
Beatificació del
Dr. Josep Samsó Elias

Carta dels Srs. Bisbes de Catalunya

Província eclesiàstica de Barcelona
i Província eclesiàstica Tarraconense

Benvolguts sacerdots i diaques, 

Amb motiu de l’Any Sacerdotal que el papa Benet XVI ha ofert a l’Església, ens plau
invitar-vos a una Jornada sacerdotal que se celebrarà el proper 23 de gener de 2010,
participant, a la Basílica de Santa Maria de Mataró, a l’Eucaristia i Ritus de la Bea-
tificació del Dr. Josep Samsó i Elias, sacerdot màrtir, que fou rector d’aquesta parrò-
quia.

El Dr. Samsó va ser un excel·lent rector de l’esmentada parròquia, destacant pel seu
zel pastoral i per la seva dedicació competent a la catequesi. És autor d’una «Guia
per catequistes i directors de catecisme» publicada l’any 1936. El bisbe Manuel
Irurita va dir d’ell que era «el primer catequista de la diòcesi».
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A l’inici de la guerra civil, aquest servent de Déu va ser empresonat i el dia 1 de se-
tembre de 1936 va ser assassinat en el cementiri de Mataró, perdonant els qui el
van matar, com Jesús ho havia fet amb aquells que el crucificaren.

En l’avinentesa de la celebració del mil·lenari del temple de la parròquia de Santa
Maria de Mataró, de la qual el Dr. Josep Samsó fou rector, i dins de la celebració de
l’Any Sacerdotal, el Sant Pare ha concedit poder celebrar la Beatificació d’aquest
exemplar i zelós sacerdot, que va exercir sempre el seu ministeri sacerdotal imitant
el Bon Pastor.

La celebració de la Beatificació se celebrarà amb la participació de l’Excm. i Rvdm.
Mons. Angelo Amato, prefecte de la Congregació de les Causes dels Sants, el dia 23
de gener de 2010, dissabte, a les 11.30 del matí. Després de la celebració es com-
partirà un dinar de germanor.

Els Bisbes de Catalunya us invitem, benvolguts preveres, diaques i seminaristes, a la
celebració de la Beatificació per tal d’unir-nos en l’acció de gràcies a Déu pel mi-
nisteri i la mort de Mn. Josep Samsó Elias, rector i màrtir, que és per a tots nosal-
tres un exemple de bon pastor.

Amb una salutació ben cordial per a tots,

Els Bisbes de Catalunya

Barcelona, 2 de desembre de 2009

Iniciatives per preparar la beatificació

Durant els mesos previs a la beatificació, s’han portat a terme diverses iniciatives per
a la preparació espiritual de la beatificació del Dr. Josep Samsó i Elias.

A més de la publicació dels documents i cartes del Sr. Cardenal Arquebisbe i dels al-
tres bisbes de Catalunya o de la Província Eclesiàstica de Barcelona, ja recollits en
aquest i en altres números del BAB, la Delegació Diocesana de Catequesi del nostre
Arquebisbat, que dirigeix Mn. Enric Termes, amb la col·laboració de persones i enti-
tats de Mataró, va preparar aquests tres materials de preparació a la beatificació:

1. Una auca de resum de la vida del Dr. Samsó, que va tenir una molt bona accep-
tació;

2. Un DVD sobre la vida d’aquest sacerdot màrtir, que inclou unes imatges i pa-
raules preparades pel programa «Creure avui», que s’emet per la Televisió de Ma-
taró;
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3. Un opuscle titulat Josep Samsó i Elias, prevere, pastor, catequista i màrtir, amb
textos i exercicis didàctics per a sessions de catequesi amb infants. Tots aquests
materials foren preparats i distribuïts per la Delegació Diocesana de Catequesi.

Les publicacions diocesanes també varen informar sobre la preparació de la beatifi-
cació. El Full Dominical publicà una sèrie de 12 breus articles resumint la vida del
Dr. Samsó, durant els mesos anteriors a la beatificació. Catalunya Cristiana, per la
seva part, en el número 1.573, corresponent al 12 de novembre de 2009, amb el tí-
tol en portada de «Les beatificacions tornen a Catalunya», informava dels prepara-
tius a la diòcesi i en especial a la ciutat de Mataró per a la beatificació del 23 de ge-
ner de 2010, remarcant que aquesta era la primera beatificació que es faria a
Catalunya des del segle XIII.

Aquest mateix número de Catalunya Cristiana publicava unes declaracions del Sr.
cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach (recollides al BAB del passat mes de
novembre), en les quals, entre altres coses, deia: «Faig una crida a tota l’arxidiòcesi,
i especialment a la ciutat de Mataró, a preparar-se espiritualment per a aquesta histò-
rica beatificació».

En coincidir la beatificació amb l’Any Sacerdotal, els bisbes de Catalunya, en la car-
ta que es publica en aquest mateix número del BAB inviten tots els preveres, diaques
i seminaristes a la Jornada Sacerdotal Interdiocesana que tindrà lloc el mateix dia 23
a Mataró. Els sacerdots, diaques i seminaristes que hi vulguin assistir són pregats
d’inscriure’s a la Secretaria General de cada un dels bisbats amb seu a Catalunya.

El Dr. Josep Maria Martí Bonet, director de l’Arxiu del nostre Arquebisbat publica-
va un breu article, en aquest mateix número del setmanari, titulat «Breu història de
les canonitzacions», en què deia el que segueix: «Fins al segle XIII la canonització no
era una prerrogativa exclusiva dels papes, sinó que tant els sínodes com els bisbes,
amb el consentiment de tota l’Església local, elevaven sants a l’honor dels altars.
Però l’any 993, en un sínode romà, fou canonitzat pel papa Joan XV un bisbe que no
era de la província eclesiàstica de Roma. Aquest fou sant Ulric, bisbe d’Augsburg.
Aquesta innovació papal tindrà en la vida de l’Església una àmplia repercussió. Molts
bisbes i sínodes, devots de sant Pere, demanaran que el seu successor i vicari cano-
nitzi els seus sants. Especialment ho demanaran les esglésies i províncies poc orga-
nitzades eclesiàsticament i que estaven encara sota el règim de missions d’influèn-
cia romana. Elles prescindeixen del seu dret de canonitzar els seus sants perquè
Roma —primat universal de l’Església i seu de més prestigi—, amb gran ostenta-
ció i honor, els canonitzi. Pocs anys després de la canonització de sant Ulric, Joan
XVIII elevava a l’honor dels altars sant Marçal de Llemotges. Un successor seu, Be-
net IX, canonitzà sant Simeó de Siracusa. I així es va introduint el costum de tota
l’Església d’Occident, fins que el papa Innocenci III (1208) reserva a la Santa Seu el
dret de canonitzar. Això fou ratificat en les decretals de Gregori IX (1234).

A Catalunya, com a la resta de l’Església universal, les beatificacions i les cano-
nitzacions també tenien lloc a la diòcesi d’origen, sense la intervenció del Papa,
tal com va passar amb santa Eulàlia, sant Cugat, sant Sever… El fet, però, que no
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tinguessin el vistiplau de Roma feien que un sant com Carlemany només acabés sent
reconegut com a tal per la diòcesi de Girona. El mateix va passar amb el beat Ra-
mon Llull, que només era reconegut com a tal per les diòcesis de Catalunya, Ba-
lears i València».

Jornada Sacerdotal Interdiocesana a Mataró

Província eclesiàstica de Barcelona
Província eclesiàstica Tarraconense

JORNADA SACERDOTAL INTERDIOCESANA A MATARÓ
Dissabte 23 de gener de 2010, Any Sacerdotal

Beatificació del Dr. Josep Samsó i Elias, prevere i màrtir

11.00 Arribada a la Basílica de Santa Maria de Mataró.
11.30 EUCARISTIA CONCELEBRADA I RITUS DE LA BEATIFICACIÓ DEL

DR. JOSEP SAMSÓ I ELIAS, PREVERE I MÀRTIR
14.00 DINAR al Col·legi «Maristes Valldemia».

Observacions:
• S’adjunta plànol d’accés a la Basílica de Santa Maria i al Col·legi Maristes Vall-

demia, amb les adreces corresponents.

• També s’adjunta plànol per accedir a la ciutat de Mataró i als aparcaments se-
güents:
—Parc Central (plaça d’Espanya/av. Corregiment) —prioritari—, a 10 minuts de

la Basílica de Santa Maria i davant del Col·legi Maristes Valldemia.
—Plaça de Granollers —secundari— a 20 minuts de la Basílica de Santa Maria.

• El servei d’aquests dos aparcaments serà totalment gratuït. En accedir a l’aparca-
ment, caldrà recollir el tiquet corresponent i, un cop a la Basílica de Santa Maria,
a la zona habilitada per a revestir-se, es lliuraran uns tiquets de descompte. En aca-
bar la jornada i sortir de l’aparcament, primer caldrà introduir el tiquet obtingut a
l’entrada i després el del descompte.

• Transport públic:
—Empresa Casas, autocars cada hora des de Barcelona, des de ronda de Sant Pe-

re i plaça Tetuan, fins a Mataró, plaça Tereses, a 10 minuts de la Basílica de San-
ta Maria.

—Renfe, a 20 minuts de la Basílica de Santa Maria.

• Els qui vulguin concelebrar, un cop arribats a la Basílica, se’ls indicarà el lloc per
revestir-se així com la zona del temple on cal seure uns minuts abans de l’inici de
la celebració.
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Cal dur alba i estola vermella.

Els preveres, diaques i seminaristes que vulguin assistir a l’eucaristia i/o al dinar s’han
d’inscriure a la Secretaria General del bisbat respectiu no més tard del dia 15 de ge-
ner de 2010. El dinar és un obsequi dels Srs. bisbes de Catalunya. Al Col·legi «Ma-
ristes Valldemia», caldrà que cadascú s’identifiqui per verificar la seva inscripció i
poder accedir al lloc habilitat pel dinar.

Indicacions pràctiques de la Secretaria General

Jornada Sacerdotal Interdiocesana
Beatificació del Servent de Déu Josep Samsó i Elias
Mataró, dissabte 23 de gener de 2010

Els preveres, diaques i seminaristes que vulguin assistir a la Jornada Sacerdotal In-
terdiocesana a Mataró el proper dia 23 de gener de 2010, han de comunicar diver-
ses qüestions detallades al peu d’aquest full a aquesta Secretaria General de l’Ar-
quebisbat de Barcelona, no més tard del proper dia 15 de gener.

—Personalment a la Secretaria General de l’Arquebisbat (Bisbe 5, 08002 Barcelo-
na)

—Per telèfon: 932 701 012
—Per fax: 932 701 303
—Per correu electrònic: aarias@arqbcn.cat, indicant a l’assumpte «jornada sacerdo-

tal interdiocesana».

Cognoms 

Nom 

� prevere
� diaca
� seminarista

Assistiré a la Jornada Sacerdotal Interdiocesana del proper 23 de gener de 2010 a Ma-
taró.

� Participaré a la concelebració.
� Participaré en el dinar.
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Santa Seu

Cartes del Cardenal Secretari d’Estat
al nostre Cardenal Arquebisbe

Secretaría de Estado
Primera Sección – Asuntos Generales
N. 130.428

Señor cardenal:

En nombre de la Archidiócesis de Barcelona, y como muestra de comunión eclesial
y de renovada adhesión a Su Santidad Benedicto XVI, Vuestra Eminencia ha teni-
do la gentileza  de hacer llegar, a través de los buenos oficios de la Nunciatura Apos-
tólica en Madrid, la cantidad de 25.200,00 euros, a tenor del canon 1271 del C.I.C.

Por la presente, me es grato transmitirle la profunda gratitud del Papa por este ge-
neroso donativo. Al mismo tiempo, en sus oraciones, el Sumo Pontífice pide a Dios
que derrame copiosamente su gracia sobre esa Comunidad eclesial, para que sus
miembros fortalezcan su fe, aviven su esperanza y enardezcan su caridad, de modo
que sean en todo momento sal de la tierra y luz del mundo.

Como confirmación de estos deseos, y en prensa de abundantes favores divinos, el
Santo Padre le imparte con afecto una especial Bendición Apostólica, extensiva al
Obispo auxiliar, a los sacerdotes, religiosos, seminaristas y seglares de esa Iglesia
particular.

Aprovecho la oportunidad para expresarle, Señor Cardenal, los sentimientos de mi
consideración y fraterna estima en Cristo.

Tarsicio Cardenal Bertone
Secretario de Estado de Su Santidad

Señor Cardenal Lluís Martínez Sistach
Arzobispo de Barcelona
BARCELONA

Vaticano, 29 de noviembre de 2009
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Secretaría de Estado
Primera Sección – Asuntos Generales
N. 130.424

Señor Cardenal:

A través de los buenos oficios de la Nunciatura Apostólica, y en nombre de la Ar-
chidiócesis de Barcelona, ha querido dar testimonio de ferviente adhesión a la Sede
Apostólica, enviando un donativo de 113.592,00 euros para el Óbolo de San Pedro.
Dicha cantidad se incluirá en el balance del año 2009.

Informado de este generoso gesto, el Papa Benedicto XVI expresa a Vuestra Exce-
lencia su profundo agradecimiento por esta muestra de solidaridad eclesial. Al mis-
mo tiempo, pide al Señor que siga derramando abundantes dones sobre esa Comu-
nidad eclesial y la fortalezca cada día más en el camino de la fe y de la caridad.
Con estos deseos, el Sumo Pontífice le imparte de corazón la Bendición Apostóli-
ca, que complacido hace extensiva al Obispo auxiliar, sacerdotes, comunidades reli-
giosas, seminaristas y fieles de esa Iglesia particular.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle, Señor Cardenal, las seguridades de mi
consideración y cordial estima en Cristo. 

Tarcisio Cardenal Bertone
Secretario de Estado de Su Santidad

Señor Cardenal Lluís Martínez Sistach
Arzobispo de Barcelona
BARCELONA

Vaticano, 1 de diciembre de 2009
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Prelat

Decrets

Autorització perquè la Fundació Casa asil de la Immaculada passi
a jurisdicció de l’Ordinari de Terrassa

DECRET 37/09.- Barcelona, 29 de desembre de 2009

Atesa la petició que ens ha presentat la FUNDACIÓ CASA ASIL DE LA IMMA-
CULADA (Residència de la Immaculada), amb domicili a Mollet del Vallès, per tal
de passar a dependre de la jurisdicció del Sr. Bisbe de Terrassa;

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

Pel present decret acceptem que l’esmentada fundació passi a la jurisdicció de l’Or-
dinari de Terrassa, sempre i quan els interessats ho sol·licitin també al Sr. Bisbe de
Terrassa i aquest doni el seu consentiment.

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 

Cancel·lació de fundacions pies no autònomes

DECRET 38/09.- Barcelona, 30 de desembre de 2009

Atès que el can. 1303 §2, del Codi de Dret Canònic estableix que «els béns d’una
fundació pia no autònoma que hagin estat confiats a una persona jurídica subjecta
al Bisbe diocesà, un cop vençut el termini, hauran de destinar-se a la institució de
què tracta el can. 1274, §1, a no ser que la voluntat del fundador sigui una altra ma-
nifestada expressament; altrament reverteixen a la mateixa persona jurídica».
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Atès que la Conferència Episcopal Espanyola, en el Decret General de 1 de desem-
bre de 1984, reconegut per la Congregació de Bisbes el dia 8 de juny de 1985, esta-
blí que l’esmentat can. 1303 §2, pot aplicar-se a les fundacions pies no autònomes
que tinguin més de cinquanta anys (art. 5).

Atès que el Consell diocesà d’economia ha donat el seu parer favorable a la can-
cel·lació de les fundacions pies no autònomes de la cúria diocesana, que tinguin més
de cinquanta anys;

PEL PRESENT, disposem el següent:

1. Quedin cancel·lades amb data 31 de desembre de 2009, les fundacions pies no
autònomes constituïdes a la cúria diocesana des del dia 1 de gener de 1958 fins
a 31 de desembre de 1959, i, en són beneficiàries entitats que tenen la seu en el
territori de l’actual Arquebisbat de Barcelona.

2. Els béns de les fundacions pies no autònomes cancel·lades passin a formar part
del fons per a la sustentació dels clergues, sempre i quan la voluntat del fundador
no sigui una altra manifestada expressament.

3. El present decret ha de ser comunicat a les parròquies o persones físiques que fins
ara percebien les rendes de les esmentades fundacions, als efectes oportuns.

I perquè així vigeixi a partir del 31 de desembre de 2009, ho decreta i firma l’Emm.
i Rvdm. Senyor Cardenal Arquebisbe de Barcelona

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

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

Cartes

Carta als sacerdots amb motiu del Nadal

Molt estimats sacerdots,

Amb motiu de la celebració del Nadal, desitjo enviar-vos aquestes lletres per estar
més a prop de cadascú de vosaltres. Les festes de Nadal són entranyables i plenes de
bons records de la infància i de la pròpia família. Permeteu-me que amb aquestes lle-
tres entri en aquests records familiars, més recents certament, però familiars, per-
què per l’ordenació sacerdotal tots formem una família que és el presbiteri diocesà.
Aquestes lletres volen ser una continuació de la conversa que he tingut amb cadascú
de vosaltres i del tracte personal que mantenim en diverses ocasions.
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Us tinc presents a tots, però tinc molt a prop del meu afecte els nostres germans sa-
cerdots malalts, que, malgrat el seu dolor, continuen exercint el seu ministeri en ma-
jor o menor mesura, però diria que al més elevat grau perquè estan més units a la creu
de Crist. I, també, els sacerdots del nostre presbiteri que generosament exerceixen el
ministeri a Xile i al Camerun, amb un esperit missioner que interpel·la la vocació
missionera del nostre presbiteri.

En la pregària d’Advent diem: «Veniu Senyor Jesús». És el que demano per a tots,
estimats sacerdots, que el Senyor Jesús vingui més i més a les nostres vides per a viu-
re i realitzar el nostre ministeri amb la joia i generositat del Bon Pastor.

Desitjo agrair-vos novament el vostre ministeri al servei de les comunitats i reali-
tats eclesials. Gràcies per la vostra vida lliurada a Déu i a l’Església des del dia de
l’ordenació, amb constància, generositat i esperança, malgrat les dificultats i desen-
cisos que trobem en l’anunci de l’Evangeli. 

Gràcies perquè, malgrat això, manteniu la il·lusió d’aquell més o menys llunyà
«sóc aquí» que diguéreu el dia de la vostra ordenació. La vostra vida i el vostre mi-
nisteri es fan presència de Déu enmig d’un món on moltes persones viuen com si Déu
no existís; es fan, també, presència d’amor enmig de la solitud i fredor de la con-
vivència social, ja que «el sacerdoci és l’amor del cor de Jesús», com deia sant Joan
Maria Vianney.

Desitjo, alhora, compartir amb vosaltres la necessitat de trobar moments generosos
per a estar amb Jesús, per a escoltar-lo, per a dialogar amb Ell que és el Bon Pastor, per
a reclinar-nos al seu costat com ho féu l’apòstol estimat, Joan, i per dir constantment
al Senyor les mateixes paraules que l’apòstol Pere digué tres vegades: «Vós ho sa-
beu tot, vós sabeu que us estimo». Moments diaris per estar amb el Senyor, que gau-
dim especialment amb l’Eucaristia, la litúrgia de les hores i la pregària personal.

