana, i que hi
trobareu també material pel jubileu de l’any paulí.
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Aquest any, que és l’últim de l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà amb els seus tres
objectius prioritaris, coincideix amb l’any de Sant Pau i és una molt bon oportuni-
tat per seguir-ne el mestratge i l’estímul en el nostre treball de ser testimonis de
Jesucrist.

Disposeu i rebeu la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev., Secretari general i Canceller 

Barcelona, 14 de gener de 2009

03 Secret Gen gen'09  11/3/09  12:42  Página 41



Arxiprestos

Crònica de la 7a reunió dels arxiprestos 
(15/01/09)

El dijous 15 de gener de 2009, a la sala Sant Jordi del Seminari Conciliar, va cele-
brar-se la 7a reunió d’arxiprestos, sota la presidència del Sr. Cardenal Arquebisbe,
acompanyat de Mn. Joan Galtés, Vicari Episcopal —que actuà de moderador—, i de
Mn. Sergi Gordo, Secretari general i Canceller.

1. Pregària inicial i salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe

S’inicià la reunió amb la pregària de Tèrcia i unes paraules de benvinguda del Sr. Car-
denal Arquebisbe, que agraí l’assistència dels presents i va dir que el treball dels ar-
xiprestos contribueix molt a la pastoral conjunta de tota l’arxidiòcesi.

2. Trobada diocesana d’avaluació del Pla Pastoral Diocesà 2006-
2009

Assistiren a la reunió, a més de Mn. Joan Galtés, president de la comissió tècnica del
Pla Pastoral Diocesà, els següents membres: Mn. Xavier Morlans, Mn. Peio Sánchez
i el Sr. Francesc Figueras 

Informació de Mn. Galtés

Mn. Galtés presentà el projecte preparat per la comissió: dues celebracions, una d’a-
valuació del treball fet i de consulta per als objectius d’un nou Pla, i una més de ce-
lebració, en coincidència amb la solemnitat de Corpus Christi, visibilitzant l’acaba-
ment del Pla Pastoral i en consonància amb el tercer objectiu del Pla, dedicat a
l’Eucaristia. 

També informa que el Consell Episcopal (CE) acordà enviar a les parròquies i al-
tres entitats de l’arxidiòcesi un qüestionari sobre el Pla Pastoral Diocesà per ser tre-
ballat, ser tractat després per arxiprestats, i que finalment arribés a la Trobada dio-
cesana.
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El CE acordà d’enviar el següent qüestionari:

1. Quina valoració feu de les iniciatives realitzades a la parròquia, comunitat, ar-
xiprestat, moviment, etc., en aplicació del Pla Pastoral Diocesà 2006-2009? En
què ha ajudat l’aplicació del Pla a la vida de la comunitat? Quines dificultats
hi trobeu en la seva aplicació?

2. Quins objectius proposaríeu pel nou Pla Pastoral Diocesà?
3. Altres suggeriments

Mn. Galtés informà sobre el calendari i el procés per fer aquesta consulta. Els arxi-
prestos proposaren que la Trobada Diocesana se celebri el dissabte dia 6 de juny de
2009, al matí, a La Salle-Arquitectura.

Diàleg sobre el Pla Pastoral Diocesà

S’obrí un torn d’intervencions, en el que, entre altres, es van fer aquestes propostes:

• Importància de realitzar un nou Pla Pastoral marcadament missioner, més que no
pas només un acte o actes d’una setmana en sentit missional.

• Necessitat d’elegir bé els nous objectius, que després dels objectius sectorials del
Pla 2006-2009, podrien ser transversals, per exemple: la missió i l’accent evange-
litzador, la crisi econòmica, la immigració, la formació dels laïcs.

• No deixar passar el tema del darrer Sínode i coordinar els accents diocesans amb
les propostes de l’Església universal. La transmissió de la Paraula de Déu és d’u-
na gran importància davant la creixent ignorància religiosa.

• El primer anunci de la fe, aprofundir en la doctrina social de l’Església, revisar amb
realisme el “mapa pastoral” diocesà.

• Presentar en positiu el Déu de l’amor i de la justícia, educar en els valors, com el
de l’austeritat..., per sortir al pas de la crisis de valors.

• Fer l’avaluació del Pla amb realisme tenint molts present les mancances i les co-
ses que han anat bé, i fer unes propostes que siguin realistes, que es puguin fer re-
alitzar i aplicar.

3. Celebració de l’Any de Sant Pau a la diòcesi

Mn. Sergi Gordo informà dels següents punts en relació a l’Any de Sant Pau:

• Edició d’un pòster per posar al cancell de les esglésies.
• Full extra del dia 11 de gener.
• Full extra del 25 de gener (vàlid per a tot l’any de Sant Pau, fins al 29 de juny).
• Tríptic de pregàries en català i castellà per a les visites individuals o comunitàries

a les set esglésies «paulines».

Es recordà la invitació que fa el Sr. Cardenal Arquebisbe en el Full Extra: «Faig
una invitació a les parròquies, comunitats, famílies i moviments a fer un pelegrinat-
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ge —sobretot amb motiu del proper temps de Quaresma i Pasqua— a set llocs de la
nostra diòcesi relacionats amb Sant Pau per revitalitzar la nostra fe i el nostre com-
promís com a cristians i per a obtenir també el do de les indulgències atorgades per
l’Església als qui participin en aquests actes. Tot això ens ha d’ajudar a unir-nos més
a Jesucrist com va aconseguir Sant Pau i d’aquesta manera siguem testimonis de l’a-
mor de Déu a tots els germans».

4. Proposta de Càritas Diocesana als arxiprestats amb motiu de la
crisi econòmica

4.1. Mn. Salvador Bacardit, delegat episcopal de Càritas, introduí el tema: la crisi
actual és una oportunitat per motivar el voluntariat i reforçar la coordinació dels vo-
luntaris als arxiprestats.

4.2. Intervenció del Sr. Jordi Roglà, director de Càritas:

• A Càritas no es vol decidir res sense escoltar els arxiprestos.
• La crisi actual és l’acumulació de diverses crisis: la crisis en la política d’atenció

a la pobresa (no s’ha aprofitat els anys de progrés), crisi alimentària, crisi immo-
biliària, crisi financera.

• Repercussió a Càritas: les demandes d’ajuda han augmentat en un 40%!

4.3. Diàleg

Obert el torn d’intervencions es van fer aquestes observacions i propostes:
• Vetllar pel ressò del treball de Càritas en els MCS no confessionals.
• Hem de preguntar-nos si aprofitem bé el voluntariat i el sentit social dels cristians.
• Les parròquies necessiten persones preparades en el treball social. Cal superar el

mer «assitencialisme», per fer un treball de «promoció i d’inserció social».
• Cal evitar la «picaresca» de les persones que van de parròquia en parròquia, i co-

ordinar els criteris d’actuació.
• A alguns arxiprestats (com Cornellà) es fa tot a través de les assistens socials.

4.4. Resposta del Sr. Roglà:

• Es fa difícil trobar ressò en els MCS no confessionals, però Càritas hi treballa (aco-
llida, sensibilització i denúncia).

• Ens agradaria no ser ni la «Càritas assistencial» ni la «Caritas de la promoció», si-
nó la «Càritas de la prevenció». Volem administrar i gestionar bé tots els recursos
que tenim. Creiem que cal partir de les necessitats de cada arxiprestat i plantejar
el nostre treball d’acord amb les realitats diferents de cada arxiprestat.

4.5. Consulta de Mn. Bacardit

Mn. Salvador Bacardit va preguntar sobre la manera de fer arribar als arxiprestats els
materials de promoció de Càritas per a les dues ocasions que hi ha col·lectes en fa-
vor de Càritas (Nadal i Corpus) i sobre la destinació de les col·lectes.
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S’estableix un diàleg amb els arxiprestos que explicaren llurs necessitats en l’acció
social i l’administració dels recursos. El Sr. Roglà proposa fer unes reunions indivi-
dualitzades amb cada arxiprestat per tenir en compte la realitat concreta de cada un
d’ells.

4.6. Intervenció de Carolina Roig, cap d’acció social de Càritas

Agraí les aportacions fetes i va afirmar que això ajudarà a Càritas a fer millor el seu
servei. Les demandes dirigides a Càritas Diocesana fan que potser no sempre es pu-
gui atendre les demandes que van a les parròquies. Els recursos són limitats i s’ate-
nen les peticions que es consideren més urgents.

4.7. Intervenció final del Sr. Cardenal Arquebisbe

Recomana que cada arxiprestat es posi en contacte amb el Sr. Roglà per fer la reunió
prevista: telèfon (932 689 503); adreça electrònica: jrogla@caritasbcn.org (demanar
per la Sra. Cristina).

5. Informacions diocesanes

• Tres mossens difunts: Mn. Joan Casas Rafart, Mn. Josep Nicolau Martí, Mn. Josep
Coma Vives.

• Trobada Mundial de les Famílies a Mèxic i treball de la Delegació Diocesana de
Pastoral Familiar.

• Ordenacions a la Catedral: un diaca dels Pares Somascs (1 de febrer); ordenació de
dos preveres diocesans (22 de febrer); ordenació de dos diaques (22 de març).

• Publicació d’una nota sobre una campanya publicitària sobre la fe en Déu a al-
guns autobusos de Barcelona i reaccions positives a la nota.

• El Sr. Cardenal informà de dues reunions properes: amb la Delegació de Joventut,
centres d’esplai i grups d’escoltes i els seus Srs. Rectors (31 de gener) i amb els Srs.
Rectors que tenen escoles parroquials, amb la Fundació d’Escoles Parroquials (10
febrer).

• Eleccions al Consell Presbiteral. Exercicis espirituals per a preveres a Tiana. Ca-
lendari del Catecumenat, etc.

La reunió es va cloure amb els precs i preguntes, la pregària final i el dinar.
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Organismes diocesans

Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada:
Carta amb motiu de la Jornada Mundial 

de la Vida Consagrada

A l’atenció de les congregacions religioses, societats de vida apostò-
lica i instituts seculars

Déu vos guard,

Com cada any us convidem a la celebració de l’Eucaristia en la JORNADA MUN-
DIAL DE LA VIDA CONSAGRADA, que enguany té com a lema: «Si per a tu
viure és Crist, manifesta-ho! Els consagrats, testimonis de l’amor de Déu».

Presidirà la celebració de la Litúrgia de la «Presentació del Senyor al Temple» el Se-
nyor Cardenal Arquebisbe, Mons. Lluís Martínez Sistach.

