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Presència de la nostra diòcesi a la beatificació 
de Joan Pau II

Els actes de la beatificació del Servent de Déu, el Papa Joan Pau II, han constituït un
esdeveniment eclesial sense precedents, seguit en directe a Roma per més d’un mi-
lió de fidels i per milions de telespectadors de tot el món. El canal 33 de televisió i
Ràdio Estel van retransmetre també en directe la celebració.

Missa al Gesú

La vigília de l’esdeveniment, dissabte 30 d’abril a l’església del Gesú de Roma, el
Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach va presidir una eucaristia en llengua catalana
organitzada pel Club+Amics (Associació d’amics de Catalunya Cristiana). Hi van
concelebrar mossèn Josep Maria Turull, rector del Seminari de Barcelona i els su-
periors mossèn Josep Serra i mossèn Andreu Oller; així com mossèn Jaume Aymar,
director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Van assistir a l’altar els diaques mos-
sèn Carles Coscolluela, que venia amb el pelegrinatge dels Amics i mossèn Joan Ra-
mon La Parra que és a Roma estudiant teologia dogmàtica. Hi participava també un
grup de seminaristes dels últims cursos. Hi assistiren un centenar de pelegrins. TV3
hi envià una unitat mòbil. Va proclamar la primera lectura la Sra. Glòria Renom, di-
putada al Parlament de Catalunya; el Salm responsorial fou cantat pel seminarista
Josep Teixidor, la segona lectura la va proclamar el Dr. Josep Maria Guardiola, met-
ge internista de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. L’evangeli del II diumen-
ge de Pasqua el va proclamar el diaca mossèn Coscolluela. El Sr. Cardenal a l’ho-
milia va evocar els lligams de Sant Ignasi amb terres catalanes i es va centrar en la
«joia de la fe», una fe amb la qual es donen respostes als grans interrogants de la vi-
da. També va al·ludir al pelegrinatge amb motiu de la beatificació tot remarcant la
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fidelitat de Joan Pau II a Déu fins i tot en els moments de més sofriment. En la
pregària dels fidels, llegida pel pelegrí Carles Ruiz del Club+Amics, alumne de La
Salle-Bonanova, hi va ser present el record del Papa polonès i algun dels trets que
van caracteritzar el seu pontificat, com l’esperit d’Assís en el diàleg interreligiós i
a favor de la pau, la defensa de la vida, el vessant social, l’obertura dels països de
l’Est. L’assemblea va cantar el «Crec en un Déu», amb música del mestre Romeu.
La celebració va cloure amb el cant del Virolai. Després de l’eucaristia el Sr. Car-
denal va saludar els fidels presents, tot recordant que el 12 de maig a la Catedral
de Barcelona hi haurà una missa d’acció de gràcies pel nou beat i que el dimecres 1
de juny a les 19.30 a l’aula magna de la Facultat de Teologia de Catalunya se cele-
brarà un acte acadèmic dedicat a glossar la figura de Joan Pau II en el decurs del
qual pronunciarà una conferència el cardenal Camillo Ruini, ex president de la Con-
ferència Episcopal Italiana i durant molts anys cardenal vicari de Joan Pau II per a
la diòcesis de Roma. 

Vigília al Circ Màxim

Al capvespre del dissabte 30 d’abril (20.30 a 22.30 h) al Circ Màxim hi hagué una
vetlla organitzada per la diòcesi de Roma. Va ser presidida pel cardenal Agostino Va-
llini, vicari general de Sa Santedat per la diòcesi romana. Sobre la vetlla la RAI va
fer en directe un programa especial. Entre les moltes intervencions del qual hi hagué
una entrevista a Mons. Rino Fisichella del Pontifici Consell per a la Nova Evangelit-
zació que va visitar fa uns mesos Barcelona.

La vigília, a la qual hi assistiren més de 200.000 persones, va començar amb un vi-
deo que recordava el Jubileu de l’Any 2000 i el cant «Jesus Christ, you are my life»
(«Jesucrist tu ets la meva vida») interpretat pel cor de la diòcesis de Roma i l’Orques-
tra del Conservatori de Santa Cecília dirigit per Mons. Marco Frisina. Tot seguit, 30
joves de les parròquies i capellanies diocesanes van col·locar ciris encesos davant la
reproducció de la imatge de Maria «Salus Populi Romani», patrona de la ciutat. Des-
prés un breu vídeo va fer reviure els últims mesos del pontificat de Joan Pau II,
marcats pel sofriment. Seguidament es va interpretar el cant polonès «O Mare de la
Misericòrdia» i va intervenir Joaquín Navarro-Valls, ex director de l’Oficina de Prem-
sa de la Santa Seu durant el pontificat de Joan Pau II. Es va projectar un vídeo realit-
zat per la pastoral universitària «El meu Joan Pau II» que va introduir el testimoni de
Sor Marie Simon-Pierre, la monja francesa guarida miraculosament per la interces-
sió del nou beat. Tot seguit intervingué el cardenal Stanislaw Dziwisz, arquebisbe
de Cracòvia i durant molts anys secretari particular de Joan Pau II. La primera part
va acabar amb l’himne «Totus tuus», compost en el 50è aniversari de l’ordenació sa-
cerdotal de Joan Pau II (1996). La segona part de la vetlla es va obrir amb l’himne de
Joan Pau II «Obriu les portes a Crist», seguit de la intervenció del cardenal Agostino
Vallini. Després es van resar els misteris de Llum del Rosari (que Joan Pau II havia
introduït a la pregària popular), en connexió directa amb cinc santuaris marians.
Cada misteri anava precedit per vídeos dels missatges i homilies de Joan Pau II. En
el Santuari Lagiewniki a Cracòvia, la intenció fou per als joves; en el santuari Kawe-
kano-Bugando (Tanzània) la família; en el santuari de Nostra Senyora del Líban-Ha-
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rissa, l’evangelització; a la Basílica de Santa Maria de Guadalupe de la Ciutat de Mè-
xic, l’esperança i la pau de les nacions;en el Santuari de Fàtima, l’Església. Al fi-
nal, Benet XVI en connexió a través de vídeo des del Vaticà va pregar Maria amb
aquestes paraules: «Ajuda’ns a donar sempre raó de l’esperança que hi ha en nosal-
tres tot confiant en la bondat de l’home i en l’amor del Pare. Ensenya’ns a bastir el
món des de dintre, en la profunditat del silenci i l’oració, en l’alegria de l’amor fra-
tern, en la fecunditat insubstituïble de la creu». Finalitzada la pregària el Sant Pare
va beneir els participants.

En acabar la vetlla, molts dels pelegrins joves assistents van anar directament a la Pla-
ça de Sant Pere i van fer nit a la intempèrie esperant la celebració de l’endemà. Els
organitzadors havien previst obrir les tanques d’accés a la zona adjacent a la plaça a
les 5 del matí, quatre hores abans de l’inici de la celebració, però es van veure obli-
gats a obrir-les a les 2 de la matinada davant de la multitud de fidels, procedents d’ar-
reu del món i, especialment de Polònia.

La beatificació

La cerimònia de la beatificació va ser diumenge primer de maig a la Plaça de Sant
Pere. La data era molt significativa perquè és la festivitat de Sant Josep Obrer (Karol
Wojtyla, treballador manual va dedicar l’encíclica Laborem Exercens al món del tre-
ball) i també pel fet de coincidir amb el diumenge segon de Pasqua, de la Divina Mi-
sericòrdia, (la devoció impulsada per Santa Faustina Kowalska i tan estimada per
Joan Pau II, que morí la vigília d’aquest dia). Malgrat les previsions, el dia es va
mantenir serè. La solemne eucaristia va ser presidida per S.S. el Papa Benet XVI i hi
assistí la pràctica totalitat del Col·legi Cardenalici. Van ser presents a la celebració
87 delegacions oficials entre les quals 5 cases reials i més de 30 caps d’estat o pri-
mers ministres. Els prínceps d’Astúries, Felip i Letízia hi assistiren acompanyats del
ministre de la presidència Ramon Jáuregui. Catalunya va ser l’única comunitat autò-
noma amb representació oficial a la celebració, encapçalada per la vicepresidenta de
la Generalitat, Sra. Joana Ortega i el director general d’afers religiosos, Xavier Puig-
dollers. El Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach va ser l’únic prelat català que va con-
celebrar en la beatificació, reservada als purpurats. Els altres bisbes catalans que van
viatjar fins a Roma en aquesta ocasió i van presenciar la cerimònia, van ser l’arque-
bisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol; el bisbe de Lleida, Joan Piris; el de Vic, Ro-
mà Casanova i el de Terrassa, Josep Àngel Sáiz. L’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric
Vives va seguir la celebració entre les autoritats civils, juntament amb els caps d’Es-
tat per la seva condició de copríncep d’Andorra. Una gernació de més d’un milió
de persones omplí la Plaça de Sant Pere, la Via de la Conciliazione fins al Castell de
Sant Àngel. Tot i que hi havia algunes pantalles instal·lades en punts significatius
de la Ciutat Eterna, la multitud, enfervorida, superava totes les expectatives. 

La cerimònia va ser introduïda a les 9 del matí amb la pregària de la corona de Sor
Faustina Kowalska. La celebració va començar a les 10 . El cardenal vicari de Ro-
ma, Agostino Vallini, acompanyat del postulador de la causa Mons. Slawomir Oder,
va presentar públicament davant del Papa un resum de les virtuts heroiques de Ka-
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rol Wojtyla, així com una biografia del Papa polonès. Després Benet XVI va llegir
la fórmula de la beatificació concedint que «el venerable servent de Déu Joan Pau II,
Papa, d’ara en endavant, s’anomeni beat i que es pugui celebrar la seva festa en els
llocs i segons les regles establertes pel dret, cada any, el 22 d’octubre». La data es
va escollir perquè és l’aniversari d’inici del seu pontificat. Immediatament fou
descobert un tapís amb la imatge del nou beat al balcó principal de la basílica de
Sant Pere, mentre sonava l’himne a ell dedicat i una extraordinària ovació dels
presents.

Seguidament i enmig d’un silenci impressionant, hi hagué la celebració de l’eucaris-
tia. Durant l’homilia el Sant Pare es va referir al perfum de santedat que ja es perce-
bia en el dia del traspàs de Joan Pau II: «El Poble de Déu va manifestar de moltes
maneres la seva veneració cap a ell. Per això he volgut que, respectant degudament
la normativa de l’Església, la causa de la seva beatificació procedís amb raonable ra-
pidesa». El Sant Pare es va referir en diverses ocasions a Maria, tan venerada pel seu
predecessor, a qui s’havia consagrat. «Maria  —digué Benet XVI— no apareix en les
narracions de la resurrecció de Crist, però la seva presència està com oculta a tot
arreu: ella és la Mare a la qual es va consagrar Joan Pau II i per a la qual va triar el
seu lema episcopal «Totus tuus» segons l’expressió de Sant Lluís Maria Grignion de
Montfort: Totus tuus ego sum et omnia mia tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Prae-
be mihi cor tuum, («Maria sóc tot vostre i tot el que tinc és vostre. Vós sou el meu
tot, oh Maria, deixeu-me el vostre cor»). Benet XVI va recordar també com Joan Pau
II va introduir l’Església catòlica al tercer mil·lenni a partir de la riquesa del Conci-
li Vaticà II, animant els cristians a sentir-se com a tals, sense por: «Amb el seu testi-
moni de fe, d’amor i de valor apostòlic, acompanyat d’una gran humanitat, aquest fill
exemplar de la nació polonesa, va ajudar els cristians de tot el món a no tenir por de
dir-se cristians, de pertànyer a l’Església, de parlar de l’Evangeli. En una paraula: va
ajudar a no tenir por de la veritat, perquè la veritat és garantia de llibertat. Més en sín-
tesi encara: ens va retornar la força de creure en Crist».

El Sant Pare va remarcar també com Joan Pau II va portar al papat «la profunda re-
flexió sobre la confrontació entre el marxisme i el cristianisme, centrada en l’home.
El seu missatge fou aquest: l’home és el camí de l’Església, i Crist és el camí de l’ho-
me (...) Va donar al cristianisme una renovada orientació cap al futur, el futur de Déu,
transcendent respecte de la història, però que incideix també en la història. Aquella
càrrega d’esperança que en certa manera se li va donar al marxisme i a la ideologia
del progrés, ell la va reivindicar legítimament per al cristianisme, tot restituint-li la
fesomia autèntica de l’esperança de viure en la història amb un esperit d’advent, amb
una existència personal i comunitària orientada a Crist, plenitud de l’home i acom-
pliment del seu anhel de justícia i de pau».

El Pontífex va tenir també un record dels 23 anys en el decurs dels quals va col·labo-
rar amb Joan Pau II i va evocar també els patiments de Karol Wojtyla en els darrers
anys de la seva vida: «el Senyor el va anar despullant lentament de tot; tanmateix
ell romania sempre com una roca, com Crist volia.» Va acabar invocant el nou beat
per tal que continués sostenint des del cel la fe del poble de Déu, tot demanant-li una
benedicció especial».
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El lema «Totus Tuus» ocupava un lloc destacat en una gran pancarta de la columna-
ta de Bernini. També en els intercolumnis hi havia 27 pancartes al·lusives als 27 anys
de pontificat de Benet XVI cadascuna de les quals amb una imatge destacada relati-
va a l’any corresponent.

Moment emotiu fou aquell que la mare Tobiana —que va assistir Joan Pau II fins als
darrers moments— i la germana Marie Simon-Pierre guarida miraculosament per
la intercessió del Pontífex polonès, van col·locar en un lloc destacat la relíquia del
nou beat.

En acabar la celebració, el Papa va dirigir-se a l’interior de la basílica de Sant Pere,
on va venerar les despulles de Joan Pau II. El mateix van fer les autoritats i els mi-
lers de pelegrins en una cua llarguíssima que es va perllongar fins a les cinc del ma-
tí de l’endemà.

Missa del nou beat

Dilluns dia 2 al matí a la Plaça de Sant Pere es va celebrar per primera vegada la
missa del nou beat. La solemne acció de gràcies per la beatificació va ser introduïda
per poesies i cants dedicats a Joan Pau II. A les 10,30 va començar l’eucaristia que
va ser presidida pel Cardenal Tarcisio Bertone, Secretari d’Estat, amb el qual van con-
celebrar un bon nombre de cardenals, arquebisbes, bisbes i preveres. Al començament
de la celebració el cardenal Stanislaw Dziwisz va adreçar en italià i en polonès unes
paraules d’agraïment a tots els qui havien contribuït a la beatificació del Servent de
Déu, el Papa que venia d’un país llunyà però que, a la fi, havia esdevingut proper.

A l’homilia el Cardenal Bertone va glossar el diàleg de Jesús Ressuscitat amb Pere,
un diàleg «que escruta tota la vida de l’home» i el va posar en relació amb el ponti-
ficat de Joan Pau II: «És aquest diàleg d’amor entre Crist i l’home que ha marcat
tota la vida de Karol Wojtyla i l’ha conduït no sols al fidel servei a l’Església, sinó
també a la seva dedicació personal i total a Déu i als homes que ha caracteritzat el
seu camí de santedat». El Secretari d’Estat va afegir: «tots recordem com el dia
dels funerals, durant la cerimònia, en un cert moment el vent va tancar dolçament l’E-
vangeli col·locat sobre el fèretre. Era com si el vent de l’Esperit hagués volgut asse-
nyalar el final de l’aventura humana i espiritual de Karol Wojtyla, tota il·luminada
per l’Evangeli de Crist» Novament, en acabar la celebració, milers de pelegrins van
poder entrar a la Basílica a venerar les despulles del beat Joan Pau II.

La sepultura definitiva de les despulles del nou Beat a la Basílica Vaticana, a la ca-
pella de Sant Sebastià, va tenir lloc de forma privada.

Mort del Cardenal Garcia-Gascó

La nota trista fou que el cardenal Agustín Garcia-Gascó, arquebisbe emèrit de Valèn-
cia va morir sobtadament diumenge a la seva cambra de la residència de la Casa d’a-
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colliment de Pelegrins Sant Joan de Ribera de les Obreres de la Creu quan es dispo-
sava a participar de la beatificació de Joan Pau II. El prelat, de 80 anys, fou traslla-
dat immediatament a l’hospital de Sant Carles on els metges només van poder cer-
tificar la seva mort. El Cardenal Martínez Sistach va poder visitar la capella ardent
on va pregar davant les despulles del seu germà en el col·legi cardenalici.

Altres actes

Al vespre de diumenge hi hagué una recepció a l’Ambaixada Espanyola a Roma a la
qual va ser convidat també el Cardenal Martínez Sistach. Després el Sr. Cardenal i el
seu secretari, mossèn Alfred Sabaté, van sopar amb els pelegrins del Club+Amics. El
Sr. Cardenal va ser objecte d’un senzill i emotiu homenatge per part dels presents
amb motiu de les seves noces d’or sacerdotals i el seu aniversari de naixement que
havia celebrat el 27 d’abril. El purpurat va explicar alguns records personals de la se-
va relació amb Joan Pau II i va encoratjar els presents a encomanar-se al nou beat.

Mn. Jaume Aymar
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Prelat

Decrets

DECRET 08/11 - Barcelona, 30 de maig de 2011

Acceptada la petició que ens ha estat presentada per l’ASSOCIACIÓ MAMBRÉ, per
tal d’obtenir el nostre consentiment per poder desenvolupar la seva tasca a l’Arxidiò-
cesi de Barcelona;

Atès que l’Associació MAMBRÉ va ser erigida a l’Arquebisbat de Madrid com a
persona jurídica privada de l’Església Catòlica d’acord amb els cànons 298 a 311,
321 a 326 i complementaris del C.I.C.; 

Examinats els estatuts de l’associació, en què se’n determina l’objectiu social i la res-
ta de continguts preceptuats pel Codi de dret canònic, que l’associació compleix els
requisits establerts per la disciplina vigent de l’Església, i atès el dictamen favora-
ble del M. Il·ltre. Sr. Fiscal diocesà;

PEL PRESENT decret donem el nostre consentiment perquè l’associació canònica
privada de fidels MAMBRÉ, d’acord amb el cànon 305.2, pugui establir-se a l’Arxi-
diòcesi de Barcelona, amb seu al carrer Àliga 12 de la ciutat de Barcelona.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal 

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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Cartes

Carta invitant a participar a la Jornada Mundial de la Joventut

Benvolguts sacerdots i diaques,

Us lliuro aquestes lletres per invitar-vos a participar en la Jornada Mundial de la Jo-
ventut que se celebrarà aquest cop a Madrid, la setmana del 15 al 22 d’agost d’aquest
any. El meu interès a convidar-vos a assistir-hi és pensant sobretot en la joventut
poca o molta que teniu a la parròquia, a l’escola i al moviment. Per als joves espe-
cialment, participar en una Jornada Mundial de la Joventut és molt satisfactori, en
surten animats i engrescats perquè veuen una gran munió de joves de tot el món, cris-
tians, reunits en nom de Jesús i presidits pel Papa. Penso que hem d’aprofitar aquest
do de Déu i possibilitar l’assistència dels joves i també la nostra.

Sovint els joves cristians han d’anar contra corrent en els ambients de la nostra so-
cietat i els desanima veure que en la parròquia i arxiprestat són pocs. Ara tenim l’o-
portunitat d’oferir-los que es reuneixin i convisquin amb més d’un milió de joves d’a-
rreu del món que tenen la mateixa fe, les mateixes il·lusions i problemes similars.

La vostra presència entre els joves de la nostra arxidiòcesi, de Catalunya i d’arreu a
la Jornada Mundial de la Joventut prestarà un bon servei ministerial per escoltar-los,
per celebrar el sagrament del perdó, etc. Penso també que no serem només nosal-
tres els qui donarem als joves, sinó que ells també ens enriquiran amb el seu testimo-
niatge cristià.

Els sacerdots que fa menys de set anys que s’han ordenat, enguany han acordat que
el viatge que farem l’estiu plegats, consistirà a participar a la Jornada Mundial de la
Joventut. 

Desitjo agrair-vos de nou la vostra col·laboració i la de la vostra parròquia i comuni-
tat en l’acolliment dels joves que passaran uns dies a l’arxidiòcesi de Barcelona de
camí cap a la Jornada. 

Trobareu un escrit del Secretari General i Canceller, Mn. Sergi Gordo, per a la ins-
cripció i participació a la Jornada Mundial de la Joventut.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 26 de maig de 2011
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Homilies i al·locucions

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en l’Eucaristia celebrada en la Basílica de la Sagrada Família amb
la participació de les parròquies de la Zona Pastoral I. Barcelona,
8 de maig de 2011

Amb joia ens hem reunit en la nostra bellíssima i entranyable Basílica de la Sagra-
da Família per celebrar l’Eucaristia les parròquies de la zona pastoral I de Barcelo-
na, en aquest tercer diumenge de Pasqua. Ens apleguem amb el cor ple de goig per
trobar-nos amb Jesús ressuscitat amb la mateixa alegria que tingueren els apòstols en
tornar a veure Jesús en les aparicions després de la seva mort en creu.