El papa Benet XVI ens ha fet el do d’un Any Sacerdotal. Podria semblar que no ca-
len els anys Jubilars, però, si som realistes, veiem que ens poden ajudar molt. Ens pot
ajudar a «viure amb renovació interior el redescobriment alegre de la pròpia identi-
tat, de la fraternitat en el propi presbiteri i de la relació sacramental amb el propi Bis-
be». Aquesta finalitat de l’Any Sacerdotal ens motiva a realitzar aquell redescobri-
ment alegre i joiós, a fi de viure la «fidelitat de Crist, fidelitat del Sacerdot». A tots,
membres del presbiteri diocesà, ens demana viure la caritat pastoral i l’espiritualitat
de comunió fent realitat la nostra íntima fraternitat sacramental.

Malgrat les dificultats del nostre ministeri, aquest ens proporciona moments de mol-
ta satisfacció, i hem de prendre consciència que el nostre ministeri sacerdotal «és el
tresor més gran que el bon Déu pot concedir a una parròquia, i un dels dons més pre-
ciosos de la misericòrdia divina», com afirmava el sant rector d’Ars. Dia rera dia,
al costat i al servei dels germans, sense oblidar els més pobres i necessitats, fem pre-
sent l’amor misericordiós de Déu, que allibera i salva. ¿Hem pensat què seria de la
nostra societat sense la presència i el treball de les parròquies, comunitats, moviments
i realitats eclesials?
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Dono gràcies al Senyor amb cadascú de vosaltres, perquè Ell ha volgut manifestar el
seu amor també a través de la vostra vida i del vostre ministeri. Per això, aquest Any
Sacerdotal ha d’ajudar el poble de Déu de la nostra arxidiòcesi a donar gràcies al Se-
nyor pels sacerdots, estimar-los i valorar molt el ministeri sacerdotal, demanant tots
plegats a l’Amo dels sembrats que enviï segadors perquè la collitat és abundant, i
agraint-li les ordenacions de preveres i de diaques que hem celebrat i els seminaris-
tes que han entrat al Seminari major i menor.

Compartint la vostra vida, les vostres alegries i tristors, les vostres penes i esperan-
ces, us reitero el meu desig d’un sant i joiós Nadal. Ens trobarem plegats a la Basí-
lica de Santa Maria de Mataró, el proper 23 de gener, per celebrar la Beatificació del
Dr. Josep Samsó i Elias, membre del nostre presbiteri diocesà i rector d’aquella
parròquia, el qual va segellar la seva vida i el seu ministeri de bon pastor amb el mar-
tiri, perdonant com Jesús perdonà els qui el clavaven a la creu.

Us manifesto una vegada més el meu afecte i la meva disponibilitat a tots i a cadas-
cú de vosaltres,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 13 de desembre de 2009
III diumenge d’advent

Homilies i al·locucions

Inauguració Jornada Acadèmica
(16 desembre 2009)

Facultat de Teologia de Catalunya

Iniciem la Jornada Acadèmica dedicada a aquest tema actual, necessari i suggerent:
«El Déu que es revela», que organitza la nostra Facultat de Teologia i que compta
amb ponents de casa i de fora. A tots ells dono la benvinguda, sobretot al professor
Vidal Talens, que s’ha desplaçat des de València, i al Prof. Jean-Marc Avéline, que
ha vingut de Marsella. Però també als professors Pié i Morlans que intervindran en
aquesta ocasió. També saludo els professors i alumnes de la Facultat, que han can-
viat les seves hores lectives per l’assistència a aquesta Jornada, que promet ser inte-
ressant i plena de fruits. I encara saludo les persones que, tot i no pertànyer a la Fa-
cultat, han volgut afegir-se a aquesta sessió de reflexió i aprofundiment. 

La temàtica de la revelació se situa al cor de la teologia fonamental i, per tant, de la re-
cerca teològica en el seu conjunt. Aquesta temàtica estén les seves ramificacions cap
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al discurs de la raonabilitat de la fe i cap a l’acte mateix de creure. La fe, amb l’auxi-
li eficaç de la raó, opta a l’accés a Déu, de manera que l’ésser humà no queda indefens
enmig de la seva condició de criatura, sinó orientat i conduït vers Aquell que l’ha
creat i que li ha donat totes les possibilitats de créixer i expandir-se. La persona hu-
mana, feta a imatge de Déu, viu en la recerca del Déu que dóna sentit i pes a la seva
vida, però també viu en el repòs que li arriba quan troba Aquell que cercava. Per tant,
l’home és capaç d’acollir la revelació i d’endinsar-se en una aventura espiritual de gran
intensitat, esperant de contemplar el rostre d’Aquell que l’ha cridat des de l’eternitat.

Avui és necessari el diàleg interreligiós. Les religions, les grans i les petites, es tro-
ben en un procés d’intercanvis. La ciutat de Barcelona, per exemple, ja no és aque-
lla ciutat sociològicament monoreligiosa. L’arribada d’estrangers ha fet que entres-
sin al nostre país costums i formes de vida nous, i amb ells han arribat també les seves
creences. Hem passat, doncs, a una situació de diversitat religiosa, i això obliga a ac-
centuar el respecte per la consciència de l’altre. Tanmateix, aquesta Jornada no pretén
estudiar el fet religiós, sinó la manera com les religions afirmen de si mateixes que
són camins vers l’Absolut i que, per tant, són receptacles de la revelació divina. Tota
religió pretén fonamentar-se en una revelació, en una llum divina que baixa a la ter-
ra i que il·lumina una persona o un grup de creients. Per això cal veure com, des de
la fe cristiana, s’analitza i es viu aquesta set d’Infinit que hi ha darrere tota religió, i
que es concreta en el fet de remetre’s a una manifestació divina.

En aquest context hem de dir que la fe cristiana no se sent empetitida ni incòmoda
en un món on les diverses religions es troben les unes al costat de les altres. Només
cal recordar els inicis del cristianisme per entendre que durant molts anys els cristians
foren una minoria en un món de grans majories no cristianes. L’Imperi romà adora-
va els seus déus i els qui adoraven Jesucrist, el mateix Fill de Déu, convivien sense
problemes en una societat on els valors cristians eren minoritaris. La clau és, doncs,
sentir la convivència com un deure i un repte, perquè les religions no esdevinguin ins-
truments d’enfrontament. D’altra banda, l’afirmació convençuda de la revelació de
Déu en Jesucrist, únic Senyor i Salvador, fa de la confessió de fe una plataforma d’im-
plicació en un món on hi ha un pensament dèbil que soscava sovint les bases de l’e-
xistència. Dir que Jesús ens salva, és subratllar que l’experiència de la fe es conver-
teix en el principal motiu de viure, en motor de projectes i d’esperances, en força per
transformar el món. La revelació de Déu en Jesucrist no és, doncs, una anella més de
la cadena, sinó un sol que il·lumina els camins de l’experiència religiosa. El cristia-
nisme ajuda a interpretar les religions, no a oblidar-les o a menystenir-les. 

És des d’aquesta convicció doble (singularitat cristiana i aportacions de les altres re-
ligions a l’única veritat de Déu) que la Jornada d’avui servirà per a reflexionar sobre
una de les preguntes més actuals. La Jornada mostrarà també com la revelació del
Déu de Jesucrist ha de ser llegida com l’esdeveniment definitiu de la presència de Déu
en la història humana.

Com veurem, la temàtica de la nostra Jornada és molt important i ens ajuda a tots,
professors i alumnes de la nostra Facultat de Teologia, en l’estudi de la teologia i en
la nostra vida cristiana.
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Paraula i Vida

Plena de gràcia (06/12/09)

L’àngel Gabriel, en el moment de l’anunciació, saludà Maria dient-li: «plena de grà-
cia». Déu la va escollir per ser Mare del Salvador, i per això, com ens diu el Conci-
li Vaticà II, «fou enriquida per Déu, per endavant, amb aquells privilegis que es-
queien a una funció tan alta».

L’Església ha pres consciència que Maria havia estat redimida des de la seva con-
cepció. I fou Pius IX, l’any 1854, qui proclamà el dogma de la Immaculada. Aquest
dogma confessa que «la benaurada Verge Maria, des del primer instant de la seva
concepció, per una gràcia i un favor singular de Déu totpoderós, en virtut dels mèrits
de Jesucrist, va ser preservada intacta de tota màcula de pecat original».

Tots els homes es troben implicats en el pecat d’Adam. Sant Pau ho afirma dient que
«així com per un sol home va entrar el pecat al món, i pel pecat la mort, així la mort
s’estengué a tots els homes perquè pecaren». Tanmateix, l’apòstol oposa a la uni-
versalitat del pecat original la universalitat de la salvació pel Crist, dient que «per
la justícia d’un de sol ha passat a tots els homes la gràcia que els durà a la justícia
de la vida».

La doctrina del pecat original, lligada amb la de la redempció pel Crist, fa veure amb
lucidesa la situació de l’home i del seu obrar en el món. El Concili Vaticà II ens diu
que una «lluita àrdua contra el poder de les tenebres omple tota la història univer-
sal. […] Inserit en aquesta pugna, l’home ha de lluitar sense parar per adherir-se al
bé, i només pot obtenir la unitat en si mateix amb l’ajut de la gràcia de Déu».

Després de la caiguda, Déu no ha abandonat l’home, sinó que el crida i li anuncia
d’una manera misteriosa la victòria sobre el mal i l’aixecament de la seva caiguda.
El Gènesi ens parla del combat entre la serp i la Dona i de la victòria final d’un des-
cendent d’aquesta. Molts pares i doctors de l’Església reconeixen en la dona anun-
ciada en el Gènesi la Mare del Crist, Maria, la nova Eva.

Maria, d’una manera única, ha estat la primera a beneficiar-se de la victòria sobre
el pecat obtinguda pel Crist. Ella ha estat preservada de tota màcula de pecat origi-
nal i durant tota la seva vida terrenal, per una gràcia especial de Déu, mai no va
pecar.

Maria des del primer instant de la seva concepció, és a dir, de la seva existència, és
del Crist, participa d’aquell amor que té el seu començament en el Fill de l’etern
Pare, que per mitjà de l’Encarnació s’ha convertit en el seu propi Fill.

Maria, com a primera redimida en la història de la salvació, és una nova criatura. La
nova aliança de Déu amb la humanitat té el seu començament en una dona, en Ma-
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ria, en l’anunciació de Natzaret. Aquesta és l’absoluta novetat de l’Evangeli. Es trac-
ta d’un signe indicatiu que en Jesucrist «no hi ha ni home ni dona», puix sant Pau es-
criu que «tots vosaltres sou un en el Crist Jesús».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

La creu (06/12/09 premsa)

Una sentència recent del Tribunal dels Drets Humans d’Estrasburg s’ha manifestat
en contra de la presència de la creu en les escoles públiques. I fa uns dies, la Co-
missió d’Educació del Congrés dels Diputats de l’Estat demanà al Govern central que
es retirin les creus del centres escolars.

Aquestes decisions no ens convencen ni ens agraden. Som ben conscients que vivim en
un Estat no confessional, un fet general a l’Europa d’avui. Però la societat no és acon-
fessional; la societat és pluralment religiosa, i l’Estat ha de respectar la llibertat religio-
sa i no imposar a la societat com ha de ser en una matèria tan delicada i tan íntima com
les conviccions religioses i morals. A Europa —també al nostre país— un percentatge
molt elevat de la població és batejada cristiana, i ho ha estat amb el senyal de la creu.

La creu té un doble sentit: religiós i cultural. Com a signe religiós és a l’arrel del cris-
tianisme; la creu, que fou sempre un instrument de turment i d’horror, per la mort de
Jesucrist s’ha convertit en un instrument de perdó i d’amor a tothom, als amics i als
enemics. La creu és font de vida.

Tanmateix, la creu té un sentit cultural que identifica la nostra cultura i la de molts
pobles del món. Catalunya ha estat sempre un país de marca, ha acollit diversos po-
bles, ètnies i cultures i ha estat capaç d’oferir el millor que tenia i d’acollir totes les
coses bones que li oferien, incorporant-les al seu projecte de poble, perquè coneixia
i valorava la seva pròpia identitat, afaiçonada de continguts cristians. 

Avui és urgent conèixer i valorar la nostra identitat davant del repte de la globalit-
zació i també de la munió d’immigrants d’altres ètnies, cultures i religions que vé-
nen a Catalunya amb una identitat ben clara. Només és possible un diàleg autèntic i
enriquidor amb ells si nosaltres també sabem molt bé qui som. Si perdem la nostra
identitat només seran possibles aquestes dues reaccions que cal evitar: el refús de tot
el que és diferent —xenofòbia— o l’acolliment de tot el que és diferent perdent les
nostres arrels i la nostra identitat. 

La presència de la creu en les aules de les escoles és un signe de fraternitat, d’amor
i d’acolliment. Estem en un país que té una història i una cultura més que mil·lenà-
ria en la qual, des de sempre, la creu és un dels principals exponents. Treure la creu
de les realitats religioses, culturals i socials de la convivència seria un greu des-
propòsit i empobriria la nostra societat, que, a diferència de l’Estat, no és laica, sinó
pluralment religiosa. 
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Aquesta pluralitat i aquest respecte a les consciències personals ha originat la doc-
trina de l’anomenat marge d’apreciació, és a dir, de com harmonitzar els drets per-
sonals amb el respecte a la identitat cultural i social d’una societat determinada. No
sembla que el respecte a la llibertat individual hagi de comportar la solució dràstica
—que també lesiona moltes altres llibertats personals— de suprimir els signes ex-
terns de les creences que configuren la identitat d’una societat determinada. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Solidaritat de tots davant la crisi (13/12/09)

Càritas Diocesana és un bon observatori de les necessitats de la nostra societat. I si
ens preguntem què detecta aquest observatori, la resposta és molt clara: detecta que
la crisi econòmica actual fa moltes víctimes. La crisi actual és molt profunda en les
seves repercussions en els sectors econòmicament més fràgils de la nostra societat.

Per mostrar-ho, recorro a unes xifres que em sembla que parlen d’una manera prou
clara. En el que portem d’any, la nostra Càritas Diocesana ha atès un total de 42.000
persones. Respecte al mateix període del l’any anterior l’augment és del 20%.

Una part d’aquestes persones ja havien estat ateses en anys anteriors. Són persones
que havien millorat la seva situació, però ara tornen a necessitar un ajut; són els po-
bres d’anada i tornada. Altres s’han adreçat per primera vegada a Càritas. Són els
nous pobres que està comportant la crisi, persones que no havien imaginat mai que
haurien de recórrer a una entitat social: petits empresaris, autònoms, persones
que han perdut la feina... La crisi també comporta un augment de dificultats en la sa-
lut mental de les persones, amb manifestacions d’angoixa, depressió, ansietat i con-
flictes familiars.

Les demandes que es fan a aquesta obra diocesana són majoritàriament de suport
en la formació i de recerca de feina, davant el nombre d’aturats que va creixent i
sobretot d’ajuda econòmica. En concret, les ajudes econòmiques i en espècie —és
a dir, en aliments— lliurades per Càritas Diocesana suposen ja 1.900.000 euros i van
adreçades principalment a l’habitatge (habitacions rellogades i lloguers), alimenta-
ció i despeses escolars dels infants (escoles bressol, beques de menjador i de llibres).
Des de l’any 2007 fins al moment present s’han duplicat els diners destinats per la
nostra Càritas a ajuts econòmics.

Què vol dir aquest fet? Vol dir que hi ha moltes persones amb greus dificultats per
assegurar-se les necessitats més bàsiques.

Però es constata també un fet molt significatiu: que la crisi està augmentant la soli-
daritat de les persones i les famílies. La família és, sens dubte, també un recurs en
moments de crisi com l’actual, sempre que tingui recursos per poder aplicar aques-
ta solidaritat. Tanmateix, actualment les persones amb feina poc qualificada i precà-
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ria són les més amenaçades per l’atur i aquelles que han pogut cobrar les prestacions
d’atur les estan finalitzant, i cada vegada hi ha més famílies sense cap ingrés.

Davant d’això, he de dir que l’Església està fent tot el que pot per mitjà de les Càri-
tas diocesana i parroquials i per mitjà d’altres entitats socials dedicades a ajudar els
col·lectius més directament afectats, com els que he indicat. Però em sembla que
les diverses administracions haurien de fer un esforç més gran per garantir les ne-
cessitats bàsiques als col·lectius més afectats per la crisi, donant prioritat a aquesta
urgència social i dedicant-hi uns recursos, fruit d’un pla d’austeritat en una situació
que, de fet, per a molts és de veritable emergència.

Entre aquests col·lectius més afectats sobresurt el de les persones immigrades. Aque-
lles que ja disposaven de permís de residència temporal tenen dificultats per renovar-
lo. Les que estaven en situació irregular tenen més dificultats per aconseguir un per-
mís i persones que només disposaven de permís de residència no poden obtenir
permís de treball.

† Lluís Martínez Sistach 
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Nit d’amor i de llum (20/12/09)

Enmig del silenci i de la pobresa, Jesús nasqué en una cova dels afores de Betlem.
Ara ja fa uns dos mil anys. Aquella nit, les tenebres envoltaven la Terra en un pro-
fund secret. Tanmateix, una claredat esplendorosa il·luminà per poca estona els
pastors mentre escoltaven l’anunci inesperat, el ressò del qual va més enllà del temps
i de l’espai: «Avui, a la ciutat de David, us ha nascut un Salvador, que és el Crist, el
Senyor».

Aquells pastors «anaren de pressa» a la cova, i allí, amb l’únic senyal d’un infant
de bolquers ajagut en una menjadora, adoraren el Déu infant. Aquells pastors són un
exemple de recerca constant de Déu. El conegut escriptor francès Quoist diu que
«conscientment o inconscientment tu tens fam de Déu: tu tens necessitat d’una pa-
raula que ressoni fins a l’infinit».

Els camins de la recerca de Déu són diversos i diferents. Per a algunes persones
són senzills; però per a d’altres resulten difícils i angoixosos. El que és indispen-
sable és anar a Betlem, no cansar-se quan un segueix una ruta sovint envoltada de
la foscor del dubte, de la soledat de la recerca o de la inquietud de la incertesa. Déu
fet infant espera en el bressol la besada de la fe. Nit Santa de Nadal! És la nit de
l’encontre del Déu de la pau amb els homes i les dones que el cerquen amb since-
ritat de cor.

Aquella nit del primer Nadal es va convertir en una «nit de llum». Perquè era «nit
d’amor». Aquell infant de la cova de Betlem no solament inspira amor, sinó que ell
mateix és l’Amor. És la manifestació de l’amor de Déu envers tota la humanitat.
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La història de la humanitat contemplada arran de terra i sense la llum que ve de la
cova de Betlem condueix a un absurd. La humanitat s’ha cansat de cercar solucions
fugint de Déu: en la ciència, en el progrés i en tota mena d’ídols metafísics que, un
rere l’altre, s’han convertit en pols.

Tenia raó qui deia que l’Europa de l’inici del segle XXI sembla un continent enve-
llit, temorós, esclau d’una supèrbia acadèmica i saturat d’una fredor glacial. Aques-
ta Europa d’arrels cristianes ha de tornar a la cova de Betlem per aprendre, un cop
més, el gran missatge del veritable amor.

Encara som lluny de la cova de Betlem! Jesús, el Príncep de la pau, s’esforça a pre-
dicar la pau a tots els homes, fonamentada en l’amor a Déu i als germans amb la ma-
teixa qualitat d’amor amb què Ell ens ha estimat.

Us desitjo a tots un joiós Nadal, ple d’amor i de llum!