Aquest acte preparat per la Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada i la Unió
de Religiosos de Catalunya (U.R.C.), serà el dia 2 de febrer, dilluns, a les 7 del ves-
pre a la S. E. Catedral.

Serà una bona ocasió per a donar gràcies a Déu pel do de la Vida Consagrada.

En l’espera de retrobar-nos us saludem cordialment desitjant-vos un any nou ple de
Gràcia.

Afms.

Mn. Francesc Prieto Gna. Ma. Cristina Martínez
Delegat Episcopal Vida Consagrada Presidenta de la U.R.C
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Servei religiós en centres funeraris: 
Carta del coordinador diocesà

A tots els preveres i diaques de l’Arquebisbat de Barcelona

Benvolgut Mn.: Déu te guard!

Et fem arribar aquest quadern pensat per oferir-lo en els diversos centres funeraris de
la nostra Arxidiòcesi a les famílies en el moment dolorós de la mort d’un familiar,
d’una persona estimada.

Aquest gest —l’oferiment d’aquest quadern— vol apropar a les famílies, en aques-
tes circumstàncies, la presència de l’Església Diocesana. Per això, després d’una breu
introducció hi ha unes paraules de confort i d’afecte del nostre Sr. Cardenal Arque-
bisbe, com a cap i pastor de la mateixa; a continuació hi ha uns breus i senzills ele-
ments de pregària, per si volen aprofitar-los durant les llargues hores d’espera de l’en-
terrament. I acaba amb unes reflexions adients sobre l’esperança, sobre l’aigua, la
llum i la vida, i sobre el coratge de viure i la pregària.

Vol ser, doncs, un instrument de presència i afecte de la comunitat cristiana, i oferir
uns possibles passos a fer en aquests moments durs i difícils de la mort. Ha estat pen-
sat per la coordinació pastoral del servei religiós als centres funeraris, hi ha col·la-
borat amb la seva experiència i treball el Centre de Pastoral Litúrgica, i el presenta
l’Arquebisbat de Barcelona.

Vulgueu acceptar, vosaltres els primers, el quadern, que hem editat, amb l’esperança
que faci un servei útil i profitós a les persones*. Us demano que encomaneu a la grà-
cia i a la llum del Senyor Ressuscitat el servei pastoral en els centres funeraris del
nostre Arquebisbat.

Barcelona, 12 de gener de 2009

Miquel Bada Elias, prev.
Coordinador diocesà 
Servei religiós en centres funeraris

* Per tots aquells que desitgeu disposar d’exemplars tant en català com en castellà d’aquest quadern, en
podeu recollir el nombre que necessiteu a la consergeria del Palau Episcopal de l’Arquebisbat: c/ Bisbe 5,
de dilluns a divendres de 8 a 14 h.
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Província Eclesiàstica de Barcelona

V Jornada Interdiocesana per al clergat de les
diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat 

i Terrassa

El dilluns, dia 5 de gener de 2009, va celebrar-se, al Seminari Conciliar de Barcelo-
na, la V Jornada del Clergat de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i
Terrassa, amb l’assistència de més de 300 preveres i diaques.

La jornada s’obrí a dos quarts d’onze del matí, a l’aula magna del Seminari Conci-
liar de Barcelona, amb la pregària de Tèrcia, dirigida pel diaca Mn. Josep Urdeix.
Presidia la sessió el Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, acompanyat
a la presidència per Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat; Mons.
Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa; el Dr. Salvador Pié-Ninot, teòleg ex-
pert del Sínode Episcopal sobre la Paraula de Déu, professor de la  Facultat de Teo-
logia de Catalunya i de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma i la Dra. Nú-
ria Calduch-Benages, Missionera Filla de la Sagrada Família de Natzaret, teòloga
experta del Sínode Episcopal sobre la Paraula de Déu i professora de la Pontifícia
Universitat Gregoriana de Roma.

Entre els participants a la jornada, que omplien totalment l’aula magna, hi havia
Mons. Joan Godayol, salesià, bisbe emèrit d’Ayaviri (Perú), amb residència al tem-
ple del Sagrat Cor de Jesús del Tibidabo de Barcelona. Mn. Sergi Gordo, secretari
general i canceller de l’arquebisbat de Barcelona, donà uns avisos per al bon desen-
volupament de la trobada.

Salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal Martínez Sistach va iniciar la sessió amb unes paraules de benvin-
guda a tots en nom dels bisbes de la Província Eclesiàstica de Barcelona, recor-
dant el sentit familiar del Nadal i el sentit familiar dels tres presbiteris diocesans que
fins a la constitució de les noves diòcesis era un sol presbiteri. «Si bé és veritat
que cada diòcesi, una vegada constituïda i erigida, cal que vagi prenent consciència
de la seva diocesanitat i del fet que en cada diòcesi és absolutament necessari un
presbiteri diocesà, com es diu a Christus Dominus n. 11, també és convenient tro-
bar-nos de quan en quan per anar mantenint molts vincles, perquè la incardinació
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a una diòcesi, que arriba pel diaconat, no és només una institució jurídica; és quel-
com més, és un sentiment de servei, d’estimació i de sentir-se vinculat i al servei
d’una diòcesi concreta, amb la seva història, la seva cultura, les seves relacions in-
terpersonals, de Seminari, de companys de curs... La desmembració d’una diòcesi
no ha de trencar aquestes formes de relació. Per això, es fa aquesta trobada anyal,
amb motiu de les festes de Nadal, i aquí al Seminari, on ja ens vàrem trobar l’any
passat, amb motiu de la beatificació del màrtir Josep Casas Ros, seminarista d’a-
quest seminari».

Després, el Dr. Martínez Sistach, va excusar l’absència del cardenal arquebisbe emè-
rit, Dr. Ricard M. Carles, absent de la diòcesi i de Mons. Pere Tena, absent per la mort
d’una cosina seva. Va tenir un record dels preveres i diaques que en el darrer any
havien anat cap a la casa de Déu Pare, amb una menció especial dels bisbes auxiliars
Ramon Daumal i Joan Carrera, amb un agraïment pels seus serveis a la arxidiòcesi
i a la Província Eclesiàstica de Barcelona. També va comunicar el traspàs, el dia
anterior, de Mn. Josep Nicolau, durant molts anys rector de Sitges, encomanant-lo
a la pregària de tots els presents. 

A continuació va fer esment de Mons. Francesc Pardo, membre del presbiteri de
Girona durant molts anys i darrerament vicari general del bisbat de Terrassa, nome-
nat bisbe de Girona “és un motiu de satisfacció per a tots nosaltres”, va dir el Sr. Car-
denal.

Procés de beatificació de Rosa Deulofeu

«Fa cinc anys —continuà dient el Sr. Cardenal— de la mort de la nostra germana Ro-
sa Deulofeu, delegada de pastoral de joventut de l’arxidiòcesi de Barcelona, que va
fer un servei molt preuat, molt important. Tots nosaltres la coneixíem, tots nosaltres
la valorem per la seva entrega, pel seu amor a Déu nostre Senyor, per haver consa-
grat tota la seva vida a l’Església i d’una manera especial pel testimoni que donà du-
rant la seva llarga malaltia, oferint-ho tot a Déu per a l’Església, per a l’arxidiòcesi
de Barcelona i per als joves. Com que ja han transcorregut cinc anys de la seva mort,
que és el període que prescriu l’Església que ha de passar abans d’introduir el procés
de canonització, l’arxidiòcesi de Barcelona introduirà la causa de canonització per-
què, si la causa progressa i arriba a bon terme, em sembla que pot ser un bon testi-
moni per als laics i laiques, per als cristians i cristianes i especialment per a la jo-
ventut de les nostres diòcesis. Em sembla que és motiu per a donar gràcies a Déu
nostre Senyor pel testimoni d’aquesta cristiana. Amb l’ajuda de Déu, iniciarem tots
els tràmits necessaris que, com vosaltres sabeu, són una mica llargs, esperant que,
quan arribin a bon terme, ho puguem celebrar encara amb més goig».

Després va fer referència al tema central de la trobada i el darrer Sínode Episcopal
sobre «la Paraula de Déu en la vida i en la missió de l’Església» i presentà els dos po-
nents, molts qualificats, el Dr. Salvador Pié-Ninot i la Dra. Núria Calduch-Benages,
tots dos participants en el Sínode com a experts nomenats pel Sant Pare i tots dos per-
sones de casa nostra. Expressà el seu agraïment a tots dos —deixebles del Dr. Isi-
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dre Gomà, que fou professor de Sagrada Escriptura del Seminari Conciliar de Bar-
celona— i la seva satisfacció per la confiança manifestada pel Sant Pare a dos pro-
fessors de casa nostra. «D’alguna manera, és també un reconeixement a tots nosal-
tres, als nostres presbiteris diocesans, a les nostres Esglésies diocesanes i és també
un reconeixement a la Facultat de Teologia de Catalunya i, no cal dir-ho, un reco-
neixement a la Universitat Gregoriana de Roma. N’estem molt contents i en donem
gràcies a Déu nostre Senyor, al Sant Pare i a ells mateixos».

Ponència del Dr. Salvador Pié-Ninot

Parlà sobre «El Sínode Episcopal sobre la Paraula de Déu: balanç i perspectives». El
Dr. Pié, en la primera part de la seva exposició va desenvolupar aquests tres aspec-
tes:

1. A nivell sinodal-eclesial, el Sínode va ser una experiència eclesial viva i única
com a exercici «sinodal» de la col·legialitat episcopal amb el Papa, amb 253 pa-
res sinodals i amb els altres membres de l’assemblea sinodal.

2. A nivell teològic, el Sínode es va centrar sobretot en la constitució conciliar «Dei
Verbum».

3. A nivell pastoral-pràctic, el Sínode va insistir en el rellançament de la prioritat de
la Paraula de Déu en l’Església en totes les seves accions.

D’aquests tres aspectes deriva l’objectiu global del Sínode formulat així: «aquesta
assemblea sinodal formula el desig que tots els fidels creixin en el coneixement viu
del misteri de Crist, únic salvador i mitjancer entre Déu i els homes, i l’Església re-
novada per l’escolta religiosa de la Paraula de Déu pugui emprendre una nova etapa
missionera, anunciant l’Evangeli a tots els homes» (n. 55). Text que ressona en l’ho-
milia final del Papa així: «En aquest Any paulí, fent postres les paraules de l’apòs-
tol “ai de mi si no prediqués l’Evangeli” (1 Co 9,16), desitjo de tot cor que en cada
comunitat es faci viva amb una convicció més forta aquest anhel de Sant Pau com a
vocació al servei de l’Evangeli per al món».

