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Decrets

Renovació del nomenament dels membres del Tribunal Eclesiàstic

DECRET 35/09. Barcelona, 7 de novembre de 2009

Transcorregut el termini establert pel decret 31/08 de 7 de novembre de 2008, que
prorrogava el nostre decret 26/06 de 7 de novembre de 2006, pel qual es nomenaven
els membres del Tribunal Eclesiàstic de l’Arxidiòcesi de Barcelona;

Havent constatat amb els senyors bisbes de les diòcesis sufragànies de Sant Feliu
de Llobregat i de Terrassa que encara no és possible constituir a les diòcesis esmen-
tades el seu propi Tribunal Eclesiàstic.

Atès el que disposen els decrets 4707/1/05 SAT i 4717/1/05 SAT de 13 d’agost de
2005 del Tribunal Suprem de la Signatura Apostòlica;

PEL PRESENT DECRET, prorroguem per un any més, fins al 7 de novembre de
2010, tot allò que es disposa en l’esmentat decret 26/06 de 7 de novembre de 2006,
pel qual es nomenaven els membres del Tribunal Eclesiàstic.
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Perquè així vigeixi des d’avui mateix, ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Car-
denal Arquebisbe de Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

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

Jubilació Canònica de Mn. Àngel Nadal Grau

DECRET 36/09. Barcelona, 19 de novembre de 2009

Atesa la petició del Rvd. Sr. Àngel Nadal Grau, en què sol·licita poder acollir-se a la
jubilació i fa renúncia explícita a les responsabilitats parroquials que fins ara tenia
a l’Arxidiòcesi.

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Àngel Nadal
Grau, la renúncia a tots els seus càrrecs pastorals a l’Arxidiòcesi i decretem el seu
pas a la situació de prevere emèrit, per les raons adduïdes. 

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 

Causa de canonización de la Sierva de Dios María Benedicta Hilde-
garda Daiber Heyne

DECRETO. 23 de noviembre de 2009 

El postulador de la Causa de canonización de la Sierva de Dios María Benedicta Hil-
degarda Daiber Heyne, laica consagrada, Fr. Vito T. Gómez García, O.P., en nombre
del Actor de la Causa, la «Asociación de Amigos de María Benedicta» nos ha soli-
citado la consideración de realizar un proceso diocesano sobre la vida, virtudes y fa-
ma de santidad de dicha sierva de Dios.

De conformidad con las Normas de la Congregación para las Causas de los Santos
(n. 11-b) recordado en la Instrucción «Sanctorum Mater» (art. 43 § 1) hacemos pú-
blica la mencionada petición del postulador.

Por todo ello se invita a los fieles a informar sobre la vida, virtudes y fama de santidad
de la sierva de Dios, presentar los escritos de la referida sierva de Dios de que dispu-
sieran, así como informar de cualquier noticia que se considere últil para la Causa.
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Lo decreta y firma el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona

Por mandato del Sr. Cardenal

Sergi Gordo Rodríguez, pbro.
Secretario General y Canciller

Cartes

Carta als preveres sobre els propers exercicis espirituals

Benvolguts,

Em plau de comunicar-vos que, tal com hem anat fent en els anys anteriors, hem pro-
gramat uns dies d’exercicis espirituals, per poder-los oferir al nostre Arquebisbat.

Aquest any, que Benet XVI ha volgut que fos un any dedicat al sacerdoci, un «Any
Sacerdotal», pot ser particularment adient dedicar uns dies a prestar una atenció ex-
clusiva a la nostra vida i al nostre ministeri. I això, fer-ho en un clima de pregària, de
silenci, d’anar a fons en les realitats espirituals del nostre ministeri, sense deixar
de banda la contemplació del ministeri de Crist, i tot agraint l’obra que Déu va fent
en nosaltres perquè el nostre servei, sigui en el Cor de Déu i doni el fruit que Ell
vol que doni.

En la inauguració de «l’Any Sacerdotal», el papa Benet XVI ens recordava aquestes
mateixes actituds en unes paraules que bé val la pena que tinguem ben presents:
«Aquest any —deia— cal que sigui una ocasió propícia per créixer en la intimitat en
Jesús, que compta amb nosaltres, els seus ministres, per difondre i consolidar el seu
regne, per difondre el seu amor, la seva veritat. I per tant, seguint l’exemple del Sant
Rector d’Ars, deixeu-vos conquerir per Ell, i sereu també vosaltres, en el món d’a-
vui, missatgers d’esperança, reconciliació i pau».

Sapigueu, doncs, que del dia 11 (dilluns) al dia 15 (divendres) del vinent mes de
gener de 2010, el P. Cebrià Pifarré, OSB, predicarà exercicis espirituals per als pre-
veres de Barcelona, a la Casa d’Espiritualitat Maria Immaculada, de Tiana.

Confio que posareu tot l’interès a assistir-hi, tenint present tant el vostre propi bé es-
piritual com el dels fidels que us han estat encomanats i que s’acosten a vosaltres bus-
cant aquell consol i aquell consell que sabem que els podreu donar gràcies al vostre
cor i els vostres llavis de pastor.
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Amb una salutació i benedicció ben cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 12 de novembre de 2009

Carta als preveres i diaques sobre els temes de formació perma-
nent

Benvolguts preveres i diaques,

En aquest Any Sacerdotal en què som convidats a celebrar i aprofundir el do del nos-
tre ministeri, un aspecte molt important és vetllar per la nostra formació permanent,
que no ha de ser un acte individualista; simplement uns coneixements adquirits per
a nosaltres mateixos. De la nostra formació permanent també el poble de Déu que
ens ha estat confiat se n’ha de poder alimentar i sortir beneficiat.

Des de la humilitat i petitesa que podem sentir davant l’infinit misteri de la realitat
divina, tots hem de pouar i aprofundir constantment en els continguts del gran tresor
de la Revelació i la Tradició. 

Aquest aprofundiment, per una banda, s’ha de fer en el nostre cor sacerdotal: en la
pregària, la lectio divina, i la celebració dels sagraments, on anem coneixent ínti-
mament Jesucrist i on rebem la gràcia de Déu que és el coneixement d’Ell ma-
teix.

Però el nostre coneixement teològic també ha de tenir una dimensió intel·lectual ri-
gorosa, i és en aquest lloc on pren el seu màxim significat la nostra formació per-
manent.

Amb aquestes lletres us convido enguany novament a dedicar la màxima importàn-
cia a la formació permanent que realitzeu en l’àmbit personal i arxiprestal i us faig
arribar els temes que el Consell Episcopal ha cregut convenient fer-vos arribar en
aquest any sacerdotal.

Obrim, doncs, el nostre cor i la nostra ment a aquesta gràcia que Déu ens pot i vol
transmetre a través de l’estudi. Podem preparar-nos a l’estudi amb aquella bonica
pregària que sant Ignasi de Loiola transcriu en els seus Exercicis Espirituals:

Senyor Jesús, que per mi us vàreu fer home; 
concediu-me coneixement intern de Vós,

perquè així pugui millor estimar-vos i seguir-vos.

Amb una salutació i benedicció, ben cordialment,
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† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 16 de novembre de 2009

Carta als sacerdots amb motiu de la Trobada Internacional de Sa-
cerdots a Roma del 9 a l’11 de juny de 2010

Benvolguts sacerdots,

El papa Benet XVI ens ha ofert la celebració d’aquest Any Sacerdotal amb motiu del
150 aniversari de la mort de sant Joan Maria Vianney, rector d’Ars, amb el lema «Fi-
delitat de Crist, fidelitat del sacerdot». Aquest Any començà en la solemnitat del Sa-
grat Cor de Jesús de 2009 i acabarà en la mateixa solemnitat del 2010.

Tant el presbiteri diocesà com els restants membres del poble de Déu participen d’u-
na manera o d’una altra en actes i celebracions de l’Any Sacerdotal que es fan a la
diòcesi en les parròquies i comunitats. Tot això pretén que nosaltres i els fidels va-
lorem moltíssim el ministeri sacerdotal i el seu servei preuat que presta a l’Església
i a la societat.

Amb motiu de la cloenda de l’Any Sacerdotal se celebrarà una Trobada Internacio-
nal de sacerdots a Roma. Tots els sacerdots són convidats a assistir als actes de la Tro-
bada entorn dels sepulcres de sant Pere i sant Pau i acollits pel papa Benet XVI, els
dies 9-11 de juny de 2010.

Amb aquestes lletres us invito a participar, tots els que pugueu, a aquesta Trobada a
Roma amb el Sant Pare per trobar-nos també amb una munió de sacerdots —bisbes
i preveres— d’altres països i d’altres continents, per viure més intensament la cato-
licitat de l’Església i per compartir la pregària i la reflexió sobre el nostre sacerdoci
ministerial. Organitzem el pelegrinatge de tal manera que puguem estar junts tots els
sacerdots de la diòcesi.

Amb una salutació ben cordial i en comunió de pregàries, vostre,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 22 de novembre de 2009
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Homilies i al·locucions

Las asociaciones de fieles en la vida de la Iglesia

Conferencia del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sis-
tach, en el VIII Simposio Internacional del Instituto Martín de Az-
pilcueta: Las asociaciones de fieles. Aspectos canónicos y civiles.
Pamplona, 4 de noviembre de 2009

Las asociaciones de fieles han sido, son y serán muy importantes en la vida de la
Iglesia. Fundamentalmente porque las realidades asociativas son connaturales a la Igle-
sia y son necesarias para que ésta realice su misión. Es bien sabido que junto al apos-
tolado individual, al que está llamado todo bautizado, se da el apostolado asociado
que obedece a unos fundamentos antropológicos y eclesiológicos y a razones o cri-
terios de organización y eficacia pastoral.

Considero que fue providencial el nuevo rumbo marcado por el Concilio acerca de
las realidades asociativas en la Iglesia y especialmente la proclamación del derecho
de asociación de los cristianos en su seno. El Espíritu Santo se ha valido de ello y
ciertamente ha suscitado una riqueza de grupos, agregaciones, movimientos y co-
munidades. Respecto de estas nuevas manifestaciones asociativas, Juan Pablo II afir-
mó: «Dentro de la Iglesia se presentan diversos tipos de servicios, funciones, mi-
nisterios y formas de animación de la vida cristiana. Recuerdo, como novedad
surgida recientemente en no pocas iglesias, el gran desarrollo de los “movimientos
eclesiales”, dotados de dinamismo misionero. Cuando se integran con humildad en
la vida de las Iglesias locales y son acogidos cordialmente por obispos y sacerdotes
en las estructuras diocesanas y parroquiales, los movimientos representan un verda-
dero don de Dios para la nueva evangelización y para la actividad misionera pro-
piamente dicha. Por tanto, recomiendo difundirlos y valerse de ellos para dar nuevo
rigor, sobre todo entre los jóvenes, a la vida cristiana y a la evangelización, con una
visión pluralista de los modos de asociarse y de expresarse»1.

Sobre estas nuevas realidades, el entonces cardenal Ratzinger afirmaba: «De im-
proviso nos encontramos con algo que nadie había pensado. El Espíritu Santo, por
así decir, había pedido la palabra. En jóvenes hombres y mujeres rebrotaba la fe sin
“condiciones” ni “peros”… vivida en su integridad como don, como un don que
hace vivir»2.

La correcta valoración tanto de estos movimientos como de las restantes asociacio-
nes eclesiales no debe centrarse en la dialéctica institución y carisma, ya que la Igle-
sia no está edificada dialécticamente, sino orgánicamente. Por ello, el ahora Santo
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Padre empleaba el camino de la aproximación histórica. En su interesante reseña his-
tórica demuestra que las realidades asociativas han dado forma a las oportunas in-
tervenciones del Espíritu Santo para suscitar santos y carismas nuevos en respuesta
a los desafíos que la Iglesia ha debido afrontar en todas las épocas3. Ya Papa, ha afir-
mado que «las Iglesias locales y los movimientos no están en contraste entre sí, sino
que constituyen la estructura viva de la Iglesia»4.

Atendida la diversísima realidad asociativa existente en la Iglesia con el fin de con-
seguir unos objetivos muy variados desde la santificación hasta la animación cris-
tiana del orden temporal, hay que felicitar iniciativas como la que ha tenido esta que-
rida Facultad de Derecho Canónico de organizar un simposio internacional sobre los
aspectos canónicos y civiles de las asociaciones de fieles. Hay que recordar el inte-
rés de esta Facultad por el tema asociativo, con un estudio matutino de Álvaro del
Portillo5, la tesis postconciliar de Díaz dedicada al derecho fundamental de asocia-
ción en la Iglesia6 y los trabajos actuales de Navarro sobre contenidos importantes
del derecho de asociación7. Nuestra participación en este simposio es una manifes-
tación de la estima y alta valoración de tantas y tantas manifestaciones asociativas,
desde las tradicionales como las cofradías y la Acción Católica hasta los movimien-
tos eclesiales y nuevas comunidades.

Las asociaciones nacen con la Iglesia

El fenómeno asociativo eclesial es tan antiguo como la misma Iglesia. La historia de
la Iglesia nos presenta a los cristianos asociándose entre sí desde los albores de la
misma predicación del mensaje evangélico8. Las mismas comunidades cristianas pri-
mitivas son un ejemplo de este espíritu comunitario y asociativo de los bautizados9. 

Durante los primeros siglos del cristianismo, a pesar de las dificultades y de las
persecuciones, los cristianos se asociaban de acuerdo con las leyes civiles, constitu-
yendo diversos colegios o asociaciones con finalidades caritativas y funerarias.
Con la paz de Constantino, el espíritu comunitario de los cristianos experimentó un
auge considerable, creando a través de los siglos un sinfín de realidades asociativas
de muy diverso género, no solamente entre los laicos, sino también entre los reli-
giosos y sacerdotes seculares10.
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3 Cf. RYLKO, S., Introducción al libro: Ratzinger, J., Los movimientos en la Iglesia, Madrid 2006, 11.
4 Discurso a los Obispos de la Conferencia Episcopal Alemana, 24 de agosto de 2005.
5 Cf. Fieles y laicos en la Iglesia, Pamplona 1969.
6 DÍAZ DÍAZ, A., El derecho fundamental de asociación en la Iglesia, Pamplona 1972.
7 Cf. NAVARRO, L., Diritto di associazione e associazioni dei fedeli, Milán 1991.
8 Cf. DURANT, H., «Confrérie», en Dictionnaire du Droit Canonique, vol. IV, Paris 1949, col. 135.
9 Cf. Hch 4,32-36.

10 ONDIN, G., en su estudio sobre las asociaciones de fieles, nos ofrece una síntesis histórica de estas ma-
nifestaciones asociativas hasta el nacimiento de la Acción Católica (cf. Principia generalia de fidelium
associationibus, en «Apollinaris» 36 [1963] 68-109). Véase también, MARTÍNEZ SISTACH, Ll., El dere-
cho de asociación en la Iglesia, Barcelona 1973, 173-252; García García, A., «El asociacionismo en la
historia de la Iglesia y en el ordenamiento canónico», en Asociaciones canónicas de fieles, Salamanca
1987, 21-43; GONZÁLEZ, F., Los movimientos en la historia de la Iglesia, Madrid 1999, 21-123.
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Una manifestación clara e importante del fenómeno asociativo eclesial nos la ofre-
cen quienes desde siempre en la Iglesia han practicado los consejos evangélicos. Los
monasterios y más tarde las órdenes de mendicantes y de predicadores junto con un
sinfín de congregaciones religiosas son una prueba del pluralismo asociativo que
siempre ha existido en el pueblo de Dios. Y la realidad de asociaciones de fieles cons-
tituidas principalmente por laicos cristianos han ido surgiendo especialmente con el
redescubrimiento de la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo.

La realidad asociativa en la Iglesia va en aumento, gracias a la eclesiología que
dimanado del Concilio Vaticano II. Juan Pablo II, en su Exhortación apostólica
Christifideles laici, remarca: «Junto al asociacionismo tradicional, y a veces desde
sus mismas raíces, han germinado movimientos y asociaciones nuevas, con fisono-
mías y finalidades específicas. Tanta es la riqueza y versatilidad de los recursos que
el Espíritu alimenta en el tejido eclesial»11. Así, el mismo Papa afirma que en los mo-
mentos actuales el fenómeno asociativo de los laicos en la Iglesia se caracteriza por
una «peculiar variedad y vitalidad». Con razón se puede hablar de «una nueva épo-
ca asociativa» y de una auténtica «primavera asociativa»12.

El mismo Concilio, al constatar la pujanza del apostolado organizado, subraya la im-
portancia de las diversas formas asociadas, no solamente en el ámbito diocesano y
nacional, sino también en el internacional13. Así, en primer lugar, reitera sus elogios a
las asociaciones de apostolado laical14 y a las asociaciones sacerdotales, recomendán-
dolas o alabándolas15, a la vez que pide, tanto a los obispos como a los sacerdotes, re-
ligiosos que las tengan en gran estima y colaboren en la promoción de las mismas16.

Siguiendo la línea conciliar, el Código expresa estima por el hecho asociativo en la
Iglesia, lo recomienda vivamente a todos17 y exhorta a los pastores a que reconozcan
y promuevan la función que corresponde a los laicos en la misión de la Iglesia «fo-
mentando sus asociaciones para fines religiosos»18.

En la vida y misión de la Iglesia las asociaciones juegan un papel muy importante ya
que ponen de relieve la comunión eclesial, resaltan el respeto a la naturaleza socia-
ble de la persona humana y del cristiano, hacen patente los dones y carismas del
Espíritu que enriquecen a la Iglesia, contribuyen a la santificación de los cristianos
y a su formación, ayudan a conseguir la misión del pueblo de Dios con la participa-
ción asociada, intensifican la eficacia de la acción pastoral de los fieles aunando
sus fuerzas, y podríamos explicitar un sinfín de elogios sobre estas realidades aso-
ciativas eclesiales. 
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11 Christifideles laici, n. 29.
12 Ibid.
13 Cf. Apostolicam actuositatem, n. 20; 21; 24.
14 Cf. Ibid, nn. 18; 19; 20; 21; 23.
15 Cf. Apostolicam actuositatem, n. 19.
16 Cf. Ibid. n. 20; 21; 24; 25; cf. también Presbyterorum ordinis, n. 8. 
17 Cf. c. 278 § 2 y 327.
18 C. 529 § 2.
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Junto a estos elogios objetivos, las realidades asociativas de distinto ámbito terri-
torial y de distinta naturaleza y finalidad presentan sus dificultades y sus proble-
mas de orden teológico, canónico y pastoral, que desde distintos ángulos y pers-
pectivas son tratados por el magisterio pontificio y por la labor de los mismos
miembros de las asociaciones, de los obispos y de los expertos. Basta, en este sen-
tido, anunciar algunos de ellos, como el encuadre de la gran diversidad de realida-
des asociativas en la regulación canónica vigente de las asociaciones de fieles; las
relaciones armoniosas entre la institución y el carisma; el encaje de estas institu-
ciones, especialmente si son supradiocesanas, y la Iglesia diocesana y la parro-
quia; la distinción y los criterios de distinción entre asociaciones públicas y asocia-
ciones privadas; la configuración canónica de movimientos eclesiales con gran
diversidad de miembros; la atención sacerdotal a estas realidades asociativas y la
cuestión de la incardinación de presbíteros; los movimientos eclesiales y nuevas
comunidades por una parte y las nuevas formas de vida consagrada, por otra, y su
discernimiento por parte de la autoridad eclesiástica. Estas y otras cuestiones rela-
cionadas con la realidad asociativa eclesial tendrán, sin duda, tratamiento en el
Simposio que inauguramos.

La primavera asociativa ocasionada por los recientes movimientos eclesiales no ha
de infravalorar la riqueza de las asociaciones tradicionales en la Iglesia y que han rea-
lizado y continúan llevando a cabo un sinfín de finalidades en el campo de la espi-
ritualidad, de la cultura, de la formación, de la animación cristiana de la sociedad, de
la pobreza, de la juventud, etc.

Aquellos movimientos no son alternativas a las otras asociaciones, las cuales conti-
núan ocupando un lugar importante en la realización de la misión de la Iglesia. Pue-
de afirmarse que los movimientos pueden ofrecer el ejemplo de la fuerza evangélica
y carismática, así como el impulso generoso y creativo de la evangelización. Pero los
movimientos pueden aprender mucho del testimonio fiel y carismático de las otras
asociaciones tradicionales que realizan unas variadísimas formas de apostolado y de
compromiso evangelizador.

La cuestión de un marco canónico asociativo adecuado

El ordenamiento canónico, fruto del Concilio Vaticano II, garantiza adecuadamente
el ejercicio del derecho de asociación. Algún autor se ha formulado la pregunta de si
esta nueva normativa del Código de 1983 sobre las asociaciones de fieles ofrece el
marco jurídico adecuado para la variedad de nuevas formas y realidades de agrega-
ciones eclesiales de fieles que van floreciendo en la Iglesia19.

Considero que la normativa del Código, concorde con la proclamación conciliar ní-
tida y generosa del derecho de asociación de los fieles, se muestra suficientemente
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19 Cf. E. CORECCO, Istituzione e carisma in riferimento alle strutture associative, in L’elemento associa-
tivo della Chiesa, Otilien 1989, 79; M. DORTEL-CLAUDOT, Les communautés nouvelles, in Vie religieuse,
érémitisme, consécration des vierges, communautés nouvelles, Paris 1993, 225-226.
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adecuada para abarcar y regular esta riqueza asociativa que suscita el Espíritu Santo
en el pueblo de Dios. Ghirlanda considera que la normativa canónica es bastante fle-
xible para permitir que los movimientos eclesiales entren en la categoría general de
asociaciones, pero es aún insuficiente para regular lo específico de tales realidades20.
La normativa canónica sobre asociaciones se inspira en el principio de subsidiariedad
y en la conveniencia de abrir cauces flexibles que permitan responder mejor a la di-
versidad de situaciones. Ello no significa que no surjan dificultades en el momento de
aplicar la norma canónica a los nuevos movimientos, por la variedad de los miembros
que los componen y por otras características propias de estos diversos fenómenos aso-
ciativos. Con todo, considero que los movimientos eclesiales y nuevas comunidades
son reconducibles a la figura canónica de la asociación de fieles y a su regulación. 

Hay quienes opinan que sería conveniente establecer un estatuto propio para estas
nuevas realidades como son las nuevas comunidades y los movimientos eclesiales.
Sin embargo, mi opinión es que no ha llegado el momento para realizarlo ya que de
hacerlo prematuramente, más que ayudar podríamos dificultar la acción del Espíri-
tu Santo que suscita tal riqueza y variedad de carismas. Ya Juan Pablo II, en su dis-
curso a los movimientos eclesiales el año 1998, les decía: «Hoy se abre ante voso-
tros una nueva etapa: la de la madurez eclesial. Esto no significa que todos los
problemas hayan quedado resueltos. Es más bien un reto»21. En este sentido se pro-
nunciaba el entonces Cardenal Ratzinger afirmando que: «yo creo que la organiza-
ción ha de seguir a la vida. Entonces es mejor ver cómo evoluciona la vida, sin ace-
lerar los tiempos por lo que concierne a las cuestiones organizativas»22.

El carisma original de las asociaciones de fieles para conseguir fines espirituales,
apostólicos y caritativos, debe hallar una expresión institucional para poderse con-
servar y desarrollar auténticamente en la vida de la Iglesia. Esta institución que po-
dríamos llamar carismática ha de llegar a ser una institución canónica mediante la
aprobación de los pastores de la Iglesia. Es por ello que, atendida la importancia que
tienen en la Iglesia las realidades asociativas, considero conveniente subrayar la ac-
titud que han de tener tanto los promotores de iniciativas asociativas como la misma
jerarquía. Y la actitud es esta: hay que fomentar y favorecer la institucionalización
de las realidades asociativas eclesiales que nacen constantemente en la Iglesia o
que existen ya en la misma. Por varias razones. En primer lugar, porque se trata de
un derecho fundamental de los fieles, el de asociarse, reconocido en el ordenamien-
to canónico; en segundo lugar, porque estas realidades asociativas actúan en la Igle-
sia de hecho y su institucionalización es una garantía para los miembros y para las
finalidades que persiguen; en tercer lugar, porque es conveniente para la debida
planificación pastoral diocesana el que dichas realidades estén debidamente confi-
guradas; y, en cuarto lugar, porque conseguida la institucionalización permitiría a es-
tas asociaciones poder participar con mayor facilidad, garantía y eficacia en las ac-
tuaciones pastorales y en los censos electorales de los organismos pastorales, como
pueden ser los consejos diocesanos presbiteral y pastoral.
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20 Cf. «Carisma e statuto dei movimenti ecclesiali», en I movimenti nella Chiesa, Roma 1999, 132.
21 En Pontificio Consejo para los Laicos, I movimenti nella Chiesa, Vaticano 1999, 222.
22 Los movimientos en la Iglesia, Madrid 2006, 82.
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En este sentido, Zadra señala que la institucionalización expresada en unos estatutos
o normas constitucionales de la asociación, ofrece a ésta una estabilidad y claridad
de identidad que, aunque se dé un cambio de los miembros que constituyeron la aso-
ciación, le permite permanecer. Asimismo, los estatutos constituyen el elemento es-
table que organiza la vida de una realidad asociativa y sirven para dar a conocer a
la comunidad cristiana las razones fundamentales de una asociación, sus finalida-
des y su interna organización, concretando las relaciones de la misma con la autori-
dad eclesiástica23. A la vez, el autor, indica que la institucionalización es un recono-
cimiento de la autenticidad cristiana dado por la autoridad eclesiástica a la asociación.
No puede olvidarse que las asociaciones canónicas persiguen finalidades directa o
indirectamente conexas con los fines propios de la Iglesia, lo que pide una relación
con la jerarquía para tutelar su actuación y para vigilar que esta actuación sea fiel a
lo que es propio de la Iglesia24.

A pesar de estas consideraciones, los fieles que se asocian espontáneamente, dentro
del respeto a los criterios de eclesialidad, actúan legítimamente incluso antes de ha-
ber recibido un reconocimiento o una aprobación de su iniciativa. Y ello porque, co-
mo ha dicho Juan Pablo II, ellos ejercen un «verdadero y propio derecho que no pro-
viene de una especie de “concesión” de la autoridad, sino que deriva del Bautismo,
en cuanto sacramento que llama a todos los fieles laicos a participar activamente en
la comunión y misión de la Iglesia»25.

Lógicamente una asociación existe, pues, desde sus comienzos, pero puede, y es con-
veniente que lo haga, adquirir una colocación específica en el ordenamiento canó-
nico mediante el reconocimiento oficial. Por regla general, si una asociación se de-
sarrolla y se afianza, por lo menos un cierto número de personas que la forman
sienten la exigencia de comprometerse de modo estable y orgánico y piden su reco-
nocimiento, aprobación o erección a la autoridad eclesiástica.

Fundamento e importancia del derecho de asociación

El Decreto conciliar Apostolicam actuositatem nos ofrece el auténtico fundamento
del derecho de asociación en la Iglesia. Lo expone con estos términos: «Recuerde [el
cristiano] que el hombre es social por naturaleza y que Dios ha querido unir a los cre-
yentes en Cristo en el pueblo de Dios (cf. 1Pe 2,5-10) y en un solo cuerpo (cf. 1Cor
12,12). Por consiguiente, el apostolado organizado responde adecuadamente a las
exigencias humanas y cristianas de los fieles y es al mismo tiempo signo de la co-
munión y de la unidad de la Iglesia en Cristo26. En este sentido, la Christifideles lai-
ci afirma que el fenómeno asociativo “expresa la naturaleza social de la persona”, y
el Papa añade en la misma Exhortación: “la razón profunda que justifica y exige la
asociación de los fieles laicos es de orden teológico, es una razón eclesiológica, co-
mo abiertamente reconoce el Concilio Vaticano II cuando ve en el apostolado aso-
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24 Cf. Ibid., 62.
25 Christifideles laici, n. 29.
26 Apostolicam actuositatem, n. 18.
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ciado un “signo de la comunión y de la unidad de la Iglesia en Cristo”»27. Y Juan Pa-
blo II, en su discurso en la vigilia de Pentecostés de 1998, dice «por su naturaleza,
los carismas son comunicativos, y hacen nacer aquella “afinidad espiritual entre las
personas” y aquella amistad en Cristo que da origen a los “movimientos”»28. Corec-
co ha insistido en que hay que librarse de la tentación de considerar, en sintonía con
la doctrina del ius publicum ecclesiasticum, el derecho de asociación de los fieles co-
mo un ius nativum fundado exclusivamente en el derecho natural29. El fundamento
de tal derecho es doble: antropológico y eclesiológico.

La sociabilidad propia de todo hombre, por el solo hecho de su existencia natural,
conserva su valor y sus exigencias en quienes han recibido el sacramento del Bau-
tismo. Late aquí la temática de las relaciones entre el orden de la creación y el or-
den de la redención, que encuentran debida armonía en la realidad dinámica de to-
da la historia de la salvación. El orden de la creación no ha sido abolido por el orden
de la salvación, sino más bien asumido y perfeccionado30.