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

La grandesa de la maternitat (27/12/09)

La vida humana és un obsequi meravellós de Déu. Ell ha creat aquesta vida i ens ha
donat aquest manament: «No mataràs». Aquest manament, també en els seus con-
tinguts més positius de respecte, amor i promoció de la vida humana, obliga tothom.
Ressona en la consciència moral de cadascú com un eco permanent de l’aliança
original de Déu creador amb l’home.

Maria, per obra de l’Esperit Sant, va concebre el Fill de Déu en les seves entranyes
virginals. El Fill de Déu va voler iniciar la seva existència humana en el si d’una ma-
re. Ell és el «fruit beneït del ventre» de la Verge Maria.

Certament, tots els concebuts encara no nascuts són també «fruits beneïts» de Déu,
ja que Ell els ha atorgat l’existència en el si matern. La maternitat és sempre una
bona notícia perquè està vinculada a una nova vida humana que és l’obra més excelsa
de la creació.

Joan Pau II, en la seva encíclica L’Evangeli de la vida, fa un cant a la vida humana.
Aquest document pontifici està dedicat al valor i al caràcter inviolable de la vida de
cada persona, des del primer moment de la seva concepció fins a la crida de Déu al fi-
nal de la seva existència en aquest món. El Papa demana a tothom i a cadascú en nom
de Déu: «Respecta, defensa, estima i serveix la vida, tota la vida humana! Només se-
guint aquest camí trobaràs justícia, desenvolupament, llibertat, vertadera pau i felicitat.»

L’eliminació directa i voluntària d’un ésser humà innocent és sempre greument im-
moral. Res ni ningú no pot autoritzar la mort d’un ésser innocent, encara que sigui
fetus o embrió, infant o adult, vell, malalt inguarible o agonitzant. Ningú no pot de-
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manar aquest gest homicida per a si mateix o per a un altre confiat a la seva respon-
sabilitat, ni hi pot consentir explícitament o implícita. Cap autoritat no pot legíti-
mament imposar-lo ni permetre’l.

En aquell document pontifici es recorda que «l’avortament provocat és l’eliminació
deliberada i directa, es faci com es faci, d’un ésser humà en la fase inicial de la se-
va existència, que va de la concepció al naixement». Qui s’elimina mai no podrà
ser considerat un agressor, i menys encara un agressor injust: és un ésser humà in-
nocent que no gaudeix encara ni de la força dels gemecs ni del plor del nadó. Ell es
troba totalment confiat a la protecció i a la cura de la dona que el porta en el seu si.

El Concili Vaticà II, en el seu missatge conclusiu, fa aquesta crida a les dones: «Vos-
altres esteu presents en el misteri de la vida que comença. […] Reconcilieu els ho-
mes amb la vida». La maternitat comporta una comunió especial amb el misteri de
la vida que madura en el si de la dona. La mare admira aquest misteri i amb una in-
tuïció singular comprèn el que porta dins seu. La mare accepta i estima com a per-
sona el fill que porta en el seu si.

L’Església, els cristians i qualsevol persona hem de valorar la vida humana existent
ja en el si de la mare. Treballar a favor de la vida és contribuir a la renovació de la
societat. Tots junts hem de construir una nova cultura de la vida.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Notes de premsa

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de premsa

Beatificació del Dr. Josep Samsó

Jornada sacerdotal interdiocesana

Amb motiu de l’Any Sacerdotal, els bisbes de les diòcesis catalanes han convocat una
jornada de tots els sacerdots que tindrà lloc el mateix dia de la beatificació del Dr. Jo-
sep Samsó, el 23 de gener de 2010, a la basílica de Santa Maria de Mataró. Per inscriu-
re’s a aquesta jornada cal posar-se en contacte amb la secretaria general de cada bisbat.

Edició d’un DVD sobre la seva vida

L’Arquebisbat de Barcelona ha editat un DVD titulat «Dr. Josep Samsó i Elias, pas-
tor, catequista i màrtir». És una producció del programa «Creure Avui», de l’arxi-
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prestat de Mataró, programa que dirigeix Ramon Safont-Tria. També s’ha editat una
auca que resumeix la vida del Dr. Samsó i un opuscle titulat «Josep Samsó i Elies,
prevere: pastor, catequista i màrtir». Tots aquests materials es trobem a la Delega-
ció de Catequesi, c/ Diputació, 231, 08007 Barcelona (Edifici del Seminari Conci-
liar). Telèfon 934 541 898. Horari: de dilluns a divendres (10.30-14 h).

Donatius probeatificació del Dr. Samsó

Les persones que vulguin fer donatius per a les despeses de la beatificació del Dr. Jo-
sep Samsó, poden ingressar-los a un compte corrent «Pro beatificació del Dr. Sam-
só», obert a nom de la parròquia de Santa Maria de Mataró. És el c.c. 2042 0000 71
3300088086 (Caixa Laietana de Mataró).

Barcelona, 2 de desembre de 2009

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de premsa

Paraules del cardenal Lluís Martínez Sistach en la reunió del Con-
sell Pastoral Diocesà de Barcelona

El passat dissabte dia 28 de novembre de 2009, es va reunir al Seminari Conciliar de
Barcelona el Consell Pastoral Diocesà en la que era la primera reunió, després de la
renovació dels membres d’aquest organisme.

En aquesta reunió es va tractar el tema de l’aplicació del nou Pla Pastoral Diocesà
2009-2011 que pretén intensificar una pastoral diocesana missionera i evangelitza-
dora.

Es va posar en relleu l’actualitat dels objectius d’aquest Pla Pastoral, com són: la pa-
raula de Déu; la solidaritat enmig de la crisi econòmica; i l’atenció als immigrants en
les comunitats cristianes.

El Sr. Cardenal, durant la reunió, va constatar la preocupació i inquietud del poble
català sobre l’Estatut, que és la norma fonamental de la configuració de molts as-
pectes cabdals de la nostra convivència social. 

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’Es-
glésia en el moment del seu debat parlamentari i també, anteriorment, en el document
Arrels cristianes de Catalunya, de 27 de desembre de 1985, document que conser-
va 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-
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va realitat cultural i històrica». Aquesta realitat ha de ser oberta, plural i integradora
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 totes
les persones.

Barcelona, 4 de desembre de 2009

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de premsa

Els bisbes de Catalunya convoquen una Jornada Sacerdotal Inter-
diocesana el proper 23 de gener de 2010

Se celebrarà a Mataró, coincidint amb la beatificació del Dr. Josep Samsó i Elias

Amb motiu de l’Any Sacerdotal que el papa Benet XVI ha proposat a tota l’Esglé-
sia, els bisbes de Catalunya han fet pública una carta en la qual inviten els preveres,
diaques i seminaristes a una Jornada sacerdotal interdiocesana que se celebrarà a Ma-
taró el 23 de gener de 2010, coincidint amb la beatificació del Dr. Josep Samsó i
Elias, prevere i màrtir. Aquesta serà la primera beatificació que se celebrarà a Cata-
lunya seguint les disposicions donades pel Sant Pare actual. La cerimònia comptarà
amb la presència del prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, Mons.
Angelo Amato.

Els bisbes catalans diuen en la seva carta que «en l’avinentesa de la celebració del
mil·lenari del temple de la parròquia de Santa Maria de Mataró, de la qual el Dr. Jo-
sep Samsó fou rector, i dins de la celebració de l’Any Sacerdotal, el Sant Pare ha con-
cedit poder celebrar la beatificació d’aquest exemplar i zelós sacerdot que va exercir
sempre el ministeri sacerdotal imitant el Bon Pastor».

La Jornada Sacerdotal tindrà el següent horari: 11 h, arribada a la basílica de Santa
Maria de Mataró; 11.30 h, eucaristia concelebrada i ritus de la beatificació; 14 h,
dinar de germanor al col·legi «Maristes Valldemia».

Els preveres, diaques i seminaristes que vulguin assistir a aquesta jornada s’han
d’inscriure, no més tard del 15 de gener de 2010, a la Secretaria General del bisbat
respectiu. Més indicacions pràctiques es troben o als webs de cada un dels bisbats o
al web de l’arquebisbat de Barcelona: www.arqbcn.cat.

Barcelona, 11 de desembre de 2009
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ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de premsa

Intercanvi pastoral entre dues diòcesis de França i Barcelona

Avui arriben a Barcelona els arquebisbes de Bordeus i Marsella acompanyats dels
seus vicaris generals

Aquesta tarda tenen prevista l’arribada a Barcelona els arquebisbes de Bordeus i
Marsella, acompanyats dels seus vicaris generals, per realitzar un breu intercanvi pas-
toral amb l’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistach i el seu bis-
be auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, sobre algunes de les experiències pastorals d’a-
quí i de les dues diòcesis franceses, sobre l’evangelització, és a dir, sobre el
testimoniatge de Jesucrist i del seu Evangeli que els cristians estan cridats a donar en
el món d’avui, i de manera especial a les grans ciutats d’Europa, que tenen unes ca-
racterístiques comunes. Es tractarà sobretot dels plans d’actuació pastoral que te-
nen previstos, per al present any i els propers, les dues diòcesis franceses i l’arque-
bisbat de Barcelona.

Els intercanvis duraran avui i demà, ja que que els arquebisbes, lògicament, han de
romandre a les seves diòcesis respectives en aquestes festes de Nadal. El grup francès
que ve a Barcelona està format pel cardenal Jean-Pierre Ricard, arquebisbe de Bor-
deus, i l’arquebisbe de Marsella, Mons. Georges Pontier, acompanyats del bisbe
auxiliar de Bordeus, Mons. Jacques Blaquart, i dels vicaris generals d’ambdues
diòcesis.

Barcelona, 21 de desembre de 2009

Declaracions del Sr. Cardenal Arquebisbe al setmanari «Catalunya
Cristiana»

En unes extenses declaracions del Sr. Cardenal Arquebisbe a Carme Munté, redac-
tora en cap del setmanari «Catalunya Cristiana», aquest fa un balanç de l’any 2009
i de les previsions per a l’any 2010. El setmanari posà aquest títol a les declaracions
que recollim íntegrament: «Les conseqüències greus de la crisi fan que aquesta si-
gui una qüestió d’Estat» (n. 1580, del 31/12/2009, pàgs. 22-23).

Pregunta: S’acaba un any i, com sol ser habitual, és moment de fer balanç. El
final d’un pla pastoral i l’inici d’un altre; la celebració de l’Any Paulí i de l’Any
Sacerdotal... Quins fruits ha deixat tot plegat en la diòcesi? I encara més, quins
fruits deixarà en el futur?

Resposta: Penso que ha estat un any de gràcia per a l’Església i per a la nostra diò-
cesi de Barcelona. Ha estat l’últim any del trienni del Pla Pastoral Diocesà i consi-
dero que s’ha anat aplicant molt arreu de la diòcesi, contribuint a l’evangelització de
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les nostres vides, de les comunitats i de la societat. Això va coincidir amb l’Any de
Sant Pau, que ha ajudat a conèixer més i millor les cartes de l’Apòstol, apropant-nos
encara més a la seva figura d’evangelitzador, visitant espiritualment les esglésies de
la diòcesi escollides per la seva relació amb l’any paulí. Estem encara celebrant l’Any
Sacerdotal, que ens ajuda els sacerdots a prendre més consciència de la nostra iden-
titat i servei eclesial, a viure’l amb una actitud d’agraïment i de confiança en Déu in-
tensificant el nostre lliurament als germans tot imitant sempre el Bon Pastor. Així ma-
teix, aquest any ajuda els fidels a valorar més i més el ministeri sacerdotal, estimar els
sacerdots, col·laborar en el seu ministeri i pregar per les vocacions sacerdotals.

P. Una notícia important d’aquest any també ha estat el nomenament de Mons.
Sebastià Taltavull com a nou bisbe auxiliar. Més enllà de la seva missió com a
col·laborador, com valora la seva aportació a la diòcesi? Està content de l’ex-
cel·lent acollida que ha tingut entre els diocesans?

R. Agraeixo de nou al Sant Pare que m’hagi concedit el bisbe auxiliar Mons. Se-
bastià, el qual està treballant molt bé, ajudant-me en el ministeri episcopal i ha estat
molt ben acollit pels diocesans. El seu treball unit al de tots els sacerdots, religiosos
i laics contribueix a la realització de la missió de l’Església en la nostra arxidiòcesi.

P. L’any ha estat fortament marcat per la crisi econòmica que afecta moltes fa-
mílies i que col·lapsa els serveis de Càritas. Podem acabar l’any amb la xifra
històrica de 50.000 persones ateses. En repetides ocasions ha dit que aquest és
un tema d’Estat i que cal sumar esforços. Troba prou implicació per part de
les administracions en el suport a les entitats d’Església que treballen a favor
dels exclosos? Què troba la gent a Càritas que no troba a les oficines de benes-
tar social públiques?

R. La greu crisi econòmica té greus conseqüències en moltes persones i moltes fa-
mílies. Són més de quatre milions els aturats i molts no reben subsidi d’atur. Hi ha
moltíssimes famílies en què cap dels seus membres no té feina. Són al voltant de les
50.000 persones les que han demanat ajut a Càritas aquest any 2009, i el que dema-
nen sobretot és feina. Les conseqüències greus de la crisi fa que aquesta sigui una
qüestió d’Estat, de país, i això demana que els partits polítics, els sindicats, la patro-
nal i les institucions treballin conjuntament per trobar la solució a la crisi econòmi-
ca. Penso que és el que demanen els ciutadans. A Càritas procurem acollir les perso-
nes que vénen i oferir-los el que podem. Cal dir que han augmentat els voluntaris i el
nombre de persones que donen a Càritas, si bé el total del que es recull ha disminuït.

P. Provinent del Fons Comú Diocesà, la diòcesi de Barcelona donarà 120.000 eu-
ros a Càritas.

R. Coherentment amb l’augment de les necessitats, el Pla Pastoral Diocesà per als
anys 2009-2011 inclou un objectiu que demana augmentar la solidaritat enmig de
la crisi econòmica. És una de les respostes que l’Església dóna per superar la crisi ac-
tual. El Fons Comú Diocesà, que és on entren i on surten els diners per mantenir to-
ta la pastoral i activitat de la diòcesi, ajuda habitualment en la mesura de les seves
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possibilitats a Càritas de diverses maneres, però aquest curs donarà, a més, 120.000
euros. Col·laborant tots, cadascú d’acord amb les seves possibilitats, anem ajudant
Càritas perquè aquesta entitat pugui ajudar moltes més persones i famílies.

P. L’any 2010 serà un any de grans projectes per a la diòcesi de Barcelona. La
primera gran cita serà la beatificació del Dr. Josep Samsó a Mataró. Quins
fruits espera d’aquest esdeveniment?

R. Certament, l’any 2010 serà un any amb celebracions importants en la vida de la
nostra Església de Barcelona. El 23 de gener celebrarem la beatificació del Sr. Josep
Samsó Elias, que va ser rector de la basílica de Santa Maria, de Mataró, i va rebre
el martiri l’1 de setembre de 1936 al cementiri de Mataró. Va ser un excel·lent rector
i catequista. Va morir perdonant els qui el mataren com Jesús va perdonar els qui el
clavaren a la creu. És un bon testimoni de vida cristiana, de vida sacerdotal i de
perdó i reconciliació. Crec que testimonis així ens són molt necessaris. Com a rector
de parròquia que va ser, amb motiu de la seva beatificació a la mateixa basílica de
Santa Maria de Mataró celebrarem una jornada sacerdotal dels preveres de les diò-
cesis de Catalunya. Cal posar en relleu que serà la primera beatificació que se cele-
brarà a Barcelona i a Catalunya. Passats uns mesos tindrem la beatificació del P. Jo-
sep Tous Soler, que va fundar la Congregació de les Caputxines de la Mare del Diví
Pastor, a la ciutat de Barcelona, com ja s’anunciarà.

P. També serà un any cabdal per al temple de la Sagrada Família. Què ens pot
anunciar sobre els preparatius per a l’obertura al culte d’aquest temple tan im-
portant per a Barcelona i per al món?

R. Amb l’ajut del Senyor, aquest any 2010 cobrirem les naus del temple de la Sagrada
Família per tal de poder-lo dedicar al culte. Tots esperem amb goig aquest esdeve-
niment de poder celebrar-hi la litúrgia, especialment en trobades nombroses, ja que
la capacitat del temple és d’unes deu mil persones. Com tots sabem, la Sagrada Fa-
mília és coneguda, valorada i estimada arreu del món. En tinc molta experiència pels
meus contactes amb cardenals, bisbes, sacerdots i laics d’arreu. És un patrimoni i una
meravella de la humanitat. Penso que avui no es construeix en el món un temple com
aquest per la seva bellesa. És, certament, el monument més visitat d’Espanya, junta-
ment amb l’Alhambra de Granada.

P. Les obres de l’AVE poden enterbolir l’arribada d’aquesta fita històrica? Què
demanaria a les administracions competents?

P. És incomprensible que s’acordés que l’AVE passés arran de la façana de la Glò-
ria del temple de la Sagrada Família quan, de fet, existien diverses alternatives de tra-
jecte. El patronat que em plau de presidir ha fet i està fent tot el que pot per evitar
aquesta situació, des del recurs judicial fins a les entrevistes i gestions amb l’admi-
nistració en els seus diversos nivells. Un país i una ciutat que té una joia com aques-
ta de fama mundial, el que fa és evitar qualsevol inconvenient i procura ajudar tot
el que pot a fi de conservar i mantenir decorosament aquesta joia. Penso que fer això
per part de l’administració plauria els ciutadans, la ciutat de Barcelona i tot el món.
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P. Com interpreta les posicions contràries a la presència de la creu a les escoles?
S’emmarca en una voluntat de dissoldre els símbols i la identitat cristiana d’Eu-
ropa?

R. És no entendre degudament el signe de la creu. Aquesta té un significat religiós
per haver mort Jesús en la creu i per això la creu s’ha convertit en un signe d’acolli-
ment, de fraternitat i d’amor als amics i als enemics. Jesús, essent crucificat, va
perdonar els qui el clavaren a la creu. Aquest signe religiós no hauria d’ofendre. Però
a la vegada té un significat cultural, ja que està a les arrels cristianes d’Europa i con-
cretament del nostre país, figurant en una munió de realitats i institucions de la so-
cietat, perquè si bé l’Estat és laic, la societat està formada per persones, grups i ins-
titucions que són religioses. Si traiem els signes religiosos, com la creu, de les escoles
i institucions socials estem perdent la nostra identitat i sense identitat en un món glo-
balitzat no sabem qui som, d’on venim i on anem. També en aquestes qüestions hem
de pensar quin país volem fer.

P. La reforma de la llei de l’avortament és un dels temes que preocupa més l’Es-
glésia. Quines conseqüències tindrà per a la nostra societat? Com podrem fer
front a aquesta tendència?

R. L’avortament sempre és un mal perquè impedeix que un ésser humà concebut i no
nascut pugui néixer. Aquí hi ha la qüestió del respecte i valoració de la vida humana,
de tota vida humana, també del més petit i innocent que no pot parlar i ho necessita
tot de la mare i de la societat. Aquesta llei ha ampliat la ja existent, considerant l’a-
vortament com un dret de lliure realització les primeres catorze setmanes. És ne-
cessari oferir, d’acord amb els pares, un autèntica i sòlida formació de l’afecte i de la
sexualitat als adolescents i joves i també cal que s’ofereixi a les dones embarassades
tot l’ajut que necessitin per tal que en determinades circumstàncies no es vegin por-
tades a avortar.