A continuació, el Dr. Pié va exposar alguns dels punts doctrinals presents en les 55
proposicions conclusives del Sínode que han estat publicades per desig del Sant Pa-
re i que seran la base per al document papal previst d’aquí a un any i mig aproxima-
dament.

Va desenvolupar aquests cinc punts:

1. Les tres formes d’ús analògic de la Paraula de Déu (n. 3).
2. Superar el dualisme entre exegesi i teologia (n. 25-27).
3. La sagramentalitat de la Paraula de Déu per expressar la seva eficàcia (n. 7).
4. La relació entre inspiració i veritat en la Bíblia (n. 12)
5. Altres qüestions importants, com la dimensió dialògica, personal i interpel·lado-

ra de la Paraula de Déu, la litúrgia com a lloc privilegiat de la Paraula de Déu, la
lectura de l’Antic Testament, la revisió dels leccionais, etc.
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La darrera part de la ponència, va estar dedicada a les perspectives pastorals, amb es-
pecial referència a:

• la lectura orant de la Paraula de Déu, o lectio divina;
• l’homilia, amb la intervenció del bisbe de Bilbao, Mons. Ricardo Blázquez;
• el ministeri del lectorat també per a les dones i altres qüestions pastorals, com la

centralitat de la Paraula de Déu en la missió de l’Església, la potenciació de les
celebracions de la Paraula de Déu i la Litúrgia de les Hores, la Paraula de Déu com
a formadora del cor d’un bon pastor, la formació i catequesi bíblica, l’animació ge-
neral bíblica de la pastoral, etc 

Ponència de la Dra. Núria Calduch-Benages

Tractà aquest tema: «Llegir avui l’Antic Testament». Inicià la seva exposició do-
nant tres impressions positives dels treballs del darrer Sínode, que va dir que era un
fet eminentment pastoral, un esdeveniment de gràcia i un signe de la presència de
l’Esperit Sant en l’Església:

1. La centralitat de la Paraula de Déu com a tasca fonamental de l’Església, present
en tot el Sínode, dins i fora de l’aula sinodal.

2. La preocupació dels pastors de l’Església per a poder donar i fer arribar la Pa-
raula de Déu a tot el poble cristià, per exemple amb les traduccions de la Bíblia
a les nombroses llengües autòctones.

3. L’esperit eclesial de comunió i de recerca a fi que la Paraula de Déu arribi a tota
la terra i sigui capaç de transformar la vida dels creients, que sigui no només «in-
formativa» aquesta Paraula, sinó que sigui també «performativa», és a dir, que
porti a una conversió i a un testimoni cristià amb fets de vida davant d’un mon se-
cularitzat, indiferents i consumista, que viu «com si Déu no existís».

Va dir que entre els 40 experts hi havia cinc dones, 3 religioses i 2 laiques, i va ex-
plicar que els experts no tenien ni veu ni vot a l’aula, però sí que intervenien en el tre-
ball per grups lingüístics o «cercles menors».

Entrant en el tema central de la seva ponència, va explicar tres dificultats objectives
en la lectura de l’Antic Testament:

a) la llargada i diversitat del text
b) la seva antiguitat
c) la seva distància cultural i lingüística.

Després explicà les dificultats quant al contingut de l’AT i va fer referència a aques-
tes tres:

a) la violència divina en alguns passatges, sobretot la violència contra les dones en
termes sexuals.

b) L’amoralitat d’algunes grans figures bíbliques, com els patriarques Abraham,
Isaac i Jacob, i reis emblemàtics, com David i Salomó, etc.
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c) Una teologia insuficient sobre el més enllà, amb una especial referència al llibre
Job, en el que el destí definitiu del just és el «sheol», lloc de foscor i pols... 

Com llegir Job o altres textos difícils de l’AT?, es preguntà la Dra. Calduch-Bena-
ges. Recomanà no cercar en aquests textos només models de virtut o de vici, sinó cen-
trar-se en un esforç per analitzar els llibres de l’AT com a obres literàries que ens trans-
meten un missatge religiós; veure la forma de la narració, el seu gènere literari i el seu
significat. L’AT és difícil de llegir perquè no utilitza el nostre llenguatge, però és la
base sobre la que es fonamenta el NT, com ho demostren, per exemple, els textos de
Pau que anuncien la Pasqua de Crist, la seva mort i la seva resurrecció «segons les Es-
criptures» (i aquestes Escriptures, en aquells moments, no eren altres que l’AT).

Com a conclusió, la Dra. Calduch-Benages va recomanar estudiar la forma i el con-
tingut dels textos de l’AT i la seva implicació mútua, cercar en els textos les expe-
riències de fe i sobretot, per a nosaltres els cristians, veure el seu acompliment i la
seva projecció en la figura de Jesucrist, en la seva vida i en les seves paraules.

Celebració de l’eucaristia i homilia de Mons. Agustí Cortés

Després de les dues ponències i d’un temps de descans, es va celebrar l’eucaristia a la
capella del Seminari, presidida pel Sr. Arquebisbe i els bisbes assistents, en la que va-
ren concelebrar els vicaris generals, els vicaris episcopals i els secretaris generals de
les tres diòcesis, així com el rector i els formadors del Seminari i la major part dels
preveres assistents a la jornada, amb la participació també dels diaques, tant dels alum-
nes del Seminari que s’encaminen cap al presbiterat com els diaques permanents.

Per desig del Sr. Cardenal Arquebisbe, pronuncià l’homilia Mons. Agustí Cortés.
Aquest, comentà els textos bíblics llegits, va dir que les seves paraules volien ser pa-
raules d’amic i germà. Va fer esment de la seva experiència recent de trobada, en cert
sentit també de vacances, que havia estat una experiència de germanor amb moments
d’alegria i amb moments per a trobar-se com a germans en el sofriment: «la preo-
cupació, la tensió que vivim cada dia, la tensió evangelitzadora, que cada dia trobem,
cadascú en el seu àmbit: com es resisteix la realitat a la Paraula de Déu, l’opacitat del
món i de la gent davant un missatge que nosaltres creiem que és un missatge de vi-
da; aquesta resistència, aquest sofriment que no acabem d’entendre».

Va fer referència a un sermó sorprenent del cardenal Newman sobre la transmissió
de la fe, llegit per ell recentment: «Una de les seves tesis és que en la confrontació
revelació-raó, sempre tindrem les de perdre. La raó, davant la gent, sempre ens podrà
vèncer. Com és possible que la Paraula de Déu penetrés en el món pagà?, es pregunta
Newman. El problema fonamental, la clau de l’evangelització, respon, no és el llen-
guatge, ni el sistema, ni la construcció d’una gran cosmovisió que venci les cosmo-
visions paganes. El problema clau de l’evangelització és l’evangelitzador. Allò que
fa que el nostre missatge penetri en el món, sigui com sigui el món, és l’apòstol, la
seva persona i la seva vida, encara que també tingui limitacions. Newman sosté que
la virtut, la seva bellesa, s’imposa sempre. Sempre penetrarà la virtut per la subli-
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mitat de la categoria de l’Esperit fet vida i sempre la convicció, la fermesa en la ve-
ritat anirà molt més enllà de les vicissituds d’un pensaments i d’unes modes. Hem de
mantindre’ns en la integritat de la veritat creguda sempre vencerà.

Però —afegí Mons. Cortés— dintre de la cridòria i del soroll del món, nosaltres no
podem fer més cridòria. No vencerem per cridar més. Vencerem per la integritat de
la nostra fe evangèlica, pel diàleg de tu a tu, per la senzillesa, la paciència, la pene-
tració en el que és humil i senzill. Aquí és on es juga la resplendor de la veritat. Les
ovelles venceran als llops.

Sant Joan, en la lectura d’avui, ens ha dit que qui no estima no és de Crist. Mirem
d’escoltar aquesta paraula en clau sacerdotal. Mirem si estimen per a poder ser evan-
gelitzadors en aquest món d’avui. Déu ha deixat la seva glòria per compartir la nos-
tra condició humana i, en aquesta condició, ha mort per nosaltres. Com diu un teò-
leg: tot l’Antic Testament i l’amor de l’Antic Testament han ressuscitat en Jesús.
Doncs bé, mirem si nosaltres som bons evangelitzadors estimant segons la novetat
de l’amor del misteri pasqual. Mirem si som capaços de mirar al germà prevere, es-
timant-lo en allò que és concret, que és històric, amb l’estil de Jesús. Jo sóc capaç de
morir i resucitar pel meu germà? El miro com el miraria Jesús? La caritat pastoral
envers el germà prevere i envers els més pobres, i envers el bisbe, i envers el con-
junt de l’Església, ¿és segons la novetat de l’amor que ha resuscitat en Crist?

«Per evangelitzar aquest món tan tancat, tant capficat en els seus criteris, hem de pro-
pasar l’experiència personal i existencial de viure amb Jesús: “Vine i ho veuràs” (evan-
geli d’avui). Nosaltres som bons evangelitzadors en la mesura en què cerquem la ma-
nifestació de Jesús i compartim les esperances d’aquest món. Però no ho hem de fer
—com diu el cardenal Newman— amb la cridòria del món, sinó amb el contacte del
tu a tu. Així anem fent i anem comunicant aquesta profunda experiència de retroba-
ment de la veritat. És una experiència d’humilitat i de silenci, una experiència d’ani-
mar-nos mútuament i de dir-nos: Mira, així ha funcionat la veritat. No pensem ara que
ha de ser d’una altra manera. L’eucaristia, lloc d’amor i lloc de presència de Jesús res-
suscitat, sempre serà el lloc on ens trobem, on recuperem la nova força per anar en-
davant amb humilitat i senzillesa. Avui li podem dir a Jesús: voldria que la teva ma-
nera de parlar fos la meva manera de parlar, i la teva manera d’estimar, donant la vida,
fos la meva manera d’estimar. Que la nostra vida fos talment eucaristía.»

La jornada acabà amb el dinar al menjador del Seminari, al final del qual varen pro-
nunciar unes paraules Mons. Agustí Cortés i Mons. Josep Àngel Saiz Meneses. Mn.
Manuel Tort llegí una poesia composada per ell i dedicada a Mons. Joan Carrera, bis-
be auxiliar, amb motiu del seu traspàs el passat mes d’octubre de 2008.