Com aquells dos deixebles que feren camí cap a Emaús, que en escoltar Jesús ressus-
citat sense que l’haguessin reconegut, els seus cors s’abrusaven, també nosaltres en
escoltar avui en aquesta assemblea eucarística la Paraula de Déu, els nostres cors s’a-
brusen dins nostre. Els Senyor ressuscitat ens presideix en aquesta celebració i ens
catequitza amb la seva paraula i amb la fracció del pa.

Quantes il·lusions i esperances tenien els apòstols i els deixebles de Jesús durant
aquells anys que el Senyor anunciava el Regne de Déu! Tanmateix, després de la mort
de Jesús en el Calvari i de la seva sepultura, els apòstols i els deixebles quedaren des-
il·lusionats. En són testimonis Cleofàs i el seu company que deixaren Jerusalem i
anaren a Emaús. Ho diuen amb aquestes paraules: «Jesús de Natzaret s’havia revelat
com un profeta poderós en obres i paraules davant Déu i el poble. Els grans sacer-
dots i les autoritats del nostre poble l’entregaren perquè fos condemnat a mort i
crucificat. Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria alliberat Israel. Ara, de
tot això ja fa tres dies.»

També nosaltres, que som membres de l’Església i de les nostres parròquies i co-
munitats, treballem amb il·lusió i amb esperança pel Regne de Déu, però no sempre
obtenim els resultats que desitjaríem, en la catequesi, en la pastoral matrimonial, en
el treball amb la joventut, etc. Potser també nosaltres diem: «Nosaltres esperàvem
que el nostre treball eclesial hauria tingut més bons resultats». Potser estem desani-
mats perquè, com els apòstols, no creiem prou el que Jesús digué tot caminant als dos
deixebles d’Emaús: «¿No havia de patir tot això el Messies abans d’entrar a la seva
glòria?»

Quan en la comunitat eclesial es proclama l’autèntica Paraula de Déu i s’explica
autènticament, Crist hi està present i ell, la Paraula viva, per mitjà de signes escrits
i orals entra en el profund pensar i sentir de l’home per elevar-lo a la sintonia amb
el pensar i sentir de Déu. Explicar les Sagrades Escriptures de manera que es conver-
teixin dins de cadascú de nosaltres en foc de la pròpia ànima, aquesta és la tasca de
l’Església que ens correspon d’una manera o d’una altra a tots. És també do de Déu,
fonament i norma de la catequesi des del nivell infantil fins a la més alta teologia. Els
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apòstols i deixebles esperaren un altre Crist; l’autèntic Messies és l’home del dolor i
el qui va i porta a la Glòria per la Creu.

Els deixebles d’Emaús feren al desconegut una petició que és una excel·lent pregà-
ria: «Queda’t amb nosaltres!» I Jesús es quedà amb ells i ells el reconegueren en la
fracció del pa, en l’Eucaristia. També nosaltres, malgrat que moltes vegades potser
diem «nosaltres esperàvem», creiem que Jesús ha ressuscitat i que es queda amb no-
saltres. Cada vegada que celebrem l’Eucaristia els nostres cors s’abrusen dins nostre
escoltant la Paraula de Déu i el reconeixem ressuscitat quan ens lliura el seu Cos i
la seva Sang, com va fer en el Cenacle.

Y cada domingo, estimados hermanos y hermanas, salimos de la celebración de la
Eucaristía evangelizados por el Señor muerto y resucitado y él viviente se queda con
nosotros ya que nos ha dicho que el que come mi Cuerpo y bebe mi Sangre está en
mi y yo en él. Y toda nuestra vida cristiana en el seno de la parroquia y de la socie-
dad la viviremos con la ilusión y la esperanza que movió a los dos discípulos de
Emaus a alzarse de la mesa y regresar a Jerusalén para comunicar este gozo inmen-
so a los Once.

En esta celebración aquí en la Basílica de la Sagrada Familia, todos recordamos aquel
acontecimiento histórico de su Dedicación por el Santo Padre Benedicto XVI el día 7
de noviembre del año pasado. Tenemos un recuerdo inolvidable. El Santo Padre, el
Obispo de Roma, el Sucesor de Pedro que tiene la solicitud para toda la Iglesia vino a
visitarnos. Se lo agradecemos muchísimo. Esto nos ha llenado de satisfacción y nos ha
ayudado a amar más a nuestra Iglesia de Barcelona, ha hecho crecer en nosotros la au-
toestima de ser cristianos, miembros de la Iglesia de Jesucristo extendida por todo el
mundo y ha fortalecido nuestro coraje de vivir y de manifestarnos como cristianos.

En la homilía aquí en esta Basílica, el Santo Padre nos dijo que «al consagrar el al-
tar de este templo, considerando a Cristo como su fundamento, estamos presentan-
do ante el mundo a Dios que es amigo de los hombres y estamos invitando a los hom-
bres a ser amigos de Dios». Y nos ha dicho también que «Dios es la verdadera
medida del hombre» y que «la dedicación de este templo de la Sagrada Familia en
una época en la que el hombre pretende edificar su vida de espaldas a Dios, como
si Dios no tuviera ya nada que decirle, resulta un hecho de gran significación». Por
esto esta Basílica, obra del Siervo de Dios Antoni Gaudí, es una presencia de Dios
en medio de nuestra ciudad, que por su belleza y su simbología atrae a millones de
personas de todo el mundo y las ayuda a conocer más la fe cristiana y a los que no
tienen nuestra fe, como un atrio de los gentiles, les facilita un encuentro con la trans-
cendencia y los evangeliza presentando a Jesucristo en su nacimiento, pasión, muer-
te, resurrección y glorificación en los tres pórticos de la Basílica.

Com a pastor diocesà em plau agrair-vos a tots, estimats diocesans de la zona pas-
toral que avui us heu aplegat aquí, el vostre treball pel Regne de Déu, tot el que feu
vivint la vostra vida cristiana enmig de la nostra societat i donant-ne testimoni. Com
aquells dos deixebles d’Emaús, doneu testimoniatge de la resurrecció de Jesucrist
que porteu en el vostre cor. Us ho agraeixo molt i us encoratjo a fer-ho sempre. El
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Sant Pare Benet XVI aquí mateix ens ha dit això que marca el nostre treball pasto-
ral: «Demano a Déu que en aquesta terra catalana es multipliquin i consolidin nous
testimonis de santedat, ofereixin al món el gran servei que l’Església pot i ha de pres-
tar a la humanitat: ser icona de la bellesa divina, flama ardent de caritat, camí perquè
el món cregui en Aquell que Déu ha enviat (cf. Jn 6, 29)»

En aquest Santuari universal dedicat a la Sagrada Família, totes les famílies poden
trobar la força de l’amor, de la pregària i del treball que van viure Jesús, Maria i Jo-
sep, per tal que siguin autèntiques comunitats de vida i d’amor per a tots els seus
membres, petites esglésies domèstiques, on els fills ja de petits siguin iniciats en el
coneixement i l’amor de Jesús, en la pregària i en les virtuts cristianes.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la missa d’acció de gràcies per la beatificació del Papa Joan Pau
II. Catedral de Barcelona, 12 de maig de 2011

Ens hem aplegat en la nostra estimada i entranyable Catedral Basílica de Barcelona
per celebrar l’Eucaristia d’acció de gràcies a Déu per la recentíssima beatificació del
Papa Joan Pau II, el proppassat dia 1 d’aquest mes a Sant Pere del Vaticà, pel nostre
estimat Sant Pare Benet XVI. Ha estat una celebració molt esperada, molt emotiva i
moltíssim participada a Roma i arreu. Avui aquí en la nostra Catedral recordem el
Beat Joan Pau II, que el 7 de novembre de 1982 va visitar aquesta Catedral i la nos-
tra ciutat de Barcelona i Montserrat.

En el fragment de l’Evangeli que hem escoltat, el diàleg de Jesús ressuscitat amb l’a-
pòstol Pere cal aplicar-lo al diàleg de Jesús amb Karol Wojtyla durant tota la seva vi-
da de cristià, de prevere, de bisbe i de Papa. I aquest diàleg d’amor amb l’amor de
la seva vida, portà el Papa no solament al servei fidel a l’Església, sinó també a la se-
va personal i total dedicació a Déu i als homes que ha caracteritzat el seu camí de
santedat.

La seva resposta afirmativa a les preguntes de Jesús de si l’estimava moltíssim, les
podem experimentar tots els qui de diverses maneres hem conegut i tractat el Beat
Joan Pau II, i podem dir que som tots els membres de l’Església universal i els ho-
mes i dones de bona voluntat, gràcies a la munió dels seus viatges apostòlics i als mit-
jans de comunicació que permetien acostar-nos a la seva vida i a la seva activitat. Ja
quan el Senyor el cridà l’any 2005, en els dies de les seves exèquies moltíssimes per-
sones manifestaven aquest desig : «Santo subito!». Per això, el Papa Benet XVI en
la seva Beatificació ha manifestat que «he volgut, que, respectant degudament la nor-
mativa de l’Església, la causa de la seva Beatificació procedís amb raonable rapide-
sa. I heus aquí que el dia esperat ha arribat; ha arribat aviat, perquè així ho ha vol-
gut el Senyor: Joan Pau II és beat».
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Jesucrist va concedir a Pere i als seus successors la missió de confirmar en la fe els
germans. Per aquesta fe Simó es converteix en «Pere», la roca sobre la qual Jesús edi-
fica la seva Església. Benet XVI ens ha dit en l’homilia de la Beatificació que Joan
Pau II és beat per la seva fe forta, generosa i apostòlica. La benaurança eterna de
Joan Pau II, que l’Església té el goig d’haver proclamat, està inclosa en aquestes
paraules de Crist: «Feliç tu, Simó» i «Feliços els qui creguin sense haver vist».
Aquesta és la benaurança de la fe que també Joan Pau II va rebre de Déu Pare, com
un do per a l’edificació de l’Església.

El Papa Benet XVI ha unit el ministeri fidel de Joan Pau II amb la seva participació
en el Concili Vaticà II, dient-nos que «Karol Wojtyla, primer com a Bisbe Auxiliar i
després com Arquebisbe de Cracòvia, participà en el Concili Vaticà II i sabia que de-
dicar a Maria l’últim capítol del Document sobre l’Església significava posar la Ma-
re del Redemptor com imatge i model de la santedat de tots els cristians i per a tota
l’Església. Aquesta visió teològica és la que el beat Joan Pau II descobrí de jove i que
després va conservar i aprofundí durant tota la seva vida. Una visió que es resumeix
en l’icona bíblica de Crist en la creu i als seus peus Maria, la seva mare. Una icona
que es troba en l’Evangeli de Joan (19, 25-27) i que quedà sintetitzat en l’escut epis-
copal i posteriorment papal amb el lema: «Totus tuus».

Celebrem justament aquesta missa d’acció de gràcies la vigília de la Mare de Déu de
Fàtima, en la vigília d’aquell trist 13 de maig de 1981, ara fa trenta anys, del greu
atemptat que va sofrir el Papa Joan Pau II i que sempre ha cregut que fou la interces-
sió de la Mare de Déu la que li va conservar la vida per continuar durant molts anys
servint l’Església.

Tots recordem les seves memorables paraules a l’inici del seu pontificat: «No tingueu
por! Obriu, encara més, obriu de bat a bat les portes a Crist!». Ell mateix ho va viu-
re sempre, obrint a Crist la societat, la cultura i els sistemes polítics i econòmics. Amb
el testimoni de fe, d’amor i de valor apostòlic, acompanyat d’una gran humanitat,
aquest fill exemplar de la nació polonesa ha ajudat els cristians a no tenir por de
dir-se cristians, de pertànyer a l’Església, de parlar de l’Evangeli. Com ens va dir Be-
net XVI, «amb aquella càrrega d’esperança que en certa manera se li donà al marxis-
me, Joan Pau II la reivindicà legítimament per al cristianisme, restituint-li l’autènti-
ca fisonomia de l’esperança, de viure en la història amb un esperit “d’advent”, amb
una existència personal i comunitària orientada a Crist, plenitud de l’home i compli-
ment del seu model de justícia i de pau».

Juan Pablo II a la luz del Evangelio leyó la historia de la humanidad y la de cada hom-
bre y cada mujer que el Señor puso en su camino. De aquí, del encuentro con Cris-
to en el Evangelio, brotaba su fe. Era un hombre que vivía de Dios. En las audiencias
privadas que el Beato Juan Pablo II me concedió como Obispo de Tortosa, Arzobis-
po de Tarragona y Arzobispo de Barcelona, tuve conciencia de esta unión con Dios
y que tenía plena conciencia y voluntad de pertenecer sólo a Él.

Con esta Eucaristía le damos gracias a Dios por tener todos a este nuevo beato, por
habernos dado un testigo tan creíble y tan transparente, que nos ha enseñado como
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se debe vivir la fe y defender los valores cristianos, a comenzar por la vida, sin com-
plejos ni miedos y como se debe testimoniar la fe con valentía y coherencia. La fuer-
za evangelizadora de este testigo la captaron siempre los jóvenes que buscan trans-
parencia y coherencia en los testigos y maestros. Me atrevo a decir que Juan Pablo II
es el Papa de los jóvenes, que le han amado y seguido siempre y no le dejaron nun-
ca en los últimos años de su vida cuando disminuyeron sus fuerzas físicas y su salud. 

Ante la gran crisis económica que vivimos, conviene recordar sus encíclicas socia-
les y su magisterio sobre los valores humanos y cristianos, la doctrina social de la
Iglesia y los grandes principios éticos que deben presidir toda la actividad de cada
persona y la de toda la humanidad. Su mensaje fue este: la dignidad de la persona hu-
mana creada a imagen y semejanza de Dios, el hombre es el camino de la Iglesia,
y Cristo es el camino del hombre.

Continuaremos encomendándonos al nuevo beato para que pronto podamos partici-
par en su canonización en bien de toda la Iglesia de Dios extendida de Oriente a
Occidente.

El terremoto que ha sufrido la región de Murcia y concretamente Lorca que ha cau-
sado muertos, heridos y gran número de damnificados nos llena de dolor y en esta
Eucaristía pedimos por el eterno descanso de los fallecidos y la recuperación de los
heridos, a la vez que nos sentimos solidarios de las necesidades materiales que su-
fren especialmente los damnificados. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
amb motiu del Centenari de l’Aprovació Pontifícia de l’Institut Ger-
manes Carmelites Tereses de Sant Josep. Parròquia Sant Joan Bap-
tista de Gràcia. 14 de maig de 2011

Nos hemos reunido con el corazón lleno de gozo y de gratitud para celebrar la Euca-
ristía en esta iglesia parroquial de Sant Joan Baptista de Gràcia para comunicar el ini-
cio del año del centenario de la aprobación canónica pontificia del instituto de las
Hermanas Carmelitas Teresas de San José, por el Santo Padre San Pío X el 10 de
abril de 1911. Y hoy vienen aún más a nuestra memoria y a nuestro corazón la obra
que iniciaron las Madres Fundadoras Teresa Toda y Teresa Guasch. Ellas recibieron
el carisma que el Señor les concedió para ponerse al servicio de la Iglesia y de los jó-
venes trabajando en su educación y formación, en tiempos en que la sociedad no cui-
daba suficientemente estos menesteres, especialmente de los pobres y necesitados.
Nuestras queridas Fundadoras confiaron plenamente en la inspiración que recibieron
del Espíritu Santo y a pesar de las dificultades con que se encontraron la fundación
prosperaba y el carisma fue seguido por las jóvenes que se unieron a nuestras que-
ridas Fundadoras.
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Celebramos la Eucaristía en el 4.o Domingo del tiempo pascual. El gozo de la resu-
rrección del Señor se une en nuestro corazón al gozo de la existencia centenaria de
nuestro querido Instituto de las Hermanas Carmelitas Teresas de San José. Le damos
gracias a Dios por haber concedido este magnífico, necesario y siempre actual caris-
ma a las Madres Fundadoras y por este largo período de tiempo de existencia y de
trabajo al servicio de la Iglesia, de la juventud, de las familias, de la educación y de
la sociedad. Nuestra acción de gracias se dirige al Señor también por todas las vo-
caciones de Carmelitas Teresas de San José que Él ha suscitado durante estos cien
años. Es sin duda una expresión de su amor a la Congregación y a todas vosotras que-
ridas religiosas de este magnífico instituto.

Este domingo se conoce también con el nombre del domingo del Buen Pastor. El pue-
blo que escuchaba a Jesús comprendía por intuición la alegoría religiosa del Pastor
y su grey. La Biblia y la Liturgia se lo habían hecho connatural. Un israelita sabe en-
contrar toda la audacia de su fe y la ternura de su confianza en el salmo que tam-
bién nosotros hemos cantado: «El Señor es mi Pastor: nada me falta».

Tal fue la intuición y la espiritualidad de Teresa Toda y Teresa Guasch. Las dos
confiaron siempre en el Señor como buen pastor y en él encontraron la audacia de su
fe y la ternura de su confianza para iniciar la obra que fundaron en tiempos nada fá-
ciles y menos para las mujeres como emprendedoras de una obra similar. Las mo-
vía la fuerza de la resurrección del Señor, que había transformado sus vidas.

Como aquellos israelitas que escucharon al apóstol Pedro el día de Pentecostés en Je-
rusalén diciéndoles: «Todo Israel esté cierto de que el mismo Jesús, a quien vosotros
crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías», y preguntaron a Pedro y a
los demás apóstoles «¿qué tenemos que hacer, hermanos?», también nuestras Fun-
dadoras preguntaron al Señor y Mesías, al Buen Pastor «¿qué tenemos que hacer?»
y el Señor les pidió la conversión constante y a fondo; la conversión a Dios y a su vo-
luntad que les fue manifestando; la conversión para vivir radicalmente el amor a Dios
y a los hermanos.

La vida y la obra de nuestras Fundadoras y la vida y las obras de todas las Carmeli-
tas Teresas de San José contribuye a que la Iglesia realice su obra que le ha encomen-
dado el Señor: ofrecer a los hombres y mujeres de la humanidad la vida que nos ha
ofrecido el Buen Pastor con su muerte y resurrección. Vuestro carisma es para la edi-
ficación y enriquecimiento de la Iglesia y para que ésta sea más fiel a la voluntad
de su Fundador, el Rey de la Gloria.

Vuestro carisma en sus diversas realizaciones propias de vuestro instituto pretende
amar a las personas ofreciéndoles cuanto precisan para su realización personal en su
personalidad integral, porque sois muy conscientes que hemos sido creados a ima-
gen y semejanza de Dios y que en cada uno de nosotros hay unas necesidades ma-
teriales y unas necesidades espirituales. Sois muy conscientes que no se puede amar
debidamente a las personas ofreciéndoles solamente el poder satisfacer sus necesi-
dades materiales, olvidando el alimento espiritual, el anuncio de la Buena Noticia del
Evangelio de Jesús.
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El Señor, el Buen Pastor, nos ha dicho que ha venido para que tengan vida y la ten-
gan abundante. Este es el pensamiento central de todo el capítulo décimo del evan-
gelio de Juan, que introduce las reflexiones siguientes bajo el lema «Yo soy el Buen
Pastor». Porque él entrega su propia vida en sacrificio, a fin de que el pueblo tenga
la vida verdadera y la tenga abundante. En el Evangelio, la palabra Vida tiene una in-
finita plenitud de significado. Esta frase con que termina hoy nuestra lectura del frag-
mento del Evangelio, condensa toda la misión pastoral de Jesús y, por tanto, de su
Iglesia.

Totes les obres que esteu realitzant avui en molts països del món, com tot el que heu
fet durant aquests cent anys, ha portat i porta sempre la mateixa finalitat: estimar els
infants, els adolescents, els joves, totes les persones, especialment pobres i necessita-
des i en països pobres i necessitats del món, per anunciar-los Jesús i el seu amor de Bon
Pastor i per oferir-los la Vida de Déu ben abundant. Tot el vostre treball és molt ecle-
sial i vol oferir a tothom el millor que vosaltres —estimades Carmelites Tereses de Sant
Josep— porteu en el vostre cor i viviu amb joia i il·lusió: la vostra relació interperso-
nal amb Jesús que omple de consol, de força i d’esperança el vostre cor i us fa plena-
ment felices. Això ho voleu comunicar a totes les persones que estimeu i serviu amb
les vostres obres. Desitgeu oferir aquest missatge evangèlic a les persones que són els
vostres col·laboradors en totes les realitats que l’Institut porta entre mans. Us esfor-
ceu per oferir als vostres alumnes la Vida que Jesús Bon Pastor vol donar a totes les se-
ves ovelles i que consisteix en acostar aquests alumnes que els pares us confien a Je-
sús perquè el coneguin, perquè escoltin la seva veu, perquè el segueixin, perquè tinguin
sempre la seva vida de fills i filles de Déu, una vida que no dura només en la nostra
existència en aquest món, sinó que dura eternament. Una educació cristiana en una es-
cola cristiana és la millor herència que els pares poden donar als seus fills.