P. El 3, 4 i 5 d’octubre Barcelona esdevindrà capital mundial del diàleg inter-
religiós i de la pau. Què pot aportar el tarannà català a aquest camí de pau i
de diàleg?

R. Certament, aquests dies Barcelona serà la capital del diàleg interreligiós, amb la
celebració de la Trobada Internacional de diàleg i pregària per la pau, en l’esperit
d’Assís, d’aquell encontre celebrat a la ciutat de sant Francesc l’any 1986 pel papa
Joan Pau II amb els responsables de les religions del món per pregar per la pau en
el món. Serà bonic veure ben units membres de les diverses religions no per lluitar,
sinó per dialogar i pregar per la pau en el món. Agraeixo a Andrea Riccardi, funda-
dor de la Comunitat de Sant’Egidio, que hagi acollit la meva petició per poder cele-
brar aquest esdeveniment per segona vegada a Barcelona. Penso que està d’acord
amb l’objectiu del nostre Pla Pastoral, que té molt present la munió d’immigrants de
diverses ètnies i religions que viuen a Barcelona.
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Secretaria General

Nomenaments parroquials

Mn. Felip Simón Muñoz, vicari de la parròquia de la Mare de Déu de Fàtima de Bar-
celona.

Nomenaments no parroquials

Sra. Maria Sancho Saborit, membre del Consell Pastoral Diocesà en representació
de l’Arxiprestat Catedral.

Sra. Montserrat Garcia Alonso membre del Consell Pastoral Diocesà, en representa-
ció de l’Arxiprestat Rambles-Poble Sec.

Sr. Josep Maria Romero Baró, membre del Consell Pastoral Diocesà, en represen-
tació de l’Arxiprestat Sant Josep Oriol.

Dr. Agustí Portell Soldevila, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representa-
ció de l’Arxiprestat Puríssima Concepció.

Sr. Esteve Llonch Catafà, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representació de
l’Arxiprestat Sagrada Família.

Sra. Teresa Subirats Sellés, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representació
de l’Arxiprestat Sant Martí.

Sr. Josep Folguera Obiol, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representació
de l’Arxiprestat Poblenou.

Sra. Teresa Martí, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representació de l’Arxi-
prestat Provençals.

Sra. Maria Carme Vidal Pila, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representa-
ció de l’Arxiprestat Sant Andreu.

Sr. Carlos Benito Lupiáñez, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representació
de l’Arxiprestat Trinitat Roquetes.
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Sr. Valentín Moreno Claver, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representació
de l’Arxiprestat Horta.

Sr. Manuel Pérez Guajardo, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representació
de l’Arxiprestat Vall d’Hebron.

Sr. Josep Marco Pallarés, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representació
de l’Arxiprestat Vilapicina.

Sra. Montserrat Soriano Calvete, membre del Consell Pastoral Diocesà, en repre-
sentació de l’Arxiprestat Gràcia.

Sr. Jaume Argemí Relat, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representació de
l’Arxiprestat Sant Gervasi.

Sr. Josep Oriol Marsà Espurz, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representa-
ció de l’Arxiprestat Sarrià.

Sra. Assumpció Saurí Pujol, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representa-
ció de l’Arxiprestat Sants-La Marina.

Sra. Maria Fernanda Moreno Meléndez, membre del Consell Pastoral Diocesà, en re-
presentació de l’Arxiprestat La Torrassa-Collblanch.

Sr. Miquel Garriga Bea, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representació de
l’Arxiprestat Cornellà.

Sr. Jaume Royo Puig, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representació de
l’Arxiprestat Badalona Sud.

Sr. Joseph Maria Rojo-Pijoan, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representa-
ció de l’Arxiprestat Badalona Nord.

Sra. Rosa Nuet Badia, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representació de
l’Arxiprestat Gramenet.

Sr. Xavier Vilà Planas, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representació de
l’Arxiprestat La Cisa.

Sr. Pere Monlleó Oliveres, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representació
de l’Arxiprestat Mataró.

Gna. Dolors Albertí Picornell, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representa-
ció dels Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica.

P. Pere Codina Mas, CMF, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representació
dels Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica.
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Gna. Marta Colomer Dorgebray, RSCJ, membre del Consell Pastoral Diocesà, en re-
presentació dels Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica.

P. Pascual Piles Fernando, OHSJD, membre del Consell Pastoral Diocesà, en repre-
sentació dels Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica.

Mn. Jordi Albert Garrofé Trabal, membre del Consell Pastoral Diocesà, en repre-
sentació dels Diaques Permanents Diocesans.

Dr. Manel Claret Nonell, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representació de
la Facultat de Teologia de Catalunya.

Dra. Rosa Nomen Ribé, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representació de
la Universitat Ramon Llull.

Sr. Carlos Víctor Paunero Rodríguez, membre del Consell Pastoral Diocesà, en re-
presentació dels Moviments diocesans de joventut.

Sr. Eduard Salinas Martin, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representació
dels Moviments diocesans de joventut.

Sra. Maria Àngels Arrabal Digón, membre del Consell Pastoral Diocesà, en repre-
sentació dels Moviments diocesans d’adults.

Sra. Èrika Fabregat Muñoz, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representació
de la Delegació de Pastoral Obrera.

Sra. Mari Carmen Ruíz Marqués, membre del Consell Pastoral Diocesà, en repre-
sentació de la Delegació de Pastoral Obrera.

Sra. Maria del Mar Galceran Peiró, membre del Consell Pastoral Diocesà, en repre-
sentació de la Delegació de Pastoral Universitària i Associacions del món de la
Cultura.

Sra. Maria del Mar Martín Goula, membre del Consell Pastoral Diocesà, en repre-
sentació de la Delegació de Pastoral Universitària i Associacions del món de la
Cultura.

Dr. Sergi Rodríguez López-Ros, membre del Consell Pastoral Diocesà, en repre-
sentació de la Delegació de Pastoral Social.

Sra. Josefa Rebato Andarias, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representació
de la Delegació Diocesana de Catequesi.

Sra. Montserrat Sardà Brotons, membre del Consell Pastoral Diocesà, en represen-
tació de la Delegació Diocesana d’Ensenyament.
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Sra. Anna Basiana Vers, membre del Consell Pastoral Diocesà, en representació de
Càritas Diocesana.

Sra. Carme Manich Tobeck, membre del patronat de la fundació Organisme Bene-
fico Assistencial-Oba.

P. Joan Carrera Carrera, SJ, membre del patronat de la Fundació Hospital Sant Pere
Claver.

Caritas Diocesana de Barcelona, membres del Consell diocesà: Sr. Tomàs Gamarra
de la Villa i Sr. Jordi Camprubí Berraondo.

Fundació Ajuda i Esperança, renovació del patronat, per quatre anys: Sra. Rosa M.
Buxarrais Estrada Presidenta; Rvd. Sr. Agustí Viñas Rexach, Sr. Francesc Viñas
Rexach, Sr. Josep García Miquel, Sr. Joan García Maltes, Sr. Joan Maria Terribas Sa-
la, Sra. Rosa Navas Albareda, Sr. Andrés Martín Martos, Sr. Joan Buscà Amorós.

Ereccions de noves cases religioses

Erecció d’una comunitat de Religioses del Sagrat Cor, al carrer Mart 20, 10è 4a,
demarcació parroquial de la parròquia Mare de Déu de les Neus, de Sant Adrià de
Besòs, al barri de la Mina.

In pace Christi

Mn. Pere Ramos Pallarol, diaca permanent

Morí en la pau de Crist el 6 de novembre de 2009. El Sr. Cardenal Arquebisbe, els
altres bisbes, tot el presbiteri i tots els diaques ho varen comunicar als fidels de l’Es-
glésia perquè l’encomanessin a la misericòrdia del Senyor.

Mn. Ramos nasqué a l’Hospitalet de Llobregat el dia 11 de juny de 1934. Fou orde-
nat diaca el 29 de març de 1992, a la parròquia de Sant Josep, de l’Hospitalet de Llo-
bregat i quedà com a diaca adscrit a aquesta parròquia.

Les seves exèquies es varen celebrar el dilluns dia 9 de novembre, a la parròquia de
Santa Eulàlia de Provençana, de l’Hospitalet de Llobregat, a la qual pertanyia per raó
del seu domicili. Les presidí Mons. Pere Tena, que coneixia Mn. Ramos des dels anys
de la seva joventut a l’Hospitalet. Amb el Sr. Bisbe auxiliar emèrit, varen concele-
brar Mn. Leandre Gassó, amb qui Mn. Ramos havia col·laborat durant molts anys;
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Mn. Agustí Moreno, rector de Santa Eulàlia de Provençana i arxiprest i altres pre-
veres de l’arxiprestat. També varen participar en la celebració un grup de set diaques,
entre els quals hi havia Mn. Aureli Ortín.

L’homilia la va pronunciar Mons. Pere Tena. Al final de la celebració Mn. Francesc
Nicolau, amic del difunt, pronuncià unes paraules glossant el testimoniatge cristià de
Mn. Pere Ramos, que era com un arxiu vivent de la història religiosa de l’Hospita-
let de Llobregat, sobre la qual havia reunit una valuosa documentació que ara serà
degudament valorada i arxivada a càrrec de la parròquia de Santa Eulàlia de Pro-
vençana, la comunitat cristiana de tota la seva vida.

Mn. Pere Ramos des de la seva joventut sentí profundament la seva vocació cris-
tiana i apostòlica. Primer com a laic cristià —casat i pare de quatre fills, i avi de
diversos néts— i després com a diaca, treballà ministerialment en la pastoral dels
joves, en la pastoral dels matrimonis i de les famílies i també en el camp de l’en-
senyament com a professor de religió en un institut d’ensenyament mitjà. Els darrers
anys, amb una salut molt delicada, treballà en l’atenció religiosa a les persones grans,
sobretot a la Residència Geriàtrica Jericó.

Encomanem a la misericòrdia de Déu aquest diaca que ha estat un exemple d’amor
a l’Església i de servei als seus germans i germanes en la fe.

Mn. Joan Marsal Segalés

Aquest prevere del nostre Arquebisbat morí en la pau de Crist el dia 1 de desembre de
2009. El Sr. Cardenal Arquebisbe, els altres bisbes i tot el presbiteri ho varen comunicar
per mitjà d’una esquela publicada en diversos mitjans informatius el dia 2 de desembre.

La missa exequial en sufragi de l’ànima de Mn. Marsal va celebrar-se el mateix dia
2 de desembre, a les 12 hores, a la basílica de Santa Maria de Mataró, presidida pel
Sr. Cardenal Arquebisbe, que també va pronunciar l’homilia explicant el sentit cris-
tià de la mort i glossant els serveis ministerials fets per Mn. Marsal. Amb el Sr.
Cardenal Arquebisbe varen concelebrar l’eucaristia Mn. Segimon Garcia, vicari epis-
copal de la zona; Mn. Joan Barat, rector de la basílica de Santa Maria, i 12 preveres
més de les diverses parròquies de Mataró i d’altres localitats del Maresme.

Mn. Joan Marsal Segalés nasqué a la Colònia Vilaseca, de Sant Vicenç de Torelló, el 3
de setembre de 1933. Cursà els estudis eclesiàstics al Seminari de Vic i fou ordenat pre-
vere el 22 de desembre de 1956 a Manlleu. A la diòcesi de Vic fou vicari de les parrò-
quies de Taradell, de Santa Maria d’Oló i de Sallent, fins al dia 1 d’octubre de 1964 en
què fou autoritzat a traslladar-se a Mataró, on residien els seus pares. El 18 de juny de
1968 quedà incardinat a la nostra diòcesi, després de tenir el permís del Sr. Bisbe de Vic.

A Mataró fou capellà i director espiritual del Col·legi Valldemia, dels Germans Ma-
ristes, professor de religió de l’Institut d’Ensenyament Mitjà Alexandre Satorras i
consiliari de diverses associacions religioses de la ciutat.
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També va ser adscrit a la parròquia de Santa Maria. Mn. Marsal fou un sacerdot molt
servicial i bondadós, sempre disposat a ajudar els seus germans en el sacerdoci en les
necessitats de les suplències en el ministeri. A Mataró i a tot el Maresme era molt es-
timat pels fidels. En fou una prova el fet que la basílica de Santa Maria es va omplir
plenament el dia de la seva celebració exequial.

Encomanem al Senyor aquest prevere de la diòcesi germana de Vic que ha treballat
durant molts anys a la nostra diòcesi. 

Religioses difuntes

Gna. Teresa Arroyo Hojas, franciscana missionera (dardera), als 70 anys d’edat i 50
de vida religiosa.
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Conferència Episcopal Espanyola

Jornadas y Colectas Eclesiales para 2010
Con indicación del modo de realización de cada una

1 de enero (Santa María Madre de Dios)

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

6 de enero (Epifanía del Señor)

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

17 de enero (Segundo domingo del Tiempo Ordinario)

Jornada Mundial de las Migraciones (pontificia)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía;
intención en la Oración de los Fieles. Puede celebrarse la Misa «Por los Emigrantes y
Exiliados», por mandato o con permiso del ordinario del lugar (cf. OGMR, 332)

18-25 de enero

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

24 de enero (Cuarto domingo de enero)

Jornada (y Colecta) de la Infancia Misionera (mundial y pontificia: OO.MM.PP.)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles; y colecta
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2 de febrero (Fiesta de la Presentación del Señor)

Jornada de la Vida Consagrada (mundial y pontificia)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles

11 de febrero (Ntra. Señora de Lourdes)

Jornada Mundial del Enfermo (pontificia y dependiente de la CEE, obligatoria)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles. No obstante, por «utilidad pastoral», a
juicio del rector de la Iglesia o del sacerdote celebrante, se puede celebrar «La Mi-
sa por los Enfermos» (cf. OGMR 333)

14 de febrero (Segundo domingo de febrero)

Colecta de la Campaña contra el Hambre en el Mundo (dependiente de la CEE,
obligatoria). 
Celebración de la liturgia del día; monición justificativa de la colecta y colecta

7 de marzo (Primer domingo de marzo)

Día (y colecta) de Hispanoamérica (dependiente de la CEE, optativa)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles; colecta

19/21 de marzo (Solemnidad de San José o domingo más próximo)

Día (y colecta) del Seminario 
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración universal; colecta

25 de marzo (Solemnidad de la Anunciación del Señor)

Jornada Pro-Vida (dependiente de la CEE)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía, intención en la oración universal

2 de abril (Viernes Santo)

Colecta por los Santos Lugares (pontificia)
Celebración de la liturgia del día; monición justificativa de la colecta y colecta
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25 de abril (Último domingo de abril)

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones (pontificia).
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración universa
Jornada y Colecta de Vocaciones Nativas (pontificia: OMP).
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la oración universal

16 de mayo (Domingo IV de Pascua)

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

23 de mayo (Solemnidad de Pentecostés)

Día de la Acción católica y del Apostolado Seglar (dependiente de la CEE, optativa)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles; colecta

30 de mayo (Solemnidad de la Santísima Trinidad)

Día pro Orantibus (dependiente de la CEE, obligatoria)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la oración universal

6 de junio (Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo)

Día (y colecta) de la Caridad (dependiente de la CEE, obligatoria)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la oración universal; colecta

29 de junio (Día de San Pedro y San Pablo)

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

4 de julio (Primer domingo de julio)

Jornada de responsabilidad del Tráfico (dependiente de la CEE, optativa)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles
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24 de octubre (Penúltimo domingo de octubre)

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

14 de noviembre (Domingo anterior a la solemnidad Jesucristo Rey)

Día (y colecta) de la Iglesia Diocesana (dependiente de la CEE, optativo)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles; colecta

26 de diciembre (Domingo dentro de la octava de Navidad, Fiesta de la
Sagrada Familia)

Jornada por la Familia y la Vida (pontificia y dependiente de la CEE)
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles.
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Organismes diocesans

Resum dels programes pastorals de les
delegacions, secretariats, comissions i serveis

per al curs 2009-2010

Delegació Diocesana d’Apostolat del Mar

La Delegació Diocesana d’Apostolat del Mar continua treballant en la línia de ser,
en el port de Barcelona, testimoni de fe i de pràctica de la caritat. La comunitat por-
tuària reconeix aquest doble paper d’Stella Maris i s’adreça a nosaltres per a qual-
sevol necessitat humana o religiosa de les tripulacions dels vaixells i també d’altres
persones del port.

0. En primer lloc, cal esmentar les seves activitats habituals als vaixells i al centre
Stella Maris:
• Allotjament i acolliment a la gent del mar.
• Visites als vaixells: visitem uns 2400 vaixells/any.
• Centre dels Drets del Marí: assistència legal gratuïta per a la gent del mar.
• Oficina d’assistència per a tripulants de vaixells de creuer al Moll Adossat.
• Embarcament de capellans a vaixells de la companyia Pullmantur (equip d’uns 30

capellans de tot Espanya que han estat en quatre vaixells durant un total de 40 set-
manes).

• Assistència religiosa catòlica a persones d’altres confessions i religions amb un es-
perit ecumènic i interreligiós, com a resposta a la pluralitat del món marítim.

• Participació com a membres en el Grup de Treball de Responsabilitat Corporativa
del Port de Barcelona.

• Participació en activitats en l’àmbit d’Espanya i també internacional.

A més, la nostra Delegació preveu centrar-se durant aquest curs pastoral en l’apli-
cació dels tres objectius del Pla Pastoral Diocesà amb un conjunt d’accions concre-
tes.

1. Primer objectiu: Conèixer, celebrar i viure la Paraula de Déu.
• Missa dominical a Stella Maris el primer diumenge de cada mes, especialment

per als voluntaris. Es dóna un relleu especial a la missa del Gall, a la qual sempre
hi assisteixen mariners dels vaixells, especialment filipins. Disposem de Bíblies en
diferents idiomes i una part de l’homilia es fa en anglès.
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• Xerrades de Quaresma a Stella Maris. Cada any n’organitzem dues.
• Distribució als vaixells d’uns quaderns d’Advent-Nadal i Quaresma-Pasqua en cas-

tellà i en anglès.
• Comentari a les lectures de la missa dominical que cada setmana es publiquen al

butlletí «Noticias de España» que enviem a 85 ports d’arreu del món per a ésser dis-
tribuït entre tripulacions espanyoles. Aquest any hi afegim una invitació a enviar-
nos per e-mail les consultes que ens vulguin fer sobre les Sagrades Escriptures.

2. Segon objectiu: Créixer en la solidaritat enmig de la crisi econòmica.
• Suport a les necessitats de comunicació de les tripulacions: connexió telefònica o

via internet amb les seves famílies.
• Suport a les tripulacions davant de problemes legals o laborals, mitjançant el nos-

tre Centre dels Drets del Marí, amb col·laboració amb el sindicat internacional ITF.
• Augment del pressupost d’ajuts a necessitats. Enguany gastarem uns 8.000 euros

en aquest concepte. Un 70% d’aquest import es destina a ajudar tripulacions aban-
donades al nostre port.

• Enguany s’ha signat un conveni amb l’Autoritat Portuària de Barcelona a fi que les
tripulacions abandonades puguin recuperar el màxim possible dels diners que els
deuen. 

• Ser davant l’àmbit portuari els portantveus dels mariners que passen pel nostre port,
desenvolupant una tasca contínua de conscienciació.

• Estem posant en marxa una campanya que, amb el títol «Solidaris amb la Gent de
Mar», pretén captar socis que ens ajudin a disposar de més mitjans econòmics per
millorar els nostres serveis.