Tots els assistents a la Jornada foren obsequiats amb dos llibres: «El Sínode sobre
la Paraula de Déu», edició preparada per Mn. Josep Urdeix (CPL, 2008, 124 pàgs.),
que conté les intervencions de Benet XVI, la intervenció del patriarca Bartomeu I, el
Missatge al Poble de Déu i les 55 Propostes del Sínode. I «La força del dia a dia»,
biografia del beat Josep Casas Ros, escrita per Mn. Agustí Roig i Marcè, diaca del
bisbat de Sant Feliu de Llobregat.
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Conferència Episcopal Tarraconense

Missatge en ocasió de la jornada interdiocesana
de preveres i diaques celebrada a Tarragona 

el 21 de gener de 2009

A. Introducció

Avui, 21 de gener de 2009, ens trobem reunits a l’amfiteatre romà de Tarragona per
a la celebració de l’eucaristia d’acció de gràcies, el mateix dia en què es complei-
xen els 1.750 anys del martiri de sant Fructuós, primer bisbe conegut d’aquesta Es-
glésia, i dels seus dos diaques, sant Auguri i sant Eulogi. És impressionant la cele-
bració en el mateix lloc del martiri i amb la documentació autèntica, les Actes del
martiri, que ens narren els fets esdevinguts aquí mateix, així com el perfil i la vitali-
tat d’aquella comunitat cristiana que va assistir, dolorida, pietosa i consternada, amb
la companyia commoguda de molts pagans, a la mort del seu pastor i els dos servi-
dors seus.

Donem gràcies a Déu pel do de l’Any Jubilar, un any de celebració d’aquest fet mar-
tirial que hauríem de clausurar avui, però que, per benigna concessió del papa Benet
XVI, clausurarem solemnement el proper diumenge, solemnitat de la Conversió de
Sant Pau, donada la vinculació d’aquesta Església amb la predicació de l’Apòstol.
Durant mig any ha tingut lloc la feliç celebració conjunta de l’Any Jubilar de Sant
Fructuós, propi de l’arxidiòcesi de Tarragona, i la celebració per a tota l’Església
catòlica de l’Any Jubilar de Sant Pau. Un cop acabat l’Any Jubilar tarragoní conti-
nuarem dedicant una especial atenció a l’Any Jubilar Paulí, ja que estem convençuts
que l’Apòstol va portar per primera vegada la predicació de la bona nova de l’evan-
geli a les nostres terres, com un dels llocs de realització del seu desig i propòsit de
predicar a Hispània, com ho anuncia a la Carta als romans i pensem que feliçment va
realitzar (cf. Rm 15,23-24.28).

Amb motiu de l’Any Jubilar Paulí els bisbes us hem dirigit una exhortació pastoral, ti-
tulada Pau, apòstol del nostre poble. Aquesta exhortació pastoral l’hem feta amb co-
herència amb l’anterior exhortació, que vam signar amb motiu de l’Any Jubilar de la
Mare de Déu de Montserrat, titulada Creure en l’evangeli i anunciar-lo amb nou ardor.

Amb aquest missatge voldríem dir una paraula càlida, oportuna i encoratjadora, en
primer lloc a nosaltres mateixos, els vostres bisbes, i a tots vosaltres, preveres i dia-
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ques estimats, i, a través de vosaltres, a tots els religiosos i religioses, laics i laiques
amb missió pastoral, i a tots els fidels estimats. Una paraula que ens ajudi a vigorit-
zar encara més les nostres maneres de pensar, els nostres criteris, les nostres moti-
vacions i les nostres actituds en bé de nosaltres mateixos, de les nostres comunitats
i de les nostres diòcesis, amb més fidelitat a Jesucrist, el nostre únic salvador.

Que l’exemple de sant Pau i de sant Fructuós ens ajudi a creure més i més en la bo-
na nova i a anunciar-la amb nou ardor a tots els germans i germanes de les nostres
diòcesis i a tota la nostra societat.

B. Text del missatge

1. Al començament de l’exhortació pastoral sobre sant Pau, afirmem que: «La imat-
ge de Pau com a comunicador de l’evangeli en circumstàncies difícils, personals i
col·lectives ens fa retornar a la reflexió que vam proposar en el nostre darrer docu-
ment: “Creure en l’evangeli i anunciar-lo amb nou ardor.” Allí dèiem que l’Església
es troba en estat de missió i que avui és urgent de portar el missatge de Jesús a tots
sense excepció, tant als qui estan adherits a la fe cristiana com als qui, en graus di-
versos, s’hi mostren propers, o bé com als qui n’estan apartats. Escrivíem: “Com serà
possible [la missió] si no tornem de nou al cor mateix de l’evangeli, si no cultivem
una actitud esperançada davant l’actual situació?”» Necessitem fer una bona revi-
sió de la nostra vida i de la nostra pastoral per tal d’aconseguir una profunda con-
versió del nostre cor i un millorament de la nostra activitat eclesial.

2. Us invitem a llegir i meditar la nostra exhortació pastoral, que presenta diferents
aspectes de la gran figura de l’Apòstol de les nacions: Pau, una vida en Crist; Pau,
cridat a ser apòstol; Pau, mestre dels pobles; Pau, pastor de l’Església; Pau, comu-
nicador de l’evangeli, i Pau, herald de Crist a Hispània. Continuem afirmant que som
una Església d’arrels apostòliques i acabem amb la convicció que l’Esperit Sant és
l’ànima de la unitat de l’Església, en comunió amb els apòstols i els seus successors,
en comunió amb Pere.

3. Les grans figures de sant Pau i de sant Fructuós, amb tots els sants i santes, beats
i beates de les nostres diòcesis fins als nostres dies, són un exemple, un estímul i un
esperó que ens han d’arribar fins al fons del nostre cor, ens han de colpir en el més
profund de la nostra ànima i de tota la nostra persona i ens han d’injectar com una
nova saba aquelles arrels i totes les florides que han embellit les nostres Esglésies
amb els seus millors fills i filles, esglésies estimades, terra de sants i santes, beneï-
da per Déu i regada amb sang de màrtirs.

4. Germans preveres i diaques, revivim la gràcia de l’ordenació que vam rebre per
la imposició de les mans dels successors dels Apòstols. Aquesta gràcia no la podem
tenir esmorteïda dins nostre, l’hem de fer vibrar amb nou ardor, ens ha d’omplir de
zel que ens porti, sense parar, a anunciar l’evangeli de la vida, a repartir els dons que
Déu ha posat a les nostres mans i a donar-ne testimoniatge decidit i convençut, com
ho van fer sant Pau i sant Fructuós.

07 CET gen'09  11/3/09  12:59  Página 55



56 [56] gener - BAB 149 (2009)

5. El moment que ens toca viure no és gens fàcil. Això ho sabem i repetim moltes
vegades. Però també hem de dir que no n’hi deu haver cap, d’època fàcil, per als
seguidors de Jesucrist. Més que fer comparacions amb el passat, el que ens cal fer és
viure amb intensitat el moment present, amb totes les llums i les ombres que com-
porta, amb totes les possibilitats que ofereix d’evangelització i també amb totes les
dificultats que hi posa. Mirem la nostra societat amb el major realisme que puguem,
però no ens deixem vèncer per les dificultats. Aquesta és la nostra societat, aquesta
és la que ens estimem, no perquè la trobem millor o pitjor, sinó senzillament perquè
és la nostra, com ho va afirmar el nostre concili provincial Tarraconense de 1995, i
és aquí on hem de viure, treballar, anunciar la bona nova i ajudar les persones, els
nostres germans i germanes, a trobar el sentit de la vida i a viure-la amb plenitud com
a deixebles i seguidors de Jesucrist. Hem de ser sal, llavor, ferment en la massa i llum
enmig de les foscors en la nostra societat.

6. No ens cansem de servir a totes les persones, sobretot les que més ho necessiten
tant en sentit material com en sentit espiritual. Continuem servint amb nou ardor
els pobres i els malalts, les persones que pateixen soledat, les persones nafrades per
tantes penes i dolors, per tantes ferides rebudes en el seu camí de la vida. Donem
un nou impuls a les tasques docents que ens hem compromès a fer, en diferents tipus
de centres. Intensifiquem el diàleg entre fe i cultura, no ens cansem de donar testi-
moni de Crist en les diferents institucions, grups, àmbits i sectors de la nostra so-
cietat, amb una actitud positiva, ferma i esperançada. No ens deixem vèncer per les
dificultats, oblits i incomprensions. Estiguem convençuts que mentre fem tot això es-
tem fent un servei a les persones i al bé comú mateix de la nostra societat, tant si
ens ho reconeixen com si no. La nostra Església s’ha de trobar ben situada en una sa-
na laïcitat positiva, amb un gran respecte a la justa llibertat religiosa de totes les per-
sones i institucions religioses, i amb un renovat impuls ecumènic, com ens ho de-
mana el papa Benet XVI en aquest Any Paulí. Tot això ho hem de fer amb profundes
actituds i motivacions evangèliques, amb visió de fe, d’esperança i de caritat, al
servei dels valors del regne de Déu, respectant la justa autonomia de les realitats tem-
porals, amb criteris d’un sa discerniment evangèlic que sàpiga llegir els signes dels
temps i donar al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu. La nostra visió,
els nostres criteris, les nostres actituds i les nostres motivacions han de ser clarament
religioses, eclesials i sobrenaturals.

7. El nostre cor ha d’estar lliurat amb amor al Déu vivent i veritable. Hem de donar
testimoni que creiem en el Déu de Jesucrist, Pare, Fill i Esperit Sant, que creiem en
la vida eterna, en la transcendència, en el més enllà, que, per a nosaltres, aquest és un
món que passa, que no tenim aquí l’estada definitiva, que no servim els ídols del te-
nir, del poder i del plaer, sinó que servim el Senyor de la Vida que ens crida a tots a
viure per sempre amb ell en la plena felicitat que no tindrà fi. Aquesta mirada de
transcendència ens ha de fer veure de manera diferent tot el que ens toca viure, a
nivell personal, a nivell eclesial i en la nostra societat. Aquesta és la mirada que van
tenir sant Pau i sant Fructuós.

8. L’amor a Déu, la gràcia rebuda per la imposició de les mans i la missió a la qual
el Senyor ens crida ens han d’esperonar a nosaltres, bisbes, preveres i diaques a
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menar una vida espiritual més intensa i a una dedicació pastoral lliurada al servei
de l’evangeli per a fer de les nostres diòcesis, parròquies, agrupacions de parrò-
quies on sigui necessari, i comunitats cristianes unes comunitats ben vives, acolli-
dores, servicials i evangelitzadores, valorant moltíssim, reconeixent i estimant, tot el
que s’està fent de positiu, tot el lliurament de tantes persones, fins a límits per a al-
guns gairebé heroics, amb un gran amor a Déu, a l’Església i als germans.