La sociabilidad cristiana de los fieles es un elemento constitutivo de los bautizados.
Dios ha querido salvar a los hombres, no individualmente y aislados entre sí, sino
asociándolos en un pueblo que le conociera de verdad y le sirviera santamente31. La
historia de la salvación tiene un carácter marcadamente social y comunitario32.

El Concilio señala dos razones más bien funcionales que motivan la creación de aso-
ciaciones en la Iglesia. La primera razón radica en que las asociaciones constituidas
para actuaciones comunes de apostolado apoyan a sus miembros y los forman para di-
cha tarea, a la vez que organizan y regulan convenientemente su actividad eclesial, de
forma que son de esperar frutos mucho más abundantes que si cada cristiano trabaja
separadamente33. La segunda razón contempla las circunstancias actuales de la so-
ciedad mundial y pone de relieve que es en absoluto necesario que en el ámbito de la
cooperación eclesial se robustezca la forma asociada y organizada del apostolado34.

Juan Pablo II afirma que «la participación de los fieles en la vida y en la misión de
la Iglesia se manifiesta y se apoya también en las diversas asociaciones. Sobre todo
en nuestro tiempo, constituyen un significativo medio para una formación cristiana
más fecunda y para una actividad apostólica más eficaz»35. En este sentido, el Con-
cilio Vaticano II afirma: «Las asociaciones no son un fin en sí mismas, sino que han
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27 N. 29.
28 JUAN PABLO II, Discurso en el Encuentro con los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades, n.
6, «L’Ossevatore Romano», edic. en lengua española, 5 de junio de 1998.
29 Cf. Istituzione e carisma in riferimento alle strutture associative, cit., 80.
30 Cf. Ll. MARTÍNEZ SISTACH, El derecho de asociación en la Iglesia, Barcelona 1973, 79-84; del mismo
autor, Las asociaciones de fieles, Barcelona 1994, 18-20.
31 Lumen gentium, n. 9.
32 Cf. Ll. MARTÍNEZ SISTACH, Las asociaciones de fieles, cit., 20-24.
33 Apostolicam actuositatem, n. 19; por lo que se refiere a las asociaciones católicas internacionales, cf.
Gaudium et spes, n. 99.
34 Apostolicam actuositatem, n. 19.
35 Mensaje al Congreso del Laicado Católico, 30 de noviembre del 2000.
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de servir a la misión que la Iglesia debe cumplir en el mundo; su eficacia apostólica
depende de la conformidad con los fines de la Iglesia y del testimonio cristiano, del
espíritu evangélico de cada uno de los miembros y de toda la asociación»36. Por tan-
to, para permanecer fieles a su identidad, las asociaciones deben confrontarse siem-
pre con los criterios de eclesialidad que se describen en la Christifideles laici37.

La existencia de la múltiple variedad de formas asociativas es un himno a la unidad
en la pluriformidad de la Iglesia querida por el Espíritu. En el misterio de la comu-
nión del Cuerpo de Cristo, la unidad no es nunca homogeneidad plana, negación de
la diversidad, al igual que la pluriformidad nunca debe llegar a ser particularismo o
dispersión. De esta manera cada una de las formas asociativas ha de ser valorada por
la peculiar contribución que aporta a la vida de la Iglesia38.

Es verdad que la originalidad propia del carisma que da vida a una asociación cons-
tituye una valiosa ayuda, un reclamo fascinante y convincente para vivir en plenitud,
con inteligencia y creatividad, la vida cristiana. Y es de esta manera que estas reali-
dades asociativas —unas más otras menos— ofrecen respuestas adecuadas a los
desafíos y necesidades de cada momento y circunstancias históricas. 

El derecho de asociación de los fieles y su regulación

El Código propugna explícitamente el derecho de asociación en el elenco de los de-
beres y derechos de los fieles. Así, el c. 215 proclama: «Los fieles tienen la facultad
de fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad o piedad, o para fo-
mentar la vocación cristiana en el mundo».

Esta norma no se encontraba en el anterior Código. Fue el Concilio Vaticano II el que
propugnó el derecho de asociación en la Iglesia, en estos términos: «Guardada la de-
bida relación con la autoridad eclesiástica, los laicos tienen derecho a fundar y diri-
gir libremente asociaciones […]»39. Juan Pablo II afirma en la Exhortación Apostó-
lica Christifideles laici: «Ante todo, debe reconocerse la libertad de asociación de los
fieles laicos en la Iglesia. Esta libertad no es una “concesión” de la autoridad, sino
que se deriva del Bautismo, en cuanto sacramento que llama a todos los fieles lai-
cos a participar activamente en la comunión y misión de la Iglesia»40. Puede consi-
derarse un derecho fundamental de todos los miembros del pueblo de Dios41.
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36 Apostolicam actuositatem, n. 19.
37 Cf. N. 30.
38 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje al Congreso Mundial de los movimientos eclesiales, 27 de mayo de 1998.
39 Ibid.
40 Christifideles laici, 29.
41 ¿El derecho de asociación de los fieles, puede denominarse fundamental? Se hubiera denominado así,
de haberse promulgado aquella proyectada «Ley Fundamental». Los deberes y los derechos contenidos
en los cánones 208-222 del Código vigente fueron definidos como fundamentales por los grupos de tra-
bajo que se ocuparon de esta materia en la proyectada «Ley Fundamental» y también por una parte de la
doctrina canónica. Por lo que se refiere a aquellos grupos, cf. L. NAVARRO, Diritto di associazione e as-
sociazioni di fedeli, Milano 1991, 29. Por lo que respecta a la doctrina, cf. Ll. Martínez Sistach, El dere-
cho de asociación, cit., 119-169; A. DÍAZ, Derecho fundamental de asociación en la Iglesia, vol. I, Pam-
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El gran principio de la comunión en la Iglesia influye de lleno en la regulación del
derecho de asociación de los fieles, dada la naturaleza eclesial del mismo. La co-
munión eclesial abarca también las relaciones del ejercicio del derecho de asociación
con la función propia de la autoridad eclesiástica. Ya el Concilio había propugnado
aquel derecho con estos términos previos: «guardada la relación debida con la au-
toridad eclesiástica»42.

El Concilio especificó lo que exige la comunión jerárquica. Lo hizo al principio del
número 24 del decreto Apostolicam actuositatem, con los siguientes términos: «Es
misión de la jerarquía fomentar el apostolado seglar, dar los principios y las ayudas
espirituales, ordenar el ejercicio del apostolado al bien común de la Iglesia y vigilar
para que se guarden la doctrina y el orden»43.

Esta relación con la autoridad eclesiástica, tal como nos la presenta el Concilio, es-
tá cimentada en aquellos dos grandes principios sociales y también eclesiales de la
subsidiaridad y del bien común. Por una parte, está la personalidad estática y diná-
mica de todo bautizado, protegida en esta comunión jerárquico-eclesial por el prin-
cipio de subsidiaridad. No en vano el texto conciliar citado empieza recordando a
la jerarquía que promueva y ofrezca la ayuda espiritual y los principios doctrinales
que precisen los fieles para la realización de su vocación eclesial. Por otra parte, to-
das las iniciativas y actuaciones eclesiales promovidas por la moción del Espíritu
Santo, con el subsidio de la jerarquía, deben orientarse a realizar la única misión
del pueblo de Dios44.

De ahí que el Código inicie el elenco de los deberes y derechos de los fieles procla-
mando el siguiente principio que ha de presidir toda actividad eclesial individual y
asociada: «Los fieles están obligados a observar siempre la comunión con la Iglesia,
incluso en su modo de actuar»45. Y termina el referido elenco con el c. 223 acerca
de la regulación genérica de los derechos de los fieles. Se establece, en primer lugar,
que estos derechos no son absolutos e ilimitados, pues en su ejercicio «los fieles han
de tener en cuenta el bien común de la Iglesia, así como también los derechos ajenos
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plona 1972, 19; 37-45; J. HERVADA y P. LOMBARDÍA, El derecho del pueblo de Dios, vol. 1, Pamplona 1970,
278 ss.; A. VALLINI, Diritto di associazione e vita consacrata, Roma 1975, 72 y 76; A. M. PUNZ NICOLO,
Gli enti nell’ordinamento canonico, Padova 1983, 88 ss.; R. PAGÉ, Associations of the faithful in the
Church, in “The jurist” 47 (1987), 165; J. HERRANZ, Studi nella nuova legislazione della Chiesa, Milano
1990, 209 ss.; J. HERVADA, Diritto Costituzionale Canonico, Milano 1989, 92-103; T. BERTONE, «Fedeli,
laici, chierici e costituzione gerarchica», in La normativa del nuovo Codice, Brescia 1985, 68-71; W.
SCHULZ, «Le associazioni nel diritto canonico» in Il diritto ecclesiastico 99 (1988), 356; 362 ss.; P. J. VI-
LADRICH, Teoría de los derechos fundamentales del fiel, Pamplona 1969, 356.
42 Apostolicam actuositatem, n. 19. Para un estudio más amplio de los principios que regulan el derecho
de asociación, cf. Ll. MARTÍNEZ SISTACH, Asociaciones públicas y privadas de laicos, «Ius Canonicum»
26 (1986), 149-172.
43 Apostolicam actuositatem, n. 24.
44 Echeberría afirma que la autonomía de vida y de régimen del movimiento implica, por una parte, un
respeto y una comunión con relación a la autoridad jerárquica; por otra, esta autoridad debe mantener y
tutelar el carisma originario de los movimientos que tienen un carácter universal (cf. Asunción de los con-
sejos evangélicos en las asociaciones de fieles y movimientos eclesiales, Roma 1988, 191-192).
45 C. 209 § 1.
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y sus deberes respecto a otros»46; y, en segundo lugar, se señala que «compete a la
autoridad eclesiástica regular, en atención al bien común, el ejercicio de los derechos
propios de los fieles»47.

Los pastores han de regular el derecho de asociación de los fieles según el ordena-
miento canónico, al margen de sus gustos y preferencias. La intervención de los pas-
tores aprobando una asociación o movimiento da un sello de eclesialidad, a la vez
que es una garantía para sus miembros, dado que los pastores realizan un discerni-
miento jurídico-pastoral acerca del carisma y de su institucionalización y se tutela el
carisma con unos estatutos adecuados. Y, a la vez, los pastores con su intervención
ponen en juego su autoridad y prestigio moral ante la comunidad eclesial. Por todo
ello, las relaciones pastores-asociaciones eclesiales han de situarse siempre en el con-
texto de la comunión y valorarlas de tal modo. El derecho a asociarse en una vida de
comunión eclesial se ejerce ante todo en comunión con la jerarquía, como garantía
de libertad y de unidad.

Juan Pablo II, hablando a los movimientos eclesiales, se pregunta cómo custodiar y
garantizar la autenticidad del carisma, y da esta respuesta: «Es fundamental, al res-
pecto, que cada movimiento se someta al discernimiento de la autoridad eclesiásti-
ca competente. Por esto, ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a
los pastores de la Iglesia»48.

Un derecho para todos los fieles

El canon 215 proclama el derecho de asociación para todos los fieles, es decir, para
todos los bautizados49. Así, pues, no sólo gozan de este derecho los laicos, sino tam-
bién los presbíteros y los religiosos. Por lo que se refiere a la regulación de su ejer-
cicio, conviene tener presente que tanto unos como otros pueden experimentar algu-
nas limitaciones en base a su condición eclesial.

Respecto de los presbíteros, el canon 278 establece en sus tres párrafos lo siguien-
te: reconoce formal y genéricamente el derecho de asociación de los clérigos secu-
lares; alaba y favorece positivamente aquel tipo de asociaciones sacerdotales que fo-
menten la santidad de sus miembros a través del ministerio y la unión entre los
sacerdotes y con el propio obispo; sostiene que tales asociaciones han de tener sus
estatutos revisados por la autoridad eclesiástica competente y un plan de vida ade-
cuado y convenientemente aprobado; prohíbe que los sacerdotes constituyan o par-
ticipen en asociaciones cuya finalidad o actuación sean incompatibles con las obli-
gaciones del estado clerical o puedan ser obstáculo para el cumplimiento diligente
de la tarea que les ha sido encomendada por el obispo50.
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46 C. 223 § 1.
47 C. 223 § 2.
48 JUAN PABLO II, Discurso en el Encuentro con los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades, n.
8, cit.
49 Cf. c. 204 § 1.
50 El contenido de este canon coincide con el texto del n. 8 del Decreto conciliar Presbyterorum ordinis.
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Esta norma canónica establece alguna limitación en el ejercicio del derecho de aso-
ciación de los clérigos seculares en razón de su estado clerical, que supone su rela-
ción con el obispo, su condición de miembros del presbiterio diocesano y el minis-
terio que le ha confiado el obispo.

Por lo que se refiere a los religiosos, el canon 307 § 3 establece lo siguiente: «Los
miembros de institutos religiosos pueden inscribirse en las asociaciones, con el con-
sentimiento de sus Superiores, conforme a la norma del derecho propio». Juan Pablo
II, en el número 56 de su exhortación apostólica Vita consecrata, del 25 de marzo de
1996, afirma que «es necesario por tanto poner mucho cuidado en que la adhesión a
los movimientos eclesiales se efectúe siempre respetando el carisma y la disciplina
del propio Instituto, con el consentimiento de los Superiores y de las Superioras, y con
disponibilidad para aceptar sus decisiones»51. Esta norma no constituye una limitación
indebida del derecho del religioso a asociarse. Se trata más bien de una garantía del
carisma que corresponde a su vocación. El consentimiento del Superior se exige pa-
ra evitar que la pertenencia a una asociación pueda ir en menoscabo de la vocación
primordial del religioso: buscar la santidad de acuerdo con el espíritu religioso en su
instituto, por lo que los novicios, también los que proceden de movimientos y aso-
ciaciones de fieles, dependen exclusivamente del Superior religioso52.

Hay que tener presentes las atinadas observaciones que señala el documento La vi-
da fraterna en comunidad de la Congregación para los Institutos de Vida Consagra-
da, del 2 de febrero de 1994. Después de haber subrayado la necesidad de distin-
guir entre un movimiento y otro, y entre las diversas formas de pertenencia del
religioso, dicho documento afirma: «El problema fundamental en la relación con los
movimientos es la identidad de cada persona consagrada. Si ésta es sólida, la rela-
ción es provechosa para ambos. A los religiosos y religiosas que parecen vivir más
en y para el movimiento que en y para la comunidad religiosa, hay que recordarles
lo que afirma la Instrucción Potissimum institutioni: “Un instituto tiene una cohe-
rencia interna que recibe de su naturaleza, de su fin, de su espíritu, de su carácter y
de sus tradiciones. Todo este patrimonio constituye el eje alrededor del cual se man-
tienen, a la vez, la identidad y unidad del mismo Instituto y la unidad de vida de ca-
da uno de sus miembros” […]53. Los religiosos “que manifiestan una pertenencia pri-
mordial al movimiento con un distanciamiento psicológico del propio Instituto, crean
problema, porque viven en una división interna: residen en la comunidad, pero viven
según los proyectos pastorales y las directrices del movimiento”54».

El derecho de fundar y regir asociaciones

El canon 215 reconoce explícitamente el derecho fundamental de los fieles de fun-
dar asociaciones. Aquí no nos referimos a la capacidad que tienen los cristianos pa-
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51 N. 56.
52 Cf. Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, Ins-
trucción Potissimum institutioni, 2 de febrero de 1990, n. 93.
53 N. 62.
54 Ibid.
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ra constituirlas únicamente en el plano sociológico, sino que se trata de constituir-
las jurídicamente, siendo, por tanto, reconocidas, amparadas y tuteladas en el orde-
namiento canónico.

Hay una diferencia muy sensible respecto del anterior Código de Derecho Canóni-
co, según el cual solamente existían en la Iglesia las asociaciones aprobadas o eri-
gidas por la autoridad eclesiástica55. Así, aquello que convertía un fenómeno aso-
ciativo o asociación de hecho en asociación eclesiástica, era el acto constitutivo de
la jerarquía, no la voluntad de los fieles en virtud del ejercicio del derecho de aso-
ciación.

Una vez introducida en el nuevo ordenamiento canónico la distinción entre asocia-
ciones privadas y públicas de fieles, el c. 299 puede establecer que los fieles tienen
derecho, mediante un acuerdo privado entre ellos, de constituir asociaciones priva-
das. Así, la causa eficiente del vínculo asociativo en estas asociaciones, es decir, aque-
llo que constituye asociación, no es la intervención de la autoridad eclesiástica, sino
la voluntad concurrente de los fieles que se asocian56. Aunque la jerarquía pueda rea-
lizar una serie de actos (alabanza, aprobación, erección de la asociación de la persona
jurídica), dichos actos ni constituyen ni crean estas asociaciones privadas. El principio
de libertad de asociación aparece claramente en las asociaciones privadas57.

La normativa canónica establece dos condiciones para que los fieles puedan consti-
tuir una asociación privada en la Iglesia: que los fines de aquellas sean conformes a
los establecidos en el c. 298 § 1 (excluidos los señalados en el c. 301 § 1 para las aso-
ciaciones públicas), y que sus estatutos sean como mínimo reconocidos por la auto-
ridad eclesiástica58.

La razón de exigirse este reconocimiento es para que los pastores tengan conoci-
miento de la asociación y puedan pronunciarse sobre la autenticidad cristiana de la
misma, de sus fines y medios, en el sentido de que no haya nada que contradiga la doc-
trina, la disciplina y las costumbres59. Pero considero que esta intervención de la je-
rarquía ha de tener presentes también dos aspectos: evitar la dispersión de fuerzas60

y asegurar que el modo de actuar de la asociación sea conforme a la necesidad o con-
veniencia del tiempo y lugar61. Se trata, pues, de una formalidad que viene exigida
por la dimensión de la comunión eclesial inherente en el derecho de asociación de
los fieles.
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55 Cf. c. 686 § 1.
56 Cf. Ll. MARTÍNEZ SISTACH, Las asociaciones de fieles, cit., 95; A. DEL PORTILLO, Ius associationis et as-
sociationes fidelium iuxta Concilii Vaticani II doctrinam, «Ius Canonicum» 8 (1968), 13.
57 Cf. J. HENDRICKS, Consociationum fidelium approbatio et statuta, «Periodica» 73 (1984), 177; cf. tam-
bién R. BACCARI, Il diritto di associazione dei laici nel’ordinamento canonico, «Monitor Ecclesiasticus»
107 (1982), 565.
58 Cf. c. 299 § 1 y 3.
59 Cf. Ll. MARTÍNEZ SISTACH, Las asociaciones de fieles, cit., 98-115; Id., Asociaciones públicas y priva-
das de laicos, cit., 153-157. 
60 Cf. c. 323 § 2.
61 Cf. c. 304 § 1.
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Tratándose de asociaciones privadas con personalidad jurídica, se requiere la apro-
bación de los estatutos, y el otorgamiento de la personalidad canónica no es el re-
sultado automático de la petición que hagan los responsables de la asociación, dado
que la jerarquía juzgará de la índole de la asociación, viabilidad pastoral, garantías
de continuidad, etc62.

Por lo que se refiere a las asociaciones públicas de fieles, resulta obvio que el dere-
cho de los fieles a constituirlas venga condicionado sensiblemente por la requerida
intervención de la autoridad eclesiástica. Así lo establece el c. 302 § 1, con estos tér-
minos: «Corresponde exclusivamente a la autoridad eclesiástica competente erigir
asociaciones de fieles» que, según el párrafo tercero del mismo canon, se llaman pú-
blicas63.

Aquí la causa eficiente de dichas asociaciones es el acto de la jerarquía que las eri-
ge y que corresponde únicamente a ella, fundamentalmente por las finalidades pro-
pias y exclusivas de tales asociaciones que inciden en el bien público de la Iglesia.
Pero ello no significa que la iniciativa de constituir estas asociaciones sea sólo de la
jerarquía. Sus fundadores pueden ser, y normalmente son, los restantes fieles, si bien
solamente adquirirán la naturaleza de asociaciones públicas cuando hayan sido eri-
gidas por la autoridad eclesiástica competente.

Precisamente, las finalidades específicas de las asociaciones públicas señaladas en
el c. 301 § 1 (transmitir la doctrina cristiana en nombre de la Iglesia, o promover el
culto católico, o perseguir otros fines reservados por su misma naturaleza a la auto-
ridad eclesiástica), son las que justifican algunas limitaciones en el ejercicio del de-
recho de asociación de los fieles, a diferencia de las asociaciones privadas.

El canon 215 establece que los fieles tienen también el derecho de dirigir libremen-
te asociaciones. Aquí basta decir genéricamente que el Código de 1983 ha adopta-
do en la regulación de este derecho una actitud de subsidiaridad, de forma que el de-
recho común queda reducido a lo mínimo indispensable, dejando todo lo restante a
los estatutos de cada asociación o movimiento.

De la regulación establecida en el Código sobre el gobierno de las asociaciones se
desprende una conclusión clara: la libertad de los fieles en el gobierno de las aso-
ciaciones privadas es amplísima, mientras que en las asociaciones públicas viene al-
go limitada. En las primeras, se reitera en los cánones la expresión: «de acuerdo
con sus estatutos». Seis son los cánones que tratan específicamente de las asocia-
ciones privadas y seis veces aparece en ellos aquella expresión sinónima de respeto
a la libertad de los fieles asociados. Es sintomático el primero de aquellos cánones
que establece el siguiente principio: «Los fieles dirigen y administran las asociacio-
nes privadas de acuerdo con las prescripciones de los estatutos»64.
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62 Cf. c. 114 § 3.
63 Cf. c. 301 § 1 y 3.
64 C. 321.
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Por lo que se refiere al régimen de las asociaciones públicas, el Código estable-
ce una vinculación mayor de éstas con la autoridad eclesiástica. Ello es coheren-
te con naturaleza eclesial de tales asociaciones, las cuales han recibido la misión
en la medida en que lo necesitan para los fines que se proponen alcanzar «en nom-
bre de la Iglesia»65. Ello se traduce en la necesidad de confirmar o instituir al pre-
sidente de la asociación por parte de la jerarquía66, nombrar al capellán o asis-
tente eclesiástico67, designar un comisario cuando en circunstancias especiales
lo exijan graves razones68, suprimir dichas asociaciones69 y aplicar el derecho
común en la administración de los bienes eclesiásticos que poseen las asociacio-
nes públicas70.

La distinción entre asociaciones públicas y privadas

En la materia que nos ocupa, el Código de 1983 introdujo una gran novedad que se
reproduce en la regulación de la persona jurídica: la distinción entre asociaciones pú-
blicas y asociaciones privadas. Schulz lo atribuye a una razón substantiva y a una ra-
zón coyuntural.

Por una parte, las normas del nuevo Código respecto de las asociaciones tiene
el objetivo de conciliar dos exigencias a primera vista contrapuestas. Se trata de
garantizar por una parte el derecho fundamental expresamente reconocido por
el legislador canónico a todos los cristianos de fundar y regir asociaciones en la
Iglesia. Y, por otra parte, el determinar la dependencia de las asociaciones res-
pecto de la autoridad eclesiástica. Para resolver esta tensión entre libertad y
dependencia, el Código se ha servido de la distinción entre público y privado,
acogiendo los criterios que de tiempo son familiares en muchas legislaciones ci-
viles.

El autor señala —como es sabido— una razón coyuntural, como fue el decisivo in-
flujo de la legislación civil belga de la mano del conocido canonista Wilhem Onclin,
secretario adjunto de la Pontificia Comisión para la revisión del Código71.

Como ya he insinuado, con esta distinción el Código aplica al derecho asociativo los
principios establecidos con las normas generales del libro primero, introduciendo
la novedad de personas jurídicas públicas y personas privadas.
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65 Cf. c. 313.
66 Cf. c. 317 § 1.
67 Cf. Ibid.
68 Cf. c. 318 § 1.
69 Cf. c. 230.
70 Cf. c. 1257 § 1.
71 Cf. SCHULZ, La posizione giuridica delle associazione e la loro funzione nella Chiesa, en «Apollinaris»
59 (1986) 115-116. A este propósito, Onclin escribía: «In votis profecto est multorum ut Codex I.C. re-
cognitus legislationem praestet non tantum modo de associationibus ecclesiasticis, ab ipsa solicet aucto-
ritate ecclesiastica erectis aut formaliter ad probatis, set etiam de associationibus privatorum, quas nem-
pe upis fideles propria auctoritate constituunt ad administrant...» (Principia generalia de fidelium
associationibus, en «Apollinaris» 36 (1968) 86.
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Esta distinción entre público y privado tiene defensores y detractores72. Algunos la
defienden ya que ha servido para que el derecho de asociación en la Iglesia quedara
más nítido y propugnado73. Otros muchos, en cambio, consideran que esta termino-
logía es «fuente de graves equívocos de carácter substancial»74 y que «sigue consti-
tuyendo uno de los problemas más difíciles para identificar los criterios según los
cuales situar las diferentes asociaciones en la Iglesia»75.

Estos problemas proceden de causas múltiples, y aún cuando no todas sean com-
partidas por los autores críticos, todos coinciden en un difuso malestar que el paso
del tiempo no sólo no remedia sino que acentúa. Desde la eclesiología, se dice que
las asociaciones privadas quedan desplazadas, como si no respondieran a la misión
de la Iglesia sino a intereses particulares, o como si la situación de los fieles no es-
tuviera dotada de la misma dignidad y los intereses de cada uno no estuvieran es-
trechamente unidos a los de la autoridad, con riesgo a oscurecer lo que el sacerdocio
común de todos los bautizados significa.

Además de toda la problemática relativa al público y privado en el ordenamiento ca-
nónico, hay que observar que esta distinción en el ámbito asociativo relega la mayor
parte de las asociaciones a la esfera privada, favoreciendo una mentalidad eclesial
distorsionada, que pretende desplazar al ámbito privado el sacerdocio común de los
fieles76, sin darse cuenta que una asociación verdaderamente privada sería contraria
a la naturaleza de la Iglesia y a su posición respecto de la Iglesia77.

Feliciani es categórico al afirmar que «la enseñanza conciliar, y en particular la re-
lativa a los carismas personales, constituye una clara confirmación de la tesis for-
mulada de antiguo, según la cual las categorías de “público” y “privado” son inade-
cuadas para acoger la realidad del derecho de la Iglesia, caracterizado por una unidad
constituida substancialmente por una y otra»78.

Con esta distinción se tiende a olvidar que en la Iglesia la vida eclesial es distinta que
en la sociedad civil. La realidad de comunión que se vive en la Iglesia lleva necesa-
riamente a afirmar que todo cuanto es vida en la Iglesia no puede ser privado79. Se da
el caso de un movimiento eclesial que pide la aprobación canónica y en general es
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72 Cf. GIULIANI, P., La distinzione fra associazioni pubbliche e associazioni private dei fedeli nel nuevo
Codice di Diritto Canonico, Roma 1986, 185-221.
73 Cf. FUENTES, J. A., «Comentario a los cc. 321-326», en Comentario exegético al Código de Derecho
Canónico, Pamplona 1995, 502 ss.
74 CORECCO, E., «La réception du Vatican II dans le Code de Droit Canonique», en La réception du Vati-
can II, Paris 1985, 354).
75 SCHULZ, W., «Problemi di aplicazione del Diritto Canonico in materia di associazioni», en Ius in vita et
in missione Ecclesiae, Roma 1994, 869.
76 Cf. CORECCO, E., I laici nel nuovo Codice de diritto canonico, en «La scuola cattolica» 112 (1984) 211;
FELICIANi, G., Le associazione dei fedeli nella normativa canonica en «Aggiornamenti sociali» 38 (1987)
685.
77 Cf. BEYER, J., Dal Concilio al Codice, Bolonia 1984, 80.
78 «I diritti fondamentali dei cristiani e l’esercizio dei “munera docendi et regendi”», en A.A. V.V. I di-
ritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società, Milán 1981, 223 ss. 
79 Cf. ZEDRA, B., I movimenti ecclesiali e i lor statuti, Roma 1997, 139.
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reconocido como asociación privada. Cabe preguntarse si este es el término verda-
deramente adecuado para designar una asociación como ésta que incluye además
de laicos, consagrados, sacerdotes e incluso obispos.

En la Iglesia aquello que mira el bien individual tiene siempre que ver con la di-
mensión común, dado que el bien común entendido en sentido teológico es la vida
de gracia, es decir, la común participación en el misterio de Cristo viviente en la Igle-
sia, es, pues, participación en la vida de la Trinidad80. 

En la Iglesia público y privado son dos aspectos de una única realidad, de la comu-
nión con Dios y con los hermanos. La dimensión individual y la dimensión de mu-
tua comunión siempre se implican, e indican una preferencia de la dimensión indi-
vidual o de la común en alguna manifestación o elemento institucional de la vida
de la Iglesia81.

A estas dificultades de peso, cabe añadir que esta distinción, proveniente del orde-
namiento civil y extraña a la tradición canónica, está en discusión entre los civilistas
ya que observan que las dos esferas no son determinadas de modo claro y preciso, ya
que el reparto de las materias adolece de relativismo, condicionado a los avatares his-
tóricos que ocasionan un continuo traspaso de una esfera a otra82.