En aquesta celebració commemorativa del Centenari tots nosaltres, el pastor dioce-
sà d’aquesta Església, els pares dels vostres alumnes, els alumnes i la societat us
agraïm benvolgudes Germanes Carmelites Tereses de Sant Josep el vostre treball, la
vostra vocació, la tasca educativa i formativa que realitzeu amb la col·laboració dels
mestres en els vostres col·legis. És un treball molt necessari, molt difícil, de filigra-
na i que demana la màxima col·laboració dels pares i de les famílies. Mantingueu
sempre l’ideari cristià dels vostres col·legis, oferiu una educació que tingui en comp-
te la dimensió transcendent de la persona, la dimensió religiosa que tots portem din-
tre, oferint integralment la riquesa de l’humanisme cristià que dignifica la persona hu-
mana, l’enriqueix amb els autèntics valors cristians i fa solidaris els uns dels altres.

I com que estem contents i agraïts pel vostre treball que des de fa cent anys aneu rea-
litzant, amb aquesta Eucaristia demanem al Bon Pastor que us doni vocacions, que
hi hagin noies de les vostres escoles que segueixin el vostre testimoni, que oferei-
xin tota la vida amb generositat i radicalitat a fer les bones obres que esteu fent.
Noies, quina vida més bonica i més plena, quina vida més feliç, dedicada a estimar
i fer feliç totes les persones que Jesús posi al vostre costat! Però sobretot, quina vi-
da més feliç i més plena per a una noia lliurada totalment a Jesús com el seu espòs!
Una vida que diu sempre sí a Jesús, com Maria va dir sí a Déu i per això Déu féu me-
ravelles a través d’ella.

BAB 151 (2011) - maig [15] 343



Posem avui els fruits d’aquest Centenari a les mans de la Mare de Déu del Carmel
perquè continuï intercedint per la vostra estimada Congregació i per a totes les vos-
tres obres que esteu realitzant en molts països del món.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la presentació del llibre de Joseph Ratzinger-Benet
XVI Jesús de Natzaret: des de l’entrada a Jerusalem fins a la Resurrec-
ció. Seminari Conciliar de Barcelona, 19 de maig de 2011 

Tenim avui el goig i la gran satisfacció de presentar la segona part del llibre de Joseph
Ratzinger-Benet XVI, «Jesús de Natzaret», amb aquest títol que concreta el contin-
gut del volum: «Des de l’entrada a Jerusalem fins a la Resurrecció». I tenim el goig
que ens hagi honorat d’acceptar la invitació de fer-ho l’excelentíssim i reverendíssim
pare Lluís Francesc Ladaria i Ferrer, Secretari de la Congregació per a la Doctrina de
la Fe, que és un dels més propers col·laboradors del Sant Pare Benet XVI. I a nosal-
tres ens plau molt poder-lo rebre en aquesta institució tot considerant-lo com de ca-
sa i estem segurs que ell també es troba entre nosaltres com a casa seva. Moltes
gràcies, estimadíssim Sr. Arquebisbe Ladaria!

El goig i la satisfacció d’aquest acte són més grans també per raó de l’afecte i les
delicadeses que el Sant Pare ha tingut amb nosaltres visitant-nos els proppassats
dies 6 i 7 de novembre per dedicar la basílica de la Sagrada Família i visitar l’Obra
Benéfico-Social diocesana del «Nen Déu». Puc dir que els gestos i les paraules
del Sant Pare d’aquells dies ens varen arribar al cor. Ell, en acomiadar-se de nos-
altres aquells dies, ens va dir que se’n portava un record inoblidable de la seva vi-
sita. I nosaltres també en conservem un record entranyable, pel seu missatge reli-
giós i per les seves delicadeses amb la nostra realitat, la nostra llengua i la nostra
cultura, i amb figures tan nostres com l’obra genial d’Antoni Gaudí i el significat
del temple —avui basílica— de la Sagrada Família, una obra que ha suscitat un
renovat interès en tot el món, en gran part gràcies a la visita i a les paraules del nos-
tre estimat Sant Pare.

Escoltant i meditant les paraules que ens dirigí el Sant Pare —tant a Santiago de
Compostel·la com a Barcelona—, es pot afirmar que el tema central fou el de Déu.
És ben conegut que la primera prioritat en el seu pontificat és facilitar als homes d’a-
vui l’accés a Déu, portar-los a Déu. El tema de Déu és d’una importància cabdal en
les nostres societats de l’Occident europeu, en les quals un gran nombre de persones
viuen com si Déu no existís, amb totes les conseqüències negatives i doloroses que
això té per al bé de l’home com a tal i per a l’home en la seva relació amb Déu.

Benet XVI tot explicant la simbologia de l’obra mestra de Gaudí, en recordà de nou
—com ho fa també en el llibre que avui presentem en les seves versions catalana i
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castellana— la centralitat de Jesús en la vida de l’Església i del món. Ell ens digué
que «el Senyor Jesús és la pedra que suporta el pes del món, que manté la cohesió de
l’Església i que recull en unitat final totes les conquestes de la humanitat. En ell te-
nim la paraula i la presència de Déu, d’Ell rep l’Església la seva vida, la seva doc-
trina i la seva missió. L’Església no té consistència per si mateixa, està cridada a ser
signe i instrument de Crist» (Homilia a la Sagrada Família, 7/11/2010).

Benet XVI, com he dit, ha posat com a objectiu central del seu pontificat parlar de
Déu, parlar de Jesús i propiciar la trobada dels homes i dones d’avui amb Jesucrist.
Tots recordem que en la seva primera encíclica «Déu és amor» ens diu que «no es co-
mença a ser cristià per una decisió ètica o una gran idea, sinó per la trobada amb un
esdeveniment, amb una Persona, que dóna un nou horitzó a la vida i, amb això, una
orientació decisiva» (Deus caritas est, 1).

Per tot això, el seu esforç per trobar el temps, enmig de les aclaparadores obligacions
del seu ministeri de successor de Pere, per escriure la seva trilogia sobre Jesucrist no
em sembla que sigui quelcom com afegit o perifèric al seu ministeri, sinó quelcom
que se situa en el centre dels seus esforços orientats a l’evangelització del món d’a-
vui, conscient com és que tots els esforços d’evangelització s’han de centrar en Je-
sucrist, ja que l’Evangeli és Jesucrist.

Em resta dir una paraula de presentació sobre qui ens disposem a escoltar amb gran
goig i satisfacció pel fet d’haver acceptat avui d’estar entre nosaltres. Lluís Francesc
Ladaria Ferrer nasqué a Manacor (Mallorca) el 19 d’abril de 1944. Es llicencià en
Dret a la Universitat de Madrid. Entrà a la Companyia de Jesús el 17 d’octubre de
1966. Com a fill espiritual de Sant Ignasi de Loiola també sabem que es troba ben a
casa seva a Barcelona, Montserrat i Manresa. L’any 1975 obtingué el doctorat en Teo-
logia a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma amb una tesi sobre «L’Esperit
Sant en Sant Hilari de Poitiers», i fou professor de Teologia dogmàtica, primer a la
Pontifícia Universitat de Comillas i des de 1984 a la Gregoriana, de la qual fou
també vicerector entre 1986 i 1994. El beat Joan Pau II el nomenà primer membre i
més tard secretari general de la Comissió Teològica Internacional. L’any 2008 fou
nomenat per Benet XVI Secretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, as-
signant-li la seu titular de Thibica amb la dignitat d’arquebisbe, i rebé l’ordenació
episcopal de mans del cardenal Tarcisio Bertone el 26 de juliol d’aquest mateix any
a la basílica de Sant Pere del Vaticà. Aquests càrrecs i la molta feina no li han impe-
dit de continuar el seu magisteri a la seva estimada Universitat Gregoriana, on ha tin-
gut i té alumnes de les nostres diòcesis. Em plau recordar que la seva darrera estada
entre nosaltres fou amb motiu de l’ordenació episcopal de Mons. Xavier Novell, bis-
be de Solsona, al qual dirigí també la seva tesi doctoral.

Em plau molt agrair-li, en nom de tots, la seva amabilitat i disponibilitat que ha tin-
gut amb nosaltres en acceptar venir a presentar-nos el llibre del Sant Pare i l’escol-
tem amb molt interès. Sr. Arquebisbe té la paraula.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

BAB 151 (2011) - maig [17] 345



Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la commemoració del 43è aniversari de la Comunitat de Sant’
Egidi. Catedral de Barcelona, 21 de maig de 2011

Celebrem amb joia el misteri de la Mort i de la Resurrecció del Senyor, en aquest cin-
què diumenge del temps pasqual. Estem contents de reunir-nos en el nom de Jesús
per tornar a veure el Senyor ressuscitat, com estigueren molt contents els seus deixe-
bles amb motiu de les aparicions de Jesús després de la seva mort en creu i de la se-
va sepultura. Gaudim, doncs, amb joia de la presència entre nosaltres de Jesús res-
suscitat i de la celebració del seu misteri pasqual.

La presència del Senyor sempre és beneficiosa per a nosaltres. El Senyor passà sem-
pre fent el bé. Ell està avui i sempre entre nosaltres omplint-nos dels seus dons, el
més apreciat, el do de la fe, que ens permet acollir la seva presència enmig nostre. La
seva presència ens omple del seu amor i transforma les nostres vides. La presència
de Jesús ressuscitat ha mogut moltes persones a oblidar-se plenament de si matei-
xes i posar-se al servei dels altres donant resposta a les necessitats i als reptes que va
presentant la societat per tal d’oferir l’amor, el consol i l’ajut de Déu als homes i do-
nes que sofreixen i cerquen consol i felicitat.

Avui en aquesta Eucaristia recordem amb goig el naixement d’una iniciativa que Je-
sús ressuscitat va suscitar en un jove romà, Andrea Riccardi, ara fa quaranta-tres anys.
En els llocs de la ciutat eterna que havien vist créixer la fantasia i la intel·ligència de
Sant Felip Neri en l’amor als pobres i als joves, naixia la Comunitat de Sant’Egidi.
Com tota gran obra en l’Església, va tenir un petit inici. Uns joves estudiants redes-
cobrint l’Evangeli tingueren el somni de transformar el món. Ells començaren i Déu
ha fet la resta aquí a Barcelona i a 73 països del món. La pregària, els pobres, la
pau, la lluita contra la sida i la malària, això i molt més és el que any rere any estan
fent més de seixanta mil persones que formen part de la Comunitat de Sant’Egidi.

Jesús va passar fent el bé, i la pasqua, el pas del Senyor ressuscitat per les nostres vi-
des, ens mou a passar pel món fent el bé. I l’Església és la família dels fills i filles de
Déu que transformats pel Senyor i identificats amb Ell, fan de la seva vida un do
per a Déu i per als germans.

L’Evangeli que hem escoltat és un fragment del «Sermó de la Cena» segons Sant Joan.
Ho serà també el dels dos diumenges vinents. Ja des de molt antic, era costum llegir
aquest Sermó del Sant Sopar durant el temps pasqual.

El sentiment fonamental del primer paràgraf de l’evangeli que hem escoltat és el que
distingeix el comiat de Jesús de tots els altres. El comiat del qui va a morir acostuma
a ser: me’n vaig i no em veureu més. En canvi, Jesús diu: me’n vaig i aviat tornaré
a vosaltres. Jesús parla de la mort i també de la resurrecció. Per haver estat creats a
imatge i semblança de Déu etern, en nosaltres no hi ha només un ritme binari, vida
i mort, sinó ternari: vida-mort-vida. Naixem a la vida en aquest món i, per la mort i
resurrecció de Jesús, la mort que entrà pel pecat ha estat vençuda i ressuscitarem.
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El nostre món necessita urgentment testimonis de la resurrecció de Jesús que fona-
mentin l’esperança autèntica que tot home i tota dona necessiten per viure.

Jesús, que és Déu, ens fa conèixer Déu que és Pare, Fill i Esperit Sant. A la pregun-
ta de Felip, Jesús respon: ningú no va al Pare si no és per mi. Si em coneguessis,
coneixeries el meu Pare. Nosaltres coneixem i estimem Jesús i, per tant, coneixem i
estimem el Pare. I Jesús ens dóna a conèixer el Pare perquè ell ens ha dit que és «el
camí, la veritat i la vida». Hi trobem aquí la universal al·legoria del «camí» que els
era molt familiar als jueus. El camí és norma, seguretat i condició per tal que la
nostra vida arribi al seu terme. I el nostre terme és el Déu vertader, que Crist ens va
manifestar com a Pare.

Benvolguts, els qui entrem en comunió amb Jesús no solament anem cap a Déu, si-
nó que estem ja en Déu. Nosaltres en Crist Jesús coneixem i veiem el Pare. En la ma-
nera de parlar de l’evangelista Joan «conèixer» i «veure» no es limiten a una contem-
plació teòrica, sinó que expressen una experiència vital. Tomàs no sap on ha d’anar
ni per on anar-hi. La resposta de Jesús és precisa: no hi ha altre fi últim que Déu i
l’únic camí que hi porta és Crist. Aquí no es tracta de recórrer una distància per
arribar-hi, sinó sintonitzar la nostra vida amb la vida de Crist. Cal pensar, sentir i ac-
tuar al ritme de Crist. Cal seguir el Senyor.

La lectura primera dels Fets dels Apòstols, ens ha recordat la primera crisi de con-
còrdia en la història de l’Església, i com els apòstols, d’acord amb la comunitat, pro-
curaren encaminar-la amb realisme i prudència. Varen compaginar i complementar
dues activitats essencials de l’Església: l’atenció a les vídues i als pobres i la pregà-
ria i l’anunci de l’Evangeli. Els carismes que l’Esperit Sant distribueix entre els cris-
tians, si són autèntics, són eclesials i, per tant, en les seves realitzacions i actua-
cions i en la seva institucionalització, tenen molt present l’espiritualitat, la pregària,
l’anunci explícit de Jesús i l’atenció als pobres i marginats.

El carisma que l’Esperit va concedir al nostre estimat Andrea Riccardi, per al bé de
l’Església i del món, té molt en compte totes aquestes dimensions. La Comunitat en-
riqueix l’espiritualitat dels seus membres, anuncia l’Evangeli a tota criatura i acull,
estima i ajuda els pobres i treballa per fer un món en pau i justícia.

La Comunitat està present a Barcelona, a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pas-
tor, on es troba cada dia per a la pregària del vespre. És un fet important que joves i
adults laics es trobin cada dia al voltant de l’Evangeli. Els pobres també han estat els
companys de la Comunitat de Barcelona. Tenen el seu nom i són estimats i són els
amics de la Comunitat. Tots recordem la trobada del passat mes d’octubre a Barce-
lona organitzada per la Comunitat per dialogar i pregar per la pau en el món, man-
tenint l’esperit d’aquell encontre a Assís, l’any 1986, convocat pel Beat Joan Pau II,
amb els líders de les grans religions del món, per pregar per la pau en el món.

Avui és molt urgent l’evangelització, l’anunci de Jesús, a moltes persones que no el
coneixen o que viuen com si Déu no existís. Tots estem cridats a evangelitzar. Em
plau agrair a la Comunitat de Sant’Egidi —al costat de tots els moviments i comuni-
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tats— el treball que realitza en aquest anunci de Jesús, en propiciar encontres per-
sonals a nois i noies, homes i dones amb Jesús. Trobar Jesús i estar amb Crist és el
cel a la terra. Oferir Jesús als germans que no el coneixen és la major manifestació
d’amor als germans. Treballem tots els cristians per fer-ho possible a moltíssims ger-
mans i germanes.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraula i Vida

La beatificació d’un Papa excepcional (01/05/2011)

Aquest 1 de maig es preveu a Roma una gran afluència de gent dels cinc continents
—sobretot de Polònia— per assistir a la cerimònia de beatificació de Joan Pau II,
en aquest segon diumenge de Pasqua que ell mateix va voler que fos dedicat a la
Divina Misericòrdia, sobre la qual va escriure una de les seves encícliques, la titula-
da Dives in misericordia, és a dir, Déu ric en misericòrdia. Es dóna a més la circums-
tància que la mort li arribà exactament la vigília d’aquesta festa, el 2 d’abril de 2005.

Amb aquesta beatificació es fa realitat el desig manifestat per moltes persones en oca-
sió de la mort del Papa polonès. Tothom deu recordar una fotografia molt divulgada
que mostrava una pancarta a la plaça de Sant Pere que demanava que fos declarat
«Santo subito». Ara aquest desig es fa realitat. 

El procés per a la beatificació de Joan Pau II, tanmateix, s’ha fet seguint les normes
que exigeix l’Església abans d’elevar un dels seus fills o filles a l’honor dels altars.
Benet XVI ha declarat en diverses ocasions que no té cap dubte sobre la santedat del
seu venerable predecessor.

Com ha explicat el cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a les Cau-
ses dels Sants, el Sant Pare actual només ha fet, en aquest cas, dues excepcions al
procediment habitual. En primer lloc, establint una dispensa de la regla segons la qual
un procés de beatificació no pot ser obert fins que passin almenys cinc anys de la
mort de l’interessat. I després, com ha explicat el mateix cardenal, a aquesta causa se
li ha concedit una via prioritària, evitant l’espera a què obliga el gran nombre de cau-
ses de beatificació i de canonització que arriben a Roma.

D’aquesta manera, la beatificació del Papa polonès té lloc només sis anys després de
la seva mort, un veritable rècord que només ha igualat la mare Teresa de Calcuta,
contemporània de Joan Pau II, morta l’any 1997 i beatificada l’any 2003. Teresa de
Calcuta, recordada per tothom, fou la fundadora de les Missioneres de la Caritat, pre-
sents també a la nostra ciutat de Barcelona amb una meritòria labor a favor de les per-
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sones més necessitades, en una fundació que va obrir la mateixa fundadora en una de
les seves estades a la nostra ciutat 

Aquestes dues beatificacions tenen una mateixa conseqüència: ens fan la santedat
més propera. El reconeixement de l’Església no recau sobre persones llunyanes en el
temps, que coneixem gràcies a la història i a les seves biografies. Aquestes beatifica-
cions ens posen davant dels ulls uns sants i santes que han estat contemporanis nos-
tres, que hem vist i amb qui en certa manera tots —gràcies sobretot als mitjans de co-
municació— podem dir que hem conviscut.

És bo que la santedat se’ns faci propera, perquè la santedat és el veritable tresor de
l’Església i, com va dir el Concili Vaticà II, és la vocació de tots els cristians, sigui
quin sigui el seu estat de vida i la seva missió. Amb el testimoniatge dels sants es ma-
nifesta la mateixa santedat de l’Església i es continua l’obra de la salvació. Els sants
i les santes són veritables testimonis de la fe i sempre han estat font i origen de reno-
vació en els moments més difícils.

Roma viurà avui, segons totes les previsions, un d’aquells grans esdeveniments, ca-
racteritzats per una gran participació popular, que van marcar el llarg pontificat de
Joan Pau II. I podem ben dir que, gràcies als moderns mitjans de comunicació, aques-
ta beatificació serà seguida a tot el món. Com va dir Benet XVI, en comunicar als fi-
dels la beatificació del seu predecessor, del qual ell fou un dels més propers i esti-
mats col·laboradors, «tots els qui el van conèixer, tots els qui el van apreciar i estimar,
seran feliços amb l’Església per aquest esdeveniment».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

El dret al treball (08/05/2011)

La beatificació de Joan Pau II diumenge passat ens porta a la memòria que el pontí-
fex polonès, en la seva joventut, treballà durant uns anys com a obrer en una fàbrica
del seu país. Es va dir que era el primer Sant Pare obrer dels temps moderns. Una ve-
gada elegit Papa, també va fer molt pel món del treball, sobretot amb les seves en-
cícliques socials, que varen representar un veritable rellançament de l’anomenada
doctrina social de l’Església.

Joan Pau II va parlar del dret al treball sobretot en la seva encíclica Laborem exer-
cens, que va representar una molt valuosa aportació a la doctrina social cristiana
des de la perspectiva personalista, tan característica del pensament filosòfic del Pa-
pa polonès. En aquest document considera el treball com un dret fonamental i un
bé per a la persona. El treball és necessari per formar i mantenir una família, per te-
nir dret a la propietat, per contribuir al bé comú de la família humana.

La consideració de les implicacions morals que la qüestió del treball comporta en
la vida social va portar Joan Pau II a qualificar la desocupació com una «veritable ca-
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lamitat social», sobretot amb relació a les generacions joves. Malauradament, no cal
insistir en l’actualitat d’aquesta doctrina, perquè la crisi econòmica la tenim ben bé
davant dels ulls. L’alta taxa de desocupació que pateix la nostra societat, les dificul-
tats per accedir a una formació adequada i al mercat de treball constitueixen, sobre-
tot per a molts joves, un fort obstacle en el camí de la seva realització humana i
professional.