9. L’amor a Déu i als germans, la gràcia rebuda i la missió confiada ens han d’ani-
mar a conèixer i a fer conèixer millor la paraula de Déu, a llegir-la, a estudiar-la, a
aprofundir-la, a fer-ne pregària —lectio divina—, a ensenyar-la i a ajudar les perso-
nes sobre les quals tenim responsabilitat a viure-la plenament. Aquest any hem de fer
un esforç per conèixer millor les cartes de sant Pau, per exemple donant-hi més re-
lleu i espai en l’explicació de les lectures en el moment de l’homilia. Ens hem de mo-
tivar per a fer tot el possible perquè tots els nostres fidels vagin aconseguint una sò-
lida formació. Que tots sapiguem donar raó de la nostra esperança. Ens cal a tots
molta més formació teològica, eclesial i espiritual. Hem de millorar la qualitat de les
nostres catequesis a tots els nivells, del catecumenat d’adults, dels que recomencen
el seu camí de seguidors de Jesucrist i de totes les persones que es fan preguntes i ne-
cessiten respostes adients.

10. Els bisbes, els preveres i els diaques hem de posar tot el nostre zel a administrar
bé els sagraments i els sagramentals que tenim la responsabilitat de servir, a nosal-
tres mateixos i als nostres germans i germanes. Hem de fer tot el que puguem perquè
es rebin amb el coneixement i formació que cal, amb la preparació adient i amb una
celebració molt ben feta, amb tota la cura que puguem i que estigui a les nostres
mans. Posem tot el nostre millor saber fer pastoral en les preparacions a la recepció
dels sagraments del baptisme, de la confirmació, de l’eucaristia i del matrimoni.

11. Hem de revaloritzar el sagrament de la reconciliació, fent un bon plantejament
de la consciència, del pecat i de la gràcia sacramental. No ens privem ni dificultem,
sinó tot al contrari, facilitem, la recepció fructuosa dels beneficis espirituals d’aquest
gran sagrament. De manera semblant hem de fer amb el sagrament de la unció dels
malalts. Cal activar les nostres motivacions per a fer que totes les persones batejades
que es troben en les condicions que aconsellen de rebre aquest sagrament, el pu-
guin rebre de manera fructuosa.

12. No està de més que ens recordem que hem de fer ben visible que la celebració
de l’eucaristia és el cimal i la font de tota la vida cristiana, donant-li tot el sentit que
ens demana l’Església que li donem, ben convençuts que no és una qüestió privada
de cada celebrant, sinó que celebrem l’eucaristia de l’Església, de la qual som ser-
vidors i no amos i senyors. L’eucaristia de l’Església ha de ser viscuda amb intensi-
tat per tots els fidels, com el màxim acte de culte, de reverència, d’adoració, d’ac-
ció de gràcies i de transcendència que podem tributar al Déu vivent i veritable.

13. Tot això ho hem de fer amb una generosa comunió eclesial; una comunió no fe-
ta només de paraules, sinó amb convenciment, amb actitud i realitats que la facin més
visible i convincent; una comunió que és fruit de l’amor a l’Església, un amor real
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com és l’amor a la nostra família, ja que l’Església l’hem d’estimar com a mare nos-
tra amorosa. Aquest amor ens ha de portar a estimar-nos de veritat els uns als altres,
a ser comprensius, a ser acollidors, a ser indulgents i a ser generosos en el perdó. Ca-
da u ha de tenir cura d’estimar de veritat la seva diòcesi, el seu bisbe, el seu presbi-
teri, els seus diaques i tots els seus fidels. Aquest amor ens ha de portar a no criti-
car, a no interpretar malament els altres, a ser comprensius en les coses que no ens
agraden i que pensem que no haurien de ser. Tots volem fer les coses tan bé com sa-
piguem, però no sempre les encertem ni sempre les podem fer a gust de tothom. Nos-
altres mateixos, els bisbes, no sempre podem acontentar a tots, i fins i tot, de vega-
des, per responsabilitat, hem de prendre decisions que poden ser displicents. El
mateix passa a cadascú en el seu lloc de responsabilitat, ja que el diàleg, la com-
prensió i les bones maneres de fer no ens poden excusar de complir el nostre deure
i la nostra responsabilitat de pastors vigilants i amatents. Tots volem prendre les de-
cisions amb rectitud de consciència, d’acord amb les orientacions de l’Església i de
la millor manera que sapiguem envers les persones implicades.

14. La nostra responsabilitat pastoral ens ha de portar a professar íntegrament i sen-
se reserves la fe autèntica de l’Església catòlica i a ajudar a professar sincerament
aquesta fe a tots els fidels, sense reserves, sense llacunes i sense incoherències. Es-
tem contents de professar la fe de la nostra santa mare l’Església catòlica, com ho
professem en la joiosa nit de Pasqua, en la vetlla pasqual. La fe del Ressuscitat ha
d’il·luminar tot el camí de la nostra vida.

15. No volem estendre’ns més, però tampoc no volem acabar el nostre missatge sen-
se unes peticions molt especials de posar tot el nostre esforç i tot el que puguem fer
pastoralment per les vocacions als ministeris ordenats, a la vida consagrada, als fi-
dels amb missió pastoral i a la vida matrimonial. Tenim molt de camp pastoral per a
fer, i molta necessitat de fer-lo: en favor de la família cristiana, de famílies que siguin
de veritat Esglésies domèstiques, llars d’autèntica formació de bons ciutadans i de
bons seguidors de Jesucrist. Això ens porta a una última i estimadíssima petició per
a multiplicar els esforços per una pastoral adreçada als joves, nois i noies, de la nos-
tra societat. Que sapiguem comunicar-los de manera adient el missatge de la bona
notícia de Jesucrist, el nostre únic salvador.

16. Finalment ens hem de dir i us volem dir a tots que aquests actes extraordinaris
ens poden ajudar en la nostra vida cristiana i en la nostra tasca pastoral, però que on
hem de posar amb més amor, amb més fermesa i amb més constància la nostra de-
dicació és en la tasca, moltes vegades grisa, monòtona i fatigosa de cada dia que
cada un de nosaltres tenim encomanada. Que les grans celebracions, com la dels anys
jubilars de sant Fructuós de Tarragona i de sant Pau, ens ajudin a ser més fidels se-
guidors de Jesucrist i a donar, com ells, testimoniatge enmig de la nostra Església i
de la nostra societat. Així sigui amb la gràcia i la benedicció de Déu.

Els bisbes de Catalunya

Tarragona, 21 de gener de 2009
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1750 aniversari del martiri de sant Fructuós, bisbe de Tarragona,
i dels seus diaques sant Auguri i sant Eulogi

Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya 23/01/2009 

Els deu bisbes de Catalunya, acompanyats per un gran nombre de preveres i dia-
ques i de poble fidel han celebrat avui, a l’amfiteatre romà de Tarragona, el 1750 ani-
versari del martiri de Sant Fructuós, bisbe, i dels seus dos diaques, Sant Auguri i Sant
Eulogi. Les Actes autèntiques del martiri, escaigut el divendres 21 de gener de l’any
259, sota els emperadors romans Valerià i Gal·liè, són les primeres de l’Església a
Hispània.

La celebració eucarística, que ha estat presidida per l’arquebisbe de Tarragona, Mons.
Jaume Pujol, ha tingut lloc al matí, a la mateixa hora en que, segons les Actes, els tres
sants eren cremats a la foguera. En acabar, els arquebisbes i bisbes de les diòcesis
amb seu a Catalunya, que havien convocat els seus preveres i diaques a celebrar
aquesta Jornada interdiocesana a Tarragona, els han dirigit un Missatge, en què, en-
tre altres coses, els diuen: «Hem de reviure la gràcia de l’ordenació que vam rebre
per la imposició de les mans dels successors dels Apòstols. Aquesta gràcia no la
podem tenir esmorteïda dins nostre, l’hem de fer vibrar amb nou ardor, ens ha d’om-
plir de zel que ens porti, sense parar, a anunciar l’Evangeli de la vida, a repartir els
dons que Déu ha posat a les nostres mans i a donar-ne testimoni decidit i convençut,
com ho van fer Sant Pau i Sant Fructuós.» I afegeixen: «No ens cansem de donar tes-
timoni de Crist en les diferents institucions, grups, àmbits i sectors de la nostra so-
cietat, amb una actitud positiva, ferma i esperançada. No ens deixem vèncer per les
dificultats, oblits i incomprensions. Estiguem convençuts que mentre fem tot això es-
tem fent un servei a les persones i al bé comú de la nostra societat, tant si ens ho re-
coneixen com si no. La nostra Església s’ha de trobar ben situada en una sana laïci-
tat positiva, amb un gran respecte a la justa llibertat religiosa de totes les persones i
institucions religioses i amb un renovat impuls ecumènic, com ens ho demana el
papa Benet XVI en aquest Any Paulí.»

L’Any Jubilar dedicat als sants màrtirs tarragonins serà clausurat el pròxim diu-
menge dia 25 de gener —sota la presidència de l’enviat extraordinari del Sant Pare,
el cardenal Julián Herranz, president emèrit del Consell Pontifici per als Textos Le-
gislatius—, amb una solemne Eucaristia, a la catedral de Tarragona, a les 17 h. A la
vigília, al vespre, a la mateixa catedral, s’estrenarà l’oratori «Pau i Fructuós», com-
posat per Mons. Valentí Miserachs, director del Pontifici Institut de Música Sacra.
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Conferència Episcopal Espanyola

Jornadas y colectas eclesiales 2009
Con indicación del modo de realización de cada una

1 de enero (Santa María Madre de Dios)
Jornada por la Paz: Jornada mundial (pontificia)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles

6 de enero (Epifanía del Señor)
Colecta del catequista nativo (pontificia: OO.MM.PP.)
Colecta del IEME (de la CEE: optativa)
Celebración de la liturgia del día; monición justificativa de la colecta y colecta

18 de enero (Segundo domingo del Tiempo Ordinario)
Jornada Mundial de las Migraciones (pontificia)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles. Puede celebrarse la Misa «Por los Emi-
grantes y Exiliados», por mandato o con permiso del ordinario del lugar (cf. OGMR,
332)

18-25 de enero
Octavario de Oración por la Unidad de los cristianos (mundial y pontificio)
El domingo que cae dentro del Octavario se puede celebrar la «Misa por la Unidad
de los cristianos», con las lecturas del domingo

25 de enero (Cuarto domingo de enero)
Jornada (y Colecta) de la Infancia Misionera (mundial y pontificia: OO.MM.PP.)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles; y colecta

2 de febrero (Fiesta de la Presentación del Señor)
Jornada de la Vida Consagrada (mundial y pontificia)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles
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8 de febrero (Segundo domingo de febrero)
Colecta de la Campaña contra el Hambre en el Mundo (dependiente de la C.E.E.,
obligatoria).
Celebración de la liturgia del día; monición justificativa de la colecta y colecta

11 de febrero (Ntra. Señora de Lourdes)
Jornada Mundial del Enfermo (pontificia y dependiente de la CEE, obligatoria)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía;
intención en la Oración de los Fieles. No obstante, por «utilidad pastoral», a juicio del
rector de la Iglesia o del sacerdote celebrante, se puede celebrar «La Misa por los En-
fermos» (cf. OGMR 333) 

1 de marzo (Primer domingo de marzo)
Día (y colecta) de Hispanoamérica (dependiente de la C.E.E., optativa)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles; colecta

19 de marzo (Solemnidad de San José o domingo más próximo) 
Día (y colecta) del Seminario 
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles; colecta.