La distinción que establece el Código entre asociaciones públicas y privadas, al no
venir taxativa y adecuadamente establecida por las finalidades de las mismas, pro-
picia confusión en el momento de pedir a los promotores de las asociaciones y de de-
cidir la autoridad eclesiástica competente si determinadas asociaciones han de ser pú-
blicas o privadas, por más que se pueden establecer criterios de distinción83. Es sabido
que el canon 301 establece tres finalidades que son propias y exclusivas de las aso-
ciaciones públicas. Si este canon no añadiera nada más acerca de los fines de tales
asociaciones, se podría afirmar que el criterio de distinción entre asociaciones pú-
blicas y privadas consistiría en las finalidades que persiguen unas y otras. Pero el pá-
rrafo segundo del canon 301 señala que pueden ser públicas asociaciones que bus-
quen alcanzar otros fines propios de las asociaciones privadas.

Conviene poner de relieve que esta distinción tiene sus consecuencias en el gobier-
no las asociaciones y en la misma naturaleza canónica de los bienes que poseen pa-
ra realizar sus finalidades. A tenor del canon 1257, solamente los bienes de las per-
sonas jurídicas públicas son eclesiásticas. Así, pues, los de las personas jurídicas
privadas, y por ende de las asociaciones privadas, no lo son. Es fácil de vislumbrar
consecuencias importantes en la administración de los bienes de las asociaciones pri-
vadas, al no estar sujetas a la vigilancia y control de la autoridad eclesiástica, espe-
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80 Cf. GHIRLANDA, G., Questioni irrisolte sulle le associazioni di fedeli, en «Ephemerides loris Canonici»
49 (1993) 79.
81 Cf. GHIRLANDA, G., Questiones de Christifidelium consociationibus non solutae, en Periodica 80 (1991)
527-542.
82 Cf. Istituzioni di diritto pubblico, vol. I, Padova 1975, 42 ss. 
83 Cf. MARTÍNEZ SISTACH, Ll., Las asociaciones de fieles, 5.ª ed., Barcelona 2004, 161-166.
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cialmente en la alienación de dichos bienes. Tanto las fundaciones privadas como las
asociaciones privadas no cuentan con un protectorado o un conveniente control que
se considera necesario dado que la persona jurídica se equipara a un menor.

Si es verdad, como bien afirmaba el conocido canonista Lombardía, que «la figura
técnica de las entidades privadas debe aplicarse tal como el Código la ha estableci-
do, en un espíritu de pleno respeto a su autonomía»84, también debe valorarse la di-
ficultad no tanto teórica como práctica expuesta por el otro conocido canonista y coe-
táneo del primero Echevarría: «Una asociación presenta unos estatutos aprobados
por el Obispado o la Conferencia Episcopal, con un decreto dándole personalidad ca-
nónica y el lector (el hombre de la calle) tiene que saber que allí no hay más res-
ponsabilidad ni de organización, ni económica, ni doctrinal (posibles declaracio-
nes) que la de sus componentes»85. Y es que el testimonio eclesial de una asociación
es superior —en bien y en mal— al de los individuos, y la opinión pública no dis-
tingue fácilmente entre la distinta naturaleza canónica de una asociación privada y
de una asociación pública. Para dicha opinión pública —que no conoce de distin-
ciones técnicas— ambas asociaciones actúan «en nombre de la Iglesia», puesto que
las tienen por «asociaciones de la Iglesia»86.

Con Navarro hemos de afirmar que la dignidad de cada asociación y su contribución
al bien de la Iglesia, no se fundamenta en la distinción entre asociaciones públicas
y privadas, sino en otros criterios como su extensión geográfica, el número de aso-
ciados y especialmente la naturaleza de la actividad realizada87.

Cabe preguntarse: ¿Qué discrecionalidad tiene la autoridad eclesiástica para deter-
minar si una asociación de fieles ha de ser pública o bien privada? A tenor del dere-
cho considero lo siguiente:

1) La jerarquía deberá erigir en asociación pública aquella que persiga alguna de las
tres finalidades señaladas en el c. 301 § 1. La posible voluntad de los fundado-
res de la asociación de configurarla como privada en esta hipótesis no tiene nin-
guna relevancia jurídica.

2) La jerarquía, por regla general, deberá reconocer o aprobar como asociación
privada aquella que persiga finalidades distintas de las señaladas en el c. 301 § 1.
La posible petición de los fundadores de la asociación amparándose en el c. 301
§ 2 para que la jerarquía la constituya como pública no obliga a acceder a ello.
Puede hacerlo si lo considera conveniente.

3) En esta última hipótesis, cabe que sea la jerarquía quien considere conveniente
erigir la asociación como pública, en contra de la voluntad de sus fundadores que
desean sea privada. La jerarquía puede realizarlo con causa justa, pero conside-
ro que ampara a aquellos el recurso pertinente, dado que aquella decisión puede
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84 Autonomía privada en la Iglesia, en «Ecclesia» 44 (1984) 414.
85 Asociaciones privadas en el nuevo Código, en «Ecclesia» 44 (1984) 558. 
86 Cf. MARTÍNEZ SISTACH, Ll., Asociaciones públicas y privadas de los laicos, en «Ius Canonicum» 26
(1986) 183.
87 Cf. Diritto di associazione e associazione dei fedeli. Milán 1991, 182.
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constituir una limitación indebida al legítimo derecho de asociación que corres-
ponde a los fieles, ya que una asociación pública está más sujeta a la intervención
de la jerarquía.

Configuración canónica de los movimientos eclesiales

La originalidad de los movimientos eclesiales consiste en el hecho de que se trata de
grupos compuestos de hombres y mujeres, de clérigos y laicos, de casados y de cé-
libes. En cuanto a su configuración canónica, algunos de estos movimientos tien-
den a ser reconocidos como institutos de vida consagrada, otros como nuevas formas
de vida consagrada de acuerdo con el c. 605 y, finalmente, los más prefieren per-
manecer como asociaciones de fieles. 

La diversidad de estados canónicos de los miembros, contando también con matri-
monios, impide considerar estos movimientos como una nueva forma de vida consa-
grada, según establece el c. 605 y más en concreto el número 62 de la Vida Consa-
grada. En efecto, la exhortación apostólica afirma que «no pueden ser comprendidas
en la categoría específica de vida consagrada aquellas formas de compromiso, por
otro lado loables que algunos cónyuges cristianos asumen en asociaciones o movi-
mientos eclesiales cuando, deseando llevar a la perfección de la caridad su amor “co-
mo consagrado” ya en el sacramento del matrimonio, confirman con un voto el de-
ber de la castidad propio de la vida conyugal y, sin descuidar sus deberes para con
sus hijos, profesan la pobreza y la obediencia». Tales movimientos eclesiales no
entran en la categoría de nuevas formas de vida consagrada.

Ghirlanda afirma que los movimientos eclesiales no pueden ser aprobados ni como
sociedades de vida apostólica ni como institutos seculares, porque una buena parte
de sus miembros no serán considerados como miembros de pleno derecho. El autor
añade que no sería una solución aprobar diversas «ramas» asociadas entre ellas, por-
que perjudicaría la unidad del movimiento y no correspondería a las intenciones de
los fundadores88. Acerca de esta unidad que se invoca, considero que aunque sean di-
versos los Dicasterios de la curia romana que intervengan en un movimiento eclesial
por razón de sus posibles «ramas», no hay que pensar que ello redundaría de mane-
ra negativa. Se trata de Dicasterios de la misma curia, dependientes todos ellos del
Papa, lo cual da unidad y armonía a sus respectivas intervenciones. Pero, además,
la constitución apostólica Pastor Bonus, de Juan Pablo II, de 28 de junio de 1988, es-
tablece que «cuando sea necesario, se constituirán oportunamente comisiones “in-
terdicasteriales” permanentes para tratar de aquellos asuntos que requieran una
consulta mutua y frecuente»89.

En general, este tipo de movimientos quieren conservar su condición laical. Ante
tal opción, cabe preguntarse si tales asociaciones han de ser aprobadas como públi-
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8.
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cas o privadas. Hay algún autor que se pronuncia por esta última opción90. Echebe-
rría adopta una opción mixta, afirmando que estas nuevas formas asociativas con
compromisos para vivir los consejos evangélicos, pueden ser reconocidas como aso-
ciaciones privadas o erigidas como asociaciones públicas de fieles con estatutos pro-
pios91.

Considero que tales asociaciones han de ser públicas, atendido que sus miembros
asumen los consejos evangélicos, llevan vida en común con el consiguiente com-
promiso radical. Los consejos evangélicos pertenecen en modo eclesial a la vida y
a la santidad de la Iglesia. Ésta ha de tener una intervención más directa sobre as-
pectos importantes como la formación de los miembros que asumen los consejos
evangélicos, la práctica de los mismos y la disolución de los vínculos, entre otros
contenidos92.

Las asociaciones supradiocesanas y la Iglesia particular

Un tema recurrente es el de las relaciones entre las asociaciones supradiocesanas y
la Iglesia diocesana. Aquí radican muchos de los recelos y desavenencias entre am-
bas instituciones que se traducen en falta de armonía mutua lo que redunda en de-
trimento de la consecución de las finalidades de la asociación y de la pastoral dio-
cesana. Esta temática es constante en los diversos Congresos que ha organizado el
Consejo Pontificio para los Laicos sobre movimientos eclesiales y en diversos estu-
dios. Es interesante el contenido del diálogo promovido por aquel Consejo entre el
Cardenal Ratzinger y los participantes en el encuentro sobre movimientos eclesiales
del año 200093. Es muy importante y plenamente actual en orden a solucionar estos
recelos y desavenencias la ponencia del entonces cardenal Ratzinger en el Congreso
Mundial de los movimientos eclesiales de 199894.

La causa de estas posibles desavenencias no es únicamente ni principalmente canó-
nica. Con todo hay que reseñar que en el ordenamiento canónico, para la constitución
válida de una sección de una asociación supradiocesana pública, se requiere el con-
sentimiento del Obispo diocesano por escrito95. Así el Obispo diocesano tiene cono-
cimiento de todas las asociaciones públicas que pretendan establecerse en su dióce-
sis. Este conocimiento es importante para conseguir unas relaciones eclesiales de
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90 Cf. BORRAS, A., A propos des communautés nouvelles. Reflexions d’un canoniste, en «Vie Consacrée»
4 (1992) 239-241; BRAUX, J., Pour les communautés nouvelles, quel statut?, en «Les chaiers du droit ec-
clésial» 4 (1987) 123.
91 Cf. ECHEBERRÍA, J. J., Asunción de los consejos evangélicos en las asociaciones de fieles y movimien-
tos eclesiales, Roma 1998, 184.
92 Cf. GHIRLANDA, G., Questioni irresolte sulle associazioni dei fedeli, en «Ephemerides Iuris Canonici»
49 (1993) 88; FELICIANI, G., «Los movimientos eclesiales y las tareas del Obispo diocesano», en Los
movimientos eclesiales en la solicitud pastoral de los Obispos, Vaticano 2000, 213.
93 Cf. Pontificio Consejo para los Laicos, Los movimientos eclesiales en la solicitud pastoral de los
obispos, 223-256.
94 Cf. «I movimenti ecclesiali e la loro collocazione teologica», en I movimenti nella Chiesa, Vaticano
1999, 23-53.
95 Cf. c. 312 § 2.

01 Prelat  17/12/09  15:48  Página 628



comunión y también para que el pastor diocesano pueda ejercer la función de vigi-
lancia que el Código le atribuye. El legislador ha querido reconocer la importancia
que la Iglesia particular y el Obispo diocesano tienen en la Constitución de la Iglesia96.

Sin embargo, con relación a las secciones de asociaciones privadas supradiocesanas,
el Código no establece aquella intervención del Obispo diocesano como en el caso de
las públicas. Esta incompetencia del Obispo diocesano permite a una asociación su-
pradiocesana instalarse en una diócesis sin el consentimiento y tan ni siquiera el co-
nocimiento de su pastor. Ello no contribuye a conseguir la armonía que se requiere en
el trabajo pastoral diocesano y, a la vez, resulta incoherente dado que al pastor dio-
cesano se le atribuyen la obligación de vigilancia respecto de las referidas secciones
de asociaciones supradiocesanas y puede desconocer la existencia de las mismas. 

En rigor jurídico ¿puede aplicarse a las asociaciones privadas lo que establece el c.
312 § 2 respecto de las públicas y, por tanto, requerir el consentimiento del Obispo
diocesano para que pueda establecerse una sección diocesana? Cabe aplicar el axio-
ma: legislator quod voluit dixit, quod noluit tacuit. No parece, pues, que pueda exi-
girse el referido consentimiento.

No obstante, la Conferencia Episcopal Española ha sido sensible a esta dificultad que
plantea el silencio del Código, y en su Instrucción sobre asociaciones canónicas de ám-
bito nacional, de 24 de abril de 1986, determina lo siguiente: «Si se trata de una aso-
ciación privada, no se implantará en la diócesis sin previa notificación al Obispo dio-
cesano como requisito para éste que pueda cumplir normas explícitas relativas a su
gobierno pastoral sobre todo tipo de asociaciones (cf. c. 264 § 1; 305; 394 y 1263)»97. 

Pero por encima de esta dificultad normativa, la armonía entre las asociaciones su-
pradiocesanas y la Iglesia particular, ha de regirse y ha de obtenerse si se tienen muy
presentes —además de cuanto hemos dicho antes en la ponencia— estas considera-
ciones: en la Iglesia diocesana inest et operatur la Iglesia de Cristo es una y única;
los fieles por el bautismo están llamados a trabajar para conseguir la misión de la
Iglesia y gozan del derecho de asociación para poder conseguirlo también asociados
entre sí; el Obispo diocesano ha de discernir, respetar y promover las realidades ecle-
siales que obedecen a carismas del Espíritu Santo, y la Iglesia particular es la porción
del pueblo de Dios unida y congregada por el Obispo en el Espíritu Santo98; las aso-
ciaciones supradiocesanas contribuyen a expresar y vivir la catolicidad de la Iglesia,
especialmente si se trata de asociaciones internacionales; las asociaciones supra-
diocesanas han de tener presente y colaborar en los programas pastorales diocesanos,
recordando este deber fundamental de todos los fieles: «Cumplan con gran diligen-
cia los deberes que tienen tanto respecto de la Iglesia universal como en relación con
la Iglesia particular a la que pertenecen»99, respetando la legítima autonomía de ca-
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da una de estas asociaciones; la dimensión supradiocesana de estas asociaciones o
movimientos no los exime de sentirse vinculados adecuadamente a las Iglesias par-
ticulares en donde están presentes, conscientes que sus miembros son fieles que
forman parte de las porciones del pueblo de Dios congregadas y presididas por un
Obispo100. Considero que la solución de la problemática de las relaciones entre aso-
ciaciones y movimientos supradiocesanos con las Iglesias particulares pasa por po-
tenciar la eclesiología propuesta por el Concilio Vaticano II.

Cuanto llevamos dicho pone de relieve la importancia de unas buenas relaciones en-
tre las asociaciones y los pastores de la Iglesia, en bien de ésta y de aquéllas. Por ello,
considero muy conveniente que la autoridad eclesiástica contemplada en el c. 312
—Santa Sede, Conferencias Episcopales y Obispos diocesanos— dispongan de un
buen servicio que ayude a los responsables de las asociaciones en la redacción de
los estatutos y en la modificación de los mismos, y que realice un seguimiento de las
asociaciones públicas y privadas de fieles por lo que se refiere al cumplimiento por
parte de las mismas de lo establecido en el derecho común y en los propios estatu-
tos. Este servicio ayuda a la jerarquía a ejercer su responsabilidad pastoral respecto de
las asociaciones por lo que se refiere al régimen y vigilancia de las mismas. En defi-
nitiva, esta paternal intervención de la jerarquía es una garantía para la vida y la iden-
tidad de todo movimiento eclesial, que redunda en bien de los asociados y de la con-
secución de la finalidad por la cual se ha constituido la asociación o el movimiento.

Apenas finalizadas las bodas de plata del nuevo Código, hay que agradecerle la re-
forma que nos ha propiciado, a la luz del Concilio Vaticano II, de la regulación de las
asociaciones. Ha sido providencial. El Espíritu Santo trabajó en el Concilio y en la
reforma canónica. Y termino subrayando una profunda convicción y una experien-
cia multisecular eclesial: las asociaciones de fieles son muy necesarias e importan-
tes en la vida de la Iglesia.

Homilia del Sr. cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, amb motiu del 50è aniversari de l’arribada dels focola-
rins i focolarines a Barcelona. Barcelona, 7 de novembre de 2009

Amb el cor ple de goig ens hem reunit en aquesta bellíssima Basílica de Santa Ma-
ria del Mar per celebrar l’Eucaristia amb motiu de commemorar el 50è aniversari
de l’arribada dels primers focolarins i focolarines a Espanya. En donem gràcies a Déu
amb l’Eucaristia per tot el bé que aquest estimat i important moviment eclesial ha fet
al nostre país durant aquests cinquanta anys.

Tanmateix aquesta commemoració porta al nostre pensament i al nostre cor cap a
Chiara Lubich, fundadora del Moviment dels Focolars. Hem d’agrair moltíssim al
Bon Déu que hagi donat al món Chiara en uns moments històrics molt difícils de la
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segona guerra mundial i d’aquesta postguerra. L’Esperit Sant atorgà a Chiara un ca-
risma molt necessari en aquells moments, ara i penso que sempre. És el carisma de
l’amor que té la seva font en Déu. El nucli central del moviment que ha fundat Chia-
ra és l’amor.

La casa de Chiara i de la seva família va quedar destruïda per un duríssim bombar-
deig a Trento, el 13 de maig de 1944. Chiara va acompanyar els seus familiars cap
a la muntanya, però va tornar a la ciutat per seguir allò que sentia com la seva voca-
ció, el seu carisma. I començà això que ha estat molt important partint d’un fet con-
cret: l’encontre de Chiara amb una dona que havia perdut quatre fills a causa de la
guerra. Aquest trobament portà Chiara a voler compartir el dolor de la humanitat. Va
decidir viure l’ensenyament autèntic de l’Evangeli, creient que en això consisteix
la més forta revolució social que es pot fer en el món. El carisma de Chiara, el ca-
risma que viviu els focolarins i focolarines es va despertar amb motiu d’aquell en-
contre amb aquella pobra dona a Trento. 

Chiara va viure intensament aquest amor que Jesús ens té a tots com ens ha anunciat
en l’Evangeli. Ell ens estima eternament i infinitament perquè ens estima com el Pa-
re l’estima a Ell, de la mateixa manera. Jesús va conquistar el cor de Chiara i ella
va respondre a aquest amor del Senyor estimant Déu i els germans.

Aquest carisma, aquest contingut i estil de vida de Chiara i del grup d’amigues que
s’iniciaren en el moviment, va difondre’s més que no pas una taca d’oli a tot el món,
ja que en el món es vivia guerra, odi, violència i divisió. El carisma de l’amor i de
la unitat era una Bona Nova necessària i desitjada per moltes persones. Joan Pau II
us parlava l’any 1984 del «radicalisme de l’amor». «Hi ha hagut en l’Església —afir-
mava el Papa— molts radicalismes de l’amor, continguts en el radicalisme de Jesu-
crist. Hi ha també el vostre radicalisme de l’amor, de Chiara, dels focolarins i un
radicalisme que descobreix la profunditat de l’amor i la seva simplicitat, totes les
exigències de l’amor en les diverses situacions i s’esforça en fer vèncer sempre
aquest amor en totes les circumstàncies, en totes les dificultats» (Discurs a Rocca
di Papa).

Després dels tràgics esdeveniments de la revolució hongaresa de 1956, Chiara va es-
coltar la crida de Pius XIIè que demanava que el nom de Déu retornés a les places, a
les cases, a les fàbriques, a les escoles. Chiara va crear els voluntaris de Déu amb la
intenció de tornar a portar Déu a la societat. El moviment anà creixent i està estès
àmpliament en els cinc continents. Focolarins i focolarines, avui potser més que en
aquell any 1956, és urgent tornar Déu a la nostra societat occidental europea. Una so-
cietat on moltes persones viuen com si Déu no existís. El Senyor us crida i el caris-
ma de Chiara us empeny a anunciar Jesús a tothom. Perquè, com ens ha dit el papa
Benet XVI, esdevenim cristians per l’encontre amb una Persona, amb el Senyor mort
i ressuscitat. Com sabeu, benvolguts focolarins i focolarines, en la nostra Església
diocesana volem intensificar la realització d’una pastoral missionera i evangelitza-
dora. El vostre carisma que Chiara ha rebut de l’Esperit, contribueix i enriqueix
aquest anunci de Jesús per facilitar amb el vostre amor l’encontre personal dels
germans amb el Senyor.

BAB 149 (2009) - novembre [27] 631

01 Prelat  17/12/09  15:48  Página 631



Com a Cardenal de Barcelona em plau agrair-vos la presència del moviment a la nos-
tra arxidiòcesi: Estem molt contents que ara fa cinquanta anys arribessin a Barcelo-
na els primers focolarins i focolarines i que d’aquí hagin anat a tota Espanya. Aques-
ta és una manifestació més de la vitalitat cristiana i el dinamisme eclesial que ha
tingut la nostra arxidiòcesi i que continua tenint.

En la vostra vida cristiana enriquida pel carisma de Chiara Lubich, heu experimen-
tat tot el que Jesús ens ha dit en l’Evangeli d’avui. A més d’aquest amor immens que
el Senyor ens té, Ell ens diu que som els seu amics, nosaltres que com a criatures
que som, hauríem de ser els seus servents. No, som els seus amics, perquè Jesús
ens fa conèixer la revelació del Pare i perquè nosaltres complim els seus manaments.
I ens diu més encara. Ens diu que ha estat Ell qui ens ha escollit a nosaltres i ho ha
fet per confiar-nos que anem per tot el món donant fruit i un fruit que perduri. Aques-
ta fou l’experiència espiritual: l’espiritualitat i la vida dels 88 anys de Chiara. El
seu carisma ha donat i dóna fruit, més d’un milió de focolarins i focolarines en el
món, una munió de simpatitzants, moltes institucions i realitats eclesials en diver-
síssims camps, també en l’ecumenisme i en el diàleg interreligiós. El fruit és abun-
dant i perdura, també després del 14 de maig de 2008 quan allà, a Rocca di Papa,
Chiara lliurava el seu esperit a Déu. Ella, en vida i després de la mort, és un «astre
lluminós», com digué el cardenal Bertone, enmig d’un món que necessita molt de
la llum de la radicalitat de l’amor i de la unitat, del carisma que l’Esperit conferí a
aquella jove de Trento enmig de l’horror de la segona guerra mundial.

Maria tingué un lloc preferent en l’espiritualitat i el carisma de Chiara, i el té en tot
el moviment. Heu descobert en Maria que ella va saber viure més que tots els homes
la radicalitat de l’amor, d’una manera simple, meravellosa i absolutament original.
I Maria us porta a Jesús el qual us ha mostrat que Déu és amor, us porta a l’Esperit
Sant que obra l’amor en els vostres cors gràcies a la creu i a la resurrecció de Jesús.

Us reitero, benvolguts focolarins i focolarines, el meu agraïment pel vostre aposto-
lat perquè, com a pastor i successor dels Apòstols, estic molt interessat en l’apostolat
a la nostra Església diocesana, a l’anunci de l’Evangeli de la Salvació. La pastoral
diocesana necessita el vostre moviment, el vostre treball evangelitzador. Com Chia-
ra, hem de compartir el dolor de la humanitat que avui també és molt aquí i arreu, per
tal que els homes i les dones experimentin la presència amorosa, compassiva i gua-
ridora del Senyor i les seves vides tinguin sentit i tinguin força per estimar amb ge-
nerositat i radicalitat, que en això consisteix ser cristià i també la santedat que és la
perfecció de l’amor.

Homilia del Sr. cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, amb motiu de la concessió del títol de Basílica a la parrò-
quia de la Puríssima Concepció. Barcelona, 8 de novembre de 2009

Ens hem aplegat amb joia per celebrar l’Eucaristia dominical i alhora per procla-
mar solemnement la concessió del títol de Basílica Menor a aquesta estimada parrò-
quia de la Puríssima Concepció, de la Ciutat Comtal.

632 [28] novembre - BAB 149 (2009)

01 Prelat  17/12/09  15:48  Página 632



Pels cristians la celebració de l’Eucaristia és el més important que hem de fer, espe-
cialment els diumenges, perquè el diumenge és el dia del Senyor, el dia que com-
memorem la resurrecció de Jesucrist. I ho fem amb l’Eucaristia que és el memorial
de la mort i de la resurrecció del Senyor, unint-nos més i més al nostre Salvador, par-
ticipant en la nostra vida de la seva mort i de la seva resurrecció. L’Eucaristia és, com
ens recorda el Concili Vaticà II, la font i cimal de tota la vida cristiana i eclesial.

Aquest diumenge, presidint l’Eucaristia em plau proclamar solemnement la con-
cessió del títol de Basílica a aquesta parròquia. És una concessió preuada del Sant
Pare Benet XVI a aquesta comunitat parroquial. És, per tant, motiu per agrair al Sant Pa-
re aquesta concessió que ha fet a la nostra parròquia i, en definitiva, a la nostra ar-
xidiòcesi de Barcelona. Aquesta concessió pontifícia posa en relleu l’estima i l’afecte que
el Sant Pare Benet XVI té per la nostra arxidiòcesi. Així m’ho ha manifestat en totes les
ocasions que he tingut de parlar amb ell, interessant-se molt per la nostra Església dio-
cesana i atorgant-nos sempre la seva benedicció apostòlica que intensifica la nostra co-
munió de la diòcesi amb la Seu de Pere que enriqueix la nostra vida eclesial.

Benvolguts, el nostre agraïment envers el Sant Pare es tradueix en una pregària de
cadascú de nosaltres i de tota la comunitat parroquial, constant i afectuosa per a la
seva persona i per al seu ministeri de successor de Pere al servei de tota l’Església de
Jesucrist estesa d’Orient a Occident. Tanmateix, el nostre agraïment es manifesta,
també, coneixent, valorant i aplicant el seu riquíssim magisteri amb el qual il·lumi-
na la nostra vida com a cristians enmig del món. Significa, alhora, per a vosaltres,
laics cristians, fer realitat la doctrina social de l’Església, que és doctrina pontifícia,
en totes les realitats de la societat en la qual viviu per tal que es realitzi el pla de Déu
sobre tota la Creació. Aquesta exigència cristiana és encara més urgent aquí i arreu a
causa de la greu crisi econòmica universal que estem sofrint i a les manifestacions
doloroses de corrupció que es van coneixent. Els autèntics valors de l’Evangeli i de
l’humanisme cristià ens ajudaran a superar totes aquestes situacions que ens entris-
teixen.

La concessió d’aquest preuat títol obeeix, sens dubte, a la història d’aquesta parrò-
quia de la Puríssima Concepció que ha anat alimentant la vida cristiana d’una munió
de persones i famílies de la nostra estimada ciutat de Barcelona. I a aquesta rica histò-
ria, cal afegir-hi la pastoral que s’està realitzant actualment amb la direcció del pas-
tor de la parròquia, el rector Mn. Ramon Corts i els sacerdots que l’ajuden, el Con-
sell Pastoral parroquial, el Consell d’Assumptes econòmics i tots els membres de la
comunitat parroquial. Sou una comunitat que proclama la Paraula de Déu i la difon
amb una formació periòdica rica i sòlida, que celebra solemnement la fe amb l’Eu-
caristia, els sagraments i la Litúrgia de les Hores i que dóna testimoni del seu amor
a Déu i als germans amb la caritat i ajut als pobres i necessitats.

Benvolguts, fem aquesta proclamació de la concessió del títol de Basílica en el si
de l’Eucaristia. Fonamentalment per dues raons. La primera perquè en donem grà-
cies a Déu i l’Eucaristia —com sabeu— és l’acció de gràcies a Déu per antonomà-
sia. I, la segona raó, perquè l’Eucaristia fa l’Església i la concessió d’aquest títol és
una nova exigència per fer de la parròquia de la Puríssima Concepció més i més
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Església, comunitat cristiana, mantenint i, si cal, intensificant tota l’activitat pasto-
ral que esteu realitzant, en el coneixement dels continguts de la fe cristiana, en la for-
mació religiosa seriosa i profunda, en l’espiritualitat dels cristians fonamentada en
Jesucrist i ben eclesial, en la participació activa i espiritual de tots en la celebració
dels sants misteris, els sagraments i la pregària de l’Església, en el lliurament gene-
rós a la voluntat de Déu i en el compliment fidel de les responsabilitats eclesials,
familiars i professionals i en el compartir els béns amb els germans més necessitats.