«La privació de feina a causa de l’atur —escrivia Joan Pau II en l’encíclica sobre el
treball— és quasi sempre, per a qui n’és víctima, un atemptat a la seva dignitat i
una amenaça contra l’equilibri de la vida. A més del dany personalment sofert, molts
altres perills se’n deriven per a la seva família.»

En efecte, la persona que està desocupada o infraocupada corre el risc de quedar mar-
ginada de la societat i d’esdevenir una víctima de l’exclusió social. Aquest és un dra-
ma que colpeix en general entre nosaltres els joves, especialment l’anomenada ge-
neració ni-ni, que ni estudia ni treballa. A més dels joves colpeix les dones, els
treballadors menys especialitzats, els discapacitats, els immigrants i totes aquelles
persones que troben més dificultats a l’hora de cercar una col·locació en el món la-
boral.

I el Papa Benet XVI, en la seva encíclica a la vegada teològica i profundament social
que ha titulat Caritas in veritate —la caritat en la veritat— denuncia l’atur com una
de les conseqüències més greus de la crisi econòmica actual. «La desocupació —diu—
provoca noves formes d’irrellevància econòmica i el fet d’estar sense feina durant
molt de temps, o la dependència perllongada de l’assistència pública o privada, de-
bilita la llibertat i la creativitat de la persona i de les seves relacions familiars i so-
cials, amb greus danys en el pla psicològic i espiritual. El primer capital que s’ha
de salvaguardar i valorar és l’home en la seva integritat.»

Voldria acabar amb una crida a l’esperança. Com hem dit els bisbes catalans en la
nostra recent carta pastoral Al servei del nostre poble, «comptant amb l’ajuda de Déu,
podem creure en la capacitat de reacció i de regeneració de la nostra societat catala-
na per afrontar la crisi». Però no tot hauria de continuar igual després de la crisi. Si
el rerefons de la crisi econòmica és una crisi moral profunda, ens caldrà aprofundir,
per damunt de les necessàries solucions tècniques, en la revalorització de virtuts com
l’austeritat, l’esforç, la justícia i la solidaritat. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Les vocacions, futur de l’Església (15/05/2011)

Aquest quart diumenge de Pasqua l’Església celebra la 48a Jornada Mundial
d’Oració per les Vocacions, que enguany té com a lema «Proposar les vocacions a
l’Església local». Aquest lema és una invitació a les diòcesis de tot el món —i en
primer lloc als bisbes— a preguntar-nos si fem tot el que cal perquè l’Església
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d’avui i la del futur compti amb les vocacions que necessita per seguir exercint la
seva missió.

He dit diverses vegades que la nostra societat seria molt diferent si hi desaparegues-
sin les institucions de l’Església. Malgrat les limitacions de les persones i de les
institucions, creiem que l’aportació de les obres cristianes a la nostra societat és al-
tament positiva. I aquesta aportació està en entredit si falten vocacions que assegu-
rin el relleu generacional, tant vocacions sacerdotals com a la vida religiosa. 

Aquesta és una responsabilitat especial dels bisbes, i en sóc molt conscient. Tanma-
teix, també és cert que aquesta responsabilitat és de tots. Ho diu clarament el Papa
Benet XVI en el missatge que ha publicat per a aquesta jornada amb aquestes parau-
les: «Especialment en el nostre temps, en què la veu del Senyor sembla ofegada per
unes altres veus, i la proposta de seguir-lo tot lliurant la pròpia vida sembla ser
massa difícil, tota comunitat cristiana, tot fidel, hauria d’assumir conscientment el
compromís de promoure les vocacions».

El mateix Benet XVI ha donat exemple de sentir aquesta responsabilitat en fer un ac-
te inhabitual en les activitats papals: adreçar una carta als seminaristes de tota l’Es-
glésia, el 18 d’octubre del darrer any. Ell mateix cita aquest fet per tal d’animar tots
a ser conscients de la pròpia responsabilitat en el naixement i la cura de les vocacions
al ministeri ordenat i a la vida consagrada a Déu.

Adreçant-se als que ja es decidiren a entrar en un seminari, el Papa els diu en aques-
ta carta: «Heu fet bé. Perquè els homes, també en l’època del domini tecnològic del
món i de la globalització, seguiran tenint necessitat de Déu, del Déu manifestat en
Jesucrist i que ens reuneix en l’Església universal, per aprendre amb Ell i per mitjà
d’Ell la vida veritable, i tenir presents i operatius els criteris d’una humanitat verta-
dera».

Qui em llegeixi (o m’escolti) potser es preguntarà què pot fer, com a membre de l’Es-
glésia, davant el problema del foment de les vocacions. El missatge del Papa per a
aquesta jornada insisteix precisament en la missió de cada membre de l’Església i de
cada comunitat per animar i acollir les vocacions, tant sacerdotals com religioses.
I en aquest sentit recorda que la pregària és el primer mitjà per a suscitar i acom-
panyar les vocacions sacerdotals i religioses.

I amb la pregària, cal crear allò que el Sant Pare anomena humus vital —és a dir, la
terra fèrtil— per tal que sorgeixin les vocacions al sacerdoci ministerial i a la vida
consagrada a Déu i al servei dels germans. De les vocacions depèn, certament, el fu-
tur de l’Església. Però són també un test per a cada diòcesi, perquè —com diu el
Papa en el missatge que he citat— «la capacitat de cultivar les vocacions és un sig-
ne característic de la vitalitat d’una Església local».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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El llegat de Benet XVI (22/05/2011)

En aquestes setmanes de Pasqua de l’any 2011 ja disposem en català i en castellà del
segon volum del llibre que Benet XVI ha escrit sobre Jesucrist. Jesús de Natzaret,
n’és el títol. El segon volum tracta sobre els esdeveniments centrals de la vida de
Jesucrist, «des de l’entrada a Jerusalem fins a la resurrecció», com diu en l’encap-
çalament. El Sant Pare ha dit que ja treballa en un tercer volum dedicat a la infància
de Jesús, que clourà aquest tríptic sobre Jesús de Natzaret.

En l’homilia que pronuncià a la basílica de la Sagrada Família, Benet XVI, tot expli-
cant la simbologia de l’obra mestra de Gaudí, ens recordà de nou —com ho fa en el
volum del seu tríptic— la centralitat de Jesús en la vida de l’Església i del món. Ell
ens digué que «el Senyor Jesús és la pedra que suporta el pes del món, que manté la
cohesió de l’Església i que recull en unitat final totes les conquestes de la humanitat.
En Ell tenim la Paraula i la presència de Déu, i d’Ell rep l’Església la seva vida, la
seva doctrina i la seva missió. L’Església no té consistència per si mateixa, està crida-
da a ser signe i instrument de Crist».

Recorrent els nou capítols d’aquest segon volum de Benet XVI hom es va acostant
més i més a Jesús de Natzaret, una figura familiar que es manifesta molt propera, tant
en la seva humanitat com en la seva divinitat. Benet XVI no ha volgut escriure una
vida de Jesús, sinó presentar la figura i el missatge de Jesús per tal de facilitar la tro-
bada dels lectors amb el Jesús real, el Jesús dels Evangelis, escoltat en comunió amb
els seus deixebles de tots els temps, per arribar a la certesa de la figura veritablement
històrica de Jesús.

Benet XVI ha aconseguit aplicar amb gran profunditat els tres criteris d’interpreta-
ció que es troben a la constitució Dei Verbum del Concili Vaticà II: primer, tenir en
compte la unitat de la Sagrada Escriptura; segon, valorar el conjunt de la Tradició de
l’Església; i, tercer, respectar l’analogia de la fe. Així, el Sant Pare, partint de la fi-
gura central i única de Jesús, mostra la plenitud de sentit que brolla de la Sagrada Es-
criptura, «interpretada a la llum del mateix Esperit mitjançant el qual fou escrita».
S’ha posat en relleu que Benet XVI ha afrontat de manera pràctica i exemplar el com-
plement teològic desitjat per la recent exhortació apostòlica Verbum Domini per al
desenvolupament de l’exegesi de la Sagrada Escriptura.

El Sant Pare no ha volgut donar a aquesta obra seva el caràcter de magisteri oficial
de l’Església. La presenta com una obra personal que, per això mateix, és una obra
per al diàleg, i demana envers el seu treball una actitud de comprensió, perquè sen-
se aquest capteniment obert a la comprensió és sempre difícil fer judicis justos.

El llibre és una invitació al diàleg sobre aquella Persona que és essencial en el cris-
tianisme. Diàleg, en primer lloc, en el si de l’Església i amb les altres confessions
cristianes, especialment amb els estudiosos de la Bíblia i en concret del Nou Testa-
ment, sobre les limitacions i els resultats dels diversos mètodes d’interpretació dels
textos bíblics, una qüestió que sempre ha merescut l’atenció de Joseph Ratzinger com
a teòleg i professor. Diàleg també amb els jueus, a qui, en el llibre, exculpa com a po-
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ble de la responsabilitat per la condemna a mort de Jesús. I diàleg, així mateix, amb
les grans tradicions religioses de la humanitat, especialment quan explica el sentit de
Déu, de l’home i del món que brolla de la figura de Jesús. Per tot això podem dir que
aquest llibre de Benet XVI és la culminació de la seva vida d’estudiós i professor, i
el veritable llegat que ofereix a l’Església i a la humanitat.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

El servei de la fe en el món secular (29/05/2011)

El 27 de desembre de 1985 —ara ha fet vint-i-cinc anys— els bisbes de Catalunya
varen fer públic el document Arrels cristianes de Catalunya, que va tenir un ressò
molt ampli, tant a casa nostra com en l’àmbit de l’Església catòlica.

Per mitjà d’aquell document, els bisbes volgueren transmetre essencialment un tri-
ple missatge. En primer lloc, l’afirmació i el reconeixement dels elements que iden-
tifiquen Catalunya; en segon lloc, la constatació de la presència fecunda de la fe cris-
tiana i de l’Església al llarg de tota la història catalana, contribuint decisivament a
la configuració de la seva realitat; en tercer lloc, la formulació del compromís de l’Es-
glésia de continuar servint la societat catalana, tot reconeixent-ne els canvis profunds,
socials i culturals, que s’havien produït en els últims anys, que eren sobretot els de
les dues darreres dècades del segle XX.

He fet esment d’aquest resum dels objectius del document de 1985, com els recordem
els bisbes actuals en el nou document de 2011, donat que aquests són els mateixos ob-
jectius que han guiat la preparació del nou document Al servei del nostre poble.

Una mateixa voluntat de realisme ha presidit la preparació dels dos documents. I és
ben significativa, en aquest sentit, la decisió de publicar el document de 1985 i l’ac-
tual en un sol opuscle en la col·lecció «Documents del magisteri», promoguda pels
bisbes de les diòcesis catalanes. Cal recomanar, per això mateix, la lectura i la refle-
xió sobre els dos documents, que es complementen.

La mateixa voluntat de realisme presideix els dos textos. Ho prova el fet que, en la part
central del nou text, es plantegin aquests vuit reptes que l’actualitat explicita als cris-
tians: la consolidació de la democràcia participativa; la distinció entre l’àmbit polític
i el religiós i el foment d’una laïcitat positiva; el pluralisme de la nostra societat o la
diversitat de valors, d’estils de vida i de creences; el fenomen polièdric de la globa-
lització; els fluxos migratoris, que plantegen nous desafiaments a la societat catala-
na; la crisi econòmica tan greu que patim, el rerefons de la qual és una crisi moral i èti-
ca profunda; la família i l’educació, i la crisi de la transmissió dels valors en aquests
dos àmbits primaris de socialització; finalment, l’equilibri ecològic amenaçat, que de-
mana superar la lògica del mer consum i promoure un progrés que respecti l’ordre de
la creació, basant-se en una consciència renovada de la interdependència que vincula
entre ells tots els habitants del planeta i en el necessari respecte a la vida humana.
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El propòsit que ha presidit aquesta nova carta pastoral col·lectiva ha estat renovar el
compromís de tota l’Església catòlica al servei del nostre poble i l’aportació dels ca-
tòlics al bé comú. Davant d’una forta secularització que tendeix a marginar i a fer
irrellevants el missatge i les institucions cristianes, els bisbes hem cregut necessari
explicitar el nostre compromís davant del nostre país. Ens hem inspirat en els mis-
satges que ens ha deixat Benet XVI en la seva recent visita a Barcelona i hem volgut
sobretot invitar a viure i proclamar l’Evangeli de l’esperança. I ho hem fet amb una
clara intenció, la de treballar per oferir el millor servei i el més positiu que la fe dó-
na al món secular: la urgència d’anunciar-li la persona de Jesucrist i el seu Regne,
que són per a nosaltres el tresor més gran que tenim.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Notes de premsa

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota informativa

El cardenal Martínez Sistach pronunciarà tres conferències a la Fa-
cultat de Teologia de Lugano

El doctor Martínez Sistach parlarà sobre temes relacionats amb les associacions
de laics en l’Església actual 

Els propers dies 6 i 7 de maig, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, pronunciarà tres conferències a la Facultat de Teologia de Lugano,
capital del Ticino, el cantó de parla italiana de la Confederació Helvètica.

El tema de les tres conferències farà relació sobretot al tema general de les activitats
de les associacions de fidels a l’Església catòlica, tema sobre el qual el cardenal ha
escrit un llibre traduït als principals idiomes i del qual n’està a punt de aparèixer la
versió en polonès. En la primera conferència l’arquebisbe de Barcelona parlarà so-
bre «Qüestions selectes sobre les associacions de fidels a l’Església». «La incar-
dinació o no dels sacerdots als nous moviments» serà el tema de la segona confe-
rència; i el tema de la tercera dissertació serà «Les associacions ecumèniques».

La Facultat de Teologia de Lugano es la primera institució de caràcter universitari del
Ticino i manté estretes relacions amb les principals facultats teològiques i de dret ca-
nònic de Suïssa, Alemanya, Àustria i Itàlia. El cardenal de Barcelona ha estat invi-
tat a pronunciar aquestes conferències pel professor Libero Gerosa.

Barcelona, 3 de maig de 2011
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ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota informativa

Un 42% de l’alumnat de l’arquebisbat de Barcelona rep l’ensenya-
ment de la religió

El delegat d’Ensenyament Dr. Ramon Corts dóna aquesta xifra considerada com a
molt positiva.

El doctor Ramon Corts i Blay, delegat diocesà d’Ensenyament de l’arquebisbat de
Barcelona, ha donat a conèixer una xifra significativa en relació amb la classe
de religió catòlica: segons les dades de l’actual curs escolar un 42% de l’alumnat
que correspon al territori de la diòcesi de Barcelona rep aquest tipus d’ensenya-
ment.

«Aquesta és una bona dada», escriu el doctor Corts en un comentari que s’inclou al
final d’aquesta nota informativa. «No ho és prou —afegeix el delegat d’Ensenya-
ment—, si tenim present, entre altres coses, que la religió a l’Educació Infantil enca-
ra no arriba a ser suficientment tinguda en compte. I encara que, quan a Catalunya es
va iniciar l’ESO, els crèdits comuns de Religió van passar a la franja de crèdits va-
riables i d’això encara en patim històricament les conseqüències».

El doctor Corts reconeix que poden sorgir iniciatives unilaterals i il·legals determi-
nant que en un centre escolar no s’ofereixi la classe de religió, que és d’obligada ofer-
ta per part dels centres i de lliure elecció per part dels alumnes o dels seus pares.
«Quan apareixen aquestes dificultats —escriu el delegat diocesà d’Ensenyament—
constatem sempre una bona entesa entre la Delegació d’Ensenyament del bisbat i els
serveis d’Ensenyament de la Generalitat. No arriben a la nostra Delegació per part
de pares i d’ensenyants tantes denúncies relatives a aquestes transgressions com per
poder afirmar l’existència d’una àmplia conculcació de la normativa sobre la classe
de religió».

Barcelona, 6 de maig de 2011

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota informativa

El cardenal Martínez Sistach presideix aquesta tarda la missa en ac-
ció de gràcies per la beatificació de Joan Pau II

El cardenal de Barcelona recorda sobretot el Papa dels joves i de la doctrina social
de l’Església.

A les set del vespre d’avui, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, presidirà a la catedral de Barcelona la missa en acció de gràcies per

BAB 151 (2011) - maig [27] 355



la beatificació de Joan Pau II. En aquest acte que organitza l’arquebisbat de Barce-
lona i al qual s’ha invitat tots els diocesans, el cardenal pronunciarà l’homilia, en
la qual glossa la figura de Joan Pau II recordant sobretot que fou el Papa dels joves
i un gran difusor de la doctrina social de l’Església, a la qual dedicà diverses en-
cícliques.

«Davant la greu crisi econòmica que vivim —diu el cardenal en la seva homilia—
convé recordar les seves encícliques socials i el seu magisteri sobre els valors humans
i cristians, la doctrina social de l’Església i els grans principis ètics que han de pre-
sidir tota l’activitat de cada persona i la de tota la humanitat. El seu missatge fou
aquest: la dignitat de la persona humana creada a imatge i semblança de Déu, l’ho-
me és el camí de l’Església i Crist és el camí de l’home».

El cardenal acaba la seva homilia amb aquestes paraules: «Continuarem encomanant-
nos al nou beat perquè aviat puguem participar en la seva canonització en bé de tota
l’Església de Déu estesa d’Orient a Occident».

El cardenal de Barcelona concelebrarà la missa amb Mons. Sebastià Taltavull, bis-
be auxiliar de Barcelona; amb Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit, amb els seus
principals col·laboradors, amb els canonges de la catedral i amb sacerdots de tota la
diòcesi. L’acte serà retransmès en directe per Ràdio Estel (106.6 FM).

La diòcesi de Barcelona, amb motiu de la beatificació de Joan Pau II, té previst or-
ganitzar un altre acte, aquest destinat a recordar la persona, el ministeri i els ense-
nyaments del Papa polonès. Aquest acte se celebrarà el proper dia 1 de juny a l’aula
magna del Seminari Conciliar de Barcelona (c. Diputació, 231), a partir de les 19.30
hores. En aquest acte pronunciarà una conferència el cardenal Camillo Ruini, expre-
sident de la Conferència Episcopal Italiana i que fou també el Vicari de Joan Pau per
a la diòcesi de Roma.

Barcelona, 12 de maig de 2011

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota informativa

El cardenal de Barcelona ha expressat la seva solidaritat amb les
víctimes del terratrèmol de Lorca

Càritas Diocesana de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa ha enviat un pri-
mer donatiu de 30.000 euros. També demana que les ajudes s’enviïn directament al
compte corrent de Càritas de la diòcesi de Cartagena

El cardenal Lluís Martínez Sistach ha expressat la seva solidaritat amb les víctimes
del terratrèmol de Lorca en una carta dirigida ahir dijous a Mons. José Manuel Lor-
ca Planes, bisbe de Cartagena, en la qual li expressa la seva solidaritat en aquests mo-
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ments, pensant en les víctimes mortals, en els ferits i totes les persones que sofreixen
les conseqüències d’aquest terratrèmol.

«És per a mi un motiu de tristesa observar el sofriment que viu la població de Lorca,
prego per tots ells i li manifesto que els tindré tots ells presents en la celebració eu-
carística d’aquesta tarda a la catedral de Barcelona, prevista en ocasió de l’acció de
gràcies per la beatificació de Joan Pau II. Prego per tots els que viuen angoixats en
aquests moments a fi que aviat es pugui trobar la millor solució possible per tal de
tornar a la normalitat».

Al final de l’homilia de la missa celebrada ahir a la catedral, el cardenal va expres-
sar també la seva solidaritat amb les persones afectades que va voler estendre a tots
els diocesans de Barcelona originaris de la regió afectada. «El terratrèmol que ha so-
fert la regió de Múrcia i concretament Lorca —va dir el cardenal—, que ha causat
morts, ferits i un gran nombre de damnificats m’omple de dolor i en aquesta eucaris-
tia demanem per l’etern descans dels morts i per la recuperació dels ferits, i a la ve-
gada ens sentim solidaris de les necessitats materials que sofreixen especialment
els damnificats».

Càritas Diocesana de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa ha
enviat un primer donatiu de 30.000 euros a Càritas de la diòcesi de Cartagena i ha co-
municat que Càritas de la diòcesi de Cartagena ha habilitat el següent número de
compte per a canalitzar la solidaritat dels ciutadans cap a les víctimes: Cajamurcia
cc. 2043-0023-66-2007001348.