3. Tercer objectiu: Participar els immigrants en les comunitats cristianes.
• Les persones que tractem no són pròpiament immigrants sinó transeünts. La inter-

culturalitat és habitual a Stella Maris. Volem ser acollidors de qualsevol persona, sigui
quina sigui la seva cultura, ideologia o religió, per tal que es trobin bé a casa nostra.

• Aprendre a conèixer persones de diferents cultures. Els visitadors porten un voca-
bulari mínim en diferents idiomes, per tal de dirigir una salutació en l’idioma dels
tripulants.

• En els cursos de formació per a visitadors s’hi inclouen referències a aquesta mul-
ticulturalitat dels vaixells.

• El capellà de la comunitat filipina i alguns membres d’aquesta comunitat col·la-
boren puntualment amb la nostra tasca d’assistència als mariners.

• En el cas de tripulants abandonats, fem un esforç per ajudar-los a aconseguir el ti-
pus d’aliments als quals estan acostumats i ajudar-los a trobar llocs on poden ce-
lebrar la seva fe, si són cristians.

Delegació d’Apostolat Seglar

1. Consell d’Acció Catòlica.
Està compost pels presidents dels onze moviments d’Acció Catòlica i els delegats
que tenen relació amb l’Apostolat Seglar. Per a aquest curs ens hem proposat aquests
aspectes:
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• Fer una coordinació del tema «Formació» entre els moviments en el primer tri-
mestre del curs. Veure què es fa i les carències, reptes i opcions.

• Coneixement de les dates de jornades de formació dels diferents moviments i dels
temes que s’hi tractaran.

• Fer una trobada (al segon trimestre) d’un tema que interessi com a moviments
d’AC.

• Proposta i posada en marxa de llocs o parròquies on convindria iniciar nous grups.

2. Fòrum de les Organitzacions Catòliques d’Adults (FOCA).
Agrupa un centenar d’entitats diocesanes. Objectius per a aquest curs:
• Fer nostre el segon objectiu del Pla Pastoral Diocesà «Créixer en la solidaritat en-

mig de la crisi econòmica», treballant-ho en les diverses trobades que planteja al
llarg del curs i amb els mitjans de comunicació que promou.

• Cloure el treball plantejat des de fa dos cursos sobre la revisió dels estatuts.
• Créixer en l’articulació de totes les entitats que en són membres.

3. Comissió Diocesana de Centres Culturals Catòlics.
Coordina i ajuda pastoralment els 82 centres que existeixen (16 no parroquials, 66
parroquials). Els principals objectius per a aquest curs són:
• Promoure una trobada de rectors de parròquies que tenen centres parroquials per

iniciar un procés que ajudi a assolir els objectius d’aquesta comissió.
• Estudiar les problemàtiques d’identitat, socioculturals i jurídiques.
• Potenciar una millor articulació de tots els centres.

4. Coordinació d’entitats de la delegació. 
Els darrers dos cursos s’ha fet un treball amb representants de tots els responsables
de les organitzacions de la delegació.

L’objectiu és seguir promovent aquestes trobades per portar a terme accions conjun-
tes i constituir un petit grup i un equip de col·laboradors que ajudin a dinamitzar la
tasca de la delegació.

5. Jornades d’Apostolat Seglar per a laics, capellans i agents pastorals.
Se celebren des de fa onze anys (des de fa tres anys amb les diòcesis de la PEB).
Aquest curs està prevista la seva realització durant gener o febrer de 2010 amb
aquests objectius:
• Créixer en la línia de ser en el fer, una reflexió que parteixi de la realitat del que tots

ja fem, per ajudar-nos a donar passos endavant, personals i de grups, des de l’E-
vangeli.

• Fer camí vers una trama laïcal, que ho sigui i que es visibilitzi.
• Aterrar en el segon objectiu del Pla Pastoral Diocesà: «Créixer en la solidaritat

enmig de la crisi econòmica».

6. Dia de l’Acció Catòlica i de l’Apostolat Seglar.
Se celebra cada any al voltant de Pentecosta. El 2009 es va suprimir per tal de do-
nar força a la participació de tots els moviments a la jornada diocesana sobre el Pla
Pastoral convocada pel Sr. Cardenal Arquebisbe.
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Aquest curs volem tornar a celebrar-la, amb la implicació en la preparació dels di-
versos grups de la delegació i remarcant tant els objectius del Pla Pastoral Diocesà
com el tema de les Jornades.

7. Programa de Ràdio Estel.
És el que porta per títol «A peu de carrer», amb l’assessorament i la participació de
la delegació.

Conduït per la periodista Eulàlia Tort, s’emet cada divendres de 9 a 10 de la nit.

8. Pla Pastoral Diocesà.
La delegació col·laborarà en l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà «Anuncieu a tot-
hom l’Evangeli» (2009-2011).

En aquest sentit, ha organitzat trobades periòdiques amb altres delegats diocesans
(família, joves, pastoral obrera, pobles i comarques i pastoral universitària).

Participa també en reunions amb el Consell Episcopal per anar veient com aplicar les
prioritats del Pla Pastoral.

9. Comissió Interdiocesana d’Apostolat Seglar de Catalunya.
La delegació hi participa per tal d’impulsar i coordinar els treballs dels laics a partir
de les realitats que existeixen. 

10. Trobades nacionals de delegacions d’Apostolat Seglar.
La delegació participarà a les que s’organitzen amb diversos motius, per tenir cura
de la formació i per altres motius.

11. La delegació com a tal:
• Participa en totes les trobades anuals o celebracions dels moviments i grups que

la formen.
• Centralitza serveis a les diverses activitats que es fan durant tot l’any.
• Té cura d’actualitzar el seu lloc informàtic en el web de l’arquebisbat.

Servei Diocesà per al Catecumenat

El catecumenat és el procés ordinari per a esdevenir cristià. És un procés formatiu
sostingut per l’escolta de la Paraula de Déu i la catequesi, per ritus i celebracions, per
exercicis penitencials i per l’acompanyament de la comunitat cristiana.

Partim de tres accions que proposa el nou Pla Pastoral Diocesà: facilitar experiències
del primer anunci de l’Evangeli; oferir itineraris d’iniciació cristiana; importància
prioritària de la Paraula de Déu.

El nostre Servei Diocesà per al Catecumenat les concreta i desenvolupa al llarg d’un
itinerari catecumenal d’iniciació cristiana.
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Aquest itinerari inclou: el precatecumenat (primer anunci missioner), el catecumenat
(temps d’assentament i maduració de la fe); purificació i il·luminació (formació de caràc-
ter espiritual i ascètic); sagraments de la iniciació cristiana (baptisme, confirmació i
eucaristia) i mistagògia (aprofundiment en l’experiència nova dels sagraments rebuts).

Paral·lelament, el Servei Diocesà per al Catecumenat ofereix un acompanyament per-
sonalitzat a totes aquelles persones que per diferents motius no poden realitzar el pro-
cés catecumenal a les seves parròquies. Aquestes trobades, de caràcter setmanal, ofe-
reixen un temps de catequesi i de pregària.

Al mateix temps, el Servei Diocesà per al Catecumenat elabora anualment un ca-
lendari d’activitats i celebracions encaminat a assolir el primer objectiu del nou Pla
Pastoral Diocesà: «Conèixer, celebrar i viure la Paraula de Déu».

Durant aquest curs podem destacar:
• Dues jornades de formació per a catequistes-acompanyants sobre «Materials i pro-

postes per a acompanyants de catecúmens»: «L’acompanyament personal de cate-
cúmens i la inserció a la comunitat cristiana» (17.10.09 i 20.03.10).

• Ritu d’ingrés al catecumenat per a infants (28.11.09).
• Ritu d’ingrés al catecumenat per a adults (29.11.09).
• Recés de catecúmens: Trobada dels participants en el catecumenat diocesà des de

l’any 2002 al 2009 (24.01.10).
• Ritu d’elecció dels catecúmens a la catedral (21.01.10).
• Cloenda del temps de mistagògia i celebració del sagrament de la confirmació (Pen-

tecosta, 23.05.10).
• Trobades de catequesi i de pregària (des de setembre fins a juliol, els dijous de 19

a 21 h).

Delegació Diocesana de Catequesi

0. La nostra delegació vol tenir en compte els fets següents d’aquest curs:
• Iniciem un nou Pla Pastoral Diocesà i haurem de veure quines accions de les pro-

posades o altres possibles poden ser impulsades i acompanyades des d’aquesta
delegació.

• Aquest curs és el primer en què s’inicia l’ús del catecisme Jesús és el Senyor, ins-
taurat en la nostra arxidiòcesi i en el conjunt de les diòcesis de Catalunya (per a in-
fants de 6 a 11 anys).

• La propera beatificació del prevere de la nostra diòcesi, Dr. Josep Samsó i Elias,
persona especialment dedicada i preocupada pel camp de la catequesi i l’acom-
panyament i formació de catequistes.

• I, finalment, no s’ha de deixar de banda la continuïtat amb les iniciatives dels dar-
rers anys.

1. La reflexió i el seguiment de la realitat de l’acció catequètica.
• Continuar la reflexió sobre la realitat catequètica, buscant els camins que es con-

siderin més adients per respondre-hi.
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• Especialment caldrà tenir en compte els tres camps d’acció que configuren el Pla
Pastoral Diocesà i el seu marc general evangelitzador i missioner.

2. La formació de catequistes.
• Recull i difusió de les diferents activitats de formació de catequistes a la diòcesi

(inici de curs i després de Nadal).
• Donar resposta a les demandes que, des de les parròquies, els arxiprestats i les zo-

nes pastorals, s’adrecin a la delegació per a organitzar o participar en iniciatives de
formació de catequistes.

• Donar a conèixer i difondre la figura del Dr. Josep Samsó i Elias, com a prevere i
pastor, especialment preocupat i dedicat al camp catequètic.

• Organització de la vuitena edició de la Setmana Catequètica (12-16 juliol 2010) amb
les delegacions diocesanes de Catequesi de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa.

3. La presentació i instauració del catecisme Jesús és el Senyor.
• Presentació d’aquest catecisme i dels materials pedagògics i didàctics comple-

mentaris (edita el SIC per encàrrec dels bisbes de la Tarraconense).
• A l’inici del curs, s’ha publicat un Full Dominical extra amb una presentació molt

visual del catecisme i dels materials complementaris. 
• Continuació del treball en el SIC, elaboració dels materials complementaris per al

segon any de treball amb el catecisme Jesús és el Senyor: guia per als catequistes
i segon quadern per als infants.

4. La col·laboració amb altres delegacions i serveis diocesans.
• Amb la Delegació de Joventut: preparació i celebració de la VII Trobada de nois i

noies d’ESO, 14/03/10, a Sant Cugat del Vallès.
• Amb la Delegació de Pastoral Familiar: reflexió i elaboració de materials i pro-

gramació de cursets amb temes compartits i de materials que ajudin a la pregària en
la família i la catequesi.

• Amb el Servei Diocesà per al catecumenat: ritu d’ingrés amb els infants no batejats
en edat catequètica (28/11/2009). Ritu d’elecció dels catecúmens (21/02/2010).

5. En el marc del SIC de Catalunya i les Illes Balears.
• Participació en els òrgans i les iniciatives d’aquest organisme, tant en la formació

de catequistes com en l’elaboració de materials catequètics.
• Terceres Jornades de formació per a catequistes (6-8/11/2009), a Santa Susanna,

amb el tema: «Les tasques pròpies de la catequesi per a la trobada amb Jesús».
• Novenes Jornades interdiocesanes de catequesi (5-7/07/2010).

6. La relació i el treball amb altres organismes catequètics.
• Col·laboració amb les delegacions diocesanes de Catequesi de la PEB.
• Participació en el Consejo Asesor del Secretariado Nacional de Catequesis de la

CEE.
• Participació a les Jornades nacionals de delegats diocesans de catequesi, Secreta-

riat Nacional de Catequesi de la CEE (23-25/02/2010).
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Delegació Diocesana de Germandats i Confraries

0. Programació del delegat en l’àmbit diocesà.
• Continuar treballant amb l’agrupació de les Germandats i Confraries en els quatre

centres: Maresme, Badalona-Besòs-St. Adrià-Santa Coloma, Barcelona, Cornellà
de Llobregat.

• Trobades personals amb els consiliaris i cercar que cada Germandat canònica tin-
gui el consiliari nomenat pel Bisbe.

• Animar que les Germandats i Confraries participin en el Pla Pastoral Diocesà a tra-
vés de les parròquies on seran acollides. 

• Edició d’un fulletó informatiu per a ser distribuït a les parròquies sobre la realitat
confrare i la necessitat d’integrar-se a la dinàmica parroquial.

• Continuar cercant laics col·laboradors, ajudant a la seva formació de diverses ma-
neres amb la finalitat d’aconseguir uns membres de les Germandats i Confraries
que puguin ser animadors de la resta, acollidors i formadors.

• Continuar treballant en els recessos amb una espiritualitat centrada en Jesucrist, Pa-
raula de Déu fet home. Dates: 28 novembre, 20 febrer, 12 de juny 2010, i els pre-
gons de Setmana Santa, de la joventut (27 de febrer) i el general (13 de març).

• Treballar especialment en la formació de futurs dirigents de les Germandats i Con-
fraries, amb sessions destinades a aquesta finalitat, remarcant que les Germandats
i Confraries són una realitat eclesial i la seva vinculació a l’Església diocesana a
través de les parròquies, el Consell de Germandats i Confraries i la comunió amb
el propi bisbe... és la realitat de les confraries.

1. Participació del delegat en trobades i reunions.
• Participació en les trobades convocades pel Sr. Cardenal Arquebisbe, a les reunions

del Consell General de l’arxidiòcesi.
• Jornada de treball del Consell General amb Mons. Sebastià Taltavull.
• Participació en reunions dels arxiprestats que ho desitgin.
• Celebració del Rocío (18-24 maig).
• Participació en la XII Trobada de delegats diocesans de les diverses diòcesis d’Es-

panya (setembre 2010).
• Participació en el IV Congrés Català de Germandats i Confraries (Reus, febrer

2010).
• Reunions amb els delegats de la Tarraconense.

Delegació Diocesana d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses

0. Activitats habituals:
• Trobades mensuals de treball i pregària entre catòlics i protestants en diferents llocs.
• Servei de consulta i assessorament sobre sectes, que rep moltes consultes.
• Acolliment, seguiment i tramitació d’admissions a l’Església catòlica, d’ortodoxos,

anglicans, evangèlics...
• Assessorament ecumènic i interreligiós a parròquies, institucions i altres bisbats.
• Assessorament sobre problemes canònics relacionats amb els catòlics orientals.
• Acolliment d’immigrants d’altres confessions cristianes i d’altres religions.
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1. Algunes de les previsions per a l’any 2010:
• Gener 2010: Assessorament per a la celebració de la Setmana de Pregària per a la

Unitat dels Cristians (18-25). Assistència a diversos actes ecumènics. Projecte de
col·laboració en actes solidaris de les confessions cristianes a Barcelona.

• Febrer 2010: Preparació d’un directori sobre participació interconfessional en els
sagraments. Intervenció en diversos mitjans sobre la Llei de Centres de Culte. Reu-
nió de la Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses de Ca-
talunya i les Illes. Difusió de la pel·lícula «Damascus».

• Març 2010: Jornades de delegats d’Ecumenisme a la CEE. Presentació del llibre
«La Llei de la Generalitat de Catalunya sobre els Centres de Culte». Reunió amb el
Centre Ecumènic de Catalunya. V Simposi Teològic, Ecumènic i Interreligiós so-
bre la incidència de l’Islam a l’Occident europeu.

• Abril 2010: Preparació, amb el Centre d’Estudis Jordi Pujol, del seminari «Les re-
ligions en un món en crisi». Visites i felicitacions de Pasqua a les comunitats orto-
doxes.

• Maig 2010: Curset d’iniciació en el coneixement de les Esglésies Orientals.
• Juny-juliol-agost 2010: Assistència a dues trobades ecumèniques a l’estranger. Pre-

paració de l’edició del llibre «Introducció a l’ecumenisme».
• Setembre-octubre 2010: Preparació del VI Simposi Ecumènic i Interreligiós. Pre-

paració de la Setmana de Pregària per a la Unitat dels Cristians 2011. Reunions de
la Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses.

• Novembre 2010: Reunions de preparació de la Setmana per a la Unitat del 2011.
• Desembre 2010: Edició de les ponències del V Simposi Ecumènic.

Delegació Diocesana d’Ensenyament

Objectius

L’objectiu prioritari és l’acompanyament, des de la delegació, als professors de re-
ligió en el seu treball, tant a través de circulars de contingut tècnic i pastoral, com a
través de trobades periòdiques amb aquest col·lectiu.

L’altre objectiu és el de la formació del professorat de primària i de secundària en
forma de cursets i sessions de reflexió que miren tant a la formació més general com
a la pedagogia de la matèria de Religió.

Activitats
• Curset d’iniciació (octubre i novembre). Quatre sessions per als mestres i profes-

sors proposats de nou. Dies: 20 i 27 d’octubre sobre «La missió i el mestre i pro-
fessor de religió catòlica» i sobre «L’ensenyament religiós escolar en la formació in-
tegral de l’alumne», a càrrec de Mn. Ramon Corts; 3 de novembre, «El llibre de text
i la seva utilització a l’aula», a càrrec de M. Isabel Espinosa; 10 de novembre, «L’Es-
glésia local i el mestre i professor de religió catòlica» (ponent per determinar).

• Trobada del Sr. Cardenal Arquebisbe amb els mestres i professors de religió.
• Celebració de Nadal: 21 de desembre (18.30 h), eucaristia a la cripta de Santa Eulà-

lia de la catedral de Barcelona, presidida per Mons. Sebastià Taltavull.
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• Reunions d’àmbit arxiprestal sobre sensibilització per a l’ensenyament de la reli-
gió.

• Campanya de sensibilització per a la preinscripció a les escoles.
• Conferències: se n’organitzaran quatre al llarg del segon trimestre. Temes: Immi-

gració, Joves i Església, Educació de l’afectivitat dels joves des de la fe. Dates: 25
de gener, 25 de febrer, 23 de març i 18 de maig.

• IV Jornada de mestres i professors de religió catòlica de les diòcesis de Catalu-
nya, 24 d’abril de 2010 a Sant Julià de Lòria (Andorra).

Delegació Diocesana de Missions

Objectius
• Ajudar els laics i els sacerdots a prendre consciència de la necessitat del compro-

mís en la missió «ad gentes».
• Posar en relleu la dimensió missionera de les eucaristies dominicals que coincidei-

xen amb les campanyes anuals de les Obres Missionals Pontifícies.
• Col·laborar amb les parròquies perquè sorgeixin grups de tercer món.
• Enviar material informatiu de les missions a col·legis, institucions religioses, parrò-

quies..., perquè es difongui entre les classes i sorgeixin grups de catequesi i ser-
veixin com a eina de treball per a professors i catequistes.

• Organitzar una jornada anual de reflexió missionera.