La concessió d’aquest títol és una exigència més perquè aquesta parròquia sigui sem-
pre una icona de l’Església de Jesucrist, íntimament unida per la comunió eclesial a
l’Església diocesana en la qual està present i operant tota l’Església una, santa, catò-
lica i apostòlica. El seu treball parroquial està ben unit en una pastoral de conjunt ar-
xiprestal per tal d’anunciar Jesucrist als homes i dones i, especialment, als joves. Par-
ticipeu de l’anhel de tota la nostra arxidiòcesi en l’inici del nou Pla Pastoral
2009-2011, per tal de créixer en una pastoral diocesana missionera i evangelitzado-
ra. Us invito a tots, membres d’aquesta nova Basílica de la nostra arxidiòcesi, a tre-
ballar ben units amb mi i amb tota la família diocesana en aquest superobjectiu prio-
ritari: anunciar a tothom l’Evangeli, paraules de Jesús dirigides a tots i amb les quals
hem titulat aquest nou Pla Pastoral i he titulat la meva Carta Pastoral que us he diri-
git a tots i que us demano que la llegiu.

La Paraula de Déu que heu escoltat ens ha presentat l’elogi de Déu a la radicalitat de
la generositat, encarna aquesta generositat en dues vídues, la de Sarepta —en el lli-
bre dels Reis— i la del lloc de les almoines del Temple de Jerusalem —en l’Evan-
geli de Marc—. Es posa en relleu la gran generositat de dues vídues, que en aquells
temps eren símbol de la pobresa extrema, juntament amb els orfes.

La vídua de Sarepta dóna tot el que té per viure ella i el seu fill, un grapat de farina
i unes gotes d’oli. Ho dóna a Elies. Tanmateix, Déu beneeix aquesta radical genero-
sitat d’aquesta vídua de donar no només el que li sobra, sinó el que necessita, i mai
mancà farina i oli per menjar i viure. Cosa semblant fa la vídua pobra de l’Evange-
li: va donar com almoina dues monedes petites, tot el que tenia per viure. I Jesús en
fa un gran elogi: «Us asseguro que aquesta pobra vídua ha tirat a la bacina més que
ningú».

Benvolguts, aquestes dues vídues ens interpel·len a tots nosaltres sobre quina és la
nostra generositat envers els pobres —era el cas d’Elies— i l’Església —era el cas
de l’almoina per al Temple de Jerusalem—. Donem suficientment? Compartim els
nostres béns materials per ajudar els germans que sofreixen avui més greument les
conseqüències de la crisi econòmica, dels que no tenen feina i tampoc subsidi d’a-
tur? Participem degudament, generosament en el manteniment de les necessitats ma-
terials de l’Església parroquial, diocesana i universal? Aquelles dues vídues estaven
en condició de demanar caritat a causa de la seva pobresa, però per amor donen
fins a les seves últimes reserves, allò que necessitaven per viure.

En el fragment de la Carta als Hebreus, Crist com a sacerdot, ofereix al Pare un sa-
crifici infinit i, per tant, únic, que fou Ell mateix. El temps de la seva aparició a la ter-
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ra per oferir-lo, va marcar per sempre el centre de la història humana. Després va en-
trar al Cel i, amb la seva presència, el transformà en un Temple perfecte, del qual el
de Jerusalem n’era només un símbol o imatge. Al Cel està amb el Pare, en actitud pe-
renne d’ofrena sacerdotal per a la salvació dels homes. Quan torni a la terra en l’úl-
tim Dia, portarà a terme definitiu aquesta obra de salvació. Aquell dia si hem imitat
les vídues de la Paraula que hem proclamat avui, ens dirà «Veniu beneïts del meu Pa-
re a posseir el Regne perquè tenia gana i em donàreu menjar, tenia set i em donàreu
de beure». Que així sia per a tots vosaltres, que així sia per a tots els qui formeu
part d’aquesta parròquia que avui ha estat proclamada Basílica.

Homilia del Sr. cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, en la Festa del Sant Crist de Balaguer (9 de novembre
de 2009)

Ens hem aplegat als peus del nostre estimat Sant Crist de Balaguer per expressar un
any més i molt solemnement la devoció que li professem i el nostre agraïment per
la seva presència misericordiosa constant en les nostres vides i en la nostra comuni-
tat cristiana i en la nostra convivència social.

Em plau moltíssim presidir aquesta Eucaristia en aquest santuari que atreu una mu-
nió de pelegrins per a adorar el Sant Crist i per a unir-se a l’entranyable i suggerent
llegenda que ens reporta als inicis mateixos de la nostra fe, allà a la Ciutat Santa de
Jerusalem, aquells dies sants de la Pasqua jueva, amb la Celebració del Sant Sopar
en el Cenacle i la Crucifixió i Mort del Senyor en el Calvari.

Per a acostar-nos adequadament al Sant Crist és necessari que entenguem més i
més el que ens ha dit l’apòstol Pau en el fragment de la seva carta als cristians de Fi-
lips que hem escoltat. Escoltem-ho de nou i pensem que el que escoltem, Jesús ho va
fer per amor a tots nosaltres.

L’Apòstol ens ha dit: «Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar ge-
losament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no-res, fins a prendre la con-
dició d’esclau... s’abaixà i es féu obedient fins a acceptar la mort i una mort de creu».
Déu, benvolguts, es fa home en nosaltres en tot igual, menys en el pecat, i mor en
creu. Quina humiliació! Quina manifestació de l’amor infinit de Déu per a nosaltres!
Quin dolor la passió i la mort en creu per a tot home, però especialment per a un
home que era Déu! I tot per a nosaltres, pecadors.

Nicodem, en la Llegenda del Sant Crist, volia reflectir en una imatge de Jesús en creu
el dolor del Senyor, un dolor grandíssim, diríem, infinit. Tanmateix, no podia realit-
zar-ho. ¿com es pot expressar amb paraules o amb imatges aquest dolor de Crist que
lliura la seva vida crucificada per a la salvació de la humanitat, portant a les seves es-
patlles els pecats de tota la humanitat? L’anyell de Déu, víctima propiciatòria pels
nostres pecats. I el dolor hauria estat encara més gran, veient el Senyor que dissor-
tadament no seria ni agraït ni acollit per tothom.
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Nicodem no podia reflectir aquest dolor grandíssim en la cara de Crist en creu. Fo-
ren uns àngels que completarien aquesta obra artística que és el Sant crist qui ens pre-
sideix en aquest Santuari després d’un llarg recorregut. I nosaltres, com tots els ba-
laguerins d’ahir i d’avui, adorem el Sant Crist tot agraint-li la seva salvació que ens
ha fet fills i filles de Déu i membres de l’Església, la qual, com a Mare nostra, ens ali-
menta aquesta vida nova amb la Paraula de Déu i els sagraments.

La Paraula de Déu que hem escoltat ens explica de quina manera ens ha salvat el Se-
nyor. Ho podia fer de moltes maneres, tanmateix ha optat per la passió i mort en creu,
ressuscitant el tercer dia. La creu, benvolguts, quin misteri més gran! Heus aquí el
misteri més gran del cristianisme: creure que un crucificat, Jesús de Natzaret, és Déu
i adorar-lo com a tal. Allí, al Calvari no va mancar la fe del centurió romà, testimo-
ni immediat dels esdeveniments d’aquell Divendres Sant, dient: «Veritablement,
aquest home era Fill de Déu!» La creu és el signe de la identitat cristiana. La creu
és abominada per molts, però continua atraient una munió grandíssima de creients,
que es postren per adorar qui, sense deixar de ser Déu, va voler salvar els homes fent-
se home. I com ens ha dit sant Pau avui, «per això Déu l’ha exalçat i li ha concedit
aquell nom que està per damunt de tot altre nom, perquè al cel, a la terra i sota la ter-
ra, doblegui el genoll al nom de Jesús, i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és el
Senyor, a glòria de Déu Pare».

Quines paraules més entranyables i plenes de confiança ens ha dit Jesús en l’Evange-
li d’avui: «Déu estima tant el món, que ha donat el seu Fill únic... Déu envià el seu Fill
al món no perquè el condemnés, sinó per a salvar el món gràcies a ell». I el Sant Crist,
el Fill Unigènit del Pare, ens ha salvat lliurant la seva vida en la creu i ressuscitant.

La creu de Crist és l’arbre de la vida, que venia simbolitzat en la primera lectura que
hem escoltat en l’estendard d’una serp de coure, que Moisès va fer perquè salvés la
vida dels israelites en el desert que havien estat picats per les serps, a causa del seu
pecat. Tothom qui havia estat picat, si mirava la serp de coure, salvava la vida.

La creu de Crist és, certament, l’arbre de la vida que ens ha fet passar de la mort a
la vida, del pecat a l’amor, de l’esclavitud del pecat a la llibertat dels fills de Déu. Je-
sús va dir a Nicodem, com hem escoltat en l’Evangeli, «el Fill de l’home ha de ser
enlairat, perquè tots els qui creguin en ell tinguin vida eterna». Benvolguts, vosaltres
que teniu tanta devoció al Sant Crist crucificat, teniu convicció i experiència que mi-
rant Crist enlairat a la creu la vostra vida esdevé més cristiana, us sentiu més germans
dels amics i enemics, sou més desitjosos de compartir la vostra vida, el vostre temps
i els vostres béns amb els qui sofreixen necessitats materials i espirituals, especial-
ment enmig de la greu crisi econòmica que estem sofrint.

En la creu del Calvari el dolor i la mort s’abracen amb l’amor i la vida. Aquell que
en aquest món no ha sofert mai no sap pas què vol dir estimar. La creu de Crist, el
nostre Sant Crist, ens fa entendre el veritable sentit del dolor i del sofriment que
acompanyen la nostra vida. Davant del misteri punyent del mal, la contemplació de
Jesucrist clavat a la creu dóna llum per a poder entendre amb claredat i profunditat
aquell dolorós misteri.
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Per això, la creu de Crist és font de vida. Santa Teresa Beneta de la Creu, Edith Stein,
que aprofundí meravellosament el misteri de la creu, va escriure que la fe en Crist cru-
cificat va unida a «un abandó amorós» a la seva providència divina. És així com es con-
verteix per als creients en «l’entrada a la vida i el principi de la glorificació futura».

L’Església en explicar el misteri de la creu, no fa ostentació d’un dolorisme absurd
ni proposa un pessimisme empedernit. Simplement vol dir-nos i dir al món modern
que també en la ingent problemàtica actual dels homes i dels pobles, Déu vol en-
senyar-nos d’una manera més profunda, el valor, la importància i la centralitat de la
creu de Jesucrist. L’Església vol col·locar la humanitat en el realisme de l’espe-
rança cristiana, perquè la creu porta a la resurrecció.

La creu, arbre de vida, signe de perdó i reconciliació, font de germanor com a mà-
xima expressió de l’amor als germans, amics i enemics, amb una recent decisió ju-
dicial del nostre continent europeu d’arrels cristianes es decideix de treure-la, de re-
tirar-la. Aquest signe tant preuat pels cristians està present des del començament
dels pobles i nacions del nostre continent europeu i avui són una munió, un percen-
tatge elevadíssim, els cristians en la nostra Unió Europea, que no pot reduir-se a una
unió monetària i política, sinó que ha de tenir una ànima que li doni sentit i unitat pro-
funda en el respecte a les legítimes especificitats. Com a signe religiós, però també
com a signe cultural, la creu de Crist ens identifica els germans europeus i ha de ser
respectat per tots els qui vénen a conviure amb nosaltres des d’altres indrets del
món, on hi ha una munió de cristians que inicien la seva jornada amb el senyal de la
creu, com començaven la seva vida cristiana amb aquest senyal en rebre el baptisme
i l’acabaran en aquest món amb el mateix senyal en la celebració de les exèquies cris-
tianes. No perdem, benvolguts, la nostra identitat; hem de conèixer, valorar, estimar
i protegir les nostres arrels cristianes, sense les quals perdem la nostra identitat, que
pels continguts de la fe cristians ens fan dialogants i respectuosos envers tothom.

Pares, inicieu els vostres fills petits en la devoció al Sant Crist, aviveu en vosaltres
aquesta autèntica devoció que és central en la vida cristiana i que ha anat esmerçant
la vostra història col·lectiva, familiar i personal. Maria que estigué al peu de la creu
del Sant Crist, com a mare amatent, us enfortirà el vostre amor i la vostra adoració
al nostre estimat Sant Crist de Balaguer.

Paraules del Sr. cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach en l’acte d’homenatge al bisbe Joan Carrera Planas a
la Basílica de Santa Maria del Mar. 9 novembre de 2009

Com poden comprendre tots, cloure aquest homenatge al nostre estimat Dr. Joan Car-
rera Planas, bisbe auxiliar de Barcelona, en l’aniversari del seu traspàs a la casa del
Pare, m’omple de goig pel que significa aquest acte que estem celebrant.

Una llista llarga de persones, d’institucions i de grups de la nostra societat catala-
na participen en aquest homenatge al qui sempre fou sacerdot i bisbe, i des d’a-
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questa condició va estimar l’Església i Catalunya, però amb un amor que no tenia
fronteres.

Penso que aquestes diverses persones i institucions participeu amb goig en aquest re-
coneixement al nostre estimat bisbe Joan Carrera, precisament perquè sempre va ser
un home de Déu i d’Església, i això el va fer un home, un sacerdot i un bisbe per a
tothom.

Perquè va ser un home de Déu i d’Església, es va lliurar sense límits ni fronteres a
tothom, imitant el Bon Pastor, amb un amor autèntic, senzill, cristià, de pastor, en-
vers les persones i les institucions, especialment els més pobres i necessitats. La se-
va dedicació lúcida i eficient a les realitats eclesials, socials i culturals era conse-
qüència de la seva fe cristiana que havia rebut i viscut en el si de la seva família.
Aquesta fe el portà a estimar sempre Jesucrist el qual fou el nord de tota la seva vi-
da ben compromesa. Ell deia als joves que confirmava: «El millor que ens ha pogut
passar a la vida és haver conegut Jesucrist». Per això deia també que «Jesucrist és
el do que hem de procurar fer arribar a tothom».

Penso que la seva fe en Déu creador i salvador, i la conseqüent harmonia que hi ha
en el cristianisme entre l’ordre de la creació i l’ordre de la salvació, va il·luminar i
guiar tota l’obra àmplia i rica que ha portat a terme el Bisbe Joan en molts variats
camps de l’Església i del país. Tots ho sabem: es va prodigar en l’animació cristia-
na de les comunitats com a rector, vicari episcopal i bisbe, en l’acompanyament es-
piritual dels cristians, en la defensa dels drets humans i en el diàleg de la fe amb el
món de la cultura per tal de fer-hi present l’Evangeli.

La providència m’ha fet possible treballar molts anys amb ell, com a sacerdot del
presbiteri diocesà i en el meu retorn a l’arxidiòcesi com a arquebisbe, gaudint del seu
servei fidel i lúcid, com a Bisbe Auxiliar fins a la seva mort. Malgrat que desitjava
jubilar-se, necessitava el seu ajut molt preuat en el govern pastoral de la nostra esti-
mada Església de Barcelona.

El bisbe Carrera va tenir sempre un interès especial per fer present l’Evangeli i l’Es-
glésia en la vida de les persones i en la identitat i la cultura de Catalunya. Va iniciar
i promoure iniciatives i institucions en el camp pastoral, cultural i social i ha tingut
una sensibilitat molt marcada pels mitjans de comunicació fent-s’hi present amb pro-
fit i encert evangèlic. El seu servei a l’Església i a Catalunya ha estat molt positiu, ja
des de sacerdot, havent estat un redactor principal del document «Arrels cristianes
de Catalunya» de 1985. Amb aquest treball ha fet palesa l’actitud de l’Església d’es-
timar, servir i encarnar-se al nostre país. Es respiraven en les seves paraules i actua-
cions aquelles paraules de Jesús que no va ser enviat al món per condemnar-lo, sinó
per salvar-lo.

L’actuació sacerdotal del nostre homenatjat durant els anys del franquisme —junta-
ment amb moltes altres actuacions eclesials— va propiciar una transició política ex-
cel·lent. Dissortadament aquest esperit de la transició s’ha anat perdent en detriment
de la convivència social del país. És lamentable que perdem aquell patrimoni. Això
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depèn de tots. Aquell patrimoni ens ajudaria a treballar units per superar també la cri-
si econòmica.

L’Església està celebrant un Any Sacerdotal amb motiu del 150è. Aniversari de la
mort del sant rector d’Ars. El record de la vida i del ministeri del bisbe Carrera és un
motiu per a donar gràcies a Déu pel do del sacerdot ministerial que ell va rebre i va
exercir i pel ministeri generós, constant i esperançat dels sacerdots que lliuren la
seva vida a aquesta meravellosa vocació.

El bisbe Carrera era un pastor molt proper al poble, acollidor de tots, des dels in-
tel·lectuals fins a les persones més senzilles. Es trobava bé amb tots i penso que tots
es trobaven bé amb ell. Era una persona no excloent, sinó incloent. Recordo que en
les programacions pastorals dels anys postconciliars, acostumava a fer prendre cons-
ciència que no es tenia prou presents altres grups i altres tendències que existien a
la diòcesi i que calia tenir en compte.

Desitjo posar en relleu que el nostre bisbe Carrera recomanava sempre unir ben es-
tretament litúrgia, caritat i missió. Ell parlava de la força evangelitzadora de la li-
túrgia i de la força profètica de la caritat. Els seus escrits, clars, profunds, sempre ac-
tuals, esperançats i interpel·ladors poden ajudar-nos per tal d’anar superant les causes
i les conseqüències de la greu crisi econòmica que sofrim i poden contribuir positi-
vament a evitar la corrupció cercant amb desinterès i honestedat el bé comú de la so-
cietat per sobre el bé propi o de grup.

Em plau agrair-vos a tots els qui heu organitzat aquest entranyable acte, a les perso-
nes, institucions i grups que hi heu participat i us hi heu adherit i a tots els ponents i
assistents la col·laboració perquè hàgim pogut gaudir de recordar junts la figura del
bisbe Carrera. Gràcies, un cop més estimat Bisbe Joan per tot el que has fet amb
nosaltres i per a nosaltres. Que Déu t’ho pagui i nosaltres t’ho agraïm.

Homilia del Sr. cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, en l’ordenació sacerdotal de Mn. Esteve Espín, Mn.
Francisco Javier Prieto i Mn. Ignasi Torrent a la Catedral de Bar-
celona. 15 de novembre de 2009

Ens hem aplegat amb el cor ple de goig en la nostra estimada Catedral Basílica de
Barcelona per celebrar l’Eucaristia i l’ordenació sacerdotal de tres preveres per a la
nostra arxidiòcesi de Barcelona. En aquesta celebració els nostres germans diaques
esdevindran per la imposició de les meves mans i la pregària consacratòria sacerdots
per viure i exercir el ministeri sacerdotal en bé del poble fidel.

La crida que el Senyor ha fet a aquests germans nostres és una manifestació ben pa-
lesa del seu amor preferent i gratuït que ha tingut per a ells i per a l’Església, la se-
va esposa estimada. Cadascun d’ells té una història pròpia de la presència del Senyor
i de la seva actuació en la seva vida, una pròpia història de la vocació. Tanmateix
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aquestes tres històries coincideixen en què tots ells han estat cridats pel Senyor i que
han donat una resposta generosa a la vocació rebuda. En tota vocació que Déu dóna
hi ha sempre la seva crida i la resposta humana, lliure i generosa, acceptant la vo-
luntat divina.

Però les vocacions que Déu dóna, especialment les vocacions sacerdotals, són ex-
pressió del seu amor a l’Església ja que els dons, carismes i ministeris que rebem
de Déu són sempre pel bé de l’Església i perquè aquesta pugui aconseguir la seva
missió en cada lloc i en cada moment.

Per això, avui amb la celebració de l’Eucaristia, ens unim als nostres germans Fran-
cisco Javier, Esteve i Ignasi que seran ordenats preveres, en l’acció de gràcies a
Déu per aquests dons preuats que ens concedeix en bé de l’Església diocesana i de
les comunitats cristianes i, també, de tota la societat, ja que el ministeri sacerdotal
presta un ajut a la societat i a moltes de les seves institucions.

Rebreu el sagrament de l’orde en el penúltim diumenge de l’any litúrgic. La Parau-
la de Déu que hem escoltat ens parla del final dels temps, de la segona —definitiva i
triomfal— vinguda de Jesucrist, apareixent en la victòria del Regne de Déu. Segons
l’evangeli que hem escoltat, aquesta vinguda del Fill de l’Home serà la de Crist glo-
rificat, el qual portarà la història dels homes a l’eternitat feliç de Déu. La lectura del
profeta Daniel ens ha parlat de la vida perpètua i de la ignomínia perpètua, és a dir, de
l’eternitat que s’obre després d’aquella vinguda triomfal del Senyor de la glòria.

Avui, benvolguts germans diaques, esdevindreu sacerdots per lliurar-vos plenament
al servei de l’Església que peregrina per aquest món, per tal d’ajudar els vostres ger-
mans perquè tinguin consciència de la seva vida transcendent, que tot no acaba
aquí amb la mort, de la seva vocació pel baptisme rebut de ser fills i filles de Déu, de
viure intensament la seva vida cristiana amb la confiança plena posada en Déu,
amb la pregària constant, la lectura orant de la Paraula de Déu, la celebració de la fe,
especialment amb els sagraments de l’Eucaristia i de la Penitència, amb el seu com-
pliment fidel de la vocació i professió rebudes i amb la dedicació al servei de l’Es-
glésia i de la societat, estimant i ajudant els pobres i necessitats.

Per l’ordenació sacerdotal us uniu íntimament a Jesucrist, Bon Pastor, i actuareu en
la persona de Crist, especialment en la celebració de l’Eucaristia, oferint el memo-
rial de la mort i resurrecció de Jesús en remissió dels pecats propis i dels germans.
La Carta als Hebreus ens ha dit que Crist oferí pels pecats del món un sol sacrifici.
Nosaltres, sacerdots, oferim juntament amb el poble de Déu el sacrifici de la Missa
per la nostra salvació: celebrem i commemorem el sacrifici que va oferir el Senyor per
a la salvació de tota la humanitat.

Els sacerdots, imitant el Bon Pastor, lliuren tota la seva vida per tal d’unir-se més i
més a Jesucrist i posar-se al servei del poble de Déu, fent present amb la seva vida
santa i el seu ministeri sagrat la bondat i la misericòrdia de Déu. L’estil apocalíptic
de l’Evangeli d’avui no ens ha de fer por, perquè el Senyor abans de la visita anun-
ciada en la Parusia, ha vingut ja amb humilitat i pobresa, naixent a Betlem, passant
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pel món fent el bé, revelant-nos el misteri d’amor del Pare i lliurant-nos el seu Cos
i la seva Sang en el Cenacle incruentament i en el Calvari cruentament, per tal de sal-
var-nos restant dia rere dia amb nosaltres. La Parusia no ens fa por, sinó que l’espe-
rem amb la mateixa súplica dels primers cristians que clamaven: «Veniu, Senyor
Jesús».

Benvolguts nous sacerdots, imiteu sempre Jesús Bon Pastor que coneixia les seves
ovelles i les seves ovelles coneixien la seva veu, i donà la seva vida per totes elles.
Ben units a Jesucrist, sigueu sempre bons pastors. D’ara endavant el vostre amor, la
vostra caritat, tindrà una especificitat: serà pastoral. El que caracteritza el ministeri
presbiteral és la caritat pastoral. Viviu-la i exerciu-la sempre com ho féu Jesús.

Coincideix la vostra ordenació sacerdotal amb la jornada de Germanor, és a dir, en
la jornada que pensem en l’Església diocesana, no només en la pròpia parròquia o
comunitat. Avui pensem en la diòcesi, presidida per un bisbe, successor dels apòs-
tols, amb presbiteri i una porció del poble de Déu: laics i religiosos. La vostra orde-
nació, com a preveres incardinats a la diòcesi de Barcelona, enriqueix avui aquesta
jornada de Germanor que, si bé mira directament que prenguem consciència que
les necessitats materials de la diòcesi les hem de mantenir amb l’aportació de tots els
diocesans, abans ens vol fer conèixer tot el que fa la diòcesi per servir la vida cris-
tiana dels diocesans, per l’anunci de l’Evangeli a persones que no el coneixen o no
creuen, per ajudar en la formació espiritual i religiosa dels feligresos i acollir, acom-
panyar i ajudar moltíssimes persones, especialment els pobres i necessitats. Els di-
ners són necessaris, però també i encara molt més, la col·laboració del voluntariat en
les parròquies i la vida entregada de joves que diuen sí a la crida sacerdotal i com a
sacerdots es posen totalment al servei de la diòcesi.

Celebrem l’Any Sacerdotal amb motiu del 150 aniversari de la mort de sant Joan M.
Vianney, rector d’Ars. El papa Benet XVI ens ha fet aquest obsequi de celebrar un
Any Sacerdotal. La vostra ordenació sacerdotal coincidint amb aquest Any Jubilar
ens ha d’ajudar als sacerdots a agrair el do que ens ha concedit del sacerdoci ben gra-
tuïtament i immerescudament per tal de respondre sempre a la seva crida com a bons
pastors. I a vosaltres, estimats laics i laiques, religiosos i religioses, us ha d’ajudar a
valorar moltíssim el sacerdoci ministerial, a estimar i ajudar els sacerdots i a pregar
per ells i per les vocacions sacerdotals.

Amb motiu d’aquestes ordenacions sacerdotals desitjo expressar l’agraïment del po-
ble de Déu als sacerdots que estan al servei de les parròquies i comunitats, que les
serveixen amb constància i generositat, amb molta paciència i sense perdre mai l’es-
perança. També em plau agrair en nom de tots els sacerdots la col·laboració i cor-
responsabilitat d’una munió de laics i laiques, religiosos i religioses en el treball pas-
toral de les parròquies, arxiprestats, diòcesi, associacions, moviments i escoles
d’Església. Que Déu us ho pagui a tots!

Gràcies als pares i familiars d’aquests diaques que seran ordenats preveres, per tot el
que els heu donat i per la vostra generositat. Gràcies comunitats, parròquies, Semi-
nari, Facultats, per tot el que heu fet en la seva formació.

BAB 149 (2009) - novembre [37] 641

01 Prelat  17/12/09  15:48  Página 641



Joves, el Senyor els ha cridat a ser sacerdots. El Senyor continua cridant a nois a
ser sacerdots. Has escoltat la seva crida? Escoltes el Senyor en la pregària diària?
Si et crida a ser sacerdot, digues sí, seràs molt feliç i faràs molt de bé durant tota la
teva vida.

Homilia del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la missa d’acció de gràcies a la Basílica de Santa Maria del Mar
per la canonització de sant Francesc Coll. Barcelona, 21 de novem-
bre de 2009

Ens hem aplegat amb el cor ple de goig en aquesta entranyable Basílica de Santa Ma-
ria del Mar tan vinculada a l’Orde dels Dominics i a la Congregació de les Germa-
nes Dominiques de l’Anunciata per celebrar l’Eucaristia d’acció de gràcies per la ca-
nonització de l’estimat P. Francesc Coll i Guitart, dominic i fundador d’aquesta
benvolguda congregació religiosa.

En aquesta bellíssima església gòtica, el nostre sant i fundador va predicar la Parau-
la de Déu a una munió de cristians de la nostra estimada ciutat comtal. Perquè sant
Francesc Coll era un predicador constant i itinerant, com correspon a l’Orde dels Pre-
dicadors del qual ell formà part des dels 18 anys fins a la seva mort als 73 anys, mal-
grat les dificultats de no poder viure la major part o gairebé la totalitat de la seva
vida religiosa en un convent dominic a causa de les conseqüències de la desamor-
tització que va sofrir l’Església en el nostre país. 

Amb l’Eucaristia ens unim a tota la família dominicana per donar gràcies a Déu per
la vida i la santedat del P. Francesc Coll i també pel carisma que li va concedir de
fundar les Germanes Dominiques de l’Anunciata, dedicades a l’anunci del missatge
de la salvació de Jesucrist per a tots, lliurades a l’educació de la infància i de la jo-
ventut i de manera molt directa a la joventut femenina que, en el temps de la funda-
ció, estava sofrint l’abandó i la ignorància religiosa, com podia comprovar sant Fran-
cesc Coll en les seves predicacions per tots els pobles de Catalunya. I ell estava
convençut que la manca de formació i la ignorància religiosa eren les causes princi-
pals dels mals del seu temps.

El papa Benet XVI en la seva homilia de la missa de canonització expressava el ca-
risma de les Germanes Dominiques dient-nos que «per tal que la llavor de la Parau-
la de Déu trobés bona terra, Francesc fundà la Congregació de les Germanes Domi-
niques de l’Anunciata, amb la finalitat de donar una educació integral a nens i joves,
de manera que poguessin anar descobrint la riquesa insondable que és Jesús, aquest
amic fidel que mai no ens abandona ni es cansa d’estar al nostre costat, animant la
nostra esperança amb la seva Paraula de vida».