Barcelona, 13 de maig de 2011

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota informativa

Presentació, a Barcelona, del segon volum del llibre de Joseph Rat-
zinger-Benet XVI sobre Jesucrist

El proper dijous 19 de maig, a les 20 hores, tindrà a lloc, a l’Aula Magna del Semi-
nari Conciliar de Barcelona (c. Diputació, 231), l’acte de presentació del llibre de Jo-
seph Ratzinger-Benet XVI «Jesús de Natzaret. Segona part: De l’entrada de Jerusa-
lem a la Resurrecció», del qual publica la versió catalana Editorial Claret i la versió
castellana Editorial Encuentro.

En farà la presentació S.E.R. Lluís Francesc Ladaria, Secretari de la Congregació per
a la Doctrina de la Fe.

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, invita tots els dio-
cesans a aquest acte en què pronunciarà unes paraules a l’inici i farà la presentació
de Mons. Ladaria.
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Moltes gràcies!

Delegació de Mitjans de comunicació

Barcelona, 16 de maig de 2011

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota informativa

Calendari de les properes celebracions a la Basílica de la Sagrada
Família

El Consell Episcopal de l’Arquebisbat de Barcelona durant aquest primer any des-
prés de la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família té cura de les celebracions
litúrgiques i del servei a l’evangelització i a la catequesi per a tots els seus visitants.
A més de les eucaristies ja celebrades a la Basílica des de la seva Dedicació, el ca-
lendari de les properes celebracions de l’eucaristia és el següent:

Diumenge, 5 de juny a les 17 hores: Celebració de l’eucaristia amb la participació
de tots els arxiprestats de la Zona Pastoral 2 de Barcelona: Horta, Guinardò, Vall
d’Hebron, Vilapicina, Gràcia, Sant Gervasi, Sarrià, Sants-la Marina, la Torrassa-Coll-
blanc, l’Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat. 

Diumenge, 14 d’agost a les 11 hores: Celebració de l’eucaristia amb joves d’arreu
del món que participen a la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), acollits a l’Arxi-
diòcesi de Barcelona. 

Diumenge, 14 d’agost, també, a les 18 hores: Celebració de l’eucaristia amb jo-
ves d’arreu del món que participen a la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), aco-
llits a l’Arxidiòcesi de Barcelona. 

Dilluns, 15 d’agost a les 20 hores: Celebració de l’eucaristia i vetlla posterior de
pregària amb els joves de París que participen a la JMJ.

Diumenge, 25 de setembre a les 17 hores: Celebració de l’eucaristia amb motiu
de la cloenda del Pla Pastoral Diocesà 2009-2011 i presentació del nou Pla Pastoral
Diocesà amb la participació del tots els diocesans.

Diumenge, 16 d’octubre a les 17 hores: Celebració de l’eucaristia amb la partici-
pació de tots els arxiprestats de les Zones Pastorals 3 i 4: Badalona Sud, Badalona
Nord, Gramenet, La Cisa, Mataró. 

Diumenge, 23 d’octubre a les 17 hores: Celebració de l’eucaristia amb ordenació
de preveres diocesans.
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Diumenge, 6 de novembre a les 17 hores: Celebració de l’eucaristia amb motiu de
l’aniversari de la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família que presidí el Sant
Pare Benet XVI i celebració del 50è aniversari de l’ordenació sacerdotal del Sr. Car-
denal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de Barcelona. 

Dissabte, 12 de novembre a les 17 hores: Celebració de l’eucaristia en sufragi
dels difunts de l’arxidiòcesi de Barcelona. 

Diumenge, 18 de desembre a les 17 hores: Celebració de l’eucaristia amb motiu de
la Jornada per la Família. 

Oportunament s’anirà informant sobre com accedir a la basílica per a participar en
cada una d’aquestes celebracions.

Barcelona, 27 de maig de 2011

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota informativa

Sessió acadèmica d’homenatge al beat Joan Pau II

El proper dimecres dia 1 de juny tindrà lloc a l’Aula Magna del Seminari Conciliar
de Barcelona la sessió acadèmica d’homenatge al beat Joan Pau II, Papa. Aquest
acte complementa l’eucaristia d’acció de gràcies que presidida pel Sr. Cardenal Ar-
quebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, va celebrar-se a la Catedral de Barcelona el pas-
sat 12 de maig.

En aquest acte, que començarà a les 19:30 hores, pronunciarà la conferència princi-
pal el Cardenal Camillo Ruini, que fou Cardenal Vicari de la diòcesi de Roma i
President de la Conferència Episcopal Italiana i també un dels més propers col·labo-
radors de Joan Pau II. Parlarà sobre: «Joan Pau II: santedat i eficàcia històrica».

Abans de la intervenció del Cardenal Ruini es presentaran quatre intervencions so-
bre diversos àmbits del ministeri de Joan Pau II. El Dr. Pere Montagut, Director de
l’Institut de Teologia Espiritual de Barcelona, parlarà sobre «L’Espiritualitat sacer-
dotal i laïcal en el ministeri de Joan Pau II»; el Dr. Jaume Gonzalez Padrós, Direc-
tor de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, sobre «Joan Pau II i la litúrgia:
de la reforma a l’aprofundiment»; el Dr. Joan Martínez Porcell, Degà President de la
Facultat de Filosofia de Catalunya, sobre «El pensament filosòfic de Joan Pau II»;
i el Dr. Armand Puig i Tàrrech, Degà President de la Facultat de Teologia de Cata-
lunya, sobre «El pensament teològic de Joan Pau II».

Clourà l’acte el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, Gran Canceller
de les Facultats Eclesiàstiques. 

Barcelona, 30 de maig de 2011
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NOTA PER ALS MITJANS INFORMATIUS

Si desitgeu assistir a aquest acte us preguem que ho comuniqueu per mail a la Dele-
gació de Mitjans de comunicació de l’Arquebisbat, al mail: encarna@arqbcn.cat.

Articles i declaracions

Declaració a «Catalunya Cristiana» sobre la beatificació de Joan
Pau II

El nostre Sr. Cardenal Arquebisbe va respondre a una enquesta realitzada pel set-
manari «Catalunya Cristiana» als bisbes catalans que varen respondre a aquesta pre-
gunta: Què pot aportar a l’Església la beatificació de Joan Pau II?» Amb el títol
«Apropa els sants a la nostra vida», aquesta va ser la resposta del cardenal de Barce-
lona (cf. Catalunya Cristiana, 8 de maig de 2011, pag. 10):

«La beatificació del Papa Joan Pau II, com tota beatificació i canonització, toca
allò que és el més important en l’Església, la santedat. La santedat és la primera
i fonamental vocació de tots els batejats. I la santedat consisteix en la perfecció
de l’amor.

La beatificació de Joan Pau II apropa els sants a la nostra vida, perquè aquest nou
beat és d’avui, l’hem conegut, l’hem vist per televisió, hem escoltat la seva veu. És
un beat d’avui molt vinculat d’una manera o d’una altra a les nostres vides. És com
el cas de la Mare Teresa de Calcuta, beatificada als sis anys de la seva mort. El beat
Joan Pau II va visitar Barcelona el 7 de novembre de 1982 i va visitar també Mont-
serrat.

El magisteri del seu llarguíssim pontificat ens ha enriquit en el coneixement de la fe
i de la doctrina social de l’Església. El Papa va exercir el seu ministeri de successor
de Pere amb plena fidelitat a Crist, del qual fou el seu vicari a la terra, el «dolç Crist
a la terra», com deia Santa Caterina de Siena.

El nou beat ha estat el Papa dels joves. Les Jornades Mundials de la Joventut van ser
iniciativa seva i reuneixen entorn del Papa milions de joves de tot el món. Amb mo-
tiu de la seva mort, es van congregar a Roma moltíssims joves que es volien acomia-
dar de Joan Pau II. I això, per què? Perquè el Papa els parlava clarament de Jesús, els
estimava i els exigia una resposta valenta i generosa al Senyor. I els joves entenen
aquest llenguatge.»
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Un signo de Dios en medio de la ciudad

Versión en castellano del artículo publicado por «L’Osservatore Romano» del
31.05.2011 y en la edición castellana del 01.06.2011

Antoni Gaudí cuando empezó la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia
dijo proféticamente que este templo sería el centro de la ciudad de Barcelona. La Ba-
sílica aunque nació en lo que era un barrio periférico y marginal de la ciudad, ahora
—debido a la constante expansión urbanística— se levanta en el mismo centro geo-
gráfico de Barcelona, en un punto equidistante de la montaña y del mar, de los dos
ríos que limitan su espacio urbano, el Besós y el Llobregat. Este arquitecto genial
acertó.

La Sagrada Familia se levanta en medio de la ciudad cosmopolita de Barcelona,
que participa de la secularización propia de las grandes ciudades del occidente euro-
peo. Algunos se preguntan qué significa levantar un templo como el de la Sagrada
Familia en la sociedad moderna.

Esta maravillosa y bellísima obra atrae a millones de personas de todo el mundo por-
que «la nueva arquitectura» de Gaudí descansa sobre aquello que el espíritu humano
busca con insistencia: la proporción, la armonía, en definitiva, la belleza. Podemos
decir que la basílica es una cartografía de lo sagrado, un gran mapa abierto donde
el mundo puede leer las grandes preguntas de la vida, del origen y del fin, del cielo
y de la tierra.

Benedicto XVI, en la homilía de la dedicación de este templo, manifestó que «en el
corazón del mundo, ante la mirada de Dios y de los hombres, en un humilde y go-
zoso acto de fe, levantamos una inmensa mole de materia, fruto de la naturaleza y de
un inconmensurable esfuerzo de la inteligencia humana, constructora de esta obra de
arte. Ella es signo visible del Dios invisible, a cuya gloria se alzan estas torres, sae-
tas que apuntan al absoluto de la luz y de Aquél que es la Luz, la Altura y la Belleza
misma».

La construcción de una iglesia y especialmente ésta de la Sagrada Familia en una
época en la que el hombre pretende edificar su vida de espaldas a Dios, como si Dios
no existiera, resulta una obra de mucha significación. Es la presencia de la trascen-
dencia en la vida secular de la ciudad. El Santo Padre, en la misma homilía de dedi-
cación de este templo, refiriéndose a Gaudí, afirmó que «abriendo así su espíritu a
Dios ha sido capaz de crear en esta ciudad un espacio de belleza, de fe y de espe-
ranza, que lleva al hombre al encuentro con quien es la Verdad y la Belleza mis-
ma». El arquitecto de Dios afirmaba que «un templo es la única cosa digna de repre-
sentar el sentir de un pueblo, ya que la religión es la cosa más elevada en el hombre».

La presencia de la belleza y de la simbología de la Basílica de la Sagrada Familia
es un anuncio de los grandes misterios de Jesucristo: encarnación, pasión, muerte,
resurrección y ascensión a la gloria celestial, que ocupan las dos fachadas termina-
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das del nacimiento y de la pasión y ocupará la de la gloria en construcción. El Pre-
sidente del dicasterio de la nueva evangelización, el arzobispo Rino Fisichella, ha di-
cho que «en la Sagrada Familia de Gaudí se reencuentra un gran icono de aquello a
lo que el nuevo dicasterio piensa consagrarse. Sus torres, flechas lanzadas hacia lo
alto, obligan a mirar hacia el cielo. En medio de un mar de inmuebles modernos, ella
coexiste y nos indica que la ciudad y el templo no son dos mundos extraños, sino que
están hechos el uno para el otro».

En medio de una ciudad europea y moderna, y en unos tiempos en los que el laicis-
mo parece decidido a recluir la expresión de la fe en el ámbito privado, dificultando
la visibilidad de la fe y de las comunidades religiosas, esta basílica gaudiniana visi-
ble desde todos los rincones de la ciudad es una invitación a no pararse en la di-
mensión horizontal de la existencia humana, sino a elevar la mirada hacia lo alto.

Este era precisamente el «sueño de Gaudí», al plasmar esta «catedral» tan original
y única en el mundo. Contemplando ya en su imaginación las torres que hoy son
como el emblema de la ciudad de Barcelona, decía: «Estas inscripciones serán como
una cinta helicoidal que subirá por las torres. Todos los que las lean, incluso los in-
crédulos, entonarán un himno a la Santísima Trinidad, a medida que vayan descu-
briendo su contenido: el Sanctus, Sanctus, Sanctus que, mientras lo lean, les condu-
cirá la mirada hacia el cielo».

No cabe ninguna duda de la intención evangelizadora de nuestro genial arquitecto,
el siervo de Dios Antoni Gaudí. Estoy seguro de que su deseo de llevar a los no cre-
yentes a la confesión de la gloria de Dios estaba inspirado por su sentimiento de res-
peto hacia ellos y por la bondad de su corazón. La basílica de la Sagrada Familia en
el centro de Barcelona por su singular belleza y su riquísima simbología bíblica y li-
túrgica continúa ofreciendo a muchos de sus visitantes un atrio de los gentiles don-
de ser evangelizados y a muchos otros un encuentro personal con el Señor median-
te la catequesis de piedra de sus pórticos, sus naves y sus torres.

La dedicación de la basílica se unió a la visita a la Obra Social del «Niño Dios». El
Papa puso de relieve la relación entre estas dos realidades. Dijo que «son como dos
símbolos en la Barcelona de hoy de la fecundidad de esta misma fe, que marcó tam-
bién las entrañas de este pueblo y que, a través de la caridad y de la belleza del mis-
terio de Dios, contribuye a crear una realidad más digna del hombre. En efecto, la be-
lleza, la santidad y el amor a Dios conducen al hombre a vivir en el mundo con
esperanza».

† Lluís Martínez Sistach,
Cardenal Arzobispo de Barcelona
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Secretaria general

Ministeris
Confereix l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez
Sistach, el 30 de maig de 2011, a la Parròquia de Sant Vicenç, de Barcelona,

Lectorat

CARLES BALLBÉ SALA
SANTIAGO CUQUERELLA LLAURADÓ

JOSÉ LUÍS HERNÁNDEZ AMAYA
SERGI SICÍLIA SANSI (Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat)

Acolitat

EDUARD PUIG CASAS
JOSEP TEIXIDÓ CUENCA

Nomenaments parroquials

01.05.11 - P. Xavier Calpe Melendres, OFM, rector de la parròquia de la Mare de
Déu de la Salut, de Barcelona.

Nomenaments no parroquials

16.05.11 - Dr. Joan Guiteras Vilanova, Degà President de l’Excm. Capítol Catedral,
fins al Capítol del 2013.

16.05.11 - Fundació Pere Tarrés, renovació i nomenament de membres del patro-
nat, per quatre anys. Nous membres: Sr. Antoni Donadeu Farnés, Sr. Enric Crous Mi-
llet, Sr. Pere Rifà Pujol. Membres renovats: Sr. Antoni Millet Abbad, Sr. Lluís Ru-
llan Colom, Sr. Manel Bernades Eroles, Sra. Montserrat Ros Serra, Gmà. José
Alaman Btrian, sdb.
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31.05.11 - Rvd. Sr. Andreu Oller Salud
Consiliari de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona, Sant Feliu
de Llobregat i Terrassa, amb el vistiplau dels senyors bisbes de les diòcesis esmen-
tades, per quatre anys.

31.05.11 - Fundació Hospital Sant Pere Claver
Renovació del patronat, per tres anys: Sr. Pere Benito Ruiz, president; Sra. Pepa Pi-
cas Centellas, vicepresidenta; Sr. Alfred Moreno Miquel, secretari; Sr. Carlos Gutiér-
rez Pardo, P. Juan Carrera Carrera, sj, Sr. Francesc Pérez Sarrado, Gmà. Quim Erra
Mas i Sr. Jordi Romeu Barrera, vocals.

Capítol de religioses

El dia 31 de gener de 2011 va tenir lloc al Monestir de les Monges Clarisses de la Di-
vina Providència de Badalona, el Capítol triennal d’eleccions presidit pel Bisbe au-
xiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull Anglada. Va resultar elegida abadessa
la Rvda. M. Pilar Laporta Batlle, per un sisè trienni.

Religioses difuntes

11.05.11 - La Gna. Teresa Miiserachs Solà, de la Congregació de la Gnes. Hospita-
làries de la Santa Creu, va morir l’11 de maig de 2011, als 98 anys d’edat i 54 de
vida religiosa.

Cartes

Missa en acció de gràcies per la beatificació de Joan Pau II

Als preveres i diaques de l’arxidiòcesi
Assumpte: missa en acció de gràcies per la beatificació de S. S. Joan Pau II

Benvolguts, Déu vos guard.

Per indicació del Sr. Cardenal Arquebisbe, us vull recordar la celebració eucarística
en acció de gràcies per la beatificació del Papa Joan Pau II que presidirà el Sr. Car-
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denal Arquebisbe el proper dijous, 12 de maig, a les 19 hores a la S.E. Catedral Ba-
sílica de Barcelona.

Com bé sabeu, el Sr. Cardenal convida a tots els diocesans a fer-se presents en aques-
ta acció de gràcies diocesana. Us preguem, per tant, que feu extensiva aquesta invi-
tació als fidels de les vostres parròquies i comunitats.

Els preveres i diaques que vulguin concelebrar-hi han de comunicar-ho a la Secre-
taria General d’aquest Arquebisbat a través del correu electrònic: mgabrielc@arqbcn.
cat o per telèfon 932 701 248 (de 9 a 15 hores).

Cal dur alba i estola blanca.

El lloc per revestir-se serà la Capella del Santíssim, a partir de les 18,30 hores, ac-
cedint-hi per la porta principal de la Catedral.
Rebeu una cordial salutació.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 6 de maig de 2011

Carta del Secretari general sobre l’acreditació per a la Jornada
Mundial de la Joventut

Benvolguts preveres i diaques,

Havent estat iniciada la preparació de la «Jornada Mundial de la Joventut Madrid
2011» (JMJ), em plau indicar-vos tot allò que afecta a la manera de participar-hi, que
cal que es tingui present.

Inscripció dels preveres i diaques com a pelegrins

Els preveres i diaques que vulguin participar en els actes de la JMJ s’han d’inscriu-
re com a pelegrins formant part del grup de la seva parròquia, moviment, escola, cen-
tre... o bé per mitjà d’una inscripció individual. Aquesta inscripció es farà, com la res-
ta de pelegrins, a través del web de la Delegació diocesana de pastoral de joventut
www.delejovebcn.com, Tel. 93 412 15 51 i no exigeix cap dada personal. La inscrip-
ció com a pelegrí inclou la motxilla del pelegrí: credencial, samarreta, abonament de
transport per a aquella setmana, llibre del pelegrí, Catecisme jove (Youcat), tiquet per
menjar (segons l’opció escollida), etc. Des de l’organització es demana que tots els
preveres i diaques s’inscriguin com a pelegrins i així contribueixin amb la seva
quota de solidaritat a favor dels joves més necessitats.

BAB 151 (2011) - maig [37] 365



Acreditació personal com a prevere o diaca

Ara bé, a més d’aquesta inscripció com a pelegrins, els preveres i diaques necessiten
també una acreditació personal per poder accedir als llocs reservats per als concele-
brants. 

• Els preveres necessiten l’acreditació per poder concelebrar i ser ministres de la Co-
munió a la missa d’obertura (dimarts, 16 d’agost a la Cibeles) i a la missa amb el
Sant Pare Benet XVI (diumenge, 21 d’agost a Cuatro Vientos); i també per admi-
nistrar el sagrament de la penitència en el «Festival del Perdón», que tindrà lloc
al Parque del Retiro i a l’esplanada de Cuatro Vientos durant la Vetlla i la Missa.

• Els diaques necessiten l’acreditació per ser ministres de la Comunió.

Per obtenir aquesta acreditació —que no es tramita pas mitjançant la inscripció
com a pelegrins a través del web que hem esmentat— són necessàries les dades
personals de cada prevere o diaca. Aquestes dades seran enviades per part de la Se-
cretaria General de l’Arquebisbat a la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i la
CEE les trametrà al Ministeri de l’Interior, de qui depèn l’expedició de totes les acre-
ditacions. Ens exigeixen aquests requisits tant per motius de seguretat com perquè
s’observi la dignitat pròpia dels sagraments.

Manera de procedir per a l’acreditació personal com a prevere o diaca:

1. Cal emplenar el formulari d’acreditació que us adjuntem amb totes les vostres da-
des, adjuntar-hi una fotografia de color mida carnet i retornar l’esmentat formu-
lari a la Secretaria General de l’Arquebisbat de Barcelona (Bisbe, 5 - 08002 Bar-
celona) no més tard del proper dimecres 15 de juny de 2011.

2. L’acreditació la recollirà el mateix interessat a la seu de la JMJ (Pza. San Juan
de la Cruz, 2B - 28033 Madrid) a partir de la data que s’indiqui en el seu moment,
prèvia identificació personal.