Activitats
• Jornada interdiocesana de formació missionera i pel DOMUND, 26 de setembre, a

Vallvidrera.
• Octubre 2009: Trobada Mensual amb els joves. Solidaritat amb el tercer i quart

món. Delegació de Joventut (16 octubre). Jornada del DOMUND (18 d’octubre).
• Desembre 2009: Sembradors d’estels del Nadal missioner (19 i 20 de desembre).
• Gener 2010: Dia dels catequistes a territoris de missió-IEME (6 gener). Jornada de

la Infància Missionera (24 de gener).
• Febrer 2010: Trobada de delegats de Missions i OMP de Catalunya, Balears i An-

dorra (26 i 27 de febrer).
• Març 2010: Dia d’Hispanoamèrica-OCSHA (7 de març). Festival de la Cançó Mis-

sionera (Cristians Sense Fronteres i Delegacions de Missions).
• Abril 2010: Jornada de les Vocacions Natives (25 d’abril).
• Maig 2010: Trobada de delegats de Missions i OMP de Catalunya, Balears i An-

dorra (5 de maig). Trobada de Delegats de Missions i OMP d’Espanya i Andorra
(17-20 de maig).

• Juny 2010: Eucaristia d’enviament. Delegació de Joventut-Delegació de Missions.
• Juliol 2010: Eucaristia missionera (17 de juliol).

Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació Social

Serveis generals
• Funcionament de l’Oficina d’informació de l’Arquebisbat.
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• Edició mensual del Butlletí de l’Arquebisbat de Barcelona.
• Edició setmanal del Full Dominical (edició de l’Arquebisbat de Barcelona), editat

amb cinc altres diòcesis amb seu a Catalunya, amb espais propis per a cada un dels
bisbats.

• Edició diària (de dilluns a divendres) d’un dossier de premsa per al Sr. Cardenal Ar-
quebisbe i els seus col·laboradors sobre temes religiosos i relacionats amb la diòcesi.

• Gestió del web de l’Arquebisbat.
• Enregistrament, en so i en imatge, de les glosses setmanals del Sr. Cardenal Ar-

quebisbe i enviament als mitjans informatius («Paraula i Vida»).
• Assistència a les reunions dels organismes eclesials de coordinació de la presèn-

cia de l’Església en el MCS, en l’àmbit de la CEE (jornades de cada any a Ma-
drid) i en el de les diòcesis de Catalunya (reunions bimestrals del SIMCOS). 

• Organització, a través del Departament de Cinema (dirigit per Mn. Peio Sánchez),
de la Setmana de Cinema Espiritual (novembre, als Lluïsos d’Horta).

Activitats especials per al curs 2009-2010
• Per participar des de la nostra Delegació a donar compliment al primer objectiu del

Pla Pastoral Diocesà («Conèixer, celebrar i viure la Paraula de Déu»), els comenta-
ris de les lectures bíbliques de cada diumenge, per a publicar a la segona pàgina del
Full Dominical, s’ha encomanat a la Dra. Núria Calduch-Benaiges, deixeble del Dr.
Isidre Gomà, que amb el Dr. Salvador Pié, fou experta del passat Sínode Episcopal.

• En la línia del segon objectiu («Créixer en la solidaritat enmig de la crisi econò-
mica») es donarà notícia dels serveis especials fets per la Càritas Diocesana per a
atendre les víctimes de la crisi.

• En la línia del tercer objectiu («Participar els immigrants en les comunitats cristia-
nes»), en el Full Dominical es publicarà una sèrie de testimonis d’immigrants cristians
integrats en les nostres comunitats parroquials i en els moviments i serveis diocesans.

• Es donarà prioritat a les informacions sobre la posada en marxa del Pla Pastoral
Diocesà «Anuncieu a tothom l’Evangeli», que marca els objectius pastorals fins
al 2011 i de la carta pastoral del Sr. Cardenal «Anuncieu a tothom l’Evangeli»
(24/09/09).

• Seguiment de les iniciatives més significatives en l’aplicació dels objectius del nou
Pla Pastoral Diocesà, amb informacions a l’espai propi de l’Arquebisbat al Full Do-
minical. 

• Seguiment de l’Any Sacerdotal, amb informació sobre les activitats que es facin a
la diòcesi i publicació a la primera pàgina del Full Dominical, durant tot l’any
d’una secció bilingüe titulada «Pensaments de sant Joan Maria Vianney».

• Beatificació del Dr. Josep Samsó Elias: ambientació prèvia: publicació de 12 breus
articles al Full Dominical seguint la vida del Dr. Samsó i informacions sobre l’ac-
te de la beatificació i altres celebracions, com la jornada sacerdotal interdiocesana.

• Durant aquest curs es dedicarà una atenció preferent a la web de l’arquebisbat, que
tindrà un nou disseny i les informacions sortiran en diverses llengües, tenint cura
de la seva actualització permanent.

• Gràcies a la col·laboració d’un matrimoni de voluntaris, es continuarà actualitzant
els fitxers de gravats i fotos: el litúrgic (il·lustracions artístiques dels fets dels evan-
gelis), el fitxer de persones (sacerdots, diaques, religioses i religioses, laics i lai-
ques...), el d’institucions diocesanes i el de temes religiosos i d’actualitat.
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• Seguiment especial de l’Aplec de l’Esperit (Terrassa, 22/05/10) i de les accions prè-
vies i successives de la pastoral de joventut.

Delegació Diocesana de Pastoral de la Salut

Aquesta delegació promou la pastoral dels malalts en les diferents àrees, arxiprestats,
parròquies, serveis religiosos d’hospitals, centres sòcio-sanitaris i moviments de malalts.

Objectius
• Coincidint amb un dels objectius del Pla Pastoral de la diòcesi, promoure que la Pa-

raula de Déu sigui l’animació de tota l’acció pastoral.
• Mantenir relació amb les delegacions amb les quals puguin fer sinèrgies comunes

que assoleixin els objectius generals.
• Promoure una formació adequada pels agents de pastoral i visitadors de malalts a

les comunitats parroquials.

Activitats
• Consell Assessor: es reuneix periòdicament i planifica, realitza i avalua les activi-

tats de la delegació.
• Participació de tres persones de la delegació a les XXXIV Jornades Nacionals de

Pastoral de la Salut, de la CEE.
• Trobada Diocesana a l’Hospital de Sant Rafael per a visitadors, voluntaris, serveis

religiosos i professionals. Lema del Dia del Malalt d’enguany: «Vint-i-cinc anys
caminant».

• Tres trobades (una conjunta amb els agents de les diòcesis catalanes) amb els res-
ponsables de l’acció pastoral als hospitals.

• Dues trobades (inici i final de curs) de l’equip de parròquies (coordinadors i pre-
veres responsables).

• Pelegrinatge a Montserrat amb malalts i voluntaris (19 de maig).
• Celebració del Dia del Malalt: 11 de febrer, Església universal. Celebració dioce-

sana de la Pasqua del Malalt (9 de maig).
• Formació: programa dirigit als agents de pastoral de la salut de les parròquies que

es fan als arxiprestats que ho demanin. Conferència anual de salut mental. Cinc tro-
bades monogràfiques al novembre i de gener a abril, al CEP. 

• PROSAC, trobada de professionals cristians (data per determinar).
• Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut (SIPS), trobada a Sant Cugat per pre-

sentar el Dia del Malalt. Trobada amb els responsables dels serveis religiosos dels
hospitals.

Delegació Diocesana de Pastoral Familiar

Activitats

1. Temes de problemàtica viva per al curs present. Aquest full exposa temes de vi-
da cristiana per a ser reflexionats per grups de matrimonis i també per  joves i per  to-
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tes les persones que volen fer una reflexió personal sobre els temes de la pastoral del
matrimoni i la família. Són temes tots ells que es relacionen amb el Pla Pastoral Dio-
cesà.
• Setembre: la crisi econòmica.
• Octubre: autoritat i autoritarisme.
• Novembre: l’atur, un problema que ens afecta a tots.
• Desembre: Nadal, el misteri de la solidaritat.
• Gener: desitjos, deures i actituds.
• Febrer: saber escoltar.
• Déu ens parla: la Paraula de Déu.
• Abril: la meditació cristiana.
• Maig: un fet que ens interpel·la: la immigració.
• Juny: el valor i el respecte a la vida humana.

2. Cursets de formació i sensibilització: 
La delegació programa cada any cursets adreçats a totes aquelles persones interes-
sades en aprofundir en temes de família des de la perspectiva cristiana. D’acord amb
el Pla Pastoral de la diòcesi, s’han previst aquestes dues:
• Com viure la fe en família: afer privat o comunitari, curset organitzat amb la De-

legació de Catequesi. Ponents: Mons. Sebastià Taltavull i P. Enric Puig, SJ, 11 i
18 de març al CEP de 19 a 20.45 h.

• El servei a la vida: situació actual en el nostre país. Ponents: la dimensió ètica, pel
Dr. Gaspar Mora; la dimensió mèdica, per la Dra. Margarita Bofarull o pel Dr. Ygle-
sias. 15 i 22 d’abril, al CEP, de 19 a 20.45 h.

3. Jornades de reflexió per a agents de pastoral. La delegació es proposa visitar i sen-
sibilitzar tots els que treballen en la pastoral prematrimonial per a prendre cons-
ciència de la situació religiosa i social dels qui demanen casar-se a l’Església. I tam-
bé per a reflexionar sobre demandes i suggeriments de les noves directrius:
«Orientacions pastorals per a l’acolliment de promesos», document de la C.E. Tar-
raconense.

4. SADOF: servei destinat a l’acolliment de parelles en situació d’inestabilitat. Ac-
tualment hi ha dos fenòmens que hi tenen una especial incidència: l’avortament i la
violència de gènere. La delegació, a través dels seus professionals, col·laboradors i
voluntaris, acull aquestes persones i les adreça, si cal, a institucions i associacions
més especialitzades. En un any s’han atès més de 340 casos. La delegació demana
poder disposar dels locals necessaris per poder atendre més casos.
• Recés per a matrimonis i parelles de nuvis durant la Quaresma (12 de març, a la ca-

sa d’exercicis de Sarrià).
• Trobada festiva de final de curs, dedicada a les famílies. Lema: La família, espai

d’amor i de vida. Data i lloc a determinar.
• Trobades amb els preveres i als arxiprestats. La delegació mantindrà contactes amb

els responsables de la pastoral diocesana i amb els representants de cada arxipres-
tat per tal d’avaluar la tasca de la delegació, conèixer les necessitats pastorals i aco-
llir les oportunes propostes.
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Delegació Diocesana de Pastoral Obrera

Aquesta delegació es proposa uns objectius i per a realitzar cada un dels objectius
té previst portar a terme uns mitjans.

Objectius
• Impulsar i difondre la realitat obrera actual, marcada per la crisi.
• Acompanyar i coordinar els EPO’s ja existents.
• Tenir contacte amb el bisbe per presentar-li la tasca de la delegació i els movi-

ments.
• Participar activament en els treballs del Consell Pastoral Diocesà, tenint en comp-

te el Pla Pastoral Diocesà.
• Acostar la pastoral obrera a la FTC i als seminaristes (Trobada de reflexió amb el

SEDASE sobre el llibre «El trabajo humano, principio de vida»).
• Potenciar el coneixement entre els militants dels moviments (línies bàsiques, com-

promisos dels militants...) per crear xarxa i ajudar-nos en la tasca comuna.
• Fer una anàlisi comuna de la realitat social.
• Reprendre el contacte amb els sindicats.
• Fer-nos presents en els MCS aportant la vida de la P.O.

Activitats
• Reunions mensuals de la coordinadora de la delegació. Hi participen els represen-

tants dels moviments: ACO, GOAC, JOC i MIJAC.
• Jornada per celebrar el primer de maig, Jornada dels treballadors (24 abril 2010).
• Suport i participació en les reunions del Col·lectiu de Capellans Obrers i del de Re-

ligioses en Barris.
• Seguiment dels EPO’s existents i creació de nous.
• Jornada dels Equips de Pastoral Obrera (6 febrer 2010).
• Participació a la pastoral obrera de Catalunya: Jornada de religioses i religiosos

(28.11.2009). Jornada d’estudi (13.02.2010).
• Participació a la pastoral obrera d’Espanya: Jornades de delegats diocesans i pre-

sidents de moviments POE (21-22.11.2009).

Delegació de Pastoral Social

Objectius
• L’objectiu últim del Secretariat Diocesà per als Marginats és l’evangelització ente-

sa com un alliberament total de la persona.
• El Secretariat té present que, si hi ha marginats, és perquè hi ha una societat que

margina. Per això, l’Església ha de preparar la persona del marginat per incorporar-
se a una comunitat humana i atacar les causes de la marginació, amb un esperit ser-
vicial, solidari i crític, sempre en proximitat, sintonia i comunió amb les persones
i situacions de marginació.

• Conscients de la gravetat que avui té el problema de la marginació, el Secretariat
procurarà suscitar vocacions, tant entre els laics com entre els religiosos per aten-
dre aquest camp.
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Activitats
• Publicació trimestral de la revista Aixeca’t que pretén conscienciar i denunciar les

situacions de marginació i donar a conèixer les iniciatives de persones i entitats en
aquest camp.

• Quatre trobades del Secretariat de Marginació. Reunions trimestrals d’entitats com-
promeses amb el món de la marginació.

• Publicació i difusió de la col·lecció «Testimonis entre els pobres». Aquest curs es
publicarà el segon volum.

• Trobada, en el segon trimestre, de tots els voluntaris en el camp de l’exclusió so-
cial.

• Grup de reflexió teològica des del Quart Món, format per cristians que estan en
relació amb persones i projectes del Quart Món en l’àmbit de la diòcesi.

• Presència i seguiment dels actes organitzats per entitats que treballen en el món de
la marginació. Col·laboració en les pregàries que organitza Cristianisme i Justícia.
Participació en diferents pronunciaments i en reflexions que es fan a les parròquies.

• Publicació mensual de la revista Eines, amb material de reflexió i pregària en l’àm-
bit de la pastoral de la marginació.

Activitats en l’àmbit de la immigració
• Participació a les reunions mensuals de la Plataforma d’Entitats Cristianes amb la

Immigració.
• Participació a les trobades del Grup de Treball Estable de Religions (GTER).
• Organització de la trobada del CCIT de migracions a les grans ciutats europees, que

tindrà lloc a Barcelona del 7 al 10 de març de 2010. Tema: «Els fills de la immi-
gració, quina pastoral?»

• Organització i participació a les trobades periòdiques del col·lectiu Pastoral amb
immigrants i trobades amb diferents comunitats cristianes d’immigrants i amb els
preveres que en tenen cura.

• Publicació de fitxes per treballar a les parròquies la pastoral amb immigrants.
• Creació de la pàgina web de la delegació.
• Coordinació amb secretariats i delegacions que treballen en el cap social.

Delegació episcopal per a la vida consagrada

Objectius generals de la delegació
• Ajudar i animar la vida consagrada segons les directrius de la Santa Seu i del bisbe

diocesà.
• Accentuar el sentit de pertinença a la diòcesi.
• Fomentar la pregària per la santedat sacerdotal en aquest any que commemorem el

150è aniversari de la mort de sant Joan M. Vianney, el rector d’Ars.
• Donar a conèixer la figura del Dr. Josep Samsó en ocasió de la seva beatificació i

sensibilitzar les comunitats religioses sobre aquest esdeveniment.

Activitats previstes per a la vida consagrada
• Recessos espirituals per als instituts de vida consagrada d’Advent i Quaresma, di-

rigits pel Sr. Cardenal Arquebisbe.
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• Reunions dels delegats de vida consagrada de Catalunya (3 a l’any); participació
a la reunió del SIRBIR (cada trimestre) i a les reunions de la URC.

• Dia de la Vida Consagrada (2 febrer). Celebració a la catedral presidida pel Sr. Car-
denal Arquebisbe.

• Visita del delegat a les comunitats. La visita pastoral que el Sr. Cardenal fa a dos
arxiprestats de la diòcesi, durant el temps de Quaresma i Pasqua, és un moment pri-
vilegiat per visitar les comunitats religioses dels arxiprestats escollits.

• Instituts seculars. El prevere responsable acompanya la situació d’aquests insti-
tuts a la diòcesi.

• Verges consagrades. Es reuneixen periòdicament per a la formació continuada i par-
ticipen en els recessos del Sr. Cardenal per als instituts de vida consagrada.

Activitats previstes per a la vida monàstica
• Participació del delegat en les reunions dels delegats de vida consagrada a Cata-

lunya (3 vegades a l’any).
• Participació a les assemblees de la URC.
• Participació a la reunió del SIRBIR (cada trimestre).
• Participació a la reunió de la comissió de monestirs de les tres diòcesis de la PEB

(una cada trimestre).
• Visita als monestirs i presidència dels capítols.
• Celebració de la Jornada Pro Orantibus, que dóna a conèixer la vida monàstica i

contemplativa.
• Vetllar per oferir i acompanyar cursets de formació per a les contemplatives.
• Curset de formació del 16 al 20 de novembre de 2009, dirigit pel P. Lluís Planas,

OSB, mestre de novicis del monestir de Montserrat.

Secretariat de Pastoral Gitana

Objectius i activitats per al curs 2009-2010
• Enfortir l’equip de pastoral, incorporant-hi dos nous voluntaris gitanos sensibles a

l’evangelització del seu poble, consolidant aquest equip amb la presència constant
del Secretariat en la vida de les comunitats gitanes de la diòcesi.

• Incrementar els serveis pastorals del Secretariat a les diverses institucions diocesa-
nes, mitjançant quatre accions principals per assumir així l’objectiu del Pla Pasto-
ral Diocesà de «Créixer en la solidaritat enmig de la crisi econòmica».

• Concloure la visita a les parròquies de demarcacions amb presència gitana.
• Incorporar un voluntari gitano al Secretariat de Pastoral de Presons.
• Incorporar dos voluntaris gitanos a Càritas Diocesana.
• Posar en marxa el Consell de Pastoral Gitana, com a punt de trobada entre les parrò-

quies i els organismes diocesans.
• Incrementar la proposta celebrativa, catequètica i devocional per als gitanos catòlics

de la diòcesi, amb dues noves eucaristies anuals i una sèrie de sessions formatives per
assumir així l’objectiu del PPD «Conèixer, celebrar i viure la Paraula de Déu».

• Continuar col·laborant amb altres organismes supra o extradiocesans que també tre-
ballen en l’evangelització del poble gitano, com la CEE i el Comitè Catòlic Inter-
nacional per als Gitanos, fent especial accent, aquest nou curs, en el suport a la
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posada en marxa dels secretariats de pastoral gitana de l’arquebisbat de Tarragona
i del bisbat de Girona, a crear el 2010.

Secretariat de Pastoral Penitenciària (SEPAP)

Objectius
• Una integració més plena de la pastoral penitenciària en la pastoral de la diòcesi.
• Una major implicació per part de les comunitats cristianes.
• Cercar el coneixement concret i la relació personal amb els qui treballen en camp

de la prevenció i la reinserció.
• Formar i donar suport els nostres voluntaris.
• Crear equips de pastoral penitenciària en els arxiprestats i parròquies.
• Donar una resposta més coordinada als reptes cada cop més urgents de la preven-

ció i la reinserció social.
• Impulsar projectes concrets i aportar mitjans que possibilitin la recuperació de les

persones que surten de la presó.

Activitats
Aquests objectius es concreten en:
• Desvetllar un major interès i compromís de les comunitats cristianes.
• Consolidar equips de cristians en el món penitenciari.
• Oferir espais de trobada, reflexió i coordinació.
• Sensibilitzar la nostra societat.
• Prendre’s seriosament la reinserció.
• Activitats en centres penitenciaris: litúrgia eucarística, catequesi, suport escolar,

pastoral individualitzada, assistència sanitària o social, sortides programades, clas-
ses d’idiomes etc.