En aquest sentit i tenint en compte la seva vocació de predicador itinerant, les pa-
raules del profeta Isaïes que hem escoltat escauen al nostre sant, perquè Francesc Coll
va rebre l’Esperit del Senyor, fou ungit com a cristià, i fou enviat a portar la Bona
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Nova als desvalguts, a curar els cors adolorits, a proclamar als captius la llibertat, i
tot això ho feia predicant, anunciant la Bona Nova de l’Evangeli Salvador. Era tan
rica la presència de l’Esperit Sant en Francesc, que el mateix sant Antoni Maria Cla-
ret, amic del nostre sant i també predicador itinerant, deia que «quan jo he missionat
en un lloc, el pare Coll encara pot trobar nous fruits, però on ha missionat el pare
Coll, jo ja no tinc res a fer allà».

En l’Evangeli que hem escoltat, el Senyor va parlar a Maria. Fou l’arcàngel Gabriel
que anuncià a Maria la missió excelsa i única que li havia concedit: ser mare del
Fill de Déu per obra de l’Esperit Sant. L’escena de l’anunciació és entranyable i cab-
dal per a la nostra salvació. Tots esperaven amb anhel la resposta de Maria, el seu
«fiat» generós. Déu va parlar a Maria, la va invitar a assumir una missió en bé de la
salvació de la humanitat i Maria va respondre afirmativament.

Sant Francesc Coll amb les seves constants i itinerants predicacions propiciava un
encontre personal dels qui escoltaven la seva paraula amb Déu nostre Senyor. Ens ho
digué Benet XVI en la seva homilia de canonització: «La seva passió va ser predi-
car... seguint la forma de “missions populars”, amb la finalitat d’anunciar i revifar
per pobles i ciutats de Catalunya la Paraula de Déu, ajudant així a les persones a l’en-
contre profund amb el Senyor. Un encontre que porta a la conversió del cor, a rebre
amb goig la gràcia divina i a mantenir un diàleg constant amb Nostre Senyor mit-
jançant l’oració».

Avui, benvolguts, és molt necessari i urgent propiciar l’encontre personal dels homes
i dones, dels nois i noies, amb Jesús. No podem oblidar que, com ens ha dit el Papa
en la seva primera encíclica, s’esdevé cristià per un encontre personal amb una Per-
sona que dóna un nou horitzó a la nostra vida, i aquesta persona és Jesucrist.

Com sant Francesc Coll, tots nosaltres estem cridats per Déu a fer present Jesús als
germans amb el testimoniatge de la nostra vida i amb la nostra paraula. Tanmateix
això demana imitar el nostre sant, que com diu Benet XVI, «Francesc Coll arribava
al cor dels altres perquè transmetia allò que ell mateix vivia amb passió en el seu
interior, el que cremava en el seu cor: l’amor de Crist i la seva entrega a Ell». Això
ens demana a tots, apropar-nos més i més a Jesús, amb la pregària, amb els sagra-
ments, especialment de l’Eucaristia i de la Reconciliació, amb la lectura orant de la
Paraula de Déu i amb compliment fidel de la vocació que hem rebut i de la professió
que tenim i amb l’amor als germans, especialment als pobres i necessitats.

En l’anunciació, Maria va rebre la vocació de ser Mare de Déu i va acceptar-la ben
generosament i la va viure constantment. Tots hem d’escoltar, especialment en els
anys de la nostra joventut, l’anunciació que Déu ens fa de la nostra pròpia vocació.
Nois i noies, escolteu com ho va fer aquella noia de Natzaret, l’anunci de l’arcàngel.
Escolteu quina és la vostra vocació: matrimoni cristià? vida consagrada a Déu com
les vostres estimades Germanes Dominiques de l’Anunciata? nois, sacerdots dioce-
sans? Maria va escoltar en la pregària diària que feia. Va escoltar i va discernir; va
posar una pregunta a l’arcàngel: com es podria fer allò que li anunciava? Discernir,
demanar consell al sacerdot, a les religioses, a les catequistes, als pares. I imitem tots
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Maria, que digué si a la vocació, a la crida que li feia el Senyor. Diguem un sí gene-
rós com el «fiat» de Maria per viure’l per tota la vida amb generositat i joia. 

¡Que bonica que és una vida totalment entregada a anunciar la Bona Nova, l’Evan-
geli de Jesús, l’encontre personal amb el Senyor als nois i noies perquè la seva vida
tingui ple sentit, com estan fent des de sempre les Germanes Dominiques de l’A-
nunciata! L’obra de sant Francesc Coll necessita noies cristianes, generoses i valen-
tes, que vulguin seguir els camins que ell va iniciar amb la seva fundació. Avui de-
manem tots al Senyor per la intercessió de sant Francesc Coll, que cridi moltes noies
perquè segueixin la vida i el carisma, el treball i l’obra de les nostres estimades ger-
manes dominiques.

L’Anunciata especifica el vostre carisma, benvolgudes religioses, per tal de viure l’a-
nunciació que avui hem contemplat, l’anunciació que un dia rebéreu en la vostra prò-
pia vocació i l’anunciació que Déu fa a tota persona a través de la vostra vida con-
sagrada de seguiment amorós de Crist, el vostre espòs. 

L’anunciació és un dels misteris de la devoció tan dominicana del Sant Rosari, mis-
teri de goig que féu possible els altres misteris d’aquesta devoció mariana molt po-
pular i molt rica que ens ajuda molt en la nostra vida cristiana. Gràcies a Maria pel seu
sí, gràcies a sant Francesc Coll pel seu sí, gràcies a vosaltres estimades Germanes Do-
miniques de l’Anunciata pel vostre sí. Que ens ajudi a nosaltres a dir també sí a Déu
en la vocació que rebem.

Paraula i Vida

La germana mort (01/11/09)

Avui es viu al dia. Tenim poc temps per mirar enrere de tant en tant i recordar. Els
dos primers dies de novembre ens ajuden a tenir moments de records per als nos-
tres avantpassats. A l’inici d’aquest mes celebrem la doble festa de Tots Sants i de
la commemoració dels difunts.

La mort és una realitat profundament humana. Sant Francesc d’Assís l’anomenava
«germana mort». Però, alhora, com ens diu el Concili Vaticà II, la mort «és l’enigma
més gran de la vida humana». És certament un enigma que ha preocupat totes les cul-
tures i totes les civilitzacions. Una cultura revela el seu rostre veritable en la mane-
ra d’afrontar el misteri de la mort.

Avui, en la nostra societat, la mort s’amaga tant com es pot. Són ben poques les
persones que moren a casa seva i ben acompanyades de la família.

En el fons, l’home rebutja instintivament la seva desaparició perpètua, perquè és un
ésser de futur. En la intimitat més profunda de l’ésser humà hi ha una llavor d’eter-

644 [40] novembre - BAB 149 (2009)

01 Prelat  17/12/09  15:48  Página 644



nitat que el fa irreductible a la sola matèria, perquè l’home ha estat creat a imatge i
semblança de Déu, que és etern. La mort apareix com la porta que obre els seus se-
crets al misteri del més enllà i de la transcendència.

Els cristians trobem en la nostra fe una sortida molt més airosa, satisfactòria, espe-
rançada i dolça que en la filosofia de Sartre o de Heidegger. La darrera melodia que
escolten les despulles mortals de l’home no són pas les paletades de terra que cauen
sobre el propi taüt; la resurrecció viscuda per Jesús de Natzaret el dia de Pasqua es
farà extensiva a tota la humanitat.

A un cristià la seva fe li comunica esperança davant de la realitat ben crua de la mort.
Crist ressuscitat és penyora de vida eterna per a tots els qui creuen en Ell, que ha
vençut la mort. Ell ens segueix dient: «Jo sóc la resurrecció i la vida; qui creu en
mi, encara que mori, viurà.» La mort per a un creient en Crist és certament el punt fi-
nal de la vida terrenal, però també és l’albada d’una vida nova i feliç en la posses-
sió plena de Déu per a tota l’eternitat. És aquella «major naixença» de què parla el
poeta Maragall.

En l’Antic Testament, Judes Macabeu féu oferir un sacrifici d’expiació pel pecat dels
homes que havien mort en la batalla. I l’autor sagrat del llibre sant comenta: «Era un
gest bo i noble, inspirat per l’esperança de la resurrecció». La pregària pels difunts
forma part de la preocupació general de l’Església.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

La mala premsa del continent africà (08/11/09)

El Sínode sobre l’Església catòlica en el continent africà, que s’ha celebrat al Va-
ticà del 4 al 25 d’octubre, ha analitzat en profunditat la missió de l’Església al servei
de la reconciliació, la justícia i la pau.

Durant aquesta assemblea s’ha denunciat la mala premsa que té actualment Àfrica
en els mitjans informatius del món desenvolupat. Sorprèn, i a la vegada entristeix,
veure l’escàs ressò que els poderosos òrgans de comunicació han donat a l’assem-
blea de bisbes africans en la qual, per cert, s’ha parlat amb realisme dels problemes
de tot un continent ben proper a nosaltres geogràficament, però que tenim molt lluny
en les nostres preocupacions i els nostres propòsits.

Àfrica, avui per avui, és un continent immers en la pobresa i en la misèria. Destros-
sat per les guerres, atrapat pels conflictes, atacat per les malalties. La gent i els po-
bles d’Àfrica ploren i sagnen, escriu un missioner i bon coneixedor de la realitat afri-
cana.

I les perspectives per al futur no són gens bones. Segons estudis recents sobre l’im-
pacte del canvi climàtic en l’agricultura, anuncien que les collites de cereals cauran
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en picat. Això produirà més desnutrició infantil i un increment del preu dels aliments
bàsics. Afectarà els països en vies de desenvolupament i, d’una manera especial, l’À-
frica subsahariana i el Sud-est asiàtic.  

Això no obstant, encara hi ha d’haver lloc per a l’esperança. Perquè, sempre que par-
lem de problemes que depenen dels éssers humans, la darrera paraula la té la huma-
nitat i els recursos espirituals de cada persona i de cada comunitat. És ben signifi-
catiu que Benet XVI, inaugurant el recent Sínode africà, digués que aquest continent
representa un «immens pulmó espiritual» per a «una humanitat que sembla en crisi
de fe i esperança».

«Àfrica —va dir el Sant Pare— és dipositària d’un tresor inestimable per al món sen-
cer: el seu profund sentit de Déu». Tot i això, aquest pulmó podria emmalaltir amb
dues «patologies perilloses» que actualment l’ataquen, i que són d’una banda el
materialisme nihilista i relativista occidental i, de l’altra, el fonamentalisme religiós.
Pel que fa al primer, el Sant Pare va advertir que «el colonialisme del primer món no
s’ha acabat», ja que «ha exportat i continua exportant els seus residus tòxics espiri-
tuals» a uns altres continents i especialment a l’Àfrica.

Una altra realitat important que ha evidenciat aquest Sínode ha estat que l’Església
catòlica s’ha arrelat profundament en la realitat dels pobles africans i que la gran ma-
joria dels bisbes que regeixen les diòcesis del continent són nadius africans. Les co-
munitats cristianes d’aquell continent estan cridades a ser ferment de renovació hu-
mana i espiritual. L’esperança d’aquest continent passa per tots aquells que, dins o
fora d’ell, han entès que s’hi juga un desafiament de vida o de mort, i treballen per
un desvetllament dels pobles africans en tots els ordres.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Recuperar el nivell moral (08/11/09) (Premsa)

Parlar dels valors és i serà sempre un tema actual. Els homes i les dones de tots el temps
necessiten tenir un determinat sistema de valors. I el mateix es pot dir de la societat com
a tal. Un valor és allò que, reconegut i acceptat per la persona o per un determinat
col·lectiu social, afavoreix una plena realització, mou i orienta la conducta de les per-
sones i els grups en el si d’un poble. El beat Joan XXIII, en la seva famosa carta encí-
clica Pacem in terris (any 1963), indicà quatre grans valors que han de presidir el bé
integral de les persones i de les societats: veritat, justícia, amor i llibertat.

És freqüent sentir que actualment hi ha una crisi de valors que comporta una crisi de
la societat. Això és cert, perquè avui són molt diferents d’abans els comportaments
de les persones. La situació de la nostra societat detecta una caiguda força genera-
litzada del nivell ètic i moral, tant personal com col·lectiu. Fets recents evidencien
aquesta caiguda que comporta un perill de desmoralització i de deixar-se anar dient
que «tots fan igual». 
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Tanmateix, s’han aixecat veus que em sembla que mereixen ser molt escoltades
que demanen que no ens desmoralitzem, que no acceptem aquesta davallada del ni-
vell ètic de la nostra societat. Aquesta davallada no es pot pas dir que sigui una rea-
litat exclusiva del nostre poble. Tot el contrari, el fenomen, per desgràcia, és força
general, és gairebé universal. I entre els factors desencadenants de la crisi econòmi-
ca general que patim hi ha un cert consens en reconèixer que un dels seus factors de-
terminants ha estat la caiguda moral, el deixar-se anar vers la deshonestedat i la cob-
dícia a qualsevol preu.

Avui hi ha pensadors que es pregunten si les religions —i entre nosaltres, òbvia-
ment el cristianisme— poden garantir a la societat, com ho varen fer en el passat,
uns valors que siguin com la seva brúixola de navegació de les persones i de la so-
cietat sencera. Sigui quina sigui la resposta que es doni a aquesta pregunta, em
sembla indiscutible que, per al cristians, és una greu obligació d’aquesta hora no
deixar-se desmoralitzar. La presència del mal en el món —amb totes les seves ma-
nifestacions del passat i del present— no hauria de sorprendre mai al cristià. En
el món hi ha una situació de pecat des del principi —el dogma massa oblidat del
pecat original— un pecat personal i estructural, que porta a unes «estructures de
pecat» que sovint inclinen encara més al mal i dificulten la pràctica de l’honeste-
dat i de les virtuts.

No obstant, el centre del cristianisme no és l’anunci de l’imperi i la victòria del
mal, sinó la proclamació de la redempció i la superació del pecat i del mal de tota
mena. L’acceptació de la desmoralització mai no és cristiana, com no ho és tampoc
la desesperança i el desànim, signes de poca fe.

Els fets que han motivat aquest comentari, als cristians ens han de portar a viure i do-
nar testimoni amb els fets que l’antropologia cristiana, desvelant la dignitat inviola-
ble de tota persona, il·lumina i possibilita la realització dels autèntics valors hu-
mans i inspira i sosté el compromís del testimoniatge cristià en la vida personal,
cultural i social.

En una paraula, recuperar el nivell moral de la nostra societat és un important fac-
tor del seu bé comú. Malgrat totes les nostres limitacions, com diu un antic text cris-
tià, «allò que és l’ànima en el cos ho han de ser en el món els cristians».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Mantenir l’Església (15/11/09)

Avui cal parlar d’un tema poc agradable però necessari: l’economia de l’Església. La
missió de l’Església no és guanyar diners, no és acumular recursos materials. La se-
va missió és el que en diem la pastoral. L’Església ha de continuar l’obra de Jesu-
crist arreu del món, que consisteix fonamentalment a anunciar la seva Bona Nova,
celebrar-la i donar-ne testimoniatge.
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Ara bé, qualsevol activitat pastoral necessita d’uns mitjans materials petits o grans.
Això significa que darrere de cada projecte pastoral hi ha gairebé sempre un pres-
supost. Certament, l’acció pastoral necessita d’un suport econòmic per a poder-se
desenvolupar convenientment. Sense aquest suport, l’Església difícilment podria por-
tar a terme les tasques pastorals que demanen els nostres dies.

Per això ja fa anys que estem fent a totes les diòcesis un esforç per arranjar l’eco-
nomia, fer-la ben transparent, donar-la a conèixer a tots i sensibilitzar els cristians en
la responsabilitat que tenim de mantenir la nostra Església i la seva activitat.

És important que tots els cristians ens adonem que l’economia de l’Església ha de ser
una cosa de tots. I sobretot que això ens porti a considerar que normalment qui ha de
mantenir l’Església som nosaltres amb una veritable comunió de béns. Hem avançat
molt, però encara hem de prendre més consciència que els cristians hem d’assumir
totes les conseqüències de professar la fe, que inclou també l’economia, essent so-
lidaris en el manteniment de l’Església.

Per això, el Concili Provincial Tarraconense urgeix «que les vuit diòcesis avancin de-
cididament en el procés per tal d’aconseguir un nivell d’autofinançament suficient
per a sostenir les activitats pastorals necessàries al nostre temps i per a preparar i ini-
ciar els projectes que els reptes pastorals del futur exigeixen ja des d’ara».

Aquest diumenge celebrem la diada de Germanor. Tots els qui formem l’Esglé-
sia som corresponsables de la seva missió. Per això volem compartir el seu soste-
niment, com ho feien els primers cristians. Crida l’atenció que Pau, l’apòstol més
zelós de l’Evangeli, el gran teòleg de Jesucrist i de l’Església, doni una im-
portància tan extraordinària a la col·lecta. Per tal de moure la generositat dels fi-
dels, Pau ens posa davant dels ulls la generositat de nostre Senyor Jesucrist: ell,
essent ric i de condició divina, es va fer pobre per nosaltres per enriquir-nos amb
la seva pobresa.

Hi ha diverses maneres de fer la nostra aportació econòmica per compartir el soste-
niment de l’Església. Una manera de col·laborar es posar la creueta en la declaració
de renda a favor de l’Església. A més, el Concili Provincial «anima i urgeix els fidels
cristians a destinar un tant per cent dels seus ingressos al sosteniment de l’Església
(com a criteri indicatiu podria ser un u per cent), i el qui pot més també ha de ser més
generós».

Aquesta responsabilitat econòmica no té en compte només les necessitats del propi
campanar, sinó de tota la diòcesi. Perquè així es viu la comunió de béns entre totes
les comunitats cristianes de la diòcesi i també entre les diòcesis que formen l’Es-
glésia una i única de Crist.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Jesús, rei (22/11/09)

Pilat preguntà a Jesús: «Ets tu el rei dels jueus?» Ell li respongué amb aquesta afir-
mació: «La meva reialesa no és d’aquest món». Per a tots els cristians, Jesucrist se’ns
presenta com a veritable rei, però d’una manera original i diferent de com són els reis
d’aquest món.

Jesucrist dugué a terme el misteri de la redempció dels homes i sotmeté al seu po-
der tota la creació. Déu va voler fundar totes les coses en el seu Fill estimat. Però
alhora, el nostre creador confià a la humanitat l’obra de la creació, com ens ho re-
corda el Gènesi amb aquestes paraules: «Creixeu, multipliqueu-vos i domineu la
terra.»

És veritat que els cristians vivim en una situació constant de tensió entre el més enllà
definitiu i el més ençà fugisser però present, actual, viscut ara i ací. La fe ens diu que
hem d’orientar tota la nostra vida cap a les coses de dalt, vers aquell conjunt de rea-
litats celestials que Crist ja posseeix plenament. Però, a la vegada, hem de ser fidels
al món que Déu ens ha confiat i cal que tinguem una promptitud diligent envers la
terra, treballant-la amb delit.

Sabem que la salvació de Jesucrist no s’identifica amb la promoció humana. Però no
podem oblidar aquestes paraules del Concili Vaticà II: «Encara que el progrés terre-
nal s’ha de distingir acuradament de la creixença del regne de Crist, amb tot, en
tant que pot contribuir a ordenar millor la societat humana, interessa moltíssim al reg-
ne de Déu. El Regne ja és present en aquesta terra, en el misteri, però quan el Senyor
vindrà serà consumat.»

És aquí a la terra on es juguen els destins eterns i on es prepara la terra nova i el cel
nou envers el qual caminem. Així doncs, cal evitar el divorci entre la fe que profes-
sem i la vida quotidiana i de presència responsable i compromesa en el món.

La voluntat de Déu i la reialesa de Crist sobre la creació tan sols es va realitzant pro-
gressivament a mesura que els homes posen les coses creades al servei real de tota la
humanitat. Som cridats a ser constructors del Regne amb l’anunci de la bona nova de
la Salvació i amb la promoció dels valors de la veritat, de la llibertat, de la justícia,
de la solidaritat, de la dignitat humana i de la comunió fraterna.

Déu ha donat la terra a tot el llinatge humà per al manteniment de tots els seus ha-
bitants, sense excloure ni privilegiar ningú. Aquí es troba l’arrel primera del destí uni-
versal dels béns de la terra. Aquest, per la seva màxima fecunditat i capacitat de sa-
tisfer les necessitats de l’home, és el primer do de Déu, destinat al sosteniment de
la vida humana.

L’apòstol Pau ens diu que «el regne de Déu és justícia, pau i alegria en l’Esperit».
I sant Ciril d’Alexandria ens diu que «només un cor pur pot dir amb seguretat: “Vin-
gui el vostre Regne”». Aquell qui es manté pur en les seves accions, els seus pensa-
ments i les seves paraules, pot dir a Déu: «Vingui el vostre Regne.»

BAB 149 (2009) - novembre [45] 649

01 Prelat  17/12/09  15:48  Página 649



Els cristians hem de distingir entre el creixement del regne de Déu i el progrés de la
cultura i de la societat en què estem compromesos. Aquesta distinció no és una se-
paració. La vocació de l’home a la vida eterna no suprimeix sinó que reforça el seu
deure de posar en pràctica les energies i els mitjans rebuts del Creador per servir en
aquest món la justícia i la pau.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Profetes d’esperança (29/11/09)

La nostra litúrgia comença un any nou. El temps que anomenem Advent, del qual
avui és el primer diumenge, és el temps litúrgic que ens prepara, durant quatre set-
manes, per a la celebració de les festes de Nadal.

En aquestes dies freds i curts de desembre l’Església posa a la boca dels cristians
aquesta súplica i aquesta pregària: «Veniu, Senyor Jesús.» Per Nadal fem memòria
del naixement de Jesús a Betlem. Fou aquella, una vinguda humil, plàcida, sense so-
roll. Tanmateix era el Fill de Déu que naixia en un pessebre i que amb la seva en-
carnació capgirava el món.

En la celebració de l’Advent coexisteixen tres dimensions històriques: l’espera del
naixement del Salvador, viscuda anhelosament durant llargs segles pel poble de Déu
de l’Antiga Aliança; l’esdeveniment de l’encarnació i del naixement del Verb fet ho-
me en la plenitud del temps, i la seva futura manifestació al final de la història.

L’Advent és el temps de l’espera. En la societat actual l’esperança resulta rara. Es
respira més aviat resignació, desencís i fins i tot frustració i desesperació. El nostre
món té molta necessitat d’esperança. Però ara parlem de la veritable esperança que
té les seves arrels en la fe i que s’alimenta de l’amor.

Només pot tenir esperança aquella persona que creu que Déu l’estima. D’aquesta
convicció neix l’esperança, perquè qui creu que Déu és amor creu que Déu ens ha es-
timat tant que envià el seu Fill al món per salvar-nos. Aquesta profunda convicció
creient fonamenta una esperança confiada i joiosa. Per això, l’alegria de l’Advent és
dolça i profunda, perquè no brolla de l’esperança humana, tan sovint assentada so-
bre il·lusions vanes, sinó de l’esperança cristiana, que mai no enganya perquè es fo-
namenta sòlidament en la certesa de les promeses divines.

L’acte d’esperança cristiana inclou diferents aspectes units entre ells: l’espera de la sal-
vació futura en la definitiva revelació del Crist glorificat; el coratge pacient i perseve-
rant que no cedeix al desànim en les tribulacions, i l’actitud de llibertat i audàcia d’es-
perit que confia i es gloria únicament en l’amor de Déu i en la salvació de Jesucrist.

És ben veritat que el misteri de l’home només s’aclareix de debò en el misteri del
Verb encarnat. Jesucrist, en la mateixa revelació del misteri del Pare i del seu amor,
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manifesta plenament l’home al mateix home i li fa conèixer la seva altíssima voca-
ció. El Fill de Déu, per la seva encarnació, s’ha unit d’alguna manera a cada home:
va treballar amb mans d’home, pensà amb enteniment humà, actuà amb voluntat hu-
mana i estimà amb cor d’home. Nascut de Maria verge es féu de debò un dels nos-
tres, semblant en tot a nosaltres, tret del pecat.

L’Advent ha d’accentuar en nosaltres la convicció que Jesús ve contínuament a la
nostra vida. Això ha d’augmentar en nosaltres l’actitud de conversió a fi que la nos-
tra disposició espiritual sigui la d’estar atents al que el Senyor espera de nosaltres,
ben oberts als signes dels temps en les circumstàncies ordinàries de la nostra vida.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Notes de premsa

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de premsa

Ordenació de tres preveres diocesans a la catedral de Barcelona

Ahir diumenge, 15 de novembre, el cardenal Lluís Martínez Sistach ordenà tres nous
preveres de l’arquebisbat de Barcelona en una cerimònia que tingué lloc a la cate-
dral.

Es dóna la circumstància que els tres nous preveres arriben al sacerdoci en una edat
madura. Mn. Ignasi Torrent Portabella té 62 anys. És economista i exercí un alt càr-
rec en el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Després fou durant
uns anys el gerent de la Delegació Diocesana d’Economia. Actualment és vicari a
la parròquia de Santa Maria de Badalona.

Els altres dos preveres ordenats ahir són Esteve Espín Cifuentes, de 46 anys, que fins
ara ha col·laborat com a diaca a la parròquia de la Mare de Déu dels Desemparats, de
l‘Hospitalet de Llobregat, i que serà destinat a les parròquies del Masnou, i Franciso
Javier Prieto Ordàs, de 41 anys, originari de León, que actualment és vicari de la
parròquia de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona. Tots dos han tingut també ex-
periència laboral abans d’entrar al Seminari.

El cardenal Martínez Sistach, en l’homilia de la missa d’ordenació, expressà el seu goig
per poder ordenar tres nous preveres en el curs de la celebració de l’Any Sacerdotal.
Invità els nous preveres a viure en una íntima unió amb el Crist i a donar testimoniat-
ge que no tot acaba en aquesta vida, sinó que hi ha una vida que transcendeix el temps
i el món actuals. També proposà els nous preveres, com a model de santedat, figures
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del clergat diocesà de Barcelona, com sant Josep Oriol i el beat Pere Tarrés, i esmentà
dues properes beatificacions de preveres que tindran lloc a l’arquebisbat de Barcelo-
na durant l’any 2010, la del doctor Josep Samsó, a la ciutat de Mataró, on fou rector de
la parròquia de Santa Maria, i la del pare caputxí Josep Tous, fundador de les Religio-
ses Caputxines de la Mare del Diví Pastor, a la ciutat de Barcelona.

Durant l’homilia, el cardenal va tenir unes sentides paraules d’agraïment dirigides als
preveres de la diòcesi, «que fan un gran servei a les nostres comunitats cristianes sense
perdre mai l’esperança». Les seves darreres paraules foren una crida els nombrosos jo-
ves que participaven en la celebració, als quals digué que es preguntessin si Déu els de-
manava seguir el camí del sacerdoci ministerial, un camí que permet «donar plenitud a
una vida fent un valuós servei a les comunitats cristianes i a la vegada a tota la societat».

Barcelona, 16 de novembre de 2009

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de premsa

Nota als mitjans de comunicació sobre la beatificació del Dr. Josep
Samsó a Mataró

S’ha confirmat ja que el Dr. Josep Samsó i Elias (Castellbisbal, 1887-Mataró, 1936),
que fou rector de la basílica de Santa Maria de Mataró, serà beatificat el proper 23
de gener de 2010, a les 11.30 h, a l’esmentada basílica. Serà la primera beatificació
que es farà a Catalunya des del segle XII, seguint les disposicions que sobre les bea-
tificacions i canonitzacions ha donat el Sant Pare Benet XVI. 

Per tal de preparar degudament l’acolliment dels professionals informadors que vul-
guin fer informació de l’acte, els demanem que es vulguin inscriure prèviament a
l’Oficina de Premsa de l’Arquebisbat de Barcelona (carrer del Bisbe, 5. 08002 Bar-
celona, tel. 93 270 10 13, e-mail: encarna@arqbcn.cat), indicant el nom del mitjà in-
formatiu, el nom de la persona o persones que faran la informació, si es tracta de
redactors o de fotògrafs, i quines necessitats tècniques preveuen que necessitaran, ai-
xí com si es traslladaran a Mataró en cotxe o amb unitat mòbil, a fi de poder prepa-
rar uns espais d’aparcament necessaris.

Els agrairem que vulguin fer les inscripcions a la nostra Delegació durant tot el mes
de desembre de 2009, a fi de disposar de les previsions informatives a partir dels pri-
mers dies del mes de gener de 2010. Gràcies per endavant.

Amb una salutació cordial,

Arquebisbat de Barcelona
Delegació de Mitjans de Comunicació

Barcelona, 30 de novembre de 2009
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Declaracions del Sr. Cardenal Arquebisbe sobre la beatificació del
Dr. Josep Samsó

«Avui també necessitem testimonis i exemples com els del rector de Santa Maria de
Mataró.»

El cardenal Lluís Martínez Sistach convida la ciutat de Mataró i la diòcesi de Bar-
celona a preparar-se espiritualment per a la beatificació.

(Declaracions a Carme Munté, del setmanari «Catalunya Cristiana», del 12 de no-
vembre de 2009, pàg. 5). 