10 de abril (Viernes Santo)
Colecta por los Santos Lugares (pontificia)
Celebración de la liturgia del día; monición justificativa de la colecta y colecta

26 de abril (Último domingo de abril)
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones (pontificia)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles

3 de mayo (Domingo IV de Pascua)
Jornada (y colecta) de Vocaciones Nativas (pontificia: OO.MM.PP.)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la ho-
milía; intención en la Oración de los Fieles; colecta

24 de mayo (Solemnidad de la Ascensión del Señor)
Jornada Mundial (y colecta) de las Comunicaciones Sociales (pontificia)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles; colecta

31 de mayo (Solemnidad de Pentecostés)
Día de la Acción católica y del Apostolado Seglar (dependiente de la C.E.E., opta-
tiva)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles
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7 de junio (Solemnidad de la Santísima Trinidad)
Día pro Orantibus (dependiente de la C.E.E., obligatoria) Celebración de la litur-
gia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la Ora-
ción de los Fieles

14 de junio (Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo)
Día (y colecta) de la Caridad (dependiente de la C.E.E., obligatoria)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles; colecta

29 de junio (Día de San Pedro y San Pablo)
San Pedro y San Pablo: Colecta del Obolo de San Pedro (pontificia) 
Celebración de la liturgia del día; monición justificativa de la colecta y colecta

5 de julio (Primer domingo de julio)
Jornada de responsabilidad del Tráfico (dependiente de la C.E.E., optativa)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles

18 de octubre (Penúltimo domingo de octubre)
Jornada Mundial (y colecta) por la evangelización de los pueblos (pontificia,
OO.MM.PP.)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles; colecta. Puede celebrarse la Misa «Por la
Evangelización de los pueblos»

15 de noviembre (Domingo anterior a la solemnidad Jesucristo Rey)
Día (y colecta) de la Iglesia Diocesana (dependiente de la C.E.E., optativo)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles; colecta

27 de diciembre (Domingo dentro de la octava de Navidad, Fiesta de la Sagrada Fa-
milia)
Jornada por la Familia y la Vida (pontificia y dependiente de la C.E.E.)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles

Madrid, 16 de septiembre de 2008
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Crònica

Celebració ecumènica a la catedral presidida 
pel Sr. Cardenal Arquebisbe

El diumenge dia 18 de gener de 2008, a les vuit del vespre, a la catedral de Barce-
lona, va tenir lloc la celebració ecumènica amb motiu de l’inici de la Setmana de
Pregària per la Unitat dels Cristians. El Sr. Cardenal pronuncià l’homilia de la cele-
bració de la Paraula (el text íntegre es publica a la secció «Prelat» en aquest mateix
número del BAB).

Varen participar a la celebració i varen participar en diferents moments de la matei-
xa aquestes persones, en representació de diverses confessions:

• Rvd. Protoprevere Ivan Bonev, responsable de l’Església Ortodoxa de Bulgà-
ria a Barcelona.

• Rvd. Pare Aurel Bunda, rector de la parròquia romanesa de Sant Jordi.
• Rvd. Pastor Felip Carmona, delegat de relacions ecumèniques de l’Església

Evangèlica de Catalunya.
• Rvd. Pastor Guillem Correa, secretari executiu del Consell Evangèlic de Cata-

lunya.
• Rvd. Pastor Javier García, director europeu del Moviment Àgape.
• Rvd. Pare Joan Garcia, president del Centre Teològic Ortodox de Barcelona, de

l’Institut Saint-Serge de París.
• Rvd. Pare Alfons Garcia Burgas, de l’Església Ortodoxa Antioquena d’Espanya.
• Rvd. Pastor Josep Monells, ex director europeu del Moviment Ágape.
• Rvd. Pare Serafín Pavlov, responsable a Catalunya del Patriarcat de l’Església

Ortodoxa Russa.
• Rvd. Jeremías Treu, pastor de l’Església Evangèlica d’Alemanya.
• Rvd. Pare Leonilo Ventanilla, de l’Església Carismàtica Episcopal.
• Rvda. Susanne Woodcock, pastora de l’Església Evangèlica Episcopal Refor-

mada.

També varen participar a la celebració Mons. John Dew, arquebisbe de Wellington,
Nova Zelanda, que es trobava aquells dies a Barcelona, com a hoste de l’Arquebis-
bat, resident al Seminari; el canonge Dr. Francesc Xavier Bastida, en representació
del Capítol de la Catedral, preveres i diaques, religiosos i religioses, i nombrosos fi-
dels cristians de diverses confessions.
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Obrí la celebració Mons. Jaume González-Agápito, delegat diocesà d’Ecumenisme
i Relacions Interreligioses i coordinador de la Comissió Interdiocesana d’Ecume-
nisme i Relacions Interreligioses, que glossà el lema de la Setmana de Pregària per
la Unitat dels Cristians de l’any 2009, el text del profeta Ezequiel «I quedaran units
en la meva mà» (Ez 37,19). Agraí la presència dels representants de les diverses con-
fessions i recordà que era el quinzè any que es celebrava aquell acte ecumènic a la
catedral de Barcelona. També va fer memòria de l’abbé Paul Couturier i recordà
la importància de l’ecumenisme espiritual (actualitzat en un llibre recent del carde-
nal Walter Kasper, traduït al català i al castellà), que porta a viure l’estimació mú-
tua i la pregària a fi que nostre Senyor, ens porti a la plena unitat, «pels camins que
ell vulgui, i com ell ho vulgui», ja que l’ecumenisme és sobretot una obra de la ini-
ciativa divina. Acabà les seves breus paraules fent referència al que ja s’anomena, en
els ambients ecumènics internacionals, «l’esperit de Barcelona», que inclou uns sen-
timents d’afecte, entesa i diàleg entre cristians de diverses confessions, que es rela-
cionen no només com a amics, sinó també com a germans.

Seguí la celebració de la Paraula de Déu i la presentació de diversos testimonis
d’alguns dels representants ja citats. La Delegació Diocesana d’Ecumenisme edità
un opuscle que fou repartit entre tots els assistents per poder seguir la celebració.
Es varen proclamar aquestes lectures bíbliques: Ez 37, 15-19, 22-24a, salm 103, 1Co
3, 3-7,21-23 i Jn 17, 17-21.

La Delegació d’Ecumenisme edità també un cartell amb el lema de la Setmana i un
opuscle de 36 pàgines titulat «Guions per a les celebracions eucarístiques o de la Pa-
raula i per a la pregària comunitària o personal», que conté els textos per a la pregà-
ria de cada un dels dies de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, que
aquest any s’escaigué entre dos diumenges, el 18 de gener i el 25 de gener, festa de
la Conversió de Sant Pau.

Celebració de la Jornada Mundial 
de les Migracions

El diumenge dia 18 de gener, l’Església de Barcelona celebrà la Jornada mundial del
migrant i refugiat., amb el lema «la fraternitat va més enllà de la Llei». Compartir.
Aquest lema és el mateix que va presidir les Jornades del dos anys darrers. En 2007,
es posà l’accent en la Benvinguda, l’any passat en el el Diàleg, i enguany en el Com-
partir.

Convocats per entitats cristianes de nouvinguts, pel Departament de migració de Cà-
ritas Barcelona, i la Delegació de Pastoral social, es trobaren en el Col·legi Sant
Antoni M. Claret, de Barcelona (c/ Nàpols-Sicília), unes quatre-centes cinquanta per-
sones, pertanyents a diversos col·lectius: Llatinoamericans, filipins, xinesos, gui-
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neans, polonesos, ucraïnesos, i també d’algunes parròquies, fou significativa l’as-
sistència de membres de la Parròquia de Nostra Senyora de la Llum de l’Hospitalet
de Llobregat, i de Sant Jaume de Santa Coloma de Gramenet.

L’acte s’inicià amb un dinar. Dinar que va ser portat per tots els assistents. Tingue-
ren l’oportunitat de fruir de menjars típics de diferents països. Cal dir que n’hi va ha-
ver per tothom. I com en el relat evangèlic en va sobrar en abundància. A continua-
ció el circ «Crec» va amenitzar un espai lúdic, on es va dansar, cantar, jugar i sobretot
riure.

Acabada aquesta primera part tots els assistents, més altres persones que s’hi suma-
ren, es desplaçaren al temple de la Sagrada Família, on fórem rebuts, en l’església
pel rector de la parròquia, Mn. Lluís Bonet Armengol. Desprès d’unes paraules de
benvinguda s’organitzaren diversos grups per visitar amb deteniment l’excepcional
temple sorgit de la ment genial d’Antoni Gaudi. Persones col·laboradores de la Parrò-
quia, i alguns altres (prèviament preparats per Mn. Lluís Bonet) i el mateix Mn. Lluís,
feren de guies. Durant el trajecte de la visita no tant sols s’explicà els aspectes ar-
tístics de la Sagrada Família, sinó que també es destacà la història del temple: el
seu origen, la importància per la ciutat, i la història de la seva construcció.

Finalitzada la visita, ja en l’interior de l’església, es feu una pregària. Tots els
col·lectius ens convidaren a resar per algunes intencions particulars i també pels po-
bles en guerra, especialment en la franja de Gaza, i per la unitat dels cristians (el dia
divuit començava la setmana de pregària per la unitat dels cristians). Acabà l’acte
amb una actuació musical del cor de l’Església d’Ucraïna. Especialment emotiu fou,
el cant de la nadala «Santa nit», on tothom fou convidat a cantar-la en el seu idioma
natal.