No cal dir que, per a qualsevol dubte o aclariment referent a la participació en la «Jor-
nada Mundial de la Joventut Madrid 2011» us podeu posar en contacte amb Mn. An-
toni Roman, Delegat diocesà de pastoral de joventut d’aquest Arquebisbat:

Rivadeneyra 6, 9è - 08002 Barcelona 
Tel. 93 412 15 51
Fax 93 317 17 99 
djoventut@arqbcn.org 
www.delejovebcn.com

Amb la meva salutació cordial,

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 26 de maig de 2011
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Els bisbes de Catalunya

Comunicat de la reunió n. 198

Els dies 10 i 11 de maig de 2011 ha tingut lloc la reunió n. 198 de la Conferència
Episcopal Tarraconense (CET), al santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarrago-
na. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tar-
ragona.

1. En començar, i després de la pregària inicial, Mons. Pujol ha expressat l’agraï-
ment de tots al Sant Pare Benet XVI per la recent beatificació del Papa Joan Pau II,
que serà model i intercessor per a tots els cristians. Així mateix, Mons. Pujol s’ha
congratulat per la recent publicació de la Bíblia en format popular, en la traducció
catalana interconfessional, cridada a tenir una molt àmplia difusió, i també pel fa-
vorable ressò que ha tingut la carta pastoral dels bisbes de la CET, Al servei del
nostre poble, en la commemoració del 25è aniversari de la publicació d’Arrels cris-
tianes de Catalunya.

2. Mons. Pardo, bisbe de Girona i delegat de la CET per a la pastoral de joventut, ha
informat els bisbes de les activitats de preparació, a les diòcesis catalanes, per part
del Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ), de la Jornada Mundial de la Joventut
(JMJ), que tindrà lloc a Madrid, el pròxim mes d’agost.

A partir de l’11 d’agost es preveu l’arribada de més de 40.000 joves, procedents de
diverses diòcesis d’Europa i d’Amèrica, que seran acollits en centres educatius, en
parròquies i en famílies de les deu diòcesis amb seu a Catalunya, i participaran en dis-
tintes activitats organitzades en les ciutats i pobles de Catalunya i Andorra.

El dissabte 13 d’agost, tots els joves es trobaran a Barcelona, on tindran lloc els ac-
tes conjunts dels dies previs de la JMJ: a les 10 h, celebració de l’Eucaristia, en l’Es-
pai Fòrum; a les 13 h, recepció oficial a l’Ajuntament dels bisbes i representants de
les delegacions acollides; a la tarda, itinerari espiritual i cultural per la ciutat, amb vi-
sites a la Catedral i a les basíliques de Santa Maria del Mar i de la Sagrada Família
i a les 8 del vespre, cloenda de la jornada, amb un concert a l’Espai Fòrum.

A partir del 15 d’agost, tant els joves arribats de fora com els grups organitzats aquí
marxaran a Madrid, on es desenvoluparan les activitats de la JMJ, que culminaran
amb l’arribada del Papa Benet XVI el dijous 18 d’agost, el Via Crucis pels car-
rers de Madrid el divendres 19, la vetlla de pregària, a Cuatro Vientos, el dissabte
20 i l’Eucaristia presidida pel Sant Pare, el diumenge 21 d’agost, en la qual parti-
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ciparan joves de tot el món. La CET s’ha congratulat que alguns arquebisbes i bis-
bes de Catalunya han estat escollits per la Santa Seu com a catequistes de les Jor-
nades.

Els bisbes han estudiat la informació rebuda i animen novament tots els joves de les
diòcesis catalanes a participar amb entusiasme en aquesta Jornada Mundial de la Jo-
ventut. Per a inscriure’s i per a tenir tota la informació adient, els interessats poden
accedir al web del SIJ (http://www.jovesij.com/), o al seu blog (http://www.mar-
cats. blogspot.com/).

3. Mons. Salinas, bisbe de Tortosa i delegat de la CET per a la catequesi, ha infor-
mat els bisbes de la celebració del II Seminari d’estudi Catecumenat i comunitat, di-
rigit per Mn. Lluc Riera, vicari general i delegat del Catecumenat de la diòcesi de
Mallorca, que tindrà lloc a Barcelona el divendres 13 de maig, i de les Jornades in-
terdiocesanes de formació de catequistes, organitzades pel Secretariat Interdiocesà
de Catequesi (SIC), que tindran lloc, també a Barcelona, del 4 al 6 del pròxim mes de
juliol, i durant les quals es presentaran les noves edicions del Catecisme de l’Esglé-
sia Catòlica i del Compendi del mateix Catecisme, així com el nou llibre que expo-
sa «L’essencial de la vida cristiana». També ha comunicat que està ja molt avança-
da la traducció catalana del llibre YouCat, divulgació catequètica per als joves, que
es lliurarà durant les JMJ.

4. En presència del Sr. Pere Micaló, delegat diocesà d’ensenyament de Girona, de
Mn. Norbert Miracle, delegat diocesà d’ensenyament de Tarragona i de Mn. Ramon
Corts, delegat diocesà d’ensenyament de Barcelona, com a membres del Secretariat
Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC), els bisbes han trac-
tat de diverses qüestions relacionades amb l’ensenyament de la religió i amb l’àmbit
educatiu en general.

Els membres del SIERC han informat de les activitats del Secretariat, de la cam-
panya feta per a les preinscripcions a l’assignatura de la religió catòlica, dels di-
ferents aspectes relacionats amb la classe de religió i de la V Jornada interdioce-
sana de professors de religió, tinguda recentment a Montserrat, amb més de 500
participants.

Mons. Pujol, encarregat de la CET per a l’àmbit de l’ensenyament, i els altres bisbes,
han mantingut un llarg diàleg amb els membres del SIERC i han insistit en la impor-
tància de l’ensenyament escolar de la religió catòlica, en la deguda preparació i for-
mació permanent dels professors en els diversos nivells, i en tots els altres aspectes
educatius, tan fonamentals per a l’Església com per a la societat en general. Mons.
Pujol ha agraït als delegats d’ensenyament i als professors de religió la seva dedica-
ció i els ha urgit a intensificar-la.

5. Mons. Pardo ha presentat el Sr. Òscar Torrente, president del Moviment Infantil
Juvenil d’Acció Catòlica (MIJAC) i Mn. Víctor Martínez, prevere de Lleida i consi-
liari general, els quals han informat els bisbes de la situació a Catalunya d’aquest mo-
viment d’Acció Catòlica.
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El MIJAC és un moviment d’infants d’edats entre 6 i 14 anys, que juguen i actuen
junts, viuen i celebren la presència de Jesucrist enmig d’ells i revisen el que fan. El
MIJAC és l’únic moviment d’Acció Catòlica centrat en l’àmbit de la infància i pre-
tén potenciar la presència i la veu de l’infant, oferint-li l’oportunitat perquè a través
dels jocs i les activitats que fa al seu grup, actuï al barri o al poble on viu, a l’esco-
la, a la parròquia, amb els amics, per millorar-los i transformar-los d’acord amb l’es-
perit de l’Evangeli de Jesús.

Els bisbes han dialogat amb els responsables del MIJAC sobre els diversos aspectes
del moviment i els han animat a seguir treballant en l’àmbit de la infància, en coor-
dinació amb les activitats que es duen a terme en l’escola i en la parròquia, i a man-
tenir vius els lligams de col·laboració amb els altres moviments educatius en el temps
lliure de la infància.

6. Mons. Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona i delegat de la CET per als mitjans
de comunicació social, ha informat els bisbes de diverses qüestions relacionades amb
aquest àmbit i de la Jornada de formació per als directors de comunicació de l’Esglé-
sia a Catalunya, que tindrà lloc a Sant Feliu de Llobregat el pròxim 4 de juliol. En
aquesta jornada es tractarà de les xarxes socials i de la incidència del món digital en
la comunicació institucional.

7. Mons. Vives, secretari de la CET, i Mons. Pardo, bisbe de Girona, han presentat
als bisbes Mn. Joan Naspleda, delegat episcopal de Patrimoni Cultural de Girona i
membre del Secretariat Interdiocesà de Conservació i Promoció de l’Art Sagrat
(SICPAS); la Dra. Dolors Vidal, vicedegana de la Facultat de Turisme de la Universi-
tat de Girona; el Sr. Marc Sureda, conservador del Museu Episcopal de Vic; el Sr. Da-
niel Font, de la comissió del patrimoni cultural de Vic i el Sr. Guillem Mercadal,
del centre cultural de l’Albergueria del bisbat de Vic.

Els bisbes han rebut una completa informació sobre «Catalonia Sacra», el projecte
cultural dut a terme conjuntament pel SICPAS i la Universitat de Girona, amb el
suport de la Generalitat de Catalunya.

«Catalonia Sacra» és un projecte d’articulació de visites turístiques al patrimoni
de l’Església catòlica a Catalunya, amb l’objectiu de fer-lo conèixer més i millor, i
mostrar la naturalesa fonamental del patrimoni de l’Església com un resultat de la
inculturació de la fe cristiana a Catalunya. El projecte, ja molt acabat, compta amb
tres rutes: una ruta nuclear, a les catedrals de les deu diòcesis amb seu a Catalu-
nya; una ruta radial a les diòcesis, practicable en un o dos dies per diòcesi; i una ru-
ta global, amb diversos itineraris per tot el territori, que es podrà recórrer en més de
dos dies o per etapes, en les quals es coneixerà la personalitat de l’Església a Cata-
lunya i la raó del patrimoni: la història i l’art, la geografia, l’espiritualitat i la cate-
quesi. El projecte està dirigit tant al públic de motivació religiosa com a l’interessat
en el patrimoni religiós en general i a les diverses edats i procedències, tant del
país com als estrangers que ens visiten, que foren uns dotze milions de persones al
2010.
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Els bisbes han valorat positivament la feina feta fins ara pels responsables del pro-
jecte i pels Delegats diocesans, i han acordat donar-li suport en el futur en la mesu-
ra de les seves possibilitats.

8. A proposta de Mons. Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat i delegat de la CET
per a la pastoral del Turisme i dels Santuaris, els bisbes han nomenat el P. Josep Ma-
ria Sanromà, monjo benedictí i rector del Santuari de la Mare de Déu de Montserrat,
com a director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral del Turisme i Santuaris, per
als pròxims tres anys.

9. Així mateix, els bisbes després de revisar les actuals dedicacions i serveis inter-
diocesans, han acordat encarregar l’àmbit interdiocesà de les qüestions relaciona-
des amb el patrimoni a Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona; l’àmbit de l’apos-
tolat seglar a Mons. Xavier Novell, bisbe de Solsona; i l’àmbit de la pastoral obrera
a Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona.

Tarragona, 11 de maig de 2011
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Consell Presbiteral

Crònica de la vuitena reunió del trienni 
2008-2011 (19/05/11)

El dijous 19 de maig de 2011, a les 10.30 h, s’inicia amb la pregària de Tèrcia la
vuitena reunió del Consell Presbiteral (CP) a la sala Sant Jordi del Seminari Con-
ciliar. Presideix el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, acompan-
yat del Sr. Bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, de Mn. Francesc Romeu, secre-
tari del CP i de Mn. Antoni Casas i Mn. Robert Baró, membres del Secretariat del
CP.

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia. S’aprova l’acta de la sessió anterior
(24/02/2011).

1. Salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal informa de la realització de la visita pastoral als arxiprestats de
Catedral i Badalona Sud. També comenta les encertades reflexions dels membres
del CPD sobre l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà i sobre la preparació del nou Pla,
tema que coincideix amb l’objecte principal d’estudi de la reunió del CP d’avui. Per
al mes d’octubre de 2012, Benet XVI ha convocat un Sínode sobre l’evangelització
i ha creat un nou dicasteri romà: el Pontifici Consell per a la Nova Evangelització.
Mons. Rino Fisichella, president d’aquest dicasteri, ha invitat el Sr. Cardenal a una
reunió, el dia 11 de juliol de 2011, amb els bisbes d’onze grans ciutats europees, per
tractar sobre aquest important tema. Finalment, el Sr. Cardenal comunica que se ce-
lebrarà una trobada diocesana d’acció de gràcies per l’anterior Pla i de presentació
del nou el diumenge 25 de setembre de 2011, a la basílica de la Sagrada Família
(17 h).

2. Tema de treball: Valoració del Pla Pastoral Diocesà 2009-2011 «Anuncieu a
tothom l’Evangeli» i proposta d’objectius per al nou Pla Pastoral

2.1. Mn. Francesc Romeu, secretari del CP, recorda que a les quatre darreres reu-
nions del CP s’ha treballat sobre el Pla Pastoral tant des de l’eix transversal de
l’evangelització, com també des de cada un dels seus tres objectius. En aquesta reu-
nió no es fa una revisió del CP, sinó que es farà en la propera, que serà la darrera d’a-
quest CP que acaba a l’octubre. Al gener de 2012 caldrà fer eleccions per a cons-
tituir el nou CP.
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2.2. Valoració del Pla Pastoral Diocesà

Es varen fer als consellers tres preguntes que s’indiquen abans de donar una breu sín-
tesi de les respostes dels consellers:

2.2.1. Quina valoració feu de les iniciatives realitzades a les parròquies, comuni-
tats, arxiprestats, moviments, escoles, etc., en l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà
2009-2011? En què ha ajudat l’aplicació del Pla a la vida de la comunitat?

Parlen uns 15 consellers. Indiquen, en síntesi, que el Pla ha ajudat a treballar en co-
munió diocesana. S’ha treballat sobretot l’eix transversal de l’evangelització. S’in-
sisteix en el treball per donar una resposta cristiana davant la crisi i sobre el tema
de la Paraula de Déu. El treball entorn del Pla ha augmentat el sentit de comunió en
l’àmbit d’arxiprestat i el diocesà i ha potenciat la pastoral ordinària. S’ha treballat
l’objectiu de les ajudes davant la crisi, però no s’ha reflexionat prou sobre les causes
de l’actual crisi econòmica. En general, cal dir que es treballa amb il·lusió. Per tant,
predomina una valoració positiva del Pla Pastoral.

2.2.2. Quins objectius proposaríeu per al nou Pla Pastoral Diocesà?

Parlen, responent a aquesta pregunta, una vintena de consellers. I en general s’indi-
ca la necessitat de fer una consulta àmplia a fi que el nou Pla sigui fruit de les apor-
tacions de tota la diòcesi.

Surten, sobretot, aquests temes:

• Evangelització cap enfora i cap endins, Església en missió, iniciació cristiana, ca-
tecumenat.

• La corresponsabilitat pastoral, sacerdots i laics.
• Els joves a les parròquies, les associacions de joves.
• Resposta davant la crisi que es va allargant. 
• Cal primer escoltar el poble de Déu.
• Pensar en els allunyats de la fe, en els pares i mares que demanen el baptisme per

als fills, la preparació per al matrimoni, etc.
• La pregària i la resposta al com donar importància al desig d’espiritualitat de mol-

tes persones.
• La formació dels laics cristians i la seva inserció en la pastoral diocesana.
• El replantejament i actualització del «mapa pastoral».
• Un plantejament realista dels recursos que tenim i optimitzar el seu ús.
• Com crear autèntiques comunitats cristianes?
• Com poder parlar de Déu en el món d’avui?
• La caritat com a expressió de la fe.
• El paper de la dona a l’Església.
• El diàleg intergeneracional en el si de l’Església.
• La presència de l’Església en el món del dolor: tanatoris, hospitals, etc.
• Davant de l’actual «cultura de la mort», actuar com a agents de vida i d’evange-

lització.
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• La catequesi d’infants i joves a les parròquies i la religió a l’escola pública i con-
certada.

• L’evangelització i la resposta de la diòcesi davant la crisi de vocacions i les respon-
sabilitats dels laics.

2.2.3. Altres suggeriments

Es proposa, entre altres punts, que el nou Pla sigui reduït i senzill, amb unes indica-
cions sobre la metodologia del treball, indicant una etapa de diagnòstic i una etapa
de realització d’acord amb el diagnòstic fet a cada arxiprestat o a cada comunitat,
proposant d’escoltar els fidels. En parlar d’evangelitzar caldria també dir amb qui-
nes prioritats volem evangelitzar. Caldria també que el nou Pla ens ajudés a respon-
dre els molts interrogants que hi ha sobre el futur, immediat o a més llarg termini, de
la fe en la nostra societat.

En conclusió, hi ha una insistència, en les diverses intervencions, en aquests temes:

a) Una qüestió de fons: una evangelització renovada.
b) L’evangelització dels joves i les seves associacions.
c) La resposta de les comunitats cristianes (parròquies, moviments...) davant la cri-

si econòmica actual.
d) Com ser testimonis de Déu i com proposar la fe cristiana a la cultura (o cultu-

res) actuals?
e) Com arribar als allunyats o als que estan a prop, però no tenen un sentiment de

pertinença a l’Església? 
f) Caldria trobar camins per actualitzar un «catecumenat per a batejats», una reini-

ciació cristiana d’adults, amb una metodologia acomodada a la sensibilitat de l’-
home i la dona d’avui i en un clima de comunicació i diàleg, etc.

g) La resposta de la diòcesi a la formació i a la participació dels laics en la missió de
l’Església.

2.3. Paraules finals del Sr. Cardenal

El Sr. Cardenal agraeix les intervencions i comenta que, amb totes les aportacions i
propostes que arribaran de parròquies, moviments, del CPD i ara del CP, el CE elabo-
rarà un nou Pla Pastoral Diocesà. Caldrà dissenyar un Pla que motivi a tothom i que
sigui realista, amb accions concretes i factibles per tal que les parròquies, moviments,
associacions, escoles, etc. se sentin cridades a seguir-lo i aplicar-lo.

3. Informacions diocesanes

El Sr. Cardenal informa dels següents temes:

• Audiència del Sant Pare al Sr. Cardenal Arquebisbe (11/04/2011).
• Eucaristies de les quatre zones pastorals a la basílica de la Sagrada Família.
• Beatificació del Papa Joan Pau II (01/05/2011) i missa en acció de gràcies a la ca-

tedral (12/05/2011).
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• Presentació del nou llibre sobre Jesucrist del Papa Benet XVI per part de Mons.
Ladaria, secretari de la Congregació de la Doctrina de la Fe (19/05/2011).

• Jornada acadèmica sobre el nou beat Joan Pau II, amb ponència del Cardenal Ca-
millo Ruini (01/06/2011).

• Jornada Mundial de la Joventut (agost 2011).
• Aniversari de la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família per part del Papa

Benet XVI i celebració diocesana de les noces d’or sacerdotals del Sr. Cardenal Ar-
quebisbe (eucaristia a la basílica de la Sagrada Família el 06/11/2011).

4. Propera reunió i pregària final

Després de l’habitual apartat de precs i preguntes, s’acorda que la propera reunió del
CP tingui lloc el dijous 13 d’octubre de 2011. Atès que, en finalitzar el 2011 acaba
el seu mandat l’actual CP (2008-2011), se suggereix que en la propera i darrera
reunió del CP s’elabori una memòria del treball dut a terme en el trienni de reu-
nions de l’actual CP, així com una valoració de la tasca feta de cara a determinar-ne
possibles millores a dur a terme.

Es clou la reunió amb la pregària del Regina coeli i el dinar al menjador del Semina-
ri Conciliar.
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Consell Pastoral Diocesà 

Crònica de la sisena reunió del trienni 
2009-2012 (14/05/11)

El dissabte 14 de maig de 2011, sota la presidència del Sr. Cardenal Arquebisbe,
Dr. Lluís Martínez Sistach, es reuneix el Consell Pastoral Diocesà (CPD), de les
10.30 a les 13.50 hores, a la sala Sant Jordi del Seminari Conciliar, en la seva sise-
na sessió.

L’acompanyen a la presidència Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe auxiliar i Vicari ge-
neral, i els membres del Secretariat del Consell, Sra. Anna Basiana, Sr. Carlos-Vic-
tor Paunero i Dr. Sergi Rodríguez, que actua com a Secretari.

El Consell deixa constància del seu condol pel traspàs, el mateix dia, del Sr. Fran-
cesc Xavier Jorba Argentí, conseller representant de l’Arxiprestat del Guinardó.

1. Pregària

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia, tot encomanant a Déu el Sr. Francesc
Xavier Jorba Argentí, des de l’esperança en la Resurrecció.

2. Salutació del Sr. Cardenal 

El Sr. Cardenal Arquebisbe agraeix la presència de tots els consellers i dóna gràcies
a Déu pel do de l’amistat i el compromís del conseller traspassat.

També informa del condol que ha transmès al Sr. Bisbe de Cartagena-Múrcia pels
afectats en el recent terratrèmol de Llorca, enviant-hi alhora un primer donatiu en
nom de Càritas Diocesana de Barcelona.

En l’ordre del dia es demanava de valorar el Pla Pastoral Diocesà 2009-2011, analitzant
en quina mesura els seus objectius han servit per conformar una Església més evange-
litzadora, més que no pas detallant les iniciatives dutes a terme. També es demanava de
proposar objectius per al futur nou Pla Pastoral Diocesà, fent propostes sobre el que
s’hauria de fer per aprofundir en aquesta línia, i prioritzant alhora les possibles accions.