• Cada mes hi ha una reunió de coordinació entre el director del SEPAP i el respon-
sable de les activitats de cada centre (Consell Permanent i Consell de capellans).
En l’actualitat el SEPA consta de 180 voluntaris i 6 capellans de presons, a més
d’altres entitats annexes a aquest Secretariat: la Vinya, Grup de Nostra Senyora del
Port, Grup de Sant Andreu de presons, Associació Jaume Pineda...

• Amb tots els voluntaris tenim dues assemblees, a l’inici i al final de curs, a més de
moments de trobada mensuals amb els voluntaris que ho desitgen.

• Tenim un pla de formació dels voluntaris que actualitzem cada curs.
• Un cop finalitzats els cursos de reciclatge per als voluntaris de presons, aquest curs s’or-

ganitzaran, juntament amb la secretaria de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació del
Departament de Justícia de la Generalitat, uns cursos de formació per a nous voluntaris.

Calendari d’activitats 
• Setembre 2009: dia 28, reunions del Consell de Capellans i del Consell Perma-

nent.
• Octubre 2009: dia 3, XVI trobada d’inici de curs de voluntaris SEPAP de Cata-

lunya; dia 24, curs d’iniciació per a nous voluntaris.
• Novembre 2009: dia 2, reunions del Consell de capellans i del Consell Perma-

nent; dia 7, trobada d’inici de curs dels voluntaris SEPAP de Barcelona.
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• Desembre 2009: reunions del Consell de Capellans i del Consell Permanent.
• Gener 2010: dia 11, reunions del Consell de Capellans i del Consell Permanent; dia

23, curs d’iniciació per a nous voluntaris del SEPAP; dia 30, formació per a vo-
luntaris de Pastoral Social.

• Febrer 2010: dia 1, reunió del Consell Permanent; del 9 a l’11, XXI Jornades de ca-
pellans d’Espanya a Madrid.

• Març 2010: dia 1, reunions del Consell de capellans i del Consell Permanent; dia 7,
recés per a voluntaris de Pastoral Social; dia 20, trobada per a nous voluntaris des
del 2006.

• Maig 2010: dia 3, reunions del Consell de Capellans de Catalunya i del Consell Per-
manent; dia 20, Pregària del SEPAP; dia 22, curs d’iniciació per a nous volunta-
ris; dia 29, assemblea de fi de curs del SEPAP.

• Juny 2010: dia 7, reunions del Consell de Capellans i del Consell Permanent i so-
par de germanor.

Comissió Diaconat Permanent i Ministeris Laïcals

Aquesta comissió realitza durant l’any les següents activitats:
• Un recés de dos dies (un cap se setmana) per als aspirants i els candidats al diaconat.
• Nou trobades (un dissabte al mes), de les 10 a les 13 h, amb una conferència i diàleg.
• Celebració de la diada dels sants Fructuós, Auguri i Eulogi (festa dels diaques).
• 12 hores de classe per explicar els rituals del baptisme, matrimoni, exèquies cris-

tianes, portar la comunió als malalts, celebracions dominicals en absència de pre-
vere i missió del diaca en la celebració de l’eucaristia.

• Sortida festiva dels candidats i aspirants amb les seves famílies (final del curs).
• Sis reunions dels membres de la comissió.
• Participació de dues persones de la comissió a les reunions per al diaconat perma-

nent, organitzades per la CEE, a Madrid.
• Visites, entrevistes i seguiment, durant tot el curs, dels aspirants i dels candidats

al diaconat.
• Reunions (tres cops a l’any), amb els rectors de les parròquies on col·laboren els

diaques permanents.

Servei pastoral per a persones sordes

Objectius

El nostre objectiu és cercar com trencar les barreres a la comunicació de les perso-
nes sordes, també per transmetre l’Evangeli.

Procurem oferir l’atenció pastoral en tot el que d’ordinari trobem a les parròquies,
però adaptat a les dificultats de comprensió i d’expressió que poden tenir les perso-
nes sordes o sordcegues.

Les nostres activitats s’estan atenent a la parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús. Les
persones sordes són un col·lectiu que requereix molta dedicació per la seva peculiaritat. 
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Activitats i calendari
• Celebració de la missa, els dissabtes i vigílies a les 6.30 de la tarda i els dimarts a

les 8 del vespre.
• Confessions: mitja hora abans de la missa.
• Formació de col·laboradors: els dimarts de 5 a 6 de la tarda.
• Catequesi de comunió i perseverança: els dijous a les 6 o dissabtes a les 17.30 h.
• Seguiment d’infants integrats a catequesis parroquials.
• Catequesi de joves (Confirmació): els dijous a les 6 de la tarda.
• Grup de litúrgia: els dissabtes (excepte el primer) a les 5.45 de la tarda.
• Adoració eucarística: el primer dissabte de mes de les 5.45 a les 6.15 de la tarda. 
• Formació cristiana (conferències, tertúlies...), dissabtes a les 7.30 de la tarda.
• Grup de joves: el primer i tercer dissabte de mes a les 7.30 de la tarda.
• Formació per a adolescents: una xerrada trimestral sobre educació sexual.
• Grup de matrimonis joves: el segon dissabte de mes a les 7.30 de la tarda.
• Preparació al matrimoni: un dissabte de les 10 a les 14 h 
• Preparació del baptisme dels fills: una trobada amb els pares.
• Orientació familiar per a pares: tercer dijous de mes de 6 a 7 de la tarda.

Altres activitats són: reforç logopèdic i escolar, activitats formatives per a adults, vi-
sites a ancians i malalts a la seva casa, preparació i adaptació de materials catequè-
tics i litúrgics, classes de religió, casament, baptismes, exèquies de persones sordes,
participació a actes diocesans i interdiocesans, a l’Escola de Pregària per a joves, a
la celebració de Nadal, Pasqua, Corpus..., participació dels pelegrinatges a Lourdes
amb l’Hospitalitat, etc.

Participació a les reunions de Pastoral de les persones sordes en l’àmbit d’Espanya
(C.E. de Pastoral) i de Catalunya. Participació a les reunions de l’equip de Cateque-
si especial del SIC.

1. Treball sobre els objectius del Pla Pastoral Diocesà.
• Conèixer, celebrar i viure la Paraula de Déu. Volem ajudar a valorar la Litúr-

gia de la Paraula de la missa dominical dels dissabtes, seguint el treball de la
revisió de l’adaptació dels textos litúrgics i continuant una catequesi per en-
tendre millor cadascuna de les lectures bíbliques. Anem avançant en l’adapta-
ció de la Bíblia a la llengua catalana de signes, amb un equip de treball inter-
confessional.

• Créixer en la solidaritat enmig de la crisi econòmica. Procurem millorar l’atenció
a les persones i famílies que pateixen les conseqüències de la crisi actual. Seguirem
tractant temes de formació sobre qüestions d’actualitat que ens planteja la crisi i les
respostes que hem de donar com a cristians.

• Participar els immigrants en les comunitats cristianes. Constatem una bona parti-
cipació de persones immigrants sordes, sobretot joves llatinoamericans, a les acti-
vitats formatives que oferim. També fomentem la seva participació a les cateque-
sis de comunió i de confirmació. Confiem que es vagi consolidant un grup
d’adolescents i joves que puguin participar a l’Aplec de l’Esperit, al «Camino de
Santiago» l’estiu del 2010 i a la JMJ de l’estiu 2011. Seguirem ajudant aquest
col·lectiu a valorar la necessitat de participar a la missa dels dissabtes.
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Servei Diocesà per al Catecumenat

Carta del Delegat Diocesà per al Catecumenat i crònica de l’ingrés
al Catecumenat

Benvolgut,

En primer lloc rep la meva cordial salutació i el desig que el treball pastoral que tens
entre mans doni molts de fruits.

El motiu d’aquestes lletres és, en primer lloc, fer-te arribar el programa d’accions que
el Servei Diocesà per al Catecumenat ha previst per al curs 2009-2010.

Els homes i dones ja adults que descobreixen Jesucrist i demanen preparar-se per es-
devenir cristians en rebre els sagraments de la Iniciació cristiana és una realitat que
no esdevé estranya per a un bon nombre de parròquies del nostre Arquebisbat, tal
com passa en bona part de les Esglésies d’Europa.

Malgrat això, creiem que encara ens cal fer un treball important donant a conèixer
aquesta realitat pastoral i eclesial, així com sensibilitzant les nostres comunitats so-
bre el valor, sentit i gràcia de l’experiència d’aquests homes i dones, i sobre la seva
responsabilitat d’acollir-los i acompanyar-los en el camí de la fe. És realment en-
grescador sentir el testimoniatge de tots els qui en una ocasió o altra han estat invo-
lucrats en un procés catecumenal (els mateixos catecúmens, els seus acompanyants,
els preveres que els han acollit, etc.).

En segon lloc, també t’adjuntem el n. 10 de la revista «Catecumenat», que ens par-
la del ministeri episcopal i el ritual de la iniciació cristiana d’adults (RICA).

Resto sempre a la teva disposició per ajudar i orientar en l’acolliment i acompa-
nyament d’aquestes persones que han sentit la crida de Crist. Rep una cordial sa-
lutació,

Mn. Felip-Juli Rodríguez Piñel
Delegat Diocesà per al Catecumenat 

Barcelona, 1 de setembre de 2009

Nota de la Redacció del BOASB: La carta va acompanyada del programa d’accions del Servei
del Catecumenat per al present curs. Es pot trobar en la part dedicada a aquest Servei dins del
resum dels programes pastorals dels diversos organismes diocesans, publicat en aquest mateix
BAB.
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Amb motiu de l’inici del temps d’Advent, precatecúmens de la nostra diòcesi de Bar-
celona han celebrat l’ingrés al Catecumenat, presidits per l’arquebisbe de Barcelona,
Mons Lluís Martínez Sistach:

Infants catecúmens

El dissabte 28 de novembre de 2009, infants en edat catequètica no batejats, pares,
padrins, catequistes i preveres de llurs parròquies es trobaren a partir de les 12 h al
Seminari de Barcelona, per iniciar una trobada preparatòria a la celebració d’Ingrés
al Catecumenat.

Diverses activitats lúdiques —jocs que foren acompanyats per joves de parròquies,
contes a càrrec d’en Gabriel Milà— foren motiu d’animació per els infants; alhora
que els pares i padrins rebien una catequesi sobre Iniciació Cristiana i el lloc del Ca-
tecumenat en el procés dels seus fills.

Cap a les 14 h, tots plegats compartírem el dinar que cada família havia preparat.

A les 15.30 h amb cants i danses, animades per en Pau Tarruell, s’arribà a l’explica-
ció sobre la celebració del ritu d’ingrés al Catecumenat.

Tot caminant des del Seminari cap a la Catedral i gaudint de la fira de Santa Llúcia,
tots junts s’aplegaren a l’interior de la Catedral davant el Baptisteri.

El Sr. Cardenal presidí la celebració d’acollida els infants a l’Església de Barcelo-
na, en el bell context de l’Església Mare.

Després d’una breu salutació per part del bisbe a tots els participants, s’inicià la ce-
lebració amb el diàleg corresponent entre el bisbe i els infants, amb els pares i tota
l’assemblea allí reunida. Seguí el signe de la creu al front dels infants per part del bis-
be, dels pares i dels padrins.

En processó cap el presbiteri i ja situats els infants, asseguts al terra del presbiteri i
presidits pel seu bisbe, es proclamà la Paraula de Déu, que comentà el Sr. Cardenal
amb llenguatge intel·ligible pels infants.

Amb el lliurament dels Evangelis a cada infant i les pregàries dels fidels, clogué la
celebració eclesial on es significà la maternitat de l’Església que acompanyarà
aquests nens i nenes cap a la font baptismal, el do de l’Esperit Sant i l’Eucaristia en
el moment oportú.

Adults catecúmens

El diumenge 29 de novembre de 2009, primer diumenge d’Advent, a la catedral de
Barcelona i presidits pel Sr. Cardenal, celebraren l’ingrés al Catecumenat un bon
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nombre d’adults precatecúmens, que són acompanyats des de les comunitats parro-
quials a la nova vida cristiana a través del procés diocesà del Catecumenat.

Després d’una breu explicació del ritu que tot just s’anava a celebrar els catecúmens
digueren llurs noms al bisbe que aquest acollí amb joia, tot fent el senyal de la creu
al front de cadascú d’ells.

La proclamació de la Paraula de Déu, les paraules del bisbe als nous catecúmens i
el lliurament dels Evangelis palesà la importància de la maternitat responsable de
l’església.

Amb aquestes dues celebracions s’expressà:
1. La iniciativa per part de Déu, que incansablement continua cridant l’home de tots

els temps a la veritable felicitat en el seguiment de Jesucrist, en la vida cristiana.
2. La resposta lliure i joiosa —cadascú en el moment oportú— de la persona que res-

pon positivament al Do de Déu, Jesucrist.
3. La Maternitat de l’Església que, fidel al Seu Senyor, anuncia, acompanya i dóna

vida als nous fills de Déu. 

Felip-Juli Rodríguez Piñel
Delegat per al Catecumenat

Delegació de Pastoral Social i Càritas Diocesana

Carta als sacerdots sobre la Jornada de les Migracions

Benvolgut mossèn,

El proper diumenge, 17 de gener de 2010, se celebra la Jornada de les Migracions.
Com ja és ben conegut, un dels fets que més ha contribuït a revitalitzar les nostres
comunitats és la presència nombrosa de persones nouvingudes a les nostres cele-
bracions. Són molts els estrangers que participen de les nostres eucaristies i de les
nostres catequesis i, també, que truquen a les portes de les nostres Càritas dema-
nant ajut.

No és un temps fàcil per a molts d’ells. La crisi econòmica que afecta les capes més
populars, és especialment perjudicial per els immigrants. Quan el nostre país neces-
sitava mà d’obra, els vàrem rebre com a solució. Ara que el mercat de treball s’ha re-
duït, els posem moltes traves. Prova d’això és el projecte de nova Llei d’estrangeria,
on veuen reduïts molts dels seus drets. Com s’ha dit moltes vegades, demanàvem tre-
balladors i ens han arribat persones. El Sant Pare Benet XVI ens ho recorda en la se-
va darrera encíclica: «Òbviament, aquests treballadors no poden ser considerats
una mercaderia o una mera força laboral. Per tant, no han de ser tractats com qual-
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sevol altre factor de producció. Qualsevol emigrant és una persona humana que, com
a tal, té drets fonamentals inalienables que han de ser respectats per tots i en qual-
sevol situació» (Caritas in veritate, n. 62).

La Jornada del Dia de les Migracions és una bona ocasió per sensibilitzar les nostres
comunitats sobre els problemes que viuen i, també, per agrair tot el que ens aporten
a la nostra Església.

El lema d’enguany és: «La formació dóna oportunitats, eliminem les diferències».
Amb aquest missatge volem posar l’accent en el fet que tots tenim els mateixos drets
i deures, que no podem formar una societat justa i cohesionada si classifiquem els
ciutadans per motius d’origen, de cultura o de llengua. Un dels elements bàsics per
aconseguir una societat sense discriminacions és que tots tinguem les mateixes pos-
sibilitats de formació.

Li agrairíem que se’n fes ressò en les celebracions del diumenge, així també li sug-
gerim que seria bo que amb motiu d’aquesta jornada se celebrés a la parròquia algun
acte on es visualitzés que les nostres comunitats estan formades per persones de di-
ferents procedències.

També li recordem que cada primer divendres de mes en el Centre d’Estudis Pasto-
rals, de les 11 a dos quarts d’una del matí, es reuneix un grup de reflexió, anomenat
Pastoral amb Immigrants (PAI), on entre tots els assistents es debat i es busquen pau-
tes d’actuació pastoral.

Aquest grup és obert a tothom i seria bo que hi participessin representants de tots els
arxiprestats, bé siguin preveres, religiosos o laics.

Des de l’Àrea de Migració de Càritas Diocesana i la Delegació de Pastoral Social de
Barcelona restem a la seva disposició per a tot allò que cregui oportú.

Cordialment,

Mn. Josep M. Jubany
Delegat de Pastoral Social de l’Arquebisbat de Barcelona

Jordi Roglá
Director de Càritas Diocesana de Barcelona
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Crònica

Celebració de la Vetlla de la Immaculada

El dia 7 de desembre, a les 22 h, va celebrar-se a la basílica de la Mare de Déu de la
Mercè, la Vetlla de la Immaculada, amb una nombrosa assistència de joves de les tres
diòcesis de la Província Eclesiàstica de Barcelona i presidida pels respectius senyors
bisbes, Dr. Lluís Martínez Sistach, cardenal arquebisbe de Barcelona; Mons. Agustí
Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, i Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe
de Terrassa. Hi varen participar joves de les tres diòcesis. Les Delegacions de Pas-
toral de Joventut dels tres bisbats varen participar en l’organització de la Vetlla, que
va tenir com a tema general: «Cada dia un sí. El sí de Maria».

Obrí la Vetlla el Dr. Martínez Sistach, amb unes breus paraules, invitant al silenci i a
la pregària «per agrair a Santa Maria, Mare de Déu i mare nostra, el seu sí al pla de
Déu».

Com a lectures bíbliques es va llegir el text del profeta Isaïes sobre l’Emmanuel i l’e-
vangeli de l’Anunciació. Aquest any pronuncià l’homilia Mons. Saiz Meneses, que
començà dient que en aquells moments, en tota l’Església, molts joves pregaven i
feien vetlla invocant santa Maria i agraint-li el seu sí al designi de Déu sobre ella.

El Sr. Bisbe de Terrassa va dir que la vida de Maria havia estat un pelegrinatge de
fe i en va repassar les principals etapes, des de l’encarnació, passant pel naixement,
els anys de la vida amagada a Natzaret, els anys de la vida pública de Jesús i el seu
sofriment de Mare al peu de la creu de Crist. «Maria al llarg de la seva vida viu en
una actitud de servei, es confessa la serventa humil del Senyor».

El Sr. Bisbe de Terrassa va fer una especial referència a la missió de Maria en l’Es-
glésia primitiva. «Maria ens ensenya a romandre ferms en la fe i en la vida cristiana.
Maria congregà els apòstols per rebre l’Esperit Sant. També ara Maria ens uneix en
la comunió de l’Església i ens congrega a nosaltres per a aquesta nova Pentecosta
dels joves cristiana de les diòcesis catalanes, que serà l’Aplec de l’Esperit, a celebrar
el 22 de maig de 2010 a la ciutat de Terrassa».

En la darrera part de la seva homilia, el Sr. Bisbe va fer una especial referència a
l’Any Sacerdotal. «Maria ens ensenya a donar un sí a la vocació a la qual Déu ens
crida. Respondre a Déu en la vocació que cadascú ha rebut és imitar la fidelitat de
Maria i ens posa en condicions de poder recitar el nostre propi Magnificat. Mirem
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de donar una resposta positiva al pla de Déu sobre nosaltres, que sempre és un de-
signi d’amor».

Després d’un temps de silenci i de pregària, amb l’ús de l’encens com a símbol d’a-
doració i lloança a Déu, es varen presentar tres testimonis de respostes positives a
la vocació de Déu: la de mossèn Javier Prieto, prevere de la diòcesi de Barcelona, or-
denat fa poc; la d’Ignasi, un jove universitari de Terrassa, que treballa a mitja jorna-
da en la preparació del proper Aplec de l’Esperit, i el de la germana Dèbora, una jo-
ve de 27 anys, religiosa de la Congregació de la Puresa de Maria, destinada al col·legi
que aquesta congregació té a Sant Cugat del Vallès.