Fou una jornada on es compartí, l’amistat, la pregària, el dinar, la gresca. I per da-
munt de tot, com ja ha passat en altres trobades d’aquest caire, fou un dia on es va
viure la «catolicitat» de l’Església. Diferents són les parles, els orígens, els costums,
la història, però a tots ens uneix una mateixa fe.

Els organitzadors manifestem el nostre agraïment al P. Josep Sanz i a la comunitat
claretiana, al P. Jordi Cervera promotor del circ «Crec», a Mn. Lluís Bonet, i a la
Parròquia de la Sagrada Família, per la seva col·laboració.

Seria bo, que per altres edicions es fessin més presents, cristians autòctons, ja que
l’objectiu de les mateixes, és posar de relleu que tots formem part de l’Església de
Barcelona. Església que està formada per persones molt diverses.

Animem a les parròquies i moviments, que organitzin trobades d’aquest tipus, a ni-
vell local. Aquest tipus de convivències ajuden a conèixer més, i també adonar-nos
de la gran riquesa que podem aportar entre tots.

Mn. Josep Ma Jubany 
Delegat diocesà de Pastoral Social
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Celebració de l’Any de Sant Pau a la 
nostra diòcesi

El darrer any de l’aplicació del nostre Pla Pastoral diocesà coincideix amb l’Any de
Sant Pau que es clourà el 25 de juny d’aquest any. Els tres objectius prioritaris del
Pla Pastoral són: els joves i la seva incorporació a les comunitats cristianes, l’ajut als
matrimonis i les famílies i la revitalització de l’eucaristia dominical, font i culmina-
ció de tota la vida cristiana. Els tres objectius tenen un fons i una preocupació co-
munes: el desig d’anunciar, de viure i d’oferir als homes i dones d’aquí i d’avui la
Persona i l’Evangeli de Jesucrist.

En el nostre treball constant de ser testimonis de Jesucrist avui, sant Pau ens és un
mestre i un estímul. Per això em sembla que hem de tenir molt present l’Any Paulí
per complir els objectius que s’ha proposat el Sant Pare en fer l’anunci a tota l’Es-
glésia d’aquesta commemoració.

Aquestes finalitats són sobretot dues. La primera és escoltar sant Pau com aquell per
al qual Crist ho era tot, és a dir, com a místic; com a testimoni i incansable missio-
ner i predicador de Jesucrist per les rutes terrestres que, per terra i per mar, arribaven
a tot el món aleshores conegut; com a fundador i pare de noves comunitats cristia-
nes; com a servidor de la comunicació de béns entre les Esglésies locals al ser veí
dels més pobres, i també, com a educador i mestre de pobles i de cultures diverses.
I sobretot com a teòleg i com a testimoni, fins al martiri, del Crist ressuscitat que se
li aparegué en el camí de Damasc.

La segona finalitat és ecumènica i ens proposem de viure-la especialment en ocasió
de la festa de la Conversió de Sant Pau, el proper 25 de gener, en la culminació de
la Setmana de Pregària per a la Unitat dels Cristians, comptant amb la col·laboració
dels germans de les altres Esglésies i confessions cristianes i de la Delegació Dio-
cesana d’Ecumenisme.

Faig una invitació a les parròquies, comunitats, famílies i moviments a fer un pele-
grinatge —sobretot amb motiu del proper temps de Quaresma i Pasqua— a set llocs
de la nostra diòcesi relacionats amb sant Pau per revitalitzar la nostra fe i el nostre
compromís com a cristians i per a obtenir també el do de les indulgències atorgades
per l’Església als qui participin en aquests actes.

Tot això ens ha d’ajudar a unir-nos més a Jesucrist com va aconseguir sant Pau i d’a-
questa manera siguem testimonis de l’amor de Déu a tots els germans.

Barcelona, 11 de gener de 2009

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Llocs de pelegrinatge paulí

1. Sant Pau, pastor (Catedral)

La crida que arriba de Déu assenyala l’inici de la vida de Pau, pastor de l’Església.
I quan rep la llum que li canvia la vida, camí de Damasc, el seu cor batega amb
aquells que seran els seus germans: Pau rebrà els ensenyaments dels apòstols. I, el
perseguidor dels cristians es convertirà ara en missatger de l’Evangeli i serà pastor
de comunitats. Entremig, Déu li ha revelat Jesucrist, el seu Fill, perquè l’anunciés a
tothom (Gàlates 1,15-16), i mans amigues l’han portat fins a la comunitat (Actes 9,1-
9). Pau serà cristià amb ells i pastor per a ells.

2. Sant Pau, captiu (la Mercè)

Predicar l’Evangeli de la veritat i de l’amor ha dut sovint Pau a la presó. De fet, la se-
va vida no li pertany, no s’hi agafa gelosament. Ell no viu presoner de les seves
passions i del seu pecat, no viu pendent d’ell mateix. Quan és feble és quan se sent
més fort (1Corintis 1,25). La seva vida és una ofrena constant a Déu, un pas de l’ho-
me vell a l’home nou. Però les cadenes no poden encadenar la paraula de Déu (2Ti-
moteu 2,9) ni l’espasa del martiri podrà fer trontollar el qui ha rebut la gràcia de ser
lliure de cor i d’esperit. 

3. Sant Pau, apòstol de les nacions (Sagrada Família)

«Pau, servent de Jesucrist, cridat a ser apòstol, escollit per a anunciar l’evangeli de
Déu». Aquesta és la targeta de presentació de Pau als Romans (1,1). Jesucrist se l’ha
fet seu i l’ha triat perquè en sigui la veu incansable en mig de tots els pobles. Pau
no coneix fronteres perquè tampoc no les va conèixer Jesús, el qual morint va vèn-
cer la mort i ressuscitant va omplir el món de vida (1 Corintis 15,3-5). Pau porta l’E-
vangeli al cor i als llavis. Es buida per aquell que ha mort per tots. Es dóna perquè
la Paraula i els sagraments de la fe (baptisme i eucaristia) es reparteixin a mans ple-
nes.

4. Sant Pau, místic (Sant Pau del Camp) 

Pau no és un home menjat per l’activisme. Té el cap clar i el cor ardent d’amor pel
seu Senyor. Des que ha trobat Jesucrist fent camí cap a Damasc, viu crucificat amb
ell (Gàlates 2,19). La creu no és per a Pau una insensatesa ni un escàndol, sinó «po-
der i saviesa de Déu» que salva tothom qui creu (1Corintis 1,24), un acte d’amor que
atrau i dóna sentit. Pau ha volgut unir-se a Jesús, perquè ha vist en ell un amor sen-
se mesura. Per això obre el seu cor i exclama: «Ja no sóc jo qui visc; és Crist qui
viu en mi» (Gàlates 2,20).
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5. Sant Pau, la caritat i el servei (Hospital de la Santa Creu i de Sant
Pau)

La generositat fa el goig del qui dóna. Els pobres –els de Jerusalem, l’Església-ma-
re, i els de qualsevol comunitat— són els primers. Pau ho recorda: «Que l’amor no
sigui fingit» (Romans 12,9). L’himne a l’amor és la base d’una nova humanitat, re-
conciliada amb ella mateixa, atenta al qui pateix (1Corintis 13,4-7). Perquè l’amor
és el més gran, Pau no tem la malaltia, les privacions i la mateixa mort. La seva vi-
da és un servei a la causa de l’Evangeli i als pobres, els amics del Senyor. També ell,
malalt a Galàcia, va ser acollit «com Jesucrist mateix» (Gàlates 4,14). 

6. Sant Pau i les comunitats cristianes (Parròquia de Sant Pau,
Badalona)

Com una mare, Pau ha engendrat en Crist les comunitats que ha fundat. Se n’ocupa
i se’n preocupa. Són «el seu goig i la seva corona» (Filipencs 4,1). Els escriu i pre-
ga per elles, perquè cap membre no se separi del cos, perquè Crist sigui tot en tots.
L’Església és la casa de l’Esperit i dels seus dons, que n’expressen la riquesa i la
força. I és que l’Esperit habita en els cors, i amb ell invoquem Déu com a abbà, com
a Pare (Romans 8,15). La pregària és la primera obra de la comunitat cristiana, i l’Es-
perit és l’ànima de l’Església. 

7. Sant Pau i les rutes de la missió (Parròquia de Sant Simó i Sant
Pau, Mataró)

La passió per l’Evangeli porta Pau per les rutes del món. Ben bé pot dir que la Me-
diterrània és el mare nostrum. L’Evangeli ha de ser comunicat i explicat, transmès i
viscut. Totes les cultures han de ser fecundades per la llavor de la paraula de Déu. De
fet, la Llei és bona però es queda curta. Tan sols de la fe en Jesucrist mort i ressus-
citat n’arriben vida i perdó (Romans 3,25-26). Probablement, en una darrera ruta Pau
fou portat a la nostra terra. Ho desitjava (Romans 15,24.28) i ho obtingué (Primera
carta de Climent 5,7). Les nostres arrels són cristianes i són apostòliques.

Dr. Armand Puig i Tàrrech,
Degà-President de la Facultat de Teologia de Catalunya

El Cardenal visitarà els llocs paulins

El Sr. Cardenal Arquebisbe, Lluís Martínez Sistach, té previst celebrar l’eucaristia
en els set temples designats com a llocs del pelegrinatge paulí, segons aquest pro-
grama:
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—25 de gener, Catedral (10.30 h).
—22 de febrer, Sant Pau de Badalona (12 h).
—1 de març, Sant Pau del Camp (12 h).
—29 de març, Sagrada Família (13 h).
—25 d’abril, Sant Simó i Sant Pau de Mataró (19.30 h).
—3 de maig, església de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (11.30 h).
—28 de juny, basílica de la Mare de Déu de la Mercè (12 h).

Reunió del Sr. Cardenal Mns. Lluís Martínez
amb els rectors, responsables i consiliaris dels

Agrupaments Escoltes i Centres d’Esplai 
de l’arxidiòcesi de Barcelona

31 de gener de 2009, Sala St. Jordi, Seminari Conciliar

El passat dissabte 31 de gener, al matí, va tenir lloc a la sala Sant Jordi del Semina-
ri conciliar una reunió del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís Mar-
tínez Sistach, amb els responsables i consiliaris dels Agrupaments Escoltes i els Cen-
tres d’Esplai i amb els rectors de les parròquies de l’arxidiòcesi on és present algun
d’aquests centres.

Era la primera vegada que es convocava a la diòcesi aquest tipus de trobada per
parlar de l’educació en el lleure com una realitat evangelitzadora en el nostre temps.
Emmarcada en l’aplicació de l’actual Pla Pastoral Diocesà, la reunió va ser molt ben
acollida i valorada per tothom, destacant com són de necessaris aquests espais de dià-
leg i de proximitat a la nostra església.