La beatificació del Dr. Josep Samsó serà la primera que es farà a Catalunya.
Què significarà per a la diòcesi de Barcelona i per al conjunt de l’Església ca-
talana?

Sí, serà la primera beatificació que se celebrarà a Barcelona i a Catalunya seguint les
disposicions de Benet XVI. Com es recordarà, el Sant Pare actual ha decidit que les
beatificacions es facin a les diòcesis, mentre que les canonitzacions se celebren a Ro-
ma. És un motiu de goig tenir l’exemple d’un sacerdot màrtir de casa nostra, que po-
dem imitar, i serà un fet històric participar en la celebració de la beatificació del Dr.
Josep Samsó a Mataró, ciutat on ell fou rector i on sofrí el martiri al cementiri d’a-
quella ciutat.

Què destacaria de la figura del Dr. Samsó?

Destacaria que el Dr. Samsó va viure intensament la seva vocació com a sacerdot.
Feia el millor possible el que havia de fer. Era un bon rector i es lliurava amb amor
i generositat a tots els feligresos, tractant amb exquisit respecte totes les persones al
marge de la seva condició cultural o social. Atenia amb aquest tracte persones relle-
vants i infants de la catequesi, els rics i els pobres. El Dr. Samsó fou un gran cate-
quista. El mateix bisbe de Barcelona Manuel Uririta va dir: «El Dr. Samsó és el pri-
mer catequista de la diòcesi». La seva activitat i competència catequètica el van
portar a disposar d’un bon nombre de catequistes i va organitzar cursos de formació
per tal que la catequesi s’adaptés a la mentalitat dels infants. La seva obra més co-
neguda en aquest sentit és la seva Guia per a catequistes i directors de catequesi
(1936). El seu testimoni sacerdotal durant les setmanes que estigué empresonat a Ma-
taró fou exemplar i sofrí el martiri perdonant els seus executors, aquell 1 de setem-
bre de 1936, tot dient-los que els perdonava com Jesús havia perdonat els qui el
clavaren a la creu.

Què aporta aquesta beatificació, especialment si tenim en compte que la beati-
ficació s’emmarca en l’Any Sacerdotal?

La beatificació se celebra per a nosaltres, per tenir un testimoni i un intercessor a prop
de Déu, per tal que nosaltres l’imitem i estimen més Déu i els germans, és a dir,
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perquè siguem més bons cristians. I és un do de Déu que la beatificació del Dr. Sam-
só, sacerdot, rector i màrtir, s’esdevingui en aquest Any Sacerdotal que estem cele-
brant i que vol ajudar els sacerdots a viure més intensament el do del sacerdoci i
del ministeri sacerdotal, tot recordant el sant rector d’Ars, Joan Maria Vianney, i tam-
bé el nostre beat Josep Samsó, que ho serà ben aviat. I també ajudarà la resta del
poble de Déu a valorar i estimar més i més la figura i el ministeri dels sacerdots, pre-
gant per ells, i els encoratjarà a demanar constantment a Déu vocacions sacerdotals.

Moltes persones es poden preguntar per què la causa del Dr. Samsó no es va
incloure en la causa de beatificació de 300 màrtirs de Barcelona

Històricament no sé com va anar, però penso que ha anat bé, perquè la causa de bea-
tificació del Dr. Samsó només l’inclou a ell, i així, he pogut demanar al Sant Pare que
permetés de celebrar aquesta beatificació coincidint amb el mil·lenari del temple de
la parròquia de Santa Maria, de Mataró, i el Papa ho ha coincidit ben generosament
i ho agraeixo moltíssim. Penso que és bonic i providencial poder celebrar a la basí-
lica de Santa Maria, de la qual fou rector el Dr. Samsó, la seva beatificació coinci-
dint amb aquest mil·lenari.

Sempre que es beatifica un màrtir de la guerra civil, hi ha veus en contra. En
quin sentit, però, l’Església de Barcelona vol viure aquesta beatificació com un
acte de reconciliació?

Proclamar un beat és ajudar els cristians perquè estimem més Déu i els germans, i
aquest amor inclou l’acolliment, el perdó, la reconciliació amb tothom. Tanmateix, en
el cas del Dr. Samsó, aquest missatge de perdó i reconciliació s’intensifica, ja que ell
lliurà cruentment la seva vida perdonant. Crec que avui també necessitem testimonis
i exemples com els del rector de Santa Maria de Mataró, per tal d’estimar-nos més, de
perdonar-nos més i fer que la convivència del nostre país sigui més fraternal.

Tenim entès que vostè va voler visitar personalment la filla de Joan Peiró, mi-
nistre d’Indústria durant la II República. Què ens pot explicar de la trobada i
de les motivacions que el van portar a reunir-se amb Guillermina Peiró?

Vaig visitar la senyora Guillermina Peiró, filla de Joan Peiró, a Mataró, perquè el seu
pare sentia estima i respecte pel Dr. Samsó, ja que aquest va perdonar el seu fill per
uns fets esdevinguts el matí del 6 d’octubre del 1934 a l’església parroquial, i volia
alliberar de la mort el rector de Santa Maria de Mataró. La conversa que vaig tenir
amb ella fou molt interessant i cordial, coincidint en la necessitat que tenim avui de
perdó i reconciliació, per tal de construir una convivència rica de valors i més fra-
ternal.

Quina crida faria al conjunt de la ciutat de Mataró i de l’Església de Barcelo-
na i de Catalunya per preparar-se per a aquesta beatificació?

Faig una crida a tota l’arxidiòcesi, i especialment a la ciutat de Mataró, a preparar-se
espiritualment per a aquesta històrica beatificació que celebrarem el 23 de gener
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del 2010, a la basílica de Santa Maria. Els bisbes de les tres diòcesis que formaven
l’arxidiòcesi de Barcelona, abans de la divisió d’aquesta, fem públic un escrit invi-
tant tots els diocesans a participar-hi. Amb motiu de l’Any Sacerdotal, els bisbes de
Catalunya invitarem tots els sacerdots de les diòcesis catalanes a una jornada sacer-
dotal participant en l’eucaristia de la beatificació del Dr. Samsó, el dia 23 de gener
de 2010.

Article del Sr. Cardenal sobre l’avortament (Diari Avui)

L’Església davant l’avortament 

Quan l’Església intervé per recordar la seva posició sobre un tema determinat, en al-
guns mitjans fàcilment es presenta la informació com si fos una imposició que l’Es-
glésia catòlica vol fer a tota la societat o com una ingerència en l’àmbit de les deci-
sions polítiques.

Davant el fet de l’avortament i en concret davant del nou projecte de llei de la inter-
rupció voluntària de l’embaràs, que properament s’ha de votar al Congrés, la posició
dels bisbes ha estat clara. L’Església continuarà proclamant el valor incondicional i
la grandesa de la vida humana i, en conseqüència, el rebuig de l’avortament provo-
cat. No es pot presentar l’avortament com un dret. La mateixa Constitució de 1978
proclama que «tots tenen dret a la vida». I considerem incomprensible que es per-
meti avortar a una adolescent de 16 anys sense l’autorització dels seus pares.

La defensa de l’infant des de la seva concepció i en els primers passos de la seva
vida ha estat una pràctica constant en l’Església des dels primers moments de la se-
va existència. I m’atreveixo a pensar que l’Església, amb aquesta posició, no està so-
la, sinó que pot comptar amb la solidaritat de moltes persones que es mouen per
criteris només bàsicament humanístics i fins i tot de política demogràfica, encara que
aquestes reflexions ens portarien lluny. En tot cas, em sembla clar que l’avortament
no és només un problema religiós o de moral cristiana. És també un problema humà,
un problema antropològic. L’avortament és un recurs que no pot agradar a ningú que
estimi la vida humana.

L’Església, com li agradava de recordar a Joan XXIII, és mare i mestra. Com a
mestra, recorda el missatge meravellós que la vida humana és un do de Déu, que
Ell ens ha donat el manament de «No mataràs» i que el nasciturus des del primer mo-
ment de la seva concepció és un ésser humà, amb la dignitat de la persona, estima-
da per Déu, que té el dret a néixer i que necessita de la protecció dels pares i de la so-
cietat. Aquest respecte a la vida humana és un element molt important del bé comú,
que ha de cercar sempre la legislació civil.

Tanmateix, l’Església no pot oblidar que és també mare. Per això, la claredat en la
defensa del dret a la vida del nasciturus, ha d’anar acompanyada amb una actitud d’a-
colliment de les dones que, sovint en circumstàncies molt penoses, han fet recurs a
l’avortament. És injust dir que l’Església, quan va contra l’avortament, vol que les
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dones que han recorregut a la interrupció voluntària del seu embaràs vagin a la pre-
só. De fet, l’Església no només predica el respecte a la vida, sinó que també hi tre-
balla i, dins de les seves possibilitats, hi treballarà en el futur. Hi ha congregacions
religioses i ONGs que ajuden les dones en estat de gestació perquè no es vegin
obligades a avortar per manca de mitjans o d’acollida.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Secretaria General

Ordes sagrats

Confereix l’Emm. i Rvdm. Sr. Lluís Martínez Sistach, cardenal arquebisbe de Bar-
celona a la parròquia de l’Immaculat Cor de Maria de Barcelona, el catorze de no-
vembre de dos mil nou.

Diaconat:
Shinto Thomas Pullikatil, CMF, 

Confereix l’Emm. i Rvdm. Sr. Lluís Martínez Sistach, cardenal arquebisbe de Bar-
celona la Santa Església Catedral Basílica de Barcelona, el quinze de novembre de
dos mil nou.

Presbiterat:
Esteve Espín Cifuentes
Francesc Xavier Prieto Ordás
Ignasi Torrent Portabella

Ministeris

Confereix l’Excm. i Rvdm. Sr. Sebastià Taltavull Anglada, bisbe auxiliar de Barcelo-
na, a la parròquia de Crist Redemptor de Barcelona, el vint de novembre de dos mil nou.

Admissió als ordes:
Miquel Adrover Santamaria
Josep Agulló Moscardó

Nomenaments parroquials

P. Pere Borràs Duran, SJ, administrador parroquial de la parròquia de la Mare de Déu
de Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat.
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P. Juan José Bermúdez Abuin, CRS, vicari de la parròquia de la Mare de Déu del Ro-
ser de Badalona.

Mn. Esteve Espín Cifuentes, vicari de la parròquia de Sant Pere del Masnou.

Mn. Esteve Espín Cifuentes, vicari de la parròquia de la Mare de Déu del Pilar del
Masnou.

Mn. Francesc Xavier Prieto Ordás, vicari de la parròquia de la Mare de Déu de Lour-
des de Barcelona.

Mn. Ignasi Torrent Portabella, vicari de la parròquia de Santa Maria de Badalona.

Mn. Joan J. Villegas Acién, adscrit a la parròquia del Sagrat Cor de Barcelona.

Mn. Josep Vidal Perelló, diaca adscrit a la parròquia de la Mare de Déu de la Mercè
i Sant Miquel Arcàngel de Barcelona.

Nomenaments no parroquials

Mn. Ramon Batlle Tomás per al càrrec de notari secretari de la Cúria de Justícia de
l’Arquebisbat.

Mn. Josep Lluís Calvís, arxiprest de l’Arxiprestat de Badalona Sud.

Mn. Josep Soler Llopart, arxiprest de l’Arxiprestat de Sant Andreu.

Gmà. Mariano Santamaría Rodríguez, fms, vicepostulador de la Causa de canonit-
zació de la serventa de Déu Rosa Deulofeu González.

P. Enric Puig i Jofra, sj, secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Cata-
lunya, per quatre anys.

Mn. Josep Pavia Simó, confirmació del càrrec de consiliari de l’Associació de Nos-
tra Senyora del Lledó de Barcelona, per cinc anys.

Mn. Manuel Valls Serra, assistent eclesiàstic diocesà de la Fraternitat de Comunió i
Alliberament.

Gna. Roser Serra Budallés, religiosa Sagrat Cor, animadora espiritual de la Secció
diocesana de Barcelona de l’associació Ciegos Españoles Católicos —CECO—.

Fundació Privada Hospital de l’Esperit Sant: nomenament de dos patrons, per a qua-
tre anys: P. Àngel Soctti, B. i Gna. Anna Oliveres Saurina.
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Sr. Rodrigo Pellicer Beltrán, confirmació del càrrec de president de l’Associació de
Nostra Senyora del Lledó de Barcelona, per quatre anys.

Institucions d’ensenyament superior

El Gran Canceller de la Facultat de Filosofia de Catalunya nomena professor extra-
ordinari el Dr. Ignasi Fuster Camp.

El Gran Canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya nomena vicedegà per un
any el Dr. Gaspar Mora Bartrés.

Erecció nova casa religiosa

El Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona dóna el seu consentiment perquè les
Germanetes de l’Assumpció erigeixin una nova casa a Barcelona, al carrer Rasos
de Peguera 49, 6è 2a, demarcació parroquial de la parròquia de Sant Bernat de
Claravall.

Cartes

Edició de la Carta pastoral per a l’aplicació del nou 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 i dirigents de moviments, associacions i altres en-
titats diocesanes

Benvolguts i benvolgudes, Déu vos guard,

Per indicació del Sr. Cardenal Arquebisbe us enviem un exemplar de l’edició impresa
de la seva Carta Pastoral «Anuncieu a tothom l’Evangeli», per a l’aplicació del Pla
Pastoral Diocesà 2009-2011.

Se n’ha preparat també una edició en castellà. De totes dues versions, se n’ha
fet una edició prou àmplia com perquè pugui arribar a tothom, perquè es con-
verteixi en eina de treball pastoral. Sapigueu que a la Secretaria General de l’Ar-
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quebisbat us podem facilitar tants exemplars com us calgui per difondre aquesta
publicació.

Amb la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari General i Canceller

Barcelona, 6 de novembre de 2009

Carta sobre diverses iniciatives amb motiu de l’Any sacerdotal

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 i dirigents de moviments, associacions i altres en-
titats diocesanes

Benvolguts, Déu vos guard,

Com sabeu, enguany el Sant Pare Benet XVI ha convocat un any sacerdotal amb mo-
tiu del 150è aniversari de la mort de sant Joan Maria Vianney. Amb aquest motiu
s’estàn duent a terme diverses accions en l’àmbit diocesà.

El Sr. Cardenal dirigeix a tots els diocesans una carta per impulsar la pastoral voca-
cional, proposant 14 actuacions concretes en aquest àmbit.

Us adjunto també l’estampa publicada per l’arquebisbat amb la Pregària per a l’Any
Sacerdotal 2009-2010.

A la Secretaria General de l’Arquebisbat trobareu a la vostra disposició tants exem-
plars com en necessiteu de totes dues.

Amb la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 6 de novembre de 2009

NOTA: La carta anava acompanyada del text de la carta enviada als diocesans pel Sr.
Cardenal Arquebisbe el 20 d’octubre de 2009, i pel text de les 14 actuacions voca-
cionals (cf. BAB, octubre de 2009)
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Carta sobre els exercicis espirituals de gener de 2010

Als preveres de l’Arquebisbat de Barcelona

Benvolguts, Déu vos guard.

Tal com indica el Sr. Cardenal Arquebisbe en la seva comunicació d’avui, el P. Ce-
brià Pifarré, OSB dirigirà una tanda d’exercicis espirituals adreçats a tots els preve-
res de l’Arquebisbat.

Concretem-ne ara ja els detalls, a fi que fins a inicis del proper mes de gener els pre-
veres interessats a assistir-hi puguin comunicar-ho a la Secretaria General de l’Ar-
quebisbat (tel. 93 270 10 12 - fax 93 270 13 03 - aarias@arqbcn.cat).

Els exercicis començaran el dilluns dia 11 de gener de 2010, a dos quarts d’onze
del matí, fins al divendres 15 després de dinar1.

El lloc: Casa d’espiritualitat de la Immaculada, c. Edith Llauradó 22, 08391 Tiana,
tel. 93 395 41 11. Es disposa d’habitacions individuals.

El preu serà aproximadament de 44 e per persona/dia de pensió completa.

Amb la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller 

Barcelona, 12 de novembre de 2009

Carta als preveres de l’Arquebisbat sobre la Trobada Internacional
de Sacerdots a Roma

Benvolguts, Déu vos guard.

El Sr. Cardenal Arquebisbe envia una carta a tots els preveres de l’Arxidiòcesi
convidant-nos a participar a la Trobada Internacional de Sacerdots a Roma que
el Sant Pare ha convocat del 9 a l’11 de juny de 2010 amb motiu de l’Any Sacer-
dotal.

Com es va anunciar fa unes setmanes, l’Arquebisbat ha organitzat un pelegrinatge
que sortirà de Barcelona el dia 8 de juny, per tal que tots els preveres de l’Arxidiò-
cesi que vulguem assistir-hi puguem fer-ho junts.

1 Cal portar l’alba, estola blanca i el llibre de la Litúrgia de les Hores.
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L’agència «Ruth Travel» tindrà cura dels aspectes logístics del viatge, l’allotjament
i l’organització. Aquesta agència ha preparat un díptic informatiu sobre el Pelegri-
natge i un full d’inscripció que adjuntem a aquesta tramesa.

De cara a poder fer la reserva dels vols i l’allotjament, l’agència «Ruth Travel» ens
posa com a data límit per a la inscripció al viatge el proper 15 de desembre de 2009.
El full d’inscripció s’ha de fer arribar directament a la mateixa agència:

Ruth Travel, 
València 247, 1r 1a B,
08007 BARCELONA

Tel: 93 467 32 44 – Fax: 93 487 31 17
info@ruthtravel.es

No hi haurà cap llistat d’inscripcions a la Secretaria General de l’Arquebisbat.
Amb la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 23 de novembre de 2009

In pace Christi

Mn. Enric Poch Guasch

Morí en la pau de Crist a Barcelona el dia 1 de novembre de 2009, festivitat de Tots
Sants, als 80 anys d’edat. El Sr. Cardenal Arquebisbe, els altres bisbes i tot el presbi-
teri varen publicar una esquela, en els diaris en què es publiquen habitualment, comu-
nicant-ho als fidels i demanant-los que l’encomanessin a la misericòrdia del Senyor.

Mn. Enric Poch Guasch nasqué a Barcelona el 13 de juliol de 1929. Estudià al Se-
minari Conciliar de Barcelona i pertanyia al mateix curs que el Sr. Cardenal Arque-
bisbe. Fou ordenat prevere el 17 de setembre de 1961, a l’església de Santa Maria de
Cornellà. Fou vicari de Mollet del Vallès, i de la parròquia de la Santíssima Trinitat,
de Vilafranca del Penedès. També va col·laborar pastoralment a la basílica del Pi, de
Barcelona.

Les exèquies varen celebrar-se el 3 de novembre a la basílica de Santa Maria del Pi.
Presidí la celebració eucarística el Sr. cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sis-
tach, que concelebrà amb un grup de preveres, entre els quals hi havia Mn. Gaietà de
Casacuberta, rector de la parròquia, i altres membres del presbiteri diocesà i del cler-
gat de la parròquia, com Mn. Joan Batlles, Mn. Josep M. Totosaus, Mn. Frederic Rà-
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fols, Mn. Josep Casas Vaqués, Mn. Salvador Torres, Mn. Alfred Sabaté, secretari par-
ticular del Sr. Cardenal Arquebisbe i altres. També hi varen assistir altres companys
de curs de Mn. Poch. Actuà com a diaca Mn. Ferran Singla. 

A l’homilia el Sr. Cardenal Arquebisbe, va exposar, en primer lloc, el sentit cristià de
la mort i del misteri pasqual de Jesucrist. «Aquesta celebració —va dir— ens parla
de la mort, perquè tenim davant les despulles mortals del nostre germà, sacerdot
del presbiteri diocesà de Barcelona. Però el ciri pasqual que crema davant del seu fè-
retre ens parla de la resurrecció de Jesús. Jesús és el camí que ens porta a la Jerusa-
lem celestial. El que és específic dels cristians és la fe en la resurrecció, el do de la
fe en Crist mort i ressuscitat, vencedor del mal i de la mort».

Després va recordar la cerimònia de l’ordenació dels membres del curs al qual per-
tanyia Mn. Poch i ell mateix, el 17 de setembre de1961, a la parròquia de Santa
Maria de Cornellà i els propòsits que feren, en rebre l’ordenació, de servir Déu i els
germans com a preveres de la diòcesi de Barcelona.

Finalment, el Sr. Cardenal va dir que Mn. Poch havia lliurat la seva vida sobretot als
pobres i marginats, per mitjà del seu treball en obres al servei de la reinserció social
dels més necessitats de la nostra societat, com OBINSO i IRES. «Gràcies, Mn. Poch
—acabà dient el Dr. Martínez Sistach—, pel teu servei a l’Església, a la diòcesi i
sobretot als pobres i marginats. Qui agafarà ara la torxa d’aquest apostolat? Hem de
tenir consciència clara que el ministeri sacerdotal és indispensable a l’Església i hem
de pregar i treballar per promoure les vocacions sacerdotals. Que Mn. Poch ara, des de
Déu, intercedeixi per tots els pobres i marginats».

Que Mn. Poch reposi en la pau de Crist, perquè hagi pogut dir davant de Jesús aques-
tes paraules que figuraven en el recordatori de la seva defunció: «Ah, Senyor, sóc
el vostre servent, ho sóc des del dia que vaig néixer». (Salm 115,16).
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Consell Pastoral Diocesà

Crònica de la primera reunió del trienni
2009-2012 (28/11/09)

El dissabte 28 de novembre de 2009, de les 10.30 fins a les 13.30 h, es reuneix a la
sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona (c. Diputació, 231), en la seva
sessió constituent el nou Consell Pastoral Diocesà (CPD) per al trienni 2009-2012.
Acompanyen al Sr. Cardenal Arquebisbe en la presidència Mons. Sebastià Taltavull,
bisbe auxiliar i vicari general; Mn. Sergi Gordo, secretari general i canceller, que ac-
tua com a secretari durant tota la reunió, en no procedir en aquesta reunió a l’elecció
dels membres del Secretariat del CPD; i Mn. Salvador Bacardit, vicari episcopal de
la Zona Pastoral 3, que actua com a moderador.

1. Pregària i salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe

S’inicia el treball amb la pregària de Tèrcia. 

El Sr. Cardenal saluda tots els membres del CPD i els agraeix l’acceptació de l’encàrrec
de ser consellers, fet que suposa sacrificar una part del propi temps lliure car, per raons
pràctiques, les reunions s’acostumen a celebrar el dissabte al matí. El Sr. Arquebisbe
manifesta la seva plena confiança en tots els membres que formen part del CPD i re-
marca que necessita dels consells de tots ells, així com també necessita dels consells dels
preveres, que ja tenen el seu propi organisme, que és el Consell Presbiteral (CP).

A continuació, explica la naturalesa, funcions i finalitats d’aquest organisme bo i re-
cordant la doctrina sobre el CPD del Concili Vaticà II (Decret Christus Dominus,
núm. 27) i del Codi de Dret Canònic (núm. 511-514). El Sr. Cardenal subratlla que
la finalitat d’aquest organisme consisteix en estudiar les qüestions pastorals de la diò-
cesi i treure’n conclusions pràctiques que orientin el bisbe, i això per tal que l’Es-
glésia diocesana pugui realitzar la seva missió. 

Si un tema és tractat per diversos consells, primer convé que el tracti el CPD, en el
qual hi ha una representativitat de tot el poble de Déu, i que després passi al CP, el qual
estudia el tema més en ordre al govern de la diòcesi i a la operativitat, i del CP que
passi al Consell Episcopal i a les delegacions respectives a fi de posar-ho en pràcti-
ca. D’aquesta manera els tres consells queden integrats en el servei a la diòcesi.
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El do del consell el rebem de Nostre Senyor i cal aconsellar mirant el bé de tota l’ar-
xidiòcesi, sempre presidits pel principi eclesial de la comunió. 

2. Constitució del nou CPD i presentació dels seus membres

Es llegeix el nom dels membres del CPD i amb l’acceptació del càrrec per part dels
nous membres, queda constituït aquest organisme. Tot seguit es procedeix a la pre-
sentació dels nous membres, als qual se’ls lliura el seu nomenament (Els noms es pu-
bliquen en aquest mateix Butlletí de l’Arquebisbat de Barcelona a la secció de no-
menaments de la Secretaria General).

3. Funcions del Secretariat del CPD

Es llegeixen diversos articles dels estatuts del CPD relatius a les funcions atorgades
a aquesta organisme diocesà. 

Es comunica que en aquesta primera reunió, contràriament al que inicialment estava
previst, no es procedirà a l’elecció dels membres del Secretariat del CPD, el qual té
cura de la preparació de les sessions. Això és durà a terme en la propera reunió,
atès que encara no han estat elegits ni nomenats alguns membres representants d’ar-
xiprestats i d’àmbits funcionals.

4. Memòria del CPD 2005-2009

Mn. Sergi Gordo, secretari general i canceller, presenta la memòria dels temes tre-
ballats durant el passat quadrienni en el CPD i de llur seguiment.

4.1. Pla Pastoral Diocesà (exposat per Mn. Toni Roman, Mn. Manuel Claret i Mn.
Josep Urdeix). Les propostes del CPD varen ser tingudes en compte a l’hora de con-
cretar el Pla Pastoral i els seus objectius i accions.

4.2. Transmissió de la fe als joves (exposat pel Sr. Francesc Torralba). A partir d’u-
na gran constatació, que és el buit simbòlic amb arrels en dues generacions (de 50
anys cap avall), es va dir: què fem per als joves i amb ells. Una necessitat: que els ca-
pellans treballin amb els laics. Cal que hi hagi relació entre escoles, moviments i
parròquies. Fan falta comunitats càlides, sense caure en la sobreprotecció. Al testi-
moni no s’hi arriba per mitjà del marketing o la planificació, però cal acostar-se a ells
i trobar el llenguatge d’avui. Cal entendre la joventut com un procés, com un camí.

4.3. Catecumenat (exposat per Mn. Felip-Juli Rodríguez). Consells dels CPD: es va-
lora que el catecumenat sigui un camí d’invitació i no d’imposició. Es recomana que
es distingeixi nítidament entre el procés de catecumenat, orientat als adults, i la ca-
tequesi que es projecta sobre els infants. Es recomana que el procés sigui seriós i a
la vegada suficientment flexible per adaptar-se a les realitats particulars i a cada con-
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text eclesial. Es recomana la formació de laics i laiques que acompanyin els catecú-
mens en el seu procés de descobriment del Crist.

4.4. Laics: viure la frontera (exposat pel Dr. Salvador Pié). Consells i constata-
cions del CPD: Els laics estem presents a tots els àmbits de la societat, però la qües-
tió és si els vivim des del nostre sentir-nos cristians. Sovint vivim el testimoni amb
por i vergonya. Caldria que els laics ens impliquéssim més en les estructures civils
que ja existeixen. Per aquest «sortir fora» cal formació, tant de la realitat com dels
fonaments cristians (teologia del laïcat, doctrina social de l’Església, Concili Vaticà
II…). Cal que ens sentim acollits i acompanyats des de l’Església: que les parròquies
acullin grups, moviments, trobades de reflexió. Que ens convidin a l’enviament, no
a tancar-nos i protegir-nos. També des de la celebració de l’eucaristia ens hem de sen-
tir cridats a comprometre’ns en la vida social. 

4.5. Pastoral d’immigració (exposat per Mn. Josep M. Jubany). Consells del CPD:
fer pedagogia de la immigració a les nostres comunitats, encaixar les diferents reli-
giositats, reflexionar sobre l’ús de la llengua, integrar la reflexió sobre la immigra-
ció a totes les àrees de la pastoral, promoure un centre d’estudi sobre la immigració,
trobar un punt d’equilibri entre l’acolliment i el manteniment de la pròpia identitat.
Necessitat d’ajudar les parròquies especialment afectades pel fenomen de la immi-
gració. Necessitat d’acompanyar a la segona generació a integrar-se en la comuni-
tat cristiana i no abandonar la fe dels seus pares, etc.

4.6. Catequesi (exposat per Mn. Enric Termes). Consells del CPD: educar el valor de
la interioritat, l’hàbit de la pregària, tenir en compte el principi pedagògic d’adaptació,
fer una catequesi «encarnada», no indiferent als problemes de la nostra societat, conei-
xement de la Paraula de Déu i traducció existencial i comunitària, formació de cate-
quistes i comunicació de la pròpia experiència, implicar els pares en aquest procés, te-
nir cura dels materials utilitzats, suport als catequistes per part dels rectors, no limitar-se
als infants, educar en l’afectivitat i la sexualitat, confiar en l’Esperit Sant que actua a tra-
vés dels catequistes i de les catequistes, vetllar per la continuïtat (postcomunió)…

4.7. Formació dels laics (exposat per Mn. Joan Galtés). Consells del CPD: una forma-
ció que uneixi vida i fe; per això cal partir del coneixement de la realitat. Cal una for-
mació més encarnada en la realitat d’avui, que tingui en compte el llenguatge de la cièn-
cia, la tècnica, els MCS. Cal revisar la finalitat: formació dels laics, però per a què? Fa
falta una formació capil·lar, des de sota, a les parròquies. No caure en dirigismes des de
dalt. Es consideren prioritaris els temes de la doctrina social de l’Església i de la bioèti-
ca. Necessitat de formació davant del creixent pluralisme religiós de la societat actual…

4.8. Consultes del Sr. Cardenal Arquebisbe als consellers sobre: el «mapa pastoral»,
sobre el Pla Pastoral de la diòcesi (2006-2009), sobre la dimensió missionera de la
diòcesi, sobre la Nota de la CEE davant les eleccions generals del 2008.