Es varen resar les lletanies de santa Maria i es varen fer unes pregàries, encoma-
nant a santa Maria, de manera especial, els fruits del proper Aplec de l’Esperit.
Després de la lectura meditativa del Magnificat i el cant del Crec en un Déu, amb la
coneguda música de Mn. Lluís Romeu, Mons, Agustí Cortés, resà una pregària, di-
rigí unes paraules als joves i els invità a la propera beatificació del Dr. Josep Sam-
só, del qual va dir que la seva vida havia estat un sí a Déu en tot i de manera especial
en la seva immolació martirial.

Mn. Toni Roman donà les gràcies a tots els joves per la seva assistència. Els joves
pujaren al cambril a venerar la imatge de la Mare de Déu de la Mercè i després va-
ren celebrar una estona de convivència fraternal i joiosa.

Acció Social de Càritas durant l’any 2009

El dia 17 de desembre de 2009, a la sala Mn. Joan A. Ventosa, de la seu central de
Càritas, a la Plaça Nova, n. 1, de Barcelona, va celebrar-se una roda de premsa en
què Càritas presentà el balanç de la seva acció social durant l’any 2009. Aquest ba-
lanç era provisional, perquè encara mancaven uns dies per concloure l’any civil, però
els dirigents de Càritas varen dir que el balanç definitiu no alteraria gaire les xifres
i les constatacions ja establertes i presentades als mitjans informatius.

Varen intervenir en la roda de premsa Mn. Salvador Bacardit, delegat episcopal de
Càritas de Barcelona; Jordi Roglà, director de Càritas i Mercè Darnell, cap de gestió
social i programes de Càritas Diocesana de Barcelona. També hi varen participar
Conxa Marquès i Pilar Taché, caps d’acció social de Càritas a les diòcesis de Sant
Feliu de Llobregat i de Terrassa.

El balanç presentat evidencia un fort augment de les persones que recorren a Càritas:
de gener a novembre de 2009, Càritas ha atès 48.000 persones i es preveu que arriba-
ran a les 50.000 a final d’any. El 36% són persones que s’han atès per primera vega-
da. El 61% hi han anat per iniciativa pròpia i un 20% ha estat derivat dels Serveis So-
cials públics. Això suposa el 84% d’augment sobre el 2007 i l’11% respecte de 2008.
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Per la zona de naixement, el 31% de les persones ateses són d’Espanya, el 29% són
d’Amèrica central i del sud, i 26% del Magreb, fonamentalment del Marroc.

Els perfils majoritaris d’aquestes persones són:
• Els nous pobres: famílies joves —amb fills petits— que fins ara treballaven i po-

dien assumir les seves despeses, però que ara, per primera vegada, han de recórrer
a l’ajut de Càritas per comprar aliments o pagar els rebuts. Autònoms, petits em-
presaris, treballadors d’empreses que tanquen.

• Pobres d’anada i tornada: famílies espanyoles i estrangeres, amb economies precà-
ries, que havien necessitat ajuda puntual, però que fins ara se n’anaven sortint i que
tornen a necessitar ajuda.

• Treballadors pobres, especialment joves i immigrants: tot i tenint feina han de re-
córrer a l’ajut, perquè tenen feines molt precàries i sous mínims. Paguen els rebuts,
però han de demanar ajut per a poder pagar els aliments.

• Pobresa estructural: persones grans o adultes amb pensions o prestacions socials
per sota del llindar de la pobresa que han de recórrer sempre a les entitats socials.

El balanç constata un augment de les ajudes econòmiques de Càritas per a necessi-
tats bàsiques. Durant l’any 2009 s’hi ha invertit quasi 1,8 milions d’euros, que re-
presenta el doble de l’any 2007, any en què s’hi varen invertir 900.000 euros.

Les demandes de les famílies a Càritas són principalment aquestes:
• Feina: les persones volen treballar per poder mantenir la seva família.
• Formació laboral: formació professional que els permeti accedir a una feina de qua-

litat.
• Habitatge assequible: un lloc on viure que puguin assumir econòmicament.
• Cobrir necessitats bàsiques: alimentació, higiene, roba, pagament de rebuts, etc.

Què estem fent a Càritas:
• Promoció: formació i inserció laboral.
• Pisos compartits.
• Cobrir necessitats bàsiques: alimentació, higiene, roba...
• Ajuts econòmics.

Càritas estructura la seva atenció a les persones per mitjà d’aquests 7 programes (dels
quals informava el Full Dominical extraordinari del 13 de desembre de 2009):
1. Acollida i acompanyament.
2. Família i infància.
3. Salut mental.
4. Vellesa.
5. Formació i orientació sociolaboral.
6. Persones sense llar.
7. Migració i codesenvolupament. 

Com a cloenda de la roda de premsa, es va dir que Càritas Diocesana i les Càritas
parroquials, davant la situació de crisi, tenen el propòsit de fer tot el que estigui a les
seves mans per ajudar les persones que més pateixen els efectes de la crisi.
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Per això, es va explicar el sentit del lema: «Crisi, tu la notes, ells la pateixen. No mi-
ris més, actua!». Davant la col·lecta de Càritas, a celebrar el diumenge 20 de de-
sembre, es va manifestar l’agraïment de Càritas a tots els que fan realitat el lema
«Ajuda’ns a ajudar», els donants, les «empreses amb cor», els treballadors i els nom-
brosos voluntaris. Un treball que té com a finalitat assegurar a les persones una vi-
da més digna, més lliure i més autònoma. 

Felicitació de Nadal al Sr. Cardenal Arquebisbe

El dimecres 23 de desembre, a la una del migdia, va tenir lloc, al Palau Episcopal,
l’acte de felicitació al Sr. cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach. En primer
lloc, a la capella del Palau es va resar l’hora de Sexta, presidida pel Sr. cardenal ar-
quebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach; per Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar i
vicari general de la diòcesi, i per Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit, i amb la par-
ticipació dels Vicaris Episcopals, del Secretari general i Canceller de la diòcesi i dels
responsables i el personal dels departaments de la Cúria i de les altres institucions
diocesanes.

Després de la pregària, els representants i el personal de la Cúria i dels organismes
diocesans varen passar a la sala noble on va parlar, en primer lloc, Mons. Sebastià
Taltavull. «En nom de tots els presents i també en nom dels qui no han pogut venir,
em plau, Sr. Cardenal, felicitar-lo quan estem a punt de celebrar el naixement del
Senyor». El Sr. Bisbe auxiliar va fer referència al Pla Pastoral Diocesà i a la dispo-
nibilitat dels diocesans per treballar amb l’estil evangelitzador i missioner que aquest
Pla ens demana, juntament amb els objectius i accions que es proposen i que volen
realment donar resposta a les necessitats que té el Poble de Déu: posar la Paraula de
Déu en el nostre centre; no defallir en la solidaritat i sobretot obrir el cor de les nos-
tres parròquies a la participació de tants immigrants que viuen una mateixa fe. «Tin-
gui per ben cert, Sr. Cardenal, el nostre esforç per un treball compartit i correspon-
sable».

Mons. Taltavull va afegir que «ens alegra molt també la dimensió d’obertura i de no-
va presa de consciència per viure l’Evangeli que van agafant tants projectes de pre-
sent i altres que són més a llarg termini. Però són un estímul per intensificar i fer més
missionera tota l’acció pastoral. Em refereixo concretament al Pla Pastoral, a l’Any
Sacerdotal, a aquest esdeveniment eclesial de la beatificació de Mn. Josep Samsó i
Elias i també a aquesta Trobada Interreligiosa sobre la pau, que ha estat possible fer-
la aquí, a Barcelona, a principis d’octubre, com tants altres esdeveniments de l’Ar-
xidiòcesi, que marquen una fita important per a l’anunci de l’Evangeli i que ens fan
viure el goig d’una Església de comunió».

Finalment, el Sr. Bisbe Auxiliar va dir: «Senyor Cardenal, volem fer nostres seves
paraules de felicitació que ens ha enviat, en comunió amb el Sant Pare Benet XVI i
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que ens diuen que mirar Jesús amb els ulls de Maria significa trobar el Déu Amor que
per nosaltres es va fer home i va morir a la creu. Demanem al Senyor en la pregària
que aquesta mirada de Maria sigui la que ens animi sempre en el nostre treball d’a-
quí i de qualsevol lloc on ens fem presents».

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal donà les gràcies al Sr. Bisbe Auxiliar per les seves paraules de feli-
citació en nom de tots. «Hi ha molts motius per estar contents, malgrat les dificultats
que també tots experimentem, sobretot en l’evangelització. Però m’atreviria a dir,
com el Sr. Bisbe Auxiliar ha posat en relleu, que hi ha diversos esdeveniments ecle-
sials que són motiu d’esperança, con el nomenament del bisbe auxiliar Mons. Tal-
tavull. Reitero al Sant Pare el meu agraïment per haver-me donat el Bisbe Auxiliar.
Encara no fa un any que fou ordenat aquí a la diòcesi, i ha estat molt ben acollit per
tots, i us agraeixo a tots aquest bon acolliment que li heu donat. A la vegada, també
li agraeixo el bon treball que realitza que, amb la col·laboració del Consell Episco-
pal, dels sacerdots i diaques, dels religiosos i religioses i laics, anem fent allò que
l’Església ha de fer aquí, en aquesta porció del Poble de Déu que és la nostra esti-
mada Església diocesana de Barcelona. No és fàcil, però ho estem fent, i ho estem
fent amb l’ajuda del Senyor. No posem la confiança en nosaltres mateixos. No po-
sem la confiança en els poders d’aquest món o en les nostres qualitats, sinó que
posem la confiança en Déu nostre Senyor».

Referint-se després a l’Any de Sant Pau, el Sr. Cardenal va dir: «Ens ha ajudat a
conèixer millor les cartes de sant Pau i a identificar-nos més amb l’Apòstol i amb
aquelles paraules seves en què diu: “No sóc jo qui viu; és Crist el que viu en mi”».
El Cardenal manifestà la seva satisfacció per la resposta dels fidels cristians a les di-
verses iniciatives diocesanes amb motiu de la commemoració paulina. Sobre la ce-
lebració de l’Any Sacerdotal va remarcar que el sacerdoci comú de tots els batejats
i el sacerdoci ministerial, «són diferents en essència, i no només en grau, però amb-
dós són complementaris. I això és important. Aquesta és la pastoral de conjunt que
hem de fer i que és absolutament necessària. Aquest Any Sacerdotal ens pot ajudar
els sacerdots a viure més intensament el nostre ministeri, la nostra identitat, a donar-
ne gràcies a Déu nostre Senyor, a valorar més aquest do que hem rebut immerescu-
dament i ha d’ajudar  tots els fidels a valorar el ministeri dels sacerdots, estimar els
sacerdots, estar al costat dels sacerdots, col·laborar amb els sacerdots que teniu a prop
de vosaltres, i també demanar a Déu que hi hagi moltes vocacions a la nostra diòce-
si i a totes les diòcesis del món».

El Cardenal va fer referència, després, a la celebració del Sínode dels bisbes, espe-
cial per al continent africà i va indicar que estem a prop geogràficament d’Àfrica,
però que n’estem lluny en la sintonia amb els seus problemes i les necessitats. Va re-
cordar la presència a l’Àfrica de dos sacerdots del nostre presbiteri diocesà com
a missioners i va afegir: «Sapigueu que si hi ha sacerdots que sentin aquesta vocació
missionera, faré tot el que sigui possible per alliberar-los de les tasques diocesanes,
a fi que puguin anar a ajudar el nostre estimat continent africà o a Calama (Xile).
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Hem d’estar més oberts al continent africà i hem de recordar, davant la creixent im-
migració africana, allò que diu el Concili Vaticà II, que és preferible exportar capi-
tals que no exportar persones».

Sobre el Pla Pastoral va dir que s’ha fet amb la participació de tots i que té tres ob-
jectius molt actuals, però que té una motivació fonamental: fer una pastoral dioce-
sana més missionera i més evangelitzadora. «És sortir de les esglésies, sortir de ca-
sa nostra i anar allà on està la gent per anunciar-los Jesucrist, perquè, com ha escrit
Benet XVI en la seva primera encíclica, s’esdevé cristià per un encontre personal
amb Jesucrist. Us invito a tots a anar continuant l’aplicació d’aquest Pla Pastoral de
dos anys, que en un dels seus objectius contempla la situació de greu crisi econò-
mica, amb molt atur i amb unes creixents necessitats en moltes persones i en mol-
tes famílies, com constata Càritas en la seva feina i en la necessitat d’ajudar els nous
pobres. Davant d’aquesta realitat que és una autèntica qüestió d’Estat, caldria que els
partits polítics, els sindicats, la patronal, les institucions fessin un treball conjunt i
unitari per sortir d’aquesta crisi i per trobar-hi solucions. Aquest missatge no ha
trobar ressò, però crec que és important.»

El Dr. Martínez Sistach va dir que tot el Poble de Déu de la diòcesi està convidat a
la beatificació del doctor Josep Samsó i Elias el 23 de gener de 2010, a dos quarts de
dotze, a la basílica de Santa Maria de Mataró. «És la primera beatificació que es fa a
Barcelona i a Catalunya; és un esdeveniment important, perquè el Dr. Samsó fou
un gran sacerdot, un gran catequista, un sacerdot que va morir perdonant els seus exe-
cutors, amb un missatge de reconciliació, de perdó i de fraternitat».

El Sr. Cardenal acabà donant les gràcies a tots els presents pel treball que fan al ser-
vei de la diòcesi i va afegir que no s’ha de tenir orgull i vanaglòria, però sí la degu-
da i necessària autoestima per tot allò que l’Església diocesana fa. «A tots, a les vos-
tres famílies i a les vostres comunitats —acabà dient— us desitjo un bon Nadal.»

Finalment, el Sr. Miquel Pujol, condeixeble del Sr. Cardenal, oferí al cardenal i a tots
els presents un breu concert de violoncel, amb la interpretació d’unes nadales i d’u-
na composició seva especialment dedicada al Sr. Cardenal.
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Durant el present curs 2009-2010, se ce-
lebren a Barcelona diversos actes com-
memoratius dels 125 anys de la funda-
ció de l’obra salesiana a Sarrià. En
efecte, fou l’any 1884 quan un grup de
salesians es varen desplaçar des d’Utre-
ra a Barcelona per fundar una comunitat
a la masia de Can Prats de Sarrià. La
missió d’aquesta comunitat salesiana,
que va poder arribar a Barcelona gràcies
a les gestions i a la generositat de la se-
nyora Dorotea de Chopitea, era la d’es-
tablir uns tallers en què rebessin forma-
ció uns adolescents en situació de risc
de marginació social. Els tallers varen
obrir-se en la festa de Sant Josep d’a-
quell any de 1884.

Dos anys després, l’any 1886, el mateix
Don Bosco, ja ancià i delicat de salut, es
desplaçà des de Torí a Barcelona per do-
nar un nou impuls a la presència salesia-
na a Barcelona i manifestà el seu agraï-
ment als benefactors que ho havien fet
possible.

Els actes d’aquest 125è aniversari tenen
com a objectiu —com escriu el P. Francesc
Riu en el «Boletín Salesiano» (desembre de
2009, pàgs. 12 i 13)— «promoure iniciati-
ves encaminades a la revitalització del ca-
risma de Don Bosco que donin solidesa i
continuïtat a la missió salesiana a Sarrià.
I tot això, amb un profund agraïment a les
persones que ens han precedit en la rea-
lització d’aquesta missió».

L’acte central d’aquestes celebracions serà
la visita que el rector major dels salesians
i de tota la família salesiana, P. Pascual
Chávez, farà a Barcelona durant la segona
quinzena del proper mes d’abril.

L’inici de les celebracions d’aquest 125è
aniversari de la presència salesiana a Bar-
celona i de la visita de sant Joan Bosco a la
nostra ciutat es va celebrar el passat 22
d’octubre a la sala d’actes de l’obra salesia-
na de Sarrià, en un acte presidit per l’ins-
pector de la província salesiana de la Mare
de Déu de la Mercè, P. Àngel Asurmendi.

Informació

L’obra salesiana de Barcelona-Sarrià
compleix 125 anys

La Medalla de la ciutat de Mataró,
a les Filles de la Caritat

L’Ajuntament de Mataró va concedir el
27 d’octubre la Medalla de la Ciutat a
les Filles de la Caritat de Sant Vicenç

de Paül per la tasca social diària porta-
da a terme durant més de cent anys a
Mataró amb un esperit de modèstia,
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senzillesa, tolerància i solidaritat (cf.
Mataro.cat).

El Ple del passat mes de juliol va aprovar
per unanimitat la concessió d’aquesta
distinció a la comunitat Les Filles de la
Caritat, que han desenvolupat feines
d’infermeria a l’Hospital de Sant Jaume
i Santa Magdalena al llarg de quasi 90
anys i que des del 1908 estan al capda-
vant dels menjadors econòmics Sant
Joaquim.

Més d’una trentena d’entitats de la ciutat
van presentar sol·licitud de suport per-
què l’Ajuntament atorgués a les Filles de
la Caritat aquest guardó.

La comunitat de les Filles de la Caritat

de Sant Vicenç de Paül es va instal·lar
a Mataró el 1898. Des de 1900 fins a
1987, la comunitat es va fer càrrec bàsi-
cament de les tasques d’infermeria de
l’Hospital de Sant Jaume i Santa Mag-
dalena.

El 1908 les Filles de la Caritat es van fer
càrrec dels menjadors econòmics Sant
Joaquim, on continuen fins avui prepa-
rant el menjar i atenent els usuaris. Re-
centment, la Fundació Sant Joaquim ha
celebrat el centenari de la presència de la
comunitat al front dels menjadors. Les
Filles de la Caritat tenen les seves de-
pendències al mateix edifici que els
menjadors de la Fundació Sant Joaquim,
al Camí Ral, 338-340, que recentment ha
estat rehabilitat.

752 [64] desembre - BAB 149 (2009)

La Medalla d’Honor de Barcelona, concedida
a persones i institucions religioses

El dijous dia 3 de desembre, a les 18.30 h,
al Saló de Cent de l’Ajuntament de Bar-
celona, l’alcalde Jordi Hereu presidí el
lliurament de les Medalles d’Honor de la
ciutat. En total foren 25 persones i enti-
tats premiades amb aquest guardó que
vol reconèixer l’empenta i generositat de
la societat civil.

Es tracta de persones i entitats perta-
nyents a àmbits molt diferents: l’educa-
ció, la cultura, l’esport, l’assistència so-
cial, l’associacionisme, el moviment
veïnal i el comerç. D’aquestes medalles,
20 estan proposades per cada un dels
districtes de la ciutat (2 per districte),
mentre que 5 medalles s’atorguen a pro-
posta del Consell Plenari, en l’àmbit de
la ciutat.

En aquesta ocasió, entre els guardonats
hi havia aquestes persones i institucions
cristianes:
• L’Escola Cintra per la seva dedicació a

la formació integral de joves en risc
d’exclusió social.

• El Col·legi Pare Manyanet per la seva
presència durant 45 anys com a institu-
ció escolar oberta a totes les famílies de
Les Corts.

• La Fundació Pere Tarrés per la seva ac-
tivitat en el camp de la formació inte-
gral d’infants, adolescents i joves en
les seves diverses activitats.

• I Mn. Manuel Pousa i Engroñat per la se-
va dedicació, durant més de trenta anys,
al servei dels col·lectius més desfavorits,
els joves en situació de marginalitat i els
empresonats i les seves famílies.
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