3. Aprovació de l’acta de la reunió anterior 

S’aprova l’acta de la 5a reunió del CPD que va tenir lloc el 22/01/2011.
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4. Valoració del Pla Pastoral Diocesà 2009-2011 i proposta d’objectius per a un
nou Pla

El Sr. Cardenal Arquebisbe fa una breu reflexió sobre la importància del Pla Pasto-
ral dins la vida de l’arxidiòcesi.

4.1. Valoració del Pla Pastoral Diocesà 2009-2011
A partir d’aquestes reflexions, i de les pautes enviades en l’ordre del dia, els conse-
llers fan les següents aportacions:

• Arxiprestat de Badalona Sud: el Pla Pastoral Diocesà 2009-2011 ha comportat
una millora en els serveis d’ensenyament i d’alimentació, però, d’aquests volunta-
ris, només dos han passat a ser catequistes.

• Instituts de vida consagrada i Societats de vida apostòlica: la gent necessita una
paraula amable, perquè hi ha molt de patiment. Però és des d’aquesta sofrença que
es pot ajudar a trobar Déu.

• Arxiprestat de Gràcia: el Consell arxiprestal, que es reunirà la propera setmana,
enviarà per escrit la seva aportació.

• Arxiprestat de Cornellà: el Pla Pastoral ha millorat molt la capacitat de formació
en la fe per part dels catequistes.

• Arxiprestat de Sants-la Marina: el Pla Pastoral ha ajudat a millorar, i molt, la tas-
ca dels catequistes i la de Càritas.

• Arxiprestat de Poblenou: el Pla Pastoral ha permès dinamitzar les comunitats par-
roquials, és a dir, formar persones, crear sinèrgia i donar impuls. S’ha visualitzat la
caritat com expressió de la fe i, per tant, com a carta de presentació de les parròquies.

• Arxiprestat de Sarrià: ha augmentat l’acció de Càritas, amb la creació d’un menja-
dor parroquial; també s’han organitzat més col·lectes. La propera reunió de totes les
comunitats parroquials, amb els seus preveres, signe de comunió, serà un altre fruit.

• Arxiprestat de Mataró: s’ha augmentat la integració dels immigrants a les parrò-
quies.

• Moviments diocesans de la família: el Pla Pastoral ha servit per augmentar el nú-
mero de parelles acollidores. Igualment, tot i que hi hagi menys trobades, ara hi ha
més qualitat.

• Moviments diocesans d’adults: el Pla Pastoral ha permès tenir una coincidència
d’objectius. I la crisi ha servit per millorat la imatge de l’Església.

• Arxiprestat de Sant Andreu: cada parròquia ha aplicat els aspectes del Pla que més
ha valorat. Tanmateix, en termes generals, s’ha treballat molt el banc d’aliments.
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• Arxiprestat de Sant Gervasi: malgrat que no és fàcil valorar l’efecte final de les
accions dutes a terme, sí que han contribuït a què tota l’arxidiòcesi «vibri» en el
mateix sentit.

• Moviments diocesans d’adults: han augmentat molt els moments de reflexió.

• Arxiprestat Sagrada Família: la gent ha vist que s’han fet coses... i en una ma-
teixa direcció. També han augmentat les reunions dels rectors amb l’arxiprest, així
com la participació de les escoles cristianes.

• Universitat Ramon Llull: el Pla Pastoral ha ajudat a què l’arxidiòcesi vagi en una
mateixa direcció i faci sentir que està viva. En el món educatiu es difícil parlar de
Déu, però el professor també evangelitza amb la seva actitud. 

• Arxiprestat la Torrassa-Collblanc: s’ha aconseguit que els immigrants s’hagin
anat integrant a les comunitats parroquials, com a catequistes, als grups de pregà-
ria, etc.

• Arxiprestat Puríssima Concepció: les activitats parroquials s’han anat traslladant
a la vida diocesana i, a l’inrevés, els objectius diocesans han estat assumits parro-
quialment. I, sobretot, els immigrants s’han anat integrant a la vida diocesana.

• Arxiprestat de Cornellà: la percepció és que ara hi ha més sintonia i que s’ha tren-
cat la dinàmica que algunes parròquies anessin «a la seva».

• Arxiprestat de la Cisa: tot i les diferències entre els pobles de la costa i els de l’in-
terior, cal dir que arxiprestalment s’ha assumit molt activament el Pla Pastoral Dio-
cesà.

• Arxiprestat de la Catedral: el Pla ha servit molt per aplegar la gent i enfortir lli-
gams. Encara hi ha molta gent que no coneix Jesús.

• Arxiprestat Rambles-Poble Sec: s’ha incrementat el treball conjunt de les par-
ròquies, així com l’intercanvi d’informació entre elles. Ara hi ha més comunió. 

• Arxiprestat de Gramenet: s’ha potenciat la pregària bíblica dels divendres, s’han
incrementat les trobades arxiprestals i s’ha treballat per integrar els immigrants, als
quals s’ha donat esperança.

• Arxiprestat de Sarrià: han augmentat molt la catequesi i les visites als malalts.

• Delegació de pastoral obrera: alguna cosa no acabem de fer bé, perquè als nos-
tres grups no hi ha majoria d’immigrants, tot i que als ambients obrers es continua
parlant de Jesús de forma oberta.

El Sr. Cardenal Arquebisbe fa una valoració molt positiva de les diferents aporta-
cions, que parlen de la bona feina feta. També informa que el Sant Pare ha elegit la
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nova evangelització com a tema de reflexió del Sínode Episcopal d’octubre del 2012.
S’acaba de publicar el document que convida a la reflexió prèvia al Sínode i proba-
blement, l’any 2013, el Papa farà una exhortació postsinodal.

Informa, alhora, de la recent creació, per part del Sant Pare, del Pontifici Consell per
a la Promoció de la Nova Evangelització, que ha triat la Basílica de la Sagrada Fa-
mília com a icona d’aquest nou dicasteri. En aquest sentit, valora positivament que
Barcelona hagi estat elegida com una de les 11 grans ciutats europees que prendran
part en una proposta de nova evangelització organitzada per aquest dicasteri, tal com
li ha comunicat recentment Mons. Rino Fisichella, el seu Arquebisbe President.

4.2. Propostes per al nou Pla Pastoral Diocesà
El Sr. Cardenal Arquebisbe fa una breu reflexió sobre la importància de donar conti-
nuïtat a l’impuls que ha suposat el Pla Pastoral dins la vida de l’arxidiòcesi, tot for-
mulant-ne un de nou.

A partir d’aquestes reflexions, i de les pautes enviades en l’ordre del dia, els conse-
llers fan les següents aportacions:

• Arxiprestat de Sarrià: el nou Pla hauria de girar a l’entorn de tres eixos: Com par-
lem de Déu? Com actuem amb Déu? Com ens dirigim a Déu? Bàsicament és un
nou mètode i un nou contingut.

• Arxiprestat de Gràcia: cal viure familiarment els sagraments i, d’aquesta for-
ma, il·lusionar la joventut per viure la fe.

• Arxiprestat de Poblenou: hem d’implicar-nos en la nova evangelització, posant
l’accent en la integració d’alguns grups (com les dones i la gent gran) i en la soli-
daritat com a testimoni creïble.

• Arxiprestat Rambles-Poble Sec: hem de ser una Església acollidora, de comunió;
una Església solidària, que vetlla especialment per la gent gran; i una Església ce-
lebrativa, que se sap comunicar amb els joves mitjançant les noves tecnologies.

• Moviments diocesans d’adults: cal incidir en el diàleg amb la cultura, en la línia
de propostes com l’Atri dels Gentils.

• Arxiprestat de la Sagrada Família: cal enfortir els espais de trobada arxiprestals,
tant entre els preveres com entre els seglars.

• Moviments diocesans de la família: hem de renovar el nostre llenguatge si volem
arribar als qui estan allunyats de l’Església. També cal ser més acollidors per tal
que la gent de totes les edats s’hi senti a gust. Com fer que la Missa sigui compren-
sible i viscuda per tothom?

• Arxiprestat de la Catedral: hem de saber acollir també els que som de casa, així
com saber integrar la religiositat popular.
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• Arxiprestat de la Cisa: hem de prioritzar les persones. Hem de ser menys funcio-
naris de l’Eucaristia i més servidors de la gent.

• Arxiprestat de Gramenet: cal continuar en la línia de conèixer la Paraula de Déu
i en la de ser solidaris enmig la crisi.

• Instituts de vida consagrada i Societats de vida apostòlica: cal centrar-nos en
els més necessitats, que ara ja no són els pobres de sempre sinó que, en bona me-
sura, són rics empobrits. També en els immigrants, als quals hem d’ajudar a conèi-
xer la cultura d’acollida, si veritablement els volem ajudar.

• Arxiprestat de Mataró: cal posar l’accent en l’evangelització dels joves, en els
seus espais i amb el seu llenguatge.

• Arxiprestat de Badalona Sud: hem de capacitar les famílies per evangelitzar els
seus fills, perquè la transmissió de la fe automàtica ha fallat i els primers evange-
litzadors dels joves són els seus pares.

• Arxiprestat la Torrassa-Collblanc: cal atraure els joves a les parròquies i enfor-
tir les comunitats parroquials, així com vincular encara més sagraments i caritat.

• Universitat Ramon Llull: sovint menystenim els joves, que tenen una gran ca-
pacitat per lliurar-se als altres. Potser hauríem de saber situar-nos a la seva vida.
Per què de 50 anys en avall no tenim gent?

• Delegació de pastoral obrera: cal aprofitar l’empenta que hi ha hagut amb la
dedicació de la Basílica de la Sagrada Família.

• Moviments diocesans de joventut: vivim en societat liquida, en la qual tot es di-
lueix. Cal enfortir la nostra identitat. Quin missatge estem donant als joves? Ens
limitem a preguntar-los si van a Missa? També hem de clarificar qui, on i com
evangelitzem? Ens limitem als catequistes?

• Arxiprestat de Sant Andreu: la manca de joves a l’Església es deu al fet que les
famílies són les primeres que no evangelitzen. Patim encara el buit generacional
que es va crear en posar fi al nacionalcatolicisme. Se’ns fa difícil saber allò que de-
manen els joves.

El Sr. Cardenal Arquebisbe valora molt positivament les aportacions dels consellers,
que remeten a la necessitat de continuar tenint un Pla Pastoral Diocesà, i informa
que el seu llançament i presentació serà el diumenge 25 de setembre de 2011, tot ce-
lebrant l’Eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família a les cinc de la tarda.

5. Informacions diocesanes

5.1. Audiència del Sant Pare al Sr. Cardenal Arquebisbe (11/04/2011)
El Sr. Cardenal Arquebisbe informa de l’audiència que li va concedir el Sant Pare
el passat dia 11 d’abril. El Sr. Cardenal va poder agrair-li la visita a Barcelona, en
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companyia d’un petit seguici. El Papa va explicar que va quedar molt satisfet de la
seva estada a la nostra arxidiòcesi. El Sr. Cardenal Arquebisbe va transmetre-li l’a-
graïment de l’Església diocesana i va dir-li que la visita apostòlica ens ha donat
mes autoestima; també ha donat una visió més propícia de l’Església en la cultura.

5.2. Presentació del nou llibre del Sant Pare (19/05/2011)
El Sr. Cardenal també informa de la presentació del llibre Jesús de Natzaret. Sego-
na part: de l’entrada a Jerusalem a la Resurrecció, obra del Papa Benet XVI, el prò-
xim dia 19 de maig a l’Aula Magna del Seminari Conciliar, presidit pel propi Sr. Car-
denal Arquebisbe i presentat per Mons. Lluís Francesc Ladaria, SI, Arquebisbe
Secretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe.

5.3. Jornada acadèmica sobre el nou beat Joan Pau II (01/06/2011)
El Sr. Cardenal dóna alhora alguns detalls de la cerimònia de beatificació de Joan Pau
II, celebrada el passat dia 1 de maig a Roma, amb la presència de 150 cardenals. Des-
taca la presència de joves, que van entendre bé el seu missatge clar i directe, i que
eren molt estimats pel nou beat. Valora positivament la peregrinació diocesana, així
com la Missa d’acció de gràcies celebrada el passat dia 12 de maig a la Catedral de
Barcelona.

En aquest sentit, el dia 1 de juny tindrà lloc a l’Aula Magna del Seminari Conciliar
una sessió acadèmica d’homenatge al beat Joan Pau II, Papa, durant la qual el Car-
denal Camillo Ruini, que va ser el seu Vicari a la diòcesi de Roma i President alhora
de la Conferència Episcopal Italiana, farà una conferència amb el títol Joan Pau II:
santedat i eficàcia històrica.

5.4. Jornada Mundial de la Joventut (agost 2011)
Tot és a punt per a la celebració de la JMJ’11, el pròxim mes d’agost a Madrid, que
serà una trobada massiva del Papa Benet XVI amb joves de tot el món. Uns 13.000
d’ells passaran per Barcelona, on seran acollits amb allotjament i activitats. 

5.5. Aniversari de la dedicació de la Sagrada Família i celebració de les noces d’or
sacerdotals del Sr. Cardenal Arquebisbe (06/11/2011)
El diumenge 6 de novembre tindrà lloc a la Basílica de la Sagrada Família una ce-
lebració de l’Eucaristia amb motiu del primer aniversari de la dedicació del temple
per part del Papa Benet XVI. En aquesta Eucaristia celebrarem ensems les noces d’or
sacerdotals del Sr. Cardenal Arquebisbe. 

6. Calendari de reunions

Els consellers acorden celebrar la setena sessió del CPD el dia 15 d’octubre, a la ma-
teixa hora i lloc.

7. Precs i preguntes

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

Delegació diocesana d’Ensenyament

La classe de religió a Barcelona

A la Delegació Diocesana d’Ensenyament de l’Arquebisbat de Barcelona han arribat
ja les dades del curs escolar 2010-2011 tant del Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya, com de la Fundació Escola Cristiana i d’altres escoles d’ini-
ciativa privada respecte a l’ensenyament de l’assignatura de religió catòlica en els seus
centres d’educació infantil, primària i secundària. El resultat és que un 42% de l’alum-
nat que correspon al territori de la diòcesi de Barcelona rep aquest tipus d’ensenyament.

És una bona dada. No ho és prou si tenim present, entre altres coses, que la religió a
l’Educació Infantil encara no arriba a ser suficientment tinguda en compte. I encara,
que, quan a Catalunya es va iniciar l’ESO, els crèdits comuns de Religió van passar a
la franja de crèdits variables i d’això encara en patim històricament les conseqüències.

Sense deixar les dades que hem ofert, podríem afegir que el nombre d’escolars que
cursen religió a Primària baixa lentament. Un cop, però, aquests alumnes han triat la
religió solen perseverar durant tota l’etapa escolar.

Més enllà de les xifres, podríem parlar del marc legal de la religió a l’escola i dels
seus agents, els mestres i els professors, els alumnes i els seus pares.

El Marc legal. La Constitució espanyola —recolzant en els Drets Humans— reco-
neix i protegeix la llibertat de consciència. Això assegura que cadascú sigui format
segons les seves pròpies conviccions o les dels seus representants legals (Constitució
espanyola, art. 27, 3). Aquest dret és reconegut a tots els ciutadans siguin creients o
no. L’Estat espanyol és aconfessional —no professa cap confessió religiosa, però té
en compte totes les que hi ha en el seu territori i garanteix els drets dels qui les prac-
tiquen— i per aquesta raó manté relacions de cooperació amb les diverses confes-
sions religioses. Tothom sap que la classe de religió no és matèria obligatòria a casa
nostra, però sí que és d’obligada oferta per part de les escoles i dels instituts. Supo-
sa doncs un exercici de llibertat i de respecte.

Hi ha certament, sense que puguem generalitzar, alguns centres escolars que a l’ho-
ra de formalitzar la matrícula posen entrebancs. Igualment, poden sorgir iniciatives
unilaterals i il·legals determinant que en un centre escolar no s’ofereixi la classe de
religió. Quan apareixen aquestes dificultats constatem sempre una bona entesa entre
la Delegació d’Ensenyament del Bisbat i els serveis d’Ensenyament de la Generali-
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tat. No arriben a la nostra Delegació per part de pares i d’ensenyants tantes denún-
cies relatives a aquestes transgressions, com per poder afirmar l’existència d’una àm-
plia conculcació de la normativa sobre la classe de religió.

Els docents. Sens dubte, els mestres i professors de religió constitueixen un dels
col·lectius ben formats professionalment, tant des del punt de vista teològic com di-
dàctic, que compta l’Església a Barcelona per dur a bon terme amb competència no
sols la formació estrictament religiosa, sinó també per aportar a la societat catalana
molts valors a compartir. En aquest sentit, cal dir que durant quasi bé trenta anys, els
ensenyants de religió han fet un bon treball per millorar la seva formació perma-
nent i han maldat també pels seus drets laborals, reconeguts en gran part pels nostres
Governs. És cert, doncs, que les característiques pròpies de l’escola en general i de
la pública en particular, i l’honestedat professional obliguen el professor de Religió
a estar molt al dia, ja que es troba en una dinàmica complexa per mor de la diversi-
tat cultural, la laïcitat i fins i tot de la vinculació eclesial.

Els alumnes. La religió contribueix a la formació integral de la persona en tant que
ajuda l’infant i l’adolescent a entendre el seu origen i el seu futur, a situar-lo en el
món i a viure segons els valors del credo que professa o que encara cerca. La moral
religiosa no pot anul·lar pas l’ètica civil, sinó que ha de suposar un plus positiu de
cara al valors compartits, com els que giren entorn de la ciutadania, de la democrà-
cia i de la socialització.

De l’escola i de la religió en parlen també els bisbes catalans en el seu darrer escrit
col·lectiu que és com una declaració del seu servei al nostre poble: «Cal afirmar el
valor fonamental de l’escola com a institució al servei de la transmissió de la cultu-
ra i de l’educació en la llibertat. Dintre de la seva proposta, l’ensenyament de la
religió es presenta com un element fonamental per a promoure el coneixement i la lli-
bertat dels alumnes davant les grans preguntes que sempre estan presents a la seva
vida.» Uns mots que estan en clara sintonia amb el que ha dit Benet XVI als docents
de religió d’Itàlia: «La dimensió religiosa és intrínseca al fet cultural, contribueix a
la formació global de la persona i permet de transferir el coneixement en saviesa de
vida». El saber a l’escola no és sols el coneixement instrumental. Ensenyants, pares
i alumnes, tots estarien d’acord a dir, que l’escola ha de ser també saviesa de vida.
La religió és una resposta en el marc escolar.

Finalment, la religió és molt útil com a font de cultura. Així ho han assenyalat molt
bé els bisbes catalans: «La classe de religió transmet el nostre patrimoni cultural»;
significa també les nostres arrels (Bisbes de Catalunya, Al servei del nostre poble).
I això tant pels nois i noies d’aquí com pels vinguts de fora i que s’integren a la
nostra societat catalana. L’opció per a l’ensenyament de la religió a l’escola és una
oportunitat més que tenen els alumnes immigrants, fins i tot d’altres religions, com
a eina d’integració social i cultural, ja sigui perquè per a ells la religió constitueix un
element important de la seva cultura, ja sigui pel desig de conèixer la nova que volen
fer també seva. Mereixen una bona acollida.

Mn. Ramon Corts i Blay
Delegat diocesà d’Ensenyament de Barcelona
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Delegació diocesana de Pastoral vocacional

Carta del delegat

A l’atenció dels preveres, diaques, religiosos/es i laics/laiques de l’Arxidiòcesi de
Barcelona que treballen en el camp de la pastoral diocesana

Benvolguts,

El diumenge 15 de maig, quart diumenge de Pasqua, l’Església celebra la XLVIII Jor-
nada Mundial de Pregària per les Vocacions, sota el lema «La teva Església dioce-
sana, font de vocacions.» És una indicació del que ha estat i del que està cridada a ser
tota Església diocesana. A més, aquest lema està il·lustrat amb una suggerent foto-
grafia de les fonts del riu Jordà. Tant de bo la nostra Església diocesana de Barcelo-
na ragi vocacionalment tant abundosa com les d’aquesta imatge!

Esperem també que els esdeveniments eclesials que estem vivint aquest any, tin-
guin fruits abundosos en el camp vocacional: La dedicació de la Sagrada Família per
part del papa Benet XVI; la beatificació del papa Joan Pau II; la Jornada Mundial
de la Joventut de l’estiu que ve... Són moments tan significatius i plens de Déu que,
segur, faran sentir més intensament la crida de Déu a aquells a qui ha estat adreçada.

Des de la Delegació de Pastoral Vocacional de Barcelona us fem arribar els següents
materials que us permetin celebrar aquesta Jornada:
• Cartell
• Estampa amb la pregària per les vocacions
• El missatge del Papa

Val la pena aprofitar aquesta Jornada, que celebrem sota la mirada de Jesucrist Bon
Pastor, per plantejar el sentit vocacional de la vida i, sobretot, la possibilitat de la vo-
cació al ministeri ordenat i a la vida consagrada.