4.9. Informacions sobre temes específics: sobre el seminari, sobre algunes propos-
tes del Consell Presbiteral elaborades pel Consell Episcopal en relació a l’atenció
pastoral a les comunitats.
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5. Pla Pastoral Diocesà 2009-2011: Anuncieu a tothom l’Evangeli

Després d’una pausa en el treball, presenta aquest tema el Sr. Cardenal Arquebisbe a
la llum de la seva Carta Pastoral sobre el Pla Pastoral Diocesà.

El Sr. Cardenal diu que el nou Pla Pastoral té una duració de dos cursos pastorals.
Explica que es feien unes propostes d’accions per a cada un dels tres objectius se-
güents:

a) Conèixer, celebrar i viure la Paraula de Déu.
b) Créixer en la solidaritat enmig de la crisi econòmica.
c) Participar els immigrants en les comunitats cristianes.

Indica que els tres objectius responen a un objectiu transversal: fer una pastoral evan-
gelitzadora i missionera  Amb paraules de Pau VI recorda que l’Església existeix per
evangelitzar. L’home d’avui escolta més aviat els testimonis que no els mestres. In-
sisteix en la necessitat del testimoni personal, de la valoració de les relacions inter-
personals com a lloc per al testimoni cristià. Un testimoni que ha de ser fet amb obres
més que amb paraules, però també recorda que també cal arribar al testimoni explí-
cit de la nostra fe en Jesucrist, Déu i home, el nostre únic Salvador. Fa esment de
les paraules de Benet XVI en l’homilia de l’inici del seu pontificat, quan va dir que
hi ha molts deserts interiors en els nostres temps i que l’Església s’ha de posar en ca-
mí per dir als homes i dones d’avui que Déu els estima i que Crist és per a tots els
homes i dones del món el camí, la veritat i la vida.

Després, comenta que la capacitat de fer una pastoral evangelitzadora i missionera
és un indicador de la nostra fe i que per portar a terme aquest principal objectiu del
Pla Pastoral Diocesà tenim necessitat d’una espiritualitat sòlida i autèntica, que ha de
ser una expressió de la vocació universal a la santedat (Concili Vaticà II) i que avui
s’ha de manifestar en la pregària, en la simplicitat de vida, en les obres de solidaritat
amb els pobres i marginats, i amb aquella «espiritualitat de comunió» que ens va pro-
posar —amb uns pensaments molt profunds— el Sant Pare Joan Pau II. Citant el do-
cument del CELAM en l’assemblea general d’Aparecida (any 2007), diu que «conèi-
xer Jesús i donar-lo a conèixer és el nostre goig i la nostra missió». I recorda un
pensament que el bisbe Joan Carrera deia sovint als nois i noies que rebien els sa-
grament de la Confirmació: «Conèixer Jesús es la cosa millor que ens ha pogut pas-
sar en la nostra vida».

En la darrera part de la seva presentació el Sr. Cardenal fa referència a la missió dels
laics en l’Església i sobretot en el món, enmig de les realitats seculars. Parla sobre la
col·laboració entre sacerdots, religioses, religioses i laics en la pastoral evangelitza-
dora i missionera.

Fent referència a l’Any Sacerdotal, recorda la figura de sant Joan Maria Vianney i la
necessitat de no secularitzar el missatge cristià, reduint-lo a la seva dimensió no-
més horitzontal, quan la fe cristiana proposa una salvació integral de l’home, cos i
esperit. En aquest context, té un record especial per als sacerdots diocesans que tre-
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ballen al servei de l’Evangeli i d’aquesta salvació integral cristiana a les diòcesis de
Calama (Xile) i de Yagoua (Camerun).

El Sr. Cardenal fa referències als tres objectius prioritaris del Nou Pla Pastoral i, re-
ferint-se al tercer, remarca la necessitat del treball amb els immigrants, no fent una
pastoral «per als immigrants», sinó una pastoral «amb els immigrants». 

6. Proposta de temes per al CPD

Es passa al diàleg i en una dotzena d’intervencions es proposen, entre altres, aquests
temes com a principals per al treball del CPD:

—Un replantejament de l’anomenat «mapa pastoral», malgrat les dificultats que hi
ha en la seva aplicació.

—Com revitalitzar les nostres comunitats cristianes.
—La manca de joves a les parròquies i veure què podem fer per evangelitzar-los.
—Seguiment de les diverses novetats i accions dutes a terme en l’aplicació del nou

Pla Pastoral Diocesà.
—Com s’aplica el Pla Pastoral Diocesà i com poden els laics col·laborar en la seva

aplicació.
—Situació dels preveres i veure què poden fer els laics per ajudar els nostres preveres.
—Com integrar els immigrants en les postres parròquies i en els organismes pastorals.
—Com parlar a la nostra societat des de l’Església, com trobar una paraula missio-

nera i evangelitzadora avui. 
—La coordinació entre la diòcesi i les ordes i congregacions religioses, com apro-

fundir la comunió entre la diòcesi i els nous moviments...
—L’ aportació dels cristians a la vida pública.
—La imatge de l’Església en els MCS i la relació d’aquesta amb els MCS.
—Potenciar el treball en grups en el si del CPD.
—El desafiament de la comunió intraeclesial i la necessitat de no perdre energies

en «batalles» internes entre nosaltres.

7. Calendari de les dues properes reunions

—Dissabte 20 de febrer de 2010.
—Dissabte 8 de maig de 2010.

8. Informacions diocesanes

A. Del Sr. Cardenal Arquebisbe:

—El Sr. Cardenal va constatar la preocupació i inquietud del poble català sobre l’Es-
tatut, que és la norma fonamental de la configuració de molts aspectes cabdals de
la nostra convivència social. 
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Sobre aspectes substantius que inclou l’Estatut —va dir el cardenal—, els bisbes
de Catalunya ja vàrem oferir la nostra valoració a la llum de la doctrina social de
l’Església en el moment del seu debat parlamentari i també anteriorment en el do-
cument Arrels cristianes de Catalunya, de 27 de desembre de 1985, document que
conserva tota la seva actualitat.

En aquest document els bisbes manifestàrem el desig que «quedin reconeguts ple-
nament els drets del nostre poble a la seva identitat nacional, manifestada en la se-
va realitat cultural i històrica». Aquesta realitat ha de ser oberta, plural i integra-
dora de totes les sensibilitats de les persones que viuen i treballen a Catalunya.

El Sr. Cardenal va manifestar, també, que per damunt de totes les diferències i dis-
crepàncies hi ha el mandat universal de l’amor, de l’acolliment i del respecte a to-
tes les persones.

—Record del Dr. Jaume Riera, que fou pro-vicari general de l’arxidiòcesi de Bar-
celona i que va morir el 24 de maig de 2009.

—Participació del Sr. Cardenal en les canonitzacions celebrades a Roma el 11/10/09.
—Ordenació de quatre diaques a Santa Maria del Mar (25/10/09).
—Ordenació de tres preveres a la Catedral de Barcelona (15/11/09).
—Jornades d’intercanvi pastoral del Sr. Cardenal Arquebisbe amb el cardenal de

Bordeus i l’arquebisbe de Marsella, amb els respectius vicaris generals, en els dies
anteriors a Nadal. 

—Any Sacerdotal: edició d’una pregària per als sacerdots i carta del Sr. Cardenal
amb el text de 14 actuacions vocacionals.

—Properes celebracions de les beatificacions del Dr. Samsó a Mataró (23/01/10) i
del P. Josep Tous a Barcelona (abril 2010). 

—Trobada Internacional per la Pau, organitzada per la Comunitat de Sant’Egidio (3-
5/10/2010).

—Acolliment a Barcelona de joves de Colònia, Marsella, Milà i París que partici-
paran a la Jornada Mundial de la Joventut de Madrid (agost 2011).

—Sobre els problemes sanitaris causats per l’anomenada Grip A, el Sr. Cardenal
indica que no cal prendre cap mesura més de precaució que les que es prenen per
a la grip estacional. La Comissió permanent de la CEE va prendre per unanimitat
l’acord que no és necessari prendre cap mesura especial al respecte, almenys men-
tre que les autoritats sanitàries no prescriguin mesures generals per als actes so-
cials equiparables a les celebracions litúrgiques o a altres activitats de la vida de
l’Església.

B. Dels membres del CPD:
—Concessió del títol de basílica menor a la parròquia de la Puríssima Concepció.
—Campanya de Nadal de Càritas i materials didàctics, col·lecta el 20/12/09.
—Aplec de l’Esperit a Terrassa (22/05/10).
—Campanya de recollida de joguines de Ràdio Estel i Pastoral Universitària per a la

festa de l’Epifania.

La reunió acaba amb la pregària de d’Àngelus dirigida pel Sr. Cardenal.
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Organismes diocesans

Delegació Diocesana d’Economia

Celebració de la Diada de Germanor de 2009

L’Arquebisbat destina 120.000 euros dels recursos de la diòcesi a les necessitats
de Càritas davant la crisi econòmica

En el curs de la conferència de premsa celebrada el dia 11 de novembre, a les 12 h,
al Palau Episcopal de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistach comunicà que
en l’exercici de l’any 2009 l’Arquebisbat de Barcelona ha decidit fer una aportació
extraordinària de 120.000 euros —quantitat equivalent a vint milions de pessetes—
a Càritas Diocesana, amb destinació als ajuts que aquesta institució fa a les perso-
nes que pateixen les conseqüències de la crisi econòmica. «Des de la nostra pobre-
sa —va dir el cardenal—, volem ajudar els pobres». 

El cardenal va fer aquest anunci amb motiu de la Diada de Germanor o Dia de l’Es-
glésia Diocesana que es va celebrar el diumenge 15 de novembre amb el lema «Som
part d’una Església que acompanya i ajuda». En aquest dia es fa una col·lecta a tots
els temples per a les necessitats de cada bisbat.

El cardenal va dir també que existeix a l’arquebisbat de Barcelona una institució molt
poc coneguda, el Fons Comú Diocesà, que fa una lloable comunicació cristiana de
béns entre les diverses parròquies de la diòcesi, en el sentit que les que tenen més re-
cursos aporten més i les que en tenen menys en reben d’acord amb les seves neces-
sitats. Aquesta solidaritat entre les comunitats cristianes, va dir el cardenal, cal que
en aquests moments es manifesti també en la solidaritat amb les víctimes de la crisi
econòmica, que és greu i afecta un creixent nombre de persones, sobretot les que es
troben a l’atur. Va recordar també que un dels objectius del Pla Pastoral Diocesà
2009-2011 és aquest: Créixer en la solidaritat davant la crisi econòmica i que hi ha
parròquies que recullen aliments per les famílies que no poden atendre les seves
necessitats bàsiques i que han sorgit iniciatives, com menjadors per a infants que van
a l’escola sense haver pogut esmorzar.

També va subratllar les diverses iniciatives que els catòlics realitzen a la ciutat de
Barcelona per respondre a les creixents necessitats socials de la població, tot recor-
dant el lema de la Diada de Germanor i la col·lecta que es fa als temples per a aten-
dre aquestes necessitats i els costos de l’acció religiosa de la diòcesi.
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En un altre ordre de coses, el cardenal va dir que s’havia avançat moltíssim en la
divisió de béns entre les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa.
Els  béns mobles que calia dividir s’han repartit d’acord amb el nombre d’habitants
de cada una de les diòcesis. I, pel que fa referència als seixanta béns immobles, el
cardenal arquebisbe va explicar que havia demanat a Roma que fossin repartits tam-
bé d’acord amb el nombre d’habitants de cada bisbat, criteri que afavoreix les no-
ves diòcesis i que ha estat aprovat per la Santa Seu. El Dr. Antoni Matabosch i el
Sr. Manuel S. Bernades varen expressar el seu agraïment als delegats d’Economia de
les diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa per la seva col·laboració en la
feina de fer el repartiment dels béns diocesans. 

Un balanç molt auster i equilibrat

El Dr. Matabosch i el Sr. Bernades, respectivament delegat i sotsdelegat d’Economia
de l’Arquebisbat, varen dir que el balanç econòmic de la Delegació d’Economia cor-
responent a l’any 2008, molt auster, ajustat i equilibrat, era plenament creïble perquè
havia estat auditat per una empresa externa a l’Arquebisbat. També varen explicar
que davant les moltes necessitats i la limitació dels recursos disponibles, la Delega-
ció d’Economia es pregunta: què tenim i què podem fer de tot allò que hauríem de
fer, donades les moltes necessitats? Van subratllar que els darrers anys s’han cons-
truït cinc nous temples i han augmentat les ajudes a parròquies; de les 200 parròquies
de l’Arquebisbat se n’han pogut ajudar 50. «L’Arquebisbat —afirmà el Dr. Mata-
bosch— no es ven el patrimoni immobiliari; en tot cas fa permutes, que són estu-
diades cas per cas i realitzades segons les necessitats de cada cas».

Entre 2005 i 2009, s’han construït cinc nous temples: Sant Domènec de Guzman i
Santa Rosa, a Barcelona; Sant Francesc d’Assís a Badalona; Sant Francesc de Pào-
la, a Diagonal Mar, i la Mare de Déu de les Neus, al barri de la Mina. Ara cal cons-
truir els temples de les parròquies de Sant Rafael, al barri de la Guineueta de Bar-
celona, i de la Mare de Déu del Carme, a Sant Joan Despí. I varen explicar que el
manteniment del patrimoni arquitectònic i la seva restauració quan és necessària te-
nen uns costos molt alts.

També varen explicar que hi ha hagut un augment constant —a vegades del 13, o del
15 i del 17%— de la quantia de la col·lecta que es fa amb motiu de la Diada de
Germanor, i que aquest fet i el significatiu increment de les persones que utilitzen
la possibilitat de l’assignació tributària en favor de l’Església catòlica, i de les apor-
tacions periòdiques dels fidels permeten esperar que durant els propers exercicis la
Delegació d’Economia podrà mantenir els compromisos adquirits. 

Informació sobre els comptes de l’any 2008 del nostre Arquebisbat 

El Sr. Pere Alegrí, cap de Comptabilitat de l’Arquebisbat, presentà el resultat econò-
mic de l’exercici de l’any 2008. El total d’ingressos de l’activitat ordinària, finan-
cera i extraordinària s’eleva a 15.151.687 euros i el total de despeses ordinàries, fi-
nanceres i extraordinàries suposa 15.151.550 euros. Això dóna un excedent de 137
euros.
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Publiquem a continuació les xifres dels ingressos i despeses de l’Arquebisbat de Bar-
celona i les seves delegacions i l’explicació d’aquestes xifres publicades al Full
Dominical del 15 de novembre de 2009, Diada de Germanor. 

Ingressos i despeses de l’Arquebisbat de Barcelona i les seves dele-
gacions

Activitat ordinària i fianancera Any 2008
Ingressos Euros

I. Ingressos de l’entitat 9.140.695
Quotes fixes parròquies 2.624.867
Col·lecta de Germanor 583.179
Aport. Conferència Episc. Espanyola 3.369.123
Subvencions 43.770
Subscripcions 1.005.833
Donatius i llegats 1.513.923

II. Vendes i altres ingressos ordinaris 1.245.036
Serv. Hospitalaris i Penitenciaris 472.788
Publicacions i altres ingr. Delegacions 772.248

III. Altres ingressos 1.938.362
Ingressos per arrendaments 1.090.357
Altres ingressos 848.005

IV. Ingressos financers 1.075.012

Total INGRESSOS ordinaris i financers 13.399.105

Despeses Euros

I. Despeses de funcionament -10.010.911
Personal prev. i religiosos -4.645.113
Personal laic -1.353.596
Seg. Socials preveres -432.399
Seg. Socials laics -318.834
Provisions i amortitzacions -533.815
Ap. Conf. Episcopal Tarraconense -54.000
Serveis Exteriors Bisbat i de

Delegacions -2.645.097
Tributs -28.057

II. Despeses per activitat -2.320.859
Ajuts a Delegacions i entitats -1.214.743
Ajudes a parròquies -1.106.116
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Despeses Euros

III. Aprovisionament -205.362
Compres de material per publicacions -205.362

IV. Aplicacions finalistes -154.514

V. Despeses financeres -1.143.780
Despeses fundacionals i menysvalues
de valors -1.143.780

Total DESPESES ordinàries i financeres -13.835.426

Activitat extraordinària
V. Ingressos extraordinaris 1.752.582

Per permutes d’immobles 1.656.100
Donacions i llegats traspasat a

Rtat. extraord. 96.482

VI. Despeses extraordinàries -1.316.124
Nous temples -1.316.124
TOTAL INGRESSOS
(ordinari + extraord.) 15.151.687
TOTAL DESPESES
(ordinari + extraord.) -15.151.550

RESULTAT FINAL 137

Per a la lectura de les xifres

Els ingressos totals ordinaris, financers i extraordinaris administrats per la Delega-
ció Diocesana d’Economia, així com per les altres delegacions de l’Arquebisbat de
Barcelona durant l’any 2008, van ser de 15.151.687 euros. Les despeses totals or-
dinàries, financeres i extraordinàries administrades per la Delegació Diocesana d’E-
conomia, així com per les altres delegacions de l’Arquebisbat de Barcelona durant
l’any 2008, van ser de 15.151.550 euros. Això suposa que, durant l’any 2008, el re-
sultat total va ser positiu en 137 euros.

En l’exercici 2008 cal destacar l’aportació de:

En l’apartat donatius i llegats que puja un total de 1.513.923 euros, els donatius
són de 1.507.213 euros i els llegats de 6.710 euros.

Els ingressos econòmics ordinaris i financers amb què compta l’Arquebisbat de Bar-
celona són de 13.399.105 euros, les partides més importants dels quals són:
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• Les aportacions o quotes fixes de les parròquies, un 20% dels ingressos ordinaris i
financers. 

• La col·lecta de Germanor, més les subscripcions, més els donatius i llegats com-
porten el 23 % dels recursos ordinaris i financers. 

• L’aportació de la Conferència Episcopal Espanyola procedent de l’assignació tri-
butària representa un 25% sobre el total de l’activitat econòmica ordinària i finan-
cera. 

• Les rendes dels béns immobles solament són un 8% dels ingressos ordinaris i fi-
nancers. 

• Els rendiments financers de dipòsits bancaris i actius financers constitueixen un 8%
dels ingressos ordinaris i financers. 

• Les prestacions per serveis hospitalaris i penitenciaris són un 4% dels ingressos or-
dinaris i financers. 

• De la resta d’ingressos ordinaris, un 12% estan formats per ingressos de delega-
cions i altres serveis diversos (full dominical, redempció de censos, ingressos del
Museu Diocesà, subvencions de la Generalitat...).

Tots aquests ingressos ordinaris i financers es fan servir per pagar les despeses or-
dinàries i financeres de 13.835.426 euros; d’aquestes, les partides més importants
són: 

• Retribucions de preveres, inclosa la Seguretat Social. Aquesta partida representa el
37% de les despeses ordinàries i financeres.

• Un altre 12% està format per les retribucions dels 49 laics que treballen al servei de
la Diòcesi.

• Les ajudes a parròquies i delegacions pugen un 8% i un 9% respectivament sobre
el total de despeses ordinàries i financeres.

• Un 4% de despeses d’amortitzacions de béns i per provisions de morosos (lloguers,
quotes de parròquies i altres deutors).

• Un 20% de les despeses són serveis exteriors de l’Arquebisbat i de delegacions, ai-
xí com les compres de material per al full dominical.

• La resta són despeses finalistes, despeses de fundacions pies, despeses financeres i
minusvàlues de valors.

Quant a l’activitat extraordinària, en el transcurs de 2008, s’ha construït el nou tem-
ple de St. Francesc d’Assís de Badalona per un import de 1.316.124 e. Tot el fi-
nançament procedeix de les permutes de l’antic temple de St. Francesc d’Assís i de
la venda d’una part del terreny on s’ha edificat la nova parròquia.
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Província Eclesiàstica de Barcelona

Carta dels Srs. Bisbes sobre la beatificació
del Dr. Josep Samsó

Beatificació del Dr. Josep Samsó i Elias, prevere i màrtir, rector de
Santa Maria de Mataró

Benvolguts diocesans,

Ens plau molt anunciar-vos amb goig que la Beatificació del reverend doctor Josep
Samsó i Elias, se celebrarà el 23 de gener de 2010, a la Basílica de Santa Maria, de
Mataró, de la qual en fou rector. Serà la primera celebració d’una beatificació que es
farà a l’arxidiòcesi de Barcelona seguint les disposicions del papa Benet XVI.

El doctor Samsó lliurà cruentament la seva vida per Crist l’any 1936 a Mataró.
La beatificació d’un sacerdot membre del presbiteri de la diòcesi de Barcelona que
en aquells temps incloïa les actuals diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i de Ter-
rassa, és un esdeveniment sobretot espiritual i tots estem cridats a viure’l amb ac-
ció de gràcies a Déu i com una invitació a imitar avui les virtuts, l’apostolat i el tes-
timoni de fe —portat fins al cim del martiri— que ens ha deixat aquest sant
sacerdot.

Josep Samsó i Elias va néixer a Castellbisbal, a la comarca del Baix Llobregat, el 17
de gener del 1887. Era el fill més gran —al qual va seguir la seva germana Montser-
rat— del matrimoni format per Jaume Samsó Olivilla, d’Olesa de Bonesvalls i per
Josefa Elias Puig, natural de Castellbisbal. En quedar viuda, la mare del servent de
Déu es traslladà a Rubí i després residí a Barcelona.

Com a fruit de la bona educació cristiana que rebé a la família, en Josep estudià al
Seminari de Barcelona. Hi entrà l’any 1900. La seva conducta va ser exemplar com
també la seva dedicació als estudis. Per aquesta raó, els seus superiors li varen de-
manar que es gradués en teologia a la Pontifícia Universitat de Tarragona. L’any 1909
el bisbe de Barcelona Josep Laguarda el prengué com a familiar o secretari particu-
lar. Va rebre l’orde del presbiterat el 12 de març de 1910. Primerament va ser no-
menat vicari coadjutor de la parròquia de Sant Julià d’Argentona. Ja des del co-
mençament del seu ministeri es va dedicar a la catequesi, per la qual se sentia
especialment vocacionat. També es va distingir en el ministeri de l’administració del
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sagrament de la Penitència, en la direcció espiritual i en el foment de les vocacions
sacerdotals i religioses.

El dia 11 de gener de 1917 va ser nomenat com a rector de la parròquia rural de Sant
Joan de Mediona, a la comarca de l’Alt Penedès. L’any 1919 fou nomenat ecònom
d’aquesta parròquia.

En quedar vacant la parròquia de Santa Maria de Mataró, per la mort del rector ar-
xiprest, l’any 1923 en fou designat rector el nostre mossèn, coneixent molt bé el
seu bisbe el seu zel apostòlic.

Empresonat per la seva condició de sacerdot al produir-se l’esclat de la guerra civil
i la persecució contra l’Església, el doctor Samsó durant el mes que va estar detingut
va deixar un record inesborrable entre els companys de presó. El seu captiveri acabà
amb el seu assassinat al cementiri de Mataró el dia 1 de setembre de 1936.

La notícia de la seva mort va causar un gran impacte entre els fidels, i van ser molts
els qui, des d’aquells moments, van començar a invocar-lo i a encomanar-s’hi. El de-
sig de promoure la seva beatificació era ben present des del temps de la seva matei-
xa immolació, especialment a la ciutat de Mataró. 

El nostre doctor Samsó també fou un model de prevere lliurat totalment al ministeri
de rector. Era afable i bondadós. Era sever amb ell mateix, per temperament i per vir-
tut, però comprensiu amb els altres i dotat de les qualitats de govern per regir les co-
munitats que li foren encomanades. Excel·lí en el ministeri de la caritat i de la cate-
quesi, de manera que el bisbe Manuel Irurita va dir: «El doctor Samsó és el primer
catequista de la diòcesi». La seva obra més coneguda en aquest sentit és la Guia
per catequistes, preparada ja al març de 1936, però que no fou publicada fins al 1940.

El que fou arquebisbe de Barcelona, doctor Gregori Modrego, va escriure: «No vaig
tenir l’honor de conèixer personalment el reverend Josep Samsó Elias (...), però fo-
ren tals les notícies que unànimement em donaren d’ell, que em vaig formar un alt
concepte del zel amb què emprenia totes les obres d’apostolat, no essent certament
la darrera l’ensenyament de la doctrina cristiana, que deixà una profunda petjada en-
tre els seus estimats mataronins. Els seus escrits són una bona demostració del seu
zel catequètic així com de la seva competència».

La beatificació d’aquest sacerdot tan exemplar de la nostra arxidiòcesi és una bene-
dicció de Déu i ofereix un nou impuls per la tasca d’evangelització a la qual, malgrat
les dificultats presents, estem cridats a realitzar com a cristians i com a membres de
l’Església. I encara més si participem del sacerdoci ministerial.

La beatificació del doctor Samsó ha de ser un fet rellevant de la celebració de l’Any
Sacerdotal proclamat per Benet XVI amb motiu del 150è aniversari de la mort de
sant Joan Maria Vianney, el famós rector d’Ars. Tant sant Joan Maria Vianney com
el doctor Samsó foren rectors de comunitats cristianes, rectors plens de zel per tal de
portar l’amor de Déu cap als homes i els homes cap a l’acceptació de la misericòrdia
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de Déu. Tots dos foren uns evangelitzadors fidels, en obres i en paraules, plens de zel
i caritat. I tots dos ens inviten a lliurar-nos a l’obra de l’evangelització.

Els màrtirs sempre són els nostres models en el camí de la fe. La suprema lliçó de
la seva vida la donà el doctor Samsó en oferir serenament la seva vida per Crist i mo-
rint amb paraules de perdó per als seus executors.

Demanem a Déu que la seva glorificació redundi en fruits de vida cristiana en les
nostres diòcesis i en fruits d’imitació de les virtuts personals i apostòliques de les que
ell ens donà un tan alt exemple. De manera especial, ens sembla que el perdó amb
què morí ens demana ser sempre, i especialment en les actuals circumstàncies del
nostre país, ser promotors d’aquell esperit de perdó i de reconciliació que sempre
ha caracteritzat els millors seguidors de Jesucrist.

Per tal de poder convertir en realitat aquest desigs, des d’ara hem de pregar i esforçar-
nos, cadascú des de les seves pròpies responsabilitats en l’Església i en la nostra
societat. Acabem aquesta carta encomanant a nostre Senyor Jesucrist i a la seva
Mare Santa Maria l’assoliment d’aquests objectius. Amb la nostra benedicció i la
nostra afectuosa salutació,

Barcelona, 22 de novembre de 2009, Solemnitat de Crist Rei de l’Univers.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona 

† Agustí Cortès Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

† Josep-Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

† Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe Auxiliar de Barcelona
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Crònica

Concessió del títol de basílica a la parròquia
de la Concepció

El diumenge dia 8 de novembre de 2009, el Sr. Cardenal Arquebisbe, a dos quarts
de dotze del matí, presidí, a la parròquia de la Puríssima Concepció i Assumpció de
Nostra Senyora, de Barcelona, l’eucaristia en el dia de la proclamació de basílica
menor, títol concedit a aquest temple tan emblemàtic de l’Eixample barceloní per
Sa Santedat Benet XVI.

El Sr. Cardenal pronuncià l’homilia que es publica a la secció del Prelat.

Deixem constància d’aquesta concessió amb la publicació del següent document,
traduït del llatí, de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagra-
ments:

Prot. N. 1720/05/L

BARCINONENSIS

A petició de l’Emm. I Rvdm. Sr. Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de Barcelona,
amb lletres del 15 de novembre de l’any 2005, expressant els precs i els desigs del
clergat i dels fidels, la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagra-
ments, per la força de les facultats peculiars concedides pel Summe Pontífex Benet
XVI, a l’església parroquial dedicada a Déu en honor de la Immaculada Concepció
i Assumpció de la Benaurada Verge Maria, en la mateixa ciutat de Barcelona, hono-
ra amb el títol i dignitat de basílica menor amb tots els drets i concessions litúrgi-
ques competents segons el ritu, observant el que ha de ser observat, segons el Decret
«sobre el títol de basílica menor», promulgat el 9 de novembre de 1989.

No obstant cap disposició contrària.

Donat a la seu de la Congregació del Culte Diví i Disciplina dels Sagraments el dia
20 de febrer de 2009.