L’acte, en el qual es van fer presents una vuitantena de persones, la majoria ben
joves, es va iniciar amb un moment de pregària, i tot seguit el Sr. Cardenal adreçà
unes paraules de benvinguda i d’agraïment als assistents per haver acollit la con-
vocatòria. Mons. Martínez Sistach va assenyalar que la reunió tenia cinc objectius
principals:

—Agrair el treball que monitors i caps estan fent com educadors en el lleure.
—Reconèixer i refermar la identitat cristiana dels nostres agrupaments i centres

d’esplai; som Església diocesana.
—Remarcar que els continguts de l’humanisme cristià contribueixen molt a la for-

mació plena de la persona; per aquest motiu ens cal aprofitar la riquesa cultu-
ral i espiritual del cristianisme.

—Posar de relleu la importància de la dimensió religiosa en la formació huma-
na que es dóna en els esplais i agrupaments.
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—Potenciar les relacions que es donen i s’han de donar entre els educadors i els
consiliaris i rectors; entre els centres i agrupaments i les parròquies.

Posteriorment, els responsables del Moviment de Centres d’Esplai Cristians i de Mi-
nyons Escoltes i Guies de Catalunya van presentar quina és la realitat actual a la nos-
tra diòcesi d’aquestes dues institucions. A continuació, el delegat diocesà de pasto-
ral amb joves, Mn. Toni Roman va fer memòria del document «L’educació en el
lleure: una realitat evangelitzadora», elaborat ja fa uns deu anys per totes les enti-
tats cristianes educatives en aquest camp que s’apleguen en el Fòrum d’Organitza-
cions Catòliques de Joves (FOCJ). A partir d’aquest document va tenir lloc un temps
llarg d’aportacions sobre els reptes i oportunitats del moment present per part de tots
els assistents a la trobada. 

En aquest moment de diàleg i debat el Sr. Cardenal va escoltar les diferents aporta-
cions que feien els responsables dels centres, els mossens que acompanyen els cen-
tres i els responsables dels dos moviments. Des de realitats socials diverses van ser
molts els reptes i oportunitats assenyalats: la dificultat de trobar consiliaris joves que
acompanyin; els reptes dels infants i joves que arriben sense cultura i hàbits religio-
sos; les dificultats d’encaixar i fer complementaris els diferents àmbits pastorals de
la parròquia o comunitat; la importància de la formació dels seminaristes i de dedi-
car temps a l’acompanyament personal dels educadors; etc...

Finalment, Mons. Martínez Sistach va agrair totes les aportacions valorant molt po-
sitivament la trobada i animant a tots a repetir la convocatòria; va insistir en que des
dels centres educatius hem d’oferir el que som i el que tenim, des d’una identitat cla-
ra, oferint sense imposar; trobant l’equilibri entre els diferents ministeris que hi ha
a l’Església, preveres i laics.

La trobada va acabar amb el cant del Virolai tot donant gràcies a Déu i a Maria, de-
manant la seva intercessió en la tasca educativa i evangelitzadora que duen a terme
els Agrupaments i centres d’Esplai.
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Amb motiu del centenari de l’església
del Sagrat Cor, a la Colònia Güell, situa-
da a la localitat de Santa Coloma de Cer-
velló, el Museu Diocesà de Barcelona ha
acollit una exposició sobre la història
d’aquest temple, que suscità un creixent
interès entre els estudiosos de Gaudí, ja
que fou l’assaig de les tècniques que
Gaudí aplicà en la construcció del tem-
ple de la Sagrada Família de la ciutat de
Barcelona.

Eusebi Güell i Bacigalupi confià la cons-
trucció de la Colònia Güell a Antoni
Gaudí, que féu els plans de l’església de
la Colònia tèxtil. Només fou construïda
la cripta, però està considerada com l’o-
bra capdal de Gaudí i la més important
per a la història de l’arquitectura.

En aquest context, es possible donar to-
ta la seva importància cultural a la ini-
ciativa de diverses institucions, entre les
quals es troba el Museu Diocesà de la
nostra diòcesi: promoure la construcció
de la maqueta d’aquest temple inacabat,
gràcies a un equip d’experts veritable-
ment internacional, esposar la maqueta
de forma permanent en el Museu Dio-
cesà (Pia Almoina) i publicar un doble
catàleg, en forma de dos quaderns, inte-
grats en una sola publicació. Aquesta pu-
blicació ha estat publicada en quatre
idiomes: català, castellà, anglès i ale-
many.

El primer quadern es titula «El primer
temple de Gaudí. La recuperació d’una
obra mestra» (58 pàgs.) i el segon porta
com a títol: «Gaudí. Colònia Güell, 100
anys, 1908-2008. El triomf de l’arqui-
tectura moderna» (88 pàgs).

Col·laboren en la redacció del pròleg
d’aquest catàleg, Josep M. Martí Bonet,
Vicente Sala Belló, Joan Rossell i Ta-
berner i la regidoria de Cultura de l’A-
juntament de Santa Coloma de Cervelló.
Manuel Medarde i Sagrera ha estudiat la
«Cronologia del procés històric cons-
tructiu de la cripta de la Colònia Güell
1898-1916». El mateix autor firma tres
treballs més: «Els vitralls de la cripta de
la Colònia Güell i Pere Cànovas», «In-
vestigació sobre les tres columnes desa-
paregudes de l’església de la Colònia
Güell» i «Els plànols de Berenguer i
Gaudí». I Roger Moras i Comellas escriu
un estudi sobre «L’últim de la nissaga
d’arquitectes de la Colònia Güell». Rai-
ner Graefe ha escrit un estudi sobre «Els
dos temples de Gaudí».

L’exposició, la construcció de la maque-
ta es complementa amb la realització de
quatre seminaris per estudiar els diversos
aspectes de l’obra més genuïna del gran
arquitecte i gran cristià Antoni Gaudí,
que té obert el procés de beatificació a la
nostra diòcesi, i actualment el procés ja
està en mans de la Cúria Romana.

Activitats culturals

Exposició sobre l’església de Gaudí 
a la Colònia Güell
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És important deixar constància d’aquest
admirable esforç per donar a conèixer
«l’obra més desconeguda de Gaudí» fins
fa uns anys. Ara ja no és desconeguda.
Com més es vagi coneixent l’obra del
nostre gran arquitecte més clares que-
dant aquestes dues coses: la seva genia-

litat com a arquitecte i la seva profunda
vivència de la fe cristiana. Per això hem
volgut deixar constància d’aquesta im-
portant iniciativa cultural que honora les
persones que l’han fet possible i les ins-
titucions a les que pertanyen aquestes
persones.

72 [72] gener - BAB 149 (2009)

10 Activ. cult. gen'09  11/3/09  13:01  Página 72



S U M A R I

Santa Seu

Nomenament de Mons. Sebastià Taltavull Anglada, com a bisbe au-
xiliar de Barcelona . . . . . . . . . . . . . . 1

Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, co-
municant el nomenament del Bisbe Auxiliar de Barcelona, Mons.
Sebastià Taltavull Anglada . . . . . . . . . . . . 2

Paraules de Mons. Sebastià Taltavull . . . . . . . . . . 3
Curriculum vitae de Mons. Sebastià Taltavull . . . . . . . 4
Missatge de sa santedat Benet XVI per a la celebració de la Jornada

Mundial de la Pau . . . . . . . . . . . . . . 6
Missatge del sant pare Benet XVI per a la 95a Jornada Mundial de

l’emigrant i el refugiat . . . . . . . . . . . . . 13

Prelat

Decrets: 02/09: Extinció de la Institució Filipense 03/09: Trasllat de la
Seu parroquial de la Parròquia de la Mare de déu de les Neus. 04/09:
Nomenament del Patronat de la Fundació Blanquerna . . . . 17

Cartes: Carta sobre l’avaluació del Pla Pastoral Diocesà . . . . 19
Homilies i Al·locucions: Homilia a la missa per a la Jornada Mundial

de la Pau. Homilia en la celebració ecumènica a la Catedral de Bar-
celona. Homilia en la festa de la Conversió de Sant Pau. Paraules en
la presentació de la biografia de la Venerable Dorotea de Chopitea 20

Paraula i Vida: Responsabilitat davant la crisi; Acollir els immigrants;
Fraternitat cristiana; El secret de Sant Pau . . . . . . . 29

Mitjans de Comunicació Social: Notes de premsa . . . . . . 34

Secretaria General

Ministeris . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Nomenaments no parroquials  . . . . . . . . . . . 37
Permisos . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
In pace Christi: Mn. Josep Coma Vives; Mn. Joan Valls Valls . . . 37
Religioses difuntes . . . . . . . . . . . . . . 39
Capítols de religioses . . . . . . . . . . . . . . 39
Cartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Arxiprestos

Crònica de la 7a reunió . . . . . . . . . . . . . 42

Organismes diocesans 

Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada . . . . . . . 46
Servei religiós en centres funeraris . . . . . . . . . . 47

11 SUMARI gen'09  11/3/09  13:01  Página 1



Província Eclesiàstica de Barcelona

5a Jornada del Clergat . . . . . . . . . . . . . . 48

Conferència Episcopal Tarraconense

Missatge en ocasió de la jornada interdiocesana de preveres i diaques 54

Conferència Episcopal Espanyola

Jornadas y colectas eclesiales 2009 . . . . . . . . . . 60

Crònica

Celebració ecumènica a la catedral presidida pel Sr. Cardenal Arque-
bisbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Celebració de la Jornada Mundial de les Migracions . . . . . . 64
Celebració de l’Any de Sant Pau a la nostra diòcesi . . . . . . 66
Llocs de pelegrinatge paulí . . . . . . . . . . . . . 67
El Cardenal visitarà els llocs paulins . . . . . . . . . . 68
Crònica de la Reunió del Sr. Cardenal amb els rectors, responsables i

consiliaris dels Agrupaments Escoltes i Centres d’Esplai de l’arxi-
diòcesi de Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . 69

Activitats culturals

Exposició sobre l’església de Gaudí a la Colònia Güell . . . . 71

Dip. legal: B. 57-1958 Imprès per T.G.A. s/l, Barcelona

Subscripció anual: 30,05 e
Exemplar solt: 3 e

El preu de la subscripció comprèn només l’edició del «Butlletí 
de l’Arquebisbat de Barcelona» de l’any en curs

11 SUMARI gen'09  11/3/09  13:01  Página 2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