† Antonio Cardenal Cañizares Llovera
Prefecte
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† Albert Malcolmus Ranjith
Arquebisbe Secretari

La parròquia de la Puríssima ha editat una publicació de 18 pàgines, amb motiu de
la concessió del títol de basílica menor, que inclou un treball del rector, el Dr. Ramon
Corts i Blay, titulat «Explicació del títol de basílica», i un altre article escrit per Fra
Valentí Serra, caputxí i col·laborador de la parròquia, en què presenta una breu res-
senya de les vuit basíliques que té ara la ciutat de Barcelona, i que són aquestes:

1. Santa catedral basílica de Barcelona, des de mitjans del segle IV.
2. Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, títol concedit per Benet XV l’any 1918.
3. Basílica de Santa Maria del Mar, concedit per Pius XI l’any 1923.
4. Basílica de Nostra Senyora del Pi, títol concedit per Pius XI l’any 1926.
5. Basílica de Sant Josep Oriol, títol atorgat per Pius XI l’any 1935.
6. Basílica dels Sants Just i Pastor, títol atorgat per Pius XII l’any 1948.
7. Basílica del Sagrat Cor del Tibidabo, títol concedit per Joan XXIII el 29 d’octu-

bre de 1961.
8. Basílica de la Puríssima Concepció i Assumpció de Nostra Senyora, concessió

del títol per Benet XVI el 20 de febrer de 2009.

Acte d’homenatge a Mons. Joan Carrera
a Santa Maria del Mar

El dilluns 9 de novembre, a dos quarts de vuit del vespre, va celebrar-se a la basíli-
ca de Santa Maria del Mar de Barcelona l’acte d’homenatge a Mons. Joan Carrera
Planas, que fou bisbe auxiliar de Barcelona, i que morí el 3 d’octubre de 2008. 

El Grup Sant Jordi de Promoció i Defensa dels Drets Humans, entitat fundada per
Mons. Carrera durant els anys seixanta del segle passat, va organitzar un homenatge
de la societat civil catalana i de l’Església a Mons. Carrera. Hi varen col·laborar es-
pecialment l’Arquebisbat de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Fundació
Blanquerna i els Equips de Pastoral Política i Comunicació, als quals va estar molt
vinculat també el bisbe Carrera.

Assistiren a l’acte un miler de persones que seguiren l’acte d’homenatge. La repre-
sentació eclesiàstica estava encapçalada pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr.
Lluís Martínez Sistach, acompanyat de Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarrago-
na, i pels bisbes de Solsona, Mons. Jaume Traserra; d’Urgell i copríncep d’Andor-
ra, Mons. Joan-Enric Vives; i el bisbe emèrit de Girona, Mons. Carles Soler. També
hi asistí el P. Sebastià Bardolet, abat emèrit de Montserrat; els vicaris episcopals i
el secretari general de l’Arquebisbat de Barcelona, amb una àmplia representació de
preveres, religiosos i religioses de diverses diòcesis catalanes.
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La representació civil estava presidida per Josep Lluís Carod Rovira, vicepresident
de la Generalitat de Catalunya. El president de la Generalitat, José Montilla, envià
una carta excusant la seva absència per compromisos d’agenda, i unint-se a l’home-
natge. Entre els oradors de l’acte hi hagué Jordi Pujol, ex president de la Generali-
tat. I entre els assistents de la societat civil hi eren presents Joan Rigol, ex president
del Parlament; i diversos diputats i regidors, com Artur Mas, Xavier Trias, Josep An-
toni Duran i Lleida, Glòria Renom.

Presentà l’acte l’actor Joan Pera, fent un bonic paral·lelisme entre la seva vocació
d’actor i la vida del bisbe homenatjar. «Jo miro de comunicar una mica d’alegria i
el bisbe Carrera es va passar la vida comunicant l’alegria de la fe als altres. Espero
que ens trobarem en el cel amb el somriure de la pau als llavis».

Varen seguir les intervencions centrals de l’acte. Josep M. Esquirol, professor de la
UB i deixeble del bisbe Carrera, va parlar d’ell com a «home de fe, home de casa,
com home espiritual i contemplatiu i com a persona de gran bonhomia i de cor mag-
nànim». 

Després quatre persones varen expressar el pensament de Joan Carrera en aquests
quatre àmbits: l’Església, els mitjans de comunicació, el compromís social i el com-
promís amb el seu país, Catalunya. Cada un d’aquests àmbits es va iniciar amb
unes paraules del bisbe Carrera, projectades en dues pantalles gegants i referents a
l’àmbit de què es parlaria tot seguit i extretes breument de les seves diverses decla-
racions a programes de televisió.

De l’àmbit  de la fe en Mons. Carrera, en parlà Mons. Antonio Montero, arquebisbe
emèrit de Badajoz, el qual per malaltia no va poder estar present en l’acte i el seu text
fou llegit pel sacerdot José Maria Gil Tamayo, secretari de la Comissió Episcopal de
MCS, de la qual formà part el bisbe Joan. L’àmbit dels MCS fou glossat per la se-
nyora Teresa Pou, ex directora de Ràdio Estel i presentadora durant molts anys del
programa religiós a TV3 «Signes del temps». Antonio Balmón, alcalde de Cornellà
de Llobregat, glossà el compromís social de Carrera, i Jordi Pujol, president de la Ge-
neralitat de Catalunya durant els anys 1980 a 2003, i amic personal del bisbe home-
natjat, parlà del compromís d’aquest amb Catalunya. «Que el seu record i el seu es-
perit ens acompanyi —va acabar dient—, perquè sostingui la nostra Església i el
nostre poble».

Després va intervenir el P. Enric Puig, en representació del Grup Sant Jordi, que va
fer una crònica de l’homenatge i va donar les gràcies a les diverses persones i insti-
tucions que hi havien col·laborat, remarcant les fidelitats que el bisbe Joan visqué du-
rant tota la seva vida i fins a la seva mateixa mort.

Josep Lluís Carod Rovira va intervenir per glossar aquests cincs aspectes, com a cinc
retrats de Joan Carrera: 1. Home de frontera; 2. Home de diàleg amb tots; 3. Intel·lec-
tual i comunicador; 4. Demòcrata i home amb una forta consciència nacional; 5. Ho-
me optimista i que s’expressava amb un somriure. Va cloure l’acte el cardenal arque-
bisbe de Barcelona, que parlà de Carrera com a home de Déu i de l’Església, obert
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a un apostolat en tots els àmbits de la societat i va acabar amb aquestes paraules:
«Gràcies un cop més, estimat bisbe Joan per tot el que has fet amb nosaltres i per a
nosaltres. Que Déu t’ho pagui i nosaltres t’ho agraïm».

La part musical de l’homenatge va estar a càrrec  la Coral Sant Jordi, dirigida per
Lluís Vila Casañas, que va intercalar interpretacions musicals entre els diversos par-
laments. A l’inici, amb tots els assistents, interpretà el Cant de la Senyera, i en mo-
ments posteriors, el Cànon de la Pau, la coral de Bach «Vós sou, Senyor, ma fortale-
sa», i al final de l’acte, amb tots els assistents, el Virolai, en record de la gran devoció
del bisbe Carrera a la Mare de Déu de Montserrat.

Lliurament del XXXIII Premi d’Honor
Lluís Carulla a la Fundació Joan Maragall

El dijous dia 12 de novembre de 2009, a les 19 h, tingué lloc al Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona l’acte de lliurament del XXXIII Premi d’Honor Lluís Ca-
rulla a la Fundació Joan Maragall (FJM). Presidí l’acte el tinent d’alcalde, Sr. Ricard
Gomà i Carmona, acompanyat d’altres regidors i regidores. Assistiren a l’acte el Sr.
cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach; la Sra. Montserrat Carulla, presi-
denta de la Fundació que lliurava el Premi, amb el Sr. Lluís Carulla; els membres dels
patronats de les Fundacions Lluís Carulla i Joan Maragall; i un gran nombre de per-
sones vinculades a aquestes institucions, en especial els protectors, amics i col·la-
boradors de la FJM.

Va rebre el guardó el Dr. Antoni Matabosch, president de la FJM. Aquest guardó, do-
tat amb 50.000 euros, es concedeix a persones o entitats que, amb la qualitat de la se-
va activitat científica, cultural o cívica, hagin ajudat a enfortir la consciència i la
cohesió de la comunitat nacional i el sentit de pertinença a la cultura dels països de
llengua catalana.

Es varen rebre nombroses adhesions a l’acte. Entre altres, les del president de la Ge-
neralitat, Molt Hble. José Montilla; de l’expresident de la Generalitat, Molt Hble. Jor-
di Pujol; de l’Arquebisbe de Tarragona i diversos bisbes, del Pare Abat de Montser-
rat i del secretari del Consell Pontifici de la Cultura.

En el seu parlament d’acció de gràcies pel guardó, el Dr. Antoni Matabosch va dir,
entre altres coses, que «és cert que la Fundació Joan Maragall té l’objectiu de servir
la nostra comunitat nacional. I creu fer-ho quan fa present el cristianisme en el si
de la nostra cultura per dues raons: primer, perquè el cristianisme és una de les
arrels de la nostra cultura i de la nostra identitat, i segon, perquè creiem que l’Esglé-
sia no només és un bé personal sinó també social, perquè és l’Església que estima i
allibera, no la que condemna; la que il·lumina les consciències, no la que les se-
gresta; la que fa present l’amor de Déu entre els homes, sense difamar, ni odiar els
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que no són com nosaltres. Heu premiat, i us ho agraïm, aquesta orientació i aquesta
voluntat de servir a Catalunya i als seus ciutadans. Esperem anar-nos-en fent me-
reixedors».

Després, el Dr. Matabosch recordà la història de la FJM, creada pel cardenal Narcís
Jubany, ara fa poc més de 20 anys, per tal d’establir ponts entre el cristianisme i la
cultura del nostre entorn, i recordà les seves principals activitats i les seves relacions
constants i fraternals amb centres similars d’Europa, com l’Institut Catholique de
la Mediterranée, de Marsella, el Centro Sant Fedele de Milà i el College des Bernar-
dins de París i el Consell Pontifici de la Cultura, de Roma. «Vint anys després, la
Fundació vol continuar essent un espai de creació de pensament, un espai de debat
i de diàleg, de formació, de xarxa, de difusió, de publicacions. Ara ja no ens cal dir
què volem ésser, què volem fer. Aquests vint anys ens donen una identitat i una cre-
dibilitat —per què no dir-ho?— guanyada dia a dia, com a expressió d’Església. De
la nostra Església catòlica catalana».

En la part central del seu parlament, el Dr. Matabosch exposà, amb cites literals, el
ric magisteri del Sant Pare Joan Pau II sobre el concepte de nació i les seves relacions
amb la cultura, sobretot en els discursos del Pontífex davant les Nacions Unides i la
UNESCO, i completà aquestes cites d’autoritat amb el pensament expressat pels bis-
bes de Catalunya en el document Arrels cristianes de Catalunya.

En la darrera part de la seva exposició, el Dr. Matabosch va dir que «aquesta doctri-
na a Catalunya respon a una tradició admirable que volem preservar perquè la presèn-
cia cristiana a la nostra terra remunta fins als primers segles». Esmentà els «acta» del
bisbe de Tarragona Fructuós, l’Abat Oliba i les Homilies d’Organyà. Més tard, re-
cordà els noms de Llull, Pere Nolasc i Raimon de Penyafort. Després de la desfeta
de 1714, cità els noms d’eclesiàstics que varen treballar en favor de la llengua i la
cultura catalanes com Baldiri Reixac, Josep Pau Ballot i, més tard, sant Antoni Ma-
ria Claret. A partir de la Renaixença, recordà les figures de Jacint Verdaguer, Morga-
des, Torras i Bages. «Podem esmentar també clergues i laics que foren molt actius en
el procés de recuperació de la nostra cultura: Llimona i Gaudí en el camp de l’art;
Maragall, Ruyra, López Picó i Carles Riba, en la literatura; Cardó, Manyà, d’Es-
plugues, Clascar i Ubach, en el pensament i la teologia; a Vidal i Barraquer, Carre-
ras, Albert Bonet i la Federació de Joves Cristians; Batlle i l’escoltisme; Bofill i Ma-
tas i Carrasco i Formiguera, en la política».

«Entre les aportacions cristianes a la nostra cultura —va dir finalment Antoni Ma-
tabosch— vull remarcar especialment Joan Maragall, el nom del qual portem amb
orgull. Ha estat un dels pilars de la cultura contemporània a Catalunya, un dels que
portà amb més exigència el doble compromís com a home de fe i com a home de lle-
tres. Pensador cristià i laic, va ser amic de Torras i Bages i alhora lector de Nietzs-
che; arrelat al país i universal; es preocupa per “La ciutat cremada” o per “L’Esglé-
sia del perdó”, i escriu el “Cant Espiritual”. En ell tenim la nostra Fundació un bon
exemple a seguir.»
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El dia 5 d’octubre, en un acte celebrat
al Palau de la Generalitat, el conseller
d’Educació, Ernest Maragall, va fer pú-
blic l’atorgament dels Premis Catalunya
Educació 2009.

Els guardonats han estat l’Escola de
Mestres Blanquerna, en el seixantè ani-
versari de la seva fundació, una institu-
ció docent del nostre Arquebisbat, per
haver esdevingut «una referència en la
formació del professorat». El premi li és
concedit en la categoria «d’institucions
que han contribuït a construir una escola
de qualitat al servei de la societat catala-
na i que s’han distingit per la defensa
dels seus valors». El conseller va expli-
car que «la formació dels mestres que
han passat per Blanquerna té avui dia un
gran prestigi i per això la institució rep
un reconeixement al seu servei, a la re-
novació pedagògica del país i a la catala-
nització de l’escola». Va rebre el premi el
Dr. Salvador Pié, president de la Funda-
ció Blanquerna, acompanyat del direc-
tor general de la institució, Lluís Font.

De la primera Escola de Magisteri de
l’Església, fundada el 1948, n’han sorgit
d’entre altres, les actuals facultats de
Psicologia, Ciències de l’Educació i
de l’Esport de la Universitat Ramon
Llull, de la qual la Fundació Blanquerna
n’és una de les precursores. La formació
dels mestres que han estudiat a Blan-

querna té un gran prestigi i per això la
institució ha rebut aquest reconeixement
pel seu servei a la renovació pedagògica
del país i a la catalanització de l’escola.

També s’atorgà aquest Premi al P. Fran-
cesc Riu, salesià, pel seu treball per la
formació de personal directiu. El jurat
que atorgà els Premis valorà la trajectò-
ria del P. Riu com a formador del per-
sonal directiu i del professorat de centres
escolars a Catalunya, així com la seva
participació en l’Escola Universitària
Blanquerna i la seva direcció de la Fun-
dació Escola Cristiana de Catalunya. El
1975 el P. Riu va ser escollit com a res-
ponsable de formació permanent de
l’Escola Universitària Blanquerna, càr-
rec des del qual va promoure unes jorna-
des de treball sobre el paper actual de
l’educació catòlica. El seu fruit va ser la
creació del Secretariat de l’Escola Cris-
tiana de Catalunya, l’any 1977, per ins-
piració també del cardenal Narcís Ju-
bany. El P. Riu en va ser el secretari
general fins l’any 2005 (convertit ja en
Fundació que ell mateix va promoure).
També ha estat membre del Consell Ge-
neral de l’Educació Catòlica i del Con-
sell Pastoral Diocesà de l’Arquebisbat de
Barcelona, delegat general d’Educació
Cristiana del nostre Arquebisbat i, entre
els anys 1995 i 2004, director del Secre-
tariat Interdiocesà per a l’Ensenyament
de la Religió a Catalunya.

Informació

Atorgament dels Premis 
Catalunya Educació 2009
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Actualment, entre altres activitats, el P.
Riu és superior de la Comunitat Salesia-
na de Sarrià, director de relacions insti-
tucionals de la Fundació Edebé i presi-
dent del Patronat de la Fundació Rinaldi.
És l’autor d’una vintena de llibres sobre
temes educatius.

El conseller Maragall va dir que aquest
reconeixement «s’hauria d’haver produït
fa temps». També manifestà que signifi-
cava «un reconeixement no només a la
gestió d’un sistema sinó també a la rea-
lització d’una tasca docent», tot i que «és
arriscat intentar resumir la seva trajectò-

ria». També afirma que «Catalunya pot
estar orgullosa de comptar amb persones
com vostès».

La resta de guardonats foren el Sr. Ani-
cet Cosialls, en la categoria de profes-
sorat, i l’Institut Esteve Terradas de Cor-
nellà, en la de centres educatius.

Els premis es varen fer públics el 5 d’oc-
tubre, data declarada per la UNESCO
com a Dia Mundial del Docent i la ce-
rimònia de lliurament dels premis se
celebrarà a l’Auditori de Barcelona el
dia 9 de novembre.
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Acte en memòria de Mn. Manuel Trens

La Facultat de Filosofia de Catalunya, a
través de la llicenciatura en Humanitats,
va organitzar el 22 d’octubre passat un
homenatge a Mn. Manuel Trens i Ribas
(Vilafranca del Penedès, 1892-Barcelo-
na, 1976), membre del presbiteri de Bar-
celona, liturgista, historiador de l’art i un
dels eclesiàstics més influents en el món
de la cultura catalana.

Mn. Trens es va doctorar en Arqueologia
Sagrada en la Universitat Pontifícia de
Tarragona, on va tractar el Dr. Carles
Cardó i Mons. Higini Anglès. També
fou amic de Mn. Lluís Carreras i Mas,
també liturgista, historiador i personali-
tat amb molta influència en la vida de
l’Església a Catalunya.

En el curs de l’acte d’homenatge, cele-
brat a l’aula magna de la Facultat de Fi-
losofia de Catalunya, varen intervenir el
Dr. Josep M. Martí Bonet, que va fer la
presentació de l’acte; el Dr. Joan Soler i
Bordes, que parlà sobre «Mn. Trens,
orientador cultural al Penedès», fent re-
ferència a la seva abundosa bibliografia

sobre la seva Vilafranca nadiua; el Dr.
Jaume Aymar, que glossà a Mn. Trens
com a liturgista i historiador de l’art; el
Dr. David Barnett, que parlà sobre «Un
Mariale barceloní: la celebració de mi-
racles de l’Arxiu Capitular»; el Dr. Ar-
mando Pego, que explicà el Dr. Trens
com a traductor de Joyce i Silvia Coll-
Vinent que glossà el Trens com a intel-
lectual anglòfil.

Els oradors varen posar en relleu la
grandesa humana, cultural, cristiana i
sacerdotal de Mn. Trens, que harmonit-
zava la dimensió local amb la interna-
cional. I que, com a acreditat liturgista,
col·laborà en la preparació del I Con-
grés Litúrgic de Montserrat (1915), on
va coincidir amb Antoni Gaudí. Tam-
bé va ser un defensor de la dignitat estè-
tica de la litúrgia i de la bellesa del cant
gregorià. Dins del Cercle Artístic de
Sant Lluc, del que fou consiliari, hi
constituí la secció Amics de l’Art Li-
túrgic (1922), que seguí el model de
societats semblants constituïdes poc
temps abans a París i a Milà i les direc-
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trius establertes pel Congrés Litúrgic de
Montserrat. També va ser el director del
Museu Diocesà de Barcelona i publicà
abundosos treballs sobre la història de
l’art i la iconografia.

En el decurs de l’acte també es va des-
tacar la seva dimensió d’acreditat in-
tel·lectual anglòfil, traductor de l’es-
criptor irlandès James Joyce, un dels

més importants i influents del segle
XX.

Amb motiu de l’homenatge, al Semina-
ri Conciliar es va inaugurar una exposi-
ció amb una mostra dels llibres del Dr.
Trens que es conserven a la Biblioteca
Pública Episcopal. En un lloc destacat hi
havia el magnificat retrat de Mn. Trens
que pintà Olga Sacharoff.
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Inauguració de la nova seu de Mans Unides
a Barcelona

El cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, el dimarts 10 de novem-
bre, presidí la inauguració de la nova
seu de Mans Unides (Campanya Mun-
dial contra la Fam) a Barcelona, acte
que aplegà nombrosos voluntaris i
amics de la Delegació, així com altres
membres de les delegacions comarcals
de Mans Unides.

L’acte d’inauguració va consistir en la
benedicció de la seu i uns breus parla-
ments. La delegada presidenta de Mans
Unides a Barcelona, Rosa Pradas, va
agrair el treball de tots i va dir que el
principal signe de la identitat de Mans
Unides «és l’amor amb què emprenem
totes les accions en la lluita contra les in-
justícies i l’erradicació de la pobresa al
món».

Per la seva part, el Sr. Cardenal Arque-
bisbe va animar els membres de Mans
Unides a no perdre mai la seva identitat
cristiana com a institució d’Església.
«Sentiu-vos Església, aquesta és la vos-
tra força», va concloure.

Mans Unides de Barcelona té ara la seva
nova seu al carrer Pau Claris, 190, canto-
nada Diagonal, després de més de trenta
anys de treballar a la seva antiga seu de la
Rambla de Catalunya. Amb el canvi,
la delegació manté el mateix telèfon de
contacte que és el 93 487 78 78 i té aquest
horari d’atenció al públic: de dilluns a di-
jous de 9 a 14 h i de 16 a 19 h. Divendres,
de 8 a 15 h. L’equip de treballadors i vo-
luntaris ja treballava amb normalitat a la
nova seu de Pau Claris des d’unes setma-
nes abans de l’acte de la inauguració.

Càritas construeix uns pisos per a persones
en situació de sense llar

El dimarts 10 de novembre de 2009, el
Sr. cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, president de Càritas Dioce-

sana de Barcelona, va beneir i posà la
primera pedra d’un edifici d’habitatges
compartits per a persones en situació de
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sense llar. L’edifici, ara en construcció, es-
tarà situat a Barcelona ciutat. El solar ha
estat una donació a Càritas i la seva cons-
trucció serà possible per una altra dona-
ció rebuda. Aquest edifici de quatre plan-
tes acollirà 12 persones. Els pisos, un per
planta, tindran una superfície útil de 54 m2.

En el decurs de l’acte acompanyaren el Sr.
Cardenal Arquebisbe, Mn. Salvador Ba-
cardit, delegat episcopal de Càritas; el Sr.
Jordi Roglà, director de Cáritas; Mn. Fran-
cesc Lladós, rector de la parròquia de Sant
Pius X, i Teresa Bermúdez, responsable
d’Inclusió Social de Càritas. També hi as-
sistiren voluntaris i treballadors de Càritas
i representants de les fundacions vincula-
des a aquesta institució diocesana, a més
de l’equip tècnic que dirigeix l’obra.

En les paraules que adreçà als assistents,
després de beneir la primera pedra, el

Cardenal animà a tots a «treballar inten-
sament per portar endavant els diversos
programes de la Càritas Diocesana, com
a expressió de l’amor de la comunitat
diocesana envers les persones més des-
protegides».

Aquest projecte vol respondre preci-
sament a aquest comprimís cristià de
Cáritas d’atendre les persones més
desprotegides de la nostra societat. En
aquest cas, a més de l’acompanya-
ment social que Càritas ofereix, és bà-
sic que la persona disposi d’una llar
digna i, també, que millori la seva  ca-
pacitació laboral. Això contribuirà a
la recuperació de la seva autonomia
personal.

Es preveu que l’estada en els pisos tindrà
una durada mitjana o llarga. Les obres fi-
nalitzaran el 2010.
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El dia 30 de novembre de 2009, a les 19 h,
al saló d’actes de la Fundació Balmesiana,
va tenir lloc l’acte de presentació d’aques-
tes dues obres: l’estudi del Dr. Ramon
Corts i Blay, titulat «La Setmana Tràgica
de 1909. L’Arxiu Secret Vaticà», editat per
Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Barcelona 2009, 608 pàgs., i el volum que
conté les «Actes de les Jornades sobre la
Setmana Tràgica (Barcelona, 5-7 de maig
de 2009)». Número monogràfic d’Analec-
ta Sacra Tarraconensia (n. 82, 2009).

Presidiren l’acte el canonge i historiador
Dr. Àngel Fàbrega, el Dr. Ramon Corts,
el P. Valentí Serra de Manresa, caputxí i
historiador, i els dos professors encarre-
gats de fer la presentació de les dues
obres: el Dr. Josep M. Sans Travé, di-
rector de l’Arxiu Nacional de Catalunya,
i el Dr. Josep M. Roig Rosich, director
del Centre d’Història Contemporània, de
la Generalitat de Catalunya.

Hi varen assistir un nombrós grup de
persones, entre les quals hi havia el Dr.
Armand Puig Tàrrech, degà-president de
la Facultat de Teologia de Catalunya, i
nombrosos cultivadors de la història i de
la història eclesiàstica a casa nostra.

El Dr. Sans Travé situà el llibre del Dr.
Ramon Corts en el context molt ben in-

format i molt complert de les activitats
pastorals i acadèmiques d’aquest preve-
re de la nostra diòcesi, delegat diocesà
d’Ensenyament i professor d’Història
Eclesiàstica a la Facultat de Teologia de
Catalunya. De manera especial, va su-
bratllar el seu valuós treball del Dr.
Corts en la publicació de la documenta-
ció de les relacions entre la Santa Seu i
Espanya (els quatre volums dels Reges-
ta ja publicats i el cinquè que ja és a la
impremta).

Respecte del volum que ens ocupa, el
Dr. Sans Travé va dir que era com la cul-
minació de l’obra del Dr. Corts com a
historiador. «Aquest —va dir— és un lli-
bre oportú, perquè ens apropa al conei-
xement d’aquest fet tan important de la
nostra història, fet del qual ara hem cele-
brat el seu centenari. També crec que és
un llibre necessari perquè, encara que
s’han publicat molts treballs sobre els
fets de 1909, encara queden molts as-
pectes per ser estudiats. El Dr. Corts ens
aporta als historiadors uns documents
molt valuosos per al coneixement de la
Setmana Tràgica, la documentació de
l’Arxiu Secret Vaticà, que manifesta que
la Santa Seu tenia a la seva disposició
una informació molt bona sobre els fets
i sobre les seves repercussions en la nos-
tra societat».

Activitats culturals

Acte de presentació del llibre «La Setmana
Tràgica de 1909. L’Arxiu Secret Vaticà»,

del Dr. Ramon Corts i Blay, i de les «Actes de
les Jornades sobre la Setmana Tràgica»
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El presentador va fer referència sobre-
tot a les dues parts del llibre: la primera
part, d’anàlisi, i la segona part de docu-
mentació, amb la publicació de 97 do-
cuments relatius a la Setmana Tràgica,
entre els quals mereixen ser destacats els
valuosos informes del nunci a Espanya
Antonio Vico enviats al cardenal Merry
del Val, secretari d’Estat de Pius X. 

Després de la complerta part en què va
descriure el contingut de l’obra, el Dr.
Sans Travé va entrar en una valoració
personal del llibre del Dr. Corts, que qua-
lificà com «una obra documentada i ri-
gorosa, molt objectiva a l’hora de reflec-
tir les fonts sobre les quals treballa, una
obra de consulta obligada per als futurs
investigadors sobre la Setmana Tràgica i
que és una gran aportació al coneixement
de la història del nostre país. Desitjo
agrair al Dr. Corts la publicació d’aquest
llibre, que és fruit d’un gran esforç».

El llibre té un pròleg del Dr. Vicente
Cárcel Ortí i conté aquesta dedicatòria
del seu autor: «Dedico aquest llibre a la
memòria de Mons. Joan Carrera i Pla-
nas, bisbe auxiliar de Barcelona que,
mort el dia 3 d’octubre de 2008, no po-
gué veure’l publicat».

Seguidament, el Dr. Roig Rosich pre-
sentà el volum de la revista Analecta Sa-
cra Tarraconensia, que recull les actes
de les Jornades sobre la Setmana Tràgi-

ca, celebrades a la Fundació Balmesiana
durant el passat mes de maig, en les
quals també presentà una comunicació el
Dr. Corts. 

El Dr. Roig Rosich situà la publicació
d’aquestes actes en el context dels nom-
brosos actes celebrats en el centenari
dels fets de l’estiu del 1909 a Barcelona,
que esmentà amb detall. Va dir que foren
fruit «de la confluència de diversos con-
flictes», que analitzà, deixant però la
porta oberta a estudis més complerts.
«Les ponències comunicacions recolli-
des en aquest volum d’Analecta Sacra
Tarraconensia, i la documentació apor-
tada per Ramon Corts en el llibre que ha
estat presentat pel meu amic Dr. Sants i
Travé, és d’un gran interès per poder
avançar en el coneixement de les fonts
encara inèdites sobre la Setmana Tràgi-
ca que ens permetran assolir un millor
coneixement d’uns fets que varen tenir
una indubtable transcendència per al
nostre país i per a la mateixa Església». 

Mn. Corts, en acabar les presentacions,
donà les gràcies i exposa que la tasca
que ell mateix, com els altres eclesiàstics
assistents a l’acte, el Dr. Àngel Fàbre-
ga, fra Valentí Serra i altres, l’entén com
un servei a la pastoral de la cultura a fi
que —com deia Joan Pau II— l’Església
es faci present en un espai de la cultura
i pugui dialogar així amb els seus repre-
sentants. 
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