Que el Senyor ens concedeixi el fruit Pasqual de moltes i generoses vocacions nas-
cudes del testimoniatge i que, amb el seu testimoniatge, en suscitin de noves.

Rebeu una salutació del qui es posa a la vostra disposició,

Mn. Josep M. Turull
Delegat Diocesà de Pastoral Vocacional

Barcelona, 5 de maig de 2011
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Delegació de Mitjans de comunicació

Carta amb motiu de la Jornada Mundial de les Comunicacions
Socials

A l’atenció dels preveres, diaques, religiosos/oses i laics/laiques de l’arxidiòcesi de
Barcelona

Benvolguts,

Com cada any, en la Solemnitat de l’Ascensió del Senyor, que enguany s’escau el
diumenge 5 de juny, l’Església celebra la Jornada Mundial de les Comunica-
cions Socials. Aprofitant aquesta ocasió, ens adrecem a vosaltres per remarcar
algunes reflexions sobre el tema que el Sant Pare ha escollit en el seu missatge: «Ve-
ritat, anunci i autenticitat de vida en l’era digital». Amb aquesta carta us n’ad-
juntem el text íntegre. 

El Sant Pare subratlla que «les noves tecnologies de comunicació s’han de posar al
servei del bé integral de la persona i de la humanitat sencera. Si s’utilitzen amb sa-
viesa, poden contribuir a satisfer el desig de sentit, de veritat i d’unitat que continua
sent l’aspiració més profunda de l’ésser humà». I manifesta obertament la necessitat
de viure «l’estil cristià», caracteritzat per la «veritat, l’anunci i l’autenticitat», per tal de
fer-se presents en el nou «pati dels gentils» digital: «Les xarxes socials mostren que
un està sempre implicat en allò que comunica. Quan s’intercanvien informacions, les
persones es comparteixen elles mateixes, la seva visió del món, les seves esperances,
els seus ideals. Per això pot dir-se que hi ha un estil cristià de presència també en el
món digital, caracteritzat per una comunicació franca i oberta, responsable i respec-
tuosa de l’altre. Comunicar l’Evangeli a través dels nous mitjans significa no sols po-
sar continguts obertament religiosos a les plataformes dels diversos mitjans, sinó tam-
bé donar testimoni coherent en el nostre perfil digital i en la manera de comunicar
preferències, opcions i judicis.»

Coincidint amb aquesta jornada, aprofitem per convidar-vos a tots a col·laborar en
aquesta tasca d’anunciar l’Evangeli a través del web de l’Arquebisbat (www.
arqbcn.cat), que ja fa un any que vam renovar. La presència de la vida diocesana
al web, amb tota la seva riquesa, varietat i fecunditat d’accions i d’iniciatives, cate-
quètiques, pastorals, caritatives..., és una tasca compartida a la qual tots podem fer
la nostra aportació. Us animem a enviar-nos notificacions d’activitats per a l’A-
genda diocesana i també cròniques d’actes que heu realitzat, si pot ser amb foto-
grafia.

També us recordem que convé molt que vosaltres mateixos actualitzeu la part del web
que teniu a disposició de la vostra parròquia, sobretot pensant amb el «cercador de
misses» que depèn del fet que entre tots estigui actualitzat i complet.
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Si Déu vol, properament us oferirem des del web una nova eina que serà molt útil:
un mapa amb els límits parroquials i arxiprestals d’una part de la nostra diòcesi. L’hem
realitzat amb l’aplicació de «Google maps» i pot fer un bon servei a tothom qui
cerqui a quina parròquia pertany.

Aprofitem l’ocasió per reiterar-vos la nostra voluntat de servei i per animar-vos que
ens feu arribar suggeriments o propostes. I si genereu alguna informació per ser pu-
blicada al web, ens la podeu enviar a la Delegació: jordialbert@arqbcn.cat

Amb una salutació ben fraternal i afectuosa en Crist,

Mn. Jordi Piquer
Mn. Josep M. Alimbau
Mn. Xavier Pagès
Mn. Jordi Albert Garrofé

Barcelona, 15 de maig de 2011

Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada

Carta sobre la Jornada «Pro Orantibus»

Als Srs. Rectors i als Superiors/es dels Instituts de Vida Consagrada i Monestirs de
l’Arxidiòcesi de Barcelona.

Déu vos guard:

Em plau comunicar-vos que el dia 19 de juny, Solemnitat de la Santíssima Trinitat,
se celebra enguany el dia «Pro Orantibus». El lema escollit és «Lectio divina, un
camí de llum».

En un temps de poques vocacions demanem més que mai la vostra pregària. Vulgui
el Senyor que els nostres Monestirs puguin continuar essent amb la seva presència i
la seva pregària «Seminaris d’edificació del Poble cristià» (PC 9).

Cal fer conèixer la Vida Monàstica i us preguem que ho tingueu present en la Predi-
cació i la Catequesi.

L’aportació econòmica (donatiu o col·lecta) ajuda aquelles Comunitats que no tenen
mitjans suficients per cobrir el seu pressupost.
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Us preguem que poseu el cartell (que us enviem) en lloc visible.

Confiant en la vostra col·laboració, us saludo afm. en Crist,

Josep Anton Arenas Sampera
Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada

Barcelona, 31 de maig de 2011
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Crònica

Jornada a Balmesiana amb motiu del 
bicentenari de Jaume Balmes

El dimarts 3 de maig, organitzada per la Biblioteca Balmes, i amb el suport de la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya, al saló de sessions de la Balmesiana tingué lloc una
intensa, i molt participada, Jornada de debat històric sobre la vida i projecció del fi-
lòsof i polític Jaume Balmes (Vic, 1810-1848) en ocasió del bicentenari de la seva
naixença.

Al matí, després del parlament del bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, seguí l’em-
marcament de la jornada i la presentació dels ponents a càrrec del Dr. Ramon Corts,
organitzador del simposi, director de la Biblioteca Balmes i d’Analecta Sacra Tarra-
conensia. Tot seguit, el P. Fernando de Lasala, jesuïta, professor a la Universitat Gre-
goriana de Roma, pronuncià una suggeridora lliçó inaugural que es centrà en la vi-
sió balmesiana de la societat del seu temps, amb abundoses referències al «seny»
català i a la filosofia pràctica del sentit comú.

A la sessió de la tarda hi hagué la brillant aportació del professor Dr. Conrad Vilanou
sobre la projecció del pensament balmesià en el moment present, tot presentant Jaume
Balmes com a gran pedagog, vinculant la figura de Balmes al moviment noucentista,
i això amb les fundacions que conviuen en l’edifici de la Balmesiana, i la utilització
que en féu el franquisme. Seguí una conferència, molt ben documentada, del P. Hilari
Raguer, monjo de Montserrat, sobre Espanya i Catalunya en els escrits de Balmes.

A tall de cloenda, hi hagué una taula rodona moderada per la Dra. Misericòrdia An-
glès, que comptà amb la intervenció dels professors: Juan-José Gallego, O.P., Ramon
M. Rodon, Conrad Vilanou i Ignasi Roviró, destacats especialistes sobre l’influx
del pensament de Jaume Balmes, que tractaren sobre la pervivència i la irradiació del
filòsof i polític ausetà des d’una visió interdisciplinar. Els ponents de la taula van re-
flexionar i dialogar sobre la indiscutible incidència de Jaume Balmes en el pensament
contemporani, car fou un eclesiàstic dotat de gran intel·ligència i amb una peculiar
sensibilitat davant dels reptes eclesials i polítics del seu temps, ja que el filòsof au-
setà va saber posar, amb una captinença molt assenyada, les primeres sements del
pensament catòlic de tarannà moderat, que posteriorment fou articulat pels bisbes Jo-
sep Morgades i Josep Torras i Bages, i encara, més recentment, vehiculat a través
de les aportacions del P. Ignasi Casanovas, Carles Cardó, Lluís Carreras i Miquel
d’Esplugues, entre d’altres.
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En la sessió de cloenda fra Xavier Català, O.P. llegí les conclusions que havia prepa-
rat fra Valentí Serra, OFMCap., en les quals, a més de reblar la valuosa aportació de
Jaume Balmes en la configuració del pensament catòlic de caràcter moderat, es
demanà d’estudiar la dimensió sacerdotal i pedagògica de Jaume Balmes, alhora que
fou posada en relleu la valoració que Balmes féu de les possibilitats de la ciència es-
tadística i la comparació de dades, per tal de reeixir a superar les desigualtats socials,
a través d’una millor estructuració de la metodologia de les ciències socials. Els po-
nents, junt amb els redactors d’Analecta Sacra Tarraconensia, assumiren, després
d’escoltar les conclusions, el compromís d’aprofundir la dimensió pedagògica i sa-
cerdotal de Balmes (atès que és una figura que s’ha estudiat força com a filòsof i po-
lític, però molt poc com a prevere) a través d’una nova jornada balmesiana centrada
en l’estudi de la dimensió sacerdotal i espiritual de Jaume Balmes que, oportunament
serà programada pel Dr. Ramon Corts.

La Jornada de debat històric sobre Jaume Balmes, tot i escaure’s en un dia i horari
laboral, tingué una nombrosa participació, destacant la presència de Mons. Joan
Enric Vives, arquebisbe bisbe d’Urgell, de Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, del
Dr. Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, del P. Héctor Vall,
S.J., director general de la Balmesiana, del Sr. Xavier Puigdollers, director general
d’Afers Religiosos, dels regidors de l’ajuntament barceloní, Blasi i Puigdollers, dels
doctors Àngel Fàbrega, Pere Sunyer, S.J., Jordi López Camps, Josep M. Romero Ba-
ró, Carles Bastons i Josep Ignasi Saranyana, entre d’altres.

Els participants en la Jornada de debat històric, coincidiren en qualificar de molt
oportuna aquesta celebració commemorativa del bicentenari de Jaume Balmes, car
les diverses aportacions dels ponents hauran d’ ajudar a clarificar aspectes encara poc
coneguts del pensament social i pedagògic de Jaume Balmes. Tant el contingut dels
debats sobre Balmes tinguts a la taula rodona, com tots els reports presentats en
aquesta Jornada de debat històric, seran publicats pròximament en el volum LXXXV
d’ Analecta Sacra Tarraconensia.

Missa a la Sagrada Família de la zona pastoral I

Prop de quatre mil fidels de les parròquies de la Zona Pastoral I, varen omplir la ba-
sílica de la Sagrada Familia en la primera de les eucaristies que aplegaran els fidels
de l’arxidiòcesi segons les quatre zones pastorals existents, el diumenge 8 de maig
de 2011 a les 17:00, Diumenge III de Pasqua. Es varen reunir fidels dels arxiprestat
de Catedral, Rambles-Poble Sec, Sant Josep Oriol, Puríssima Concepció, Sagrada
Família, Sant Martí, Poblenou, Provençals, Sant Andreu, Trinitat-Roquetes.

A tres quarts de cinc, Mn. Jaume Aymar, Dr. en Història de l’Art i estudiós de l’o-
bra de Gaudí, va dirigir una catequesi, prèvia a la celebració, on va desvelar —molts
dels feligresos era el primer cop que assitien a una celebració a la gran basílica— els
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aspectes arquitectònics de la basílica i el seu simbolisme religiós i espiritual. Si el
marc incomparable del temple gaudinià ja convida a elevar el cor vers Déu, la cate-
quesi de Mn. Aymar va contribuir a la preparació immediata dels presents per cele-
brar l’eucaristia. «Així és com Gaudí va somiar la Sagrada Família —digué Mn. Ay-
mar— plena de fidels devots per lloar Déu. Nosaltres som ara el seu somni fet
realitat, disposem els nostres cors, plens de joia de la Pasqua, a celebrar i pregar al
Déu que ens estima».

La Coral Jove de la parròquia de la Sagrada Família, dirigida per Claudi Cisneros,
interpretava el cant inicial, Poble de Déu, Poble en Marxa, mentre avançava pel
passadís central la processó d’entrada. Dos laics, representant cada arxiprestat, ana-
ven al capdavant portant una llàntia que, amb la llum encesa, volia simbolitza la vi-
da pastoral en aquests arxiprestats (aquestes llànties, en arribar al presbiteri, es van
situar als peus de l’altar).

En la processó, juntament amb el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sis-
tach, hi anaven Mons. Sebastià Taltavull i Anglada, bisbe auxiliar de Barcelona;
Mn. Joan Galtés Pujol, vicari episcopal de la Zona Pastoral I i els vicaris episco-
pals de les altres zones pastorals: Mn. Jesús Sanz i Mn. Salvador Bacardit. També
Mn. Sergi Gordo, secretari general i canceller de l’Arquebisbat i Mn. Lluís Bo-
net, rector de la parròquia de la Sagrada Família. Juntament amb ells, avencaven
els arxiprestos dels arxiprestats de la Zona Pastoral I. En la celebració, el Sr. Car-
denal fou assistit pels diaques del Seminari Conciliar Mn. Fernando Acosta i Mn.
Roman Shimo. Fou el mestre de cerimònies Mn. Ignasi Mora, rector de la basíli-
ca de Santa María del Mar, auxiliat pels acòlits i escolans de la Sagrada Família i
els seminaristes que estan servint a les parròquies, en la seva formació pastoral,
de la Zona I.

Tot seguit i després de la salutació als fidels, el Sr. Cardenal —del presbiteri es-
tant— aspergí el poble recordant, en temps pasqual, el baptisme dels fidels. La co-
ral i el poble entonaren joiosos Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, i des-
prés de l’oració col·lecta es proclamà la Paraula de Déu. El Sr. Joan Rigol, president
de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, va llegir la primera
lectura (Fets 2,14.22-23), i, cantat el salm (Salm 15,1-2 i 5.7-8.9-10.11), es llegí la
carta de Pere (1Pe 1,17-21). El diaca Fernado Acosta, demanada la benedicció, pro-
clamà l’evangeli del dia (Lc 24,13-35), l’evangeli dels deixebles d’Emaús. Des-
prés el Sr. Cardenal va pronunciar l’homilia que es troba a la secció del Prelat d’a-
quest mateix BO.

Cantada la professió de fe, en la pregària dels fidels s’encomana a Déu de manera
especial la tasca pastoral que s’està realitzant, dins el Pla Pastoral, en aquest arxi-
prestat, així com els ministres que hi treballen, les institucions religioses, els grups,
parròquies i comunitats. Continuà la litúrgica eucarística i després de la comunió
la Coral Ucraïnesa de la parròquia de Sant Josep i Santa Mònica va interpretar un
himne bizantí de pasqua sobre el Crist Ressuscitat, dirigit pel Sr. Nicolai Koval-
chuk.
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Acabada la celebració, el Sr. Cardenal va convidar tots el feligresos a participar en l’eu-
caristia d’acció de gràcies per la beatificació de Joan Pau II que tindrà lloc en la S.E.
Catedral de Barcelona el proper dijous, 12 de maig de 2011, a les 19 h. Fou una gran
missa de diumenge, amb la joia de la Pasqua, aplegant el poble de Déu de Barcelona.

Missa en acció de gràcies per la beatificació 
de Joan Pau II

L’arxidiòcesi de Barcelona, convocada pel Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona,
Dr. Lluís Martínez Sistach, va agrair, el dijous 12 de maig de 2011, a la S.E. Catedral
Basílica Metropolitana, —que fou visitada per Joan Pau II el 7 de novembre de 1982—,
el do de Déu de la beatificació del Papa Joan Pau II que es celebrà a la plaça de Sant
Pere de Roma el proppassat 1 de maig. La celebració va tenir lloc la vigília de la fes-
tivitat de la Mare de Déu de Fàtima en el trentè aniversari de l’atemptat que Joan Pau II
va sofrir al Vaticà i que, com digué el Sr. Cardenal en la seva homilia, «Joan Pau II sem-
pre va creure que fou la intercessió de la Mare de Déu la que li va conservar la vida
per continuar durant molts anys servint l’Església».

Foren els concelebrants principals Mons. Sebastià Taltavull i Anglada, bisbe auxiliar
de Barcelona i Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona, acompanyats dels
vicaris episcopals, Mn. Joan Galtés, Mn. Jesús Sanz, Mn. Salvador Bacardit i Mn. Se-
gimon García; també del secretari general i canceller Mn. Sergi Gordo. Celebraren
també membres del capítol dels canonges de la Catedral, entre ells el seu degà Dr.
Joan Guiteras, i una trentena de preveres i diaques. A la celebració, en què fou mes-
tre de cerimònies Mn. Josep Vives, prefecte de litúrgia de la Catedral, hi assistiren una
vintena de seminaristes del Seminari Conciliar de Barcelona. Un gran quadre del
beat Joan Pau II, que fou encensat a l’inici de la celebració, presidia el presbiteri.

Entre les autoritats presents a l’acte, cal remarcar el Sr. Xavier Puigdollers, Direc-
tor General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Un petit grup de per-
sones sordes va seguir la celebració amb la interpretació en llengua de signes, que
féu Mn. Xavier Pagès, consiliari de la Pastoral del Sord de Barcelona. El cardenal ar-
quebisbe Dr. Lluís Martínez Sistach va pronunciar l’homilia que es troba a la sec-
ció del Prelat d’aquest mateix BO.

Les intencions de la pregària dels fidels varen tenir un gran accent en el ministeri pe-
tri i sacerdotal del nou beat. Així, s’encomanà al seu exemple tots els ministres de
l’Església pregant «pel Papa Benet, successor de l’Apòstol Pere i pastor universal del
poble de Déu; preguem pel nostre arquebisbe Lluís i per tots els qui en l’Església
exerceixen el ministeri sagrat: perquè, seguint l’exemple del beat Joan Pau II, sigui
sempre instruments de misericòrdia i de reconciliació en Crist». També pels joves:
«ells són els sentinelles del matí i l’esperança d’un nou món: preguem perquè obrin
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sense por les portes del seu cor a l’amor de Crist, que no manlleva res i que tot ho dó-
na, amb vista a un bé més gran i una felicitat que no té fi». I de manera especial es
pregà per les vocacions «al ministeri sagrat i a la vida religiosa: perquè no manquin
mai, al poble cristià, pastors prudents i generosos, disposats a donar la vida en el
guiatge dels seus germans pels camins de l’Evangeli».

Al final de l’eucaristia, després del cant pasqual del Regina Coeli, el Cor de Cam-
bra Francesc Valls va interpretar l’Himne al beat Joan Pau II —el mateix que fou
interpretat a Roma en la seva beatificació en traducció catalana de Mn. Josep Ur-
deix— que en el seu verset recorda un dels grans missatges, encoratjadors, que el
gran pontífex ha deixat a l’Església que tant va estimar i servir: «Obriu sense por
les portes, és el Crist qui us està trucant. Vostre cor obriu de bat a bat, a l’amor vivent
de Déu».

Fou una intensa i emotiva cerimònia de l’Església de Barcelona que agraeix el do
d’un gran pastor universal, en la càtedra de Pere, i la seva beatificació a major glò-
ria de Déu. Al final de la celebració es va repartir una estampa recordatori que deia:
«Beat Joan Pau II (1920-2005). Ha estat inscrit al nombre dels beats per concessió
del Papa Benet XVI, a Roma, el dia 1 de maig de 2011. Els fidel de l’Església de Bar-
celona units al seu arquebisbe, el cardenal Lluís Martínez Sistach, n’han donat grà-
cies a Déu en una missa celebrada a la Catedral de Barcelona el 12 de maig de 2011.
La memòria litúrgica del beat Joan Pau II es farà el dia 22 d’octubre. Nos cum prole
pia, benedicat Virgo Maria».

Beatus Ioannis Paulus II, ora pro nobis.

Simposi internacional sobre «El moviment 
gnòstic en el marc del cristianisme antic»

Facultat de Teologia de Catalunya (Barcelona), 12-13 maig 2011

El simposi internacional celebrat els dies 12 i 13 de maig a Barcelona s’ha centrat en
un fenomen realment interessant i complex que va assolir una gran importància en
els primers segles de la història del cristianisme. Habitualment és conegut amb el
nom de «gnosi» o «gnosticisme», si bé els termes no acaben de satisfer tothom, com
ho han demostrat els matisos que hi han introduït molts dels ponents a l’hora d’usar-
los. Tanmateix, continuen resultant pràctics per referir-se a un corrent religiós am-
pli i plural que va tenir el seu punt àlgid en els segles II i III i que posava l’èmfasi en
el coneixement (en grec, gnôsis) com a mitjà de salvació, entesa com a retorn al món
diví en el qual l’home tenia el seu veritable origen.

A l’inici del simposi, el professor Jens Schröter (Berlín) va oferir una bona pers-
pectiva dels termes relacionats amb aquest moviment i del seu origen. Els estudiosos
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solen distingir entre «la gnosi», entesa com el coneixement dels misteris divins re-
servat a una elit, i «el gnosticisme», que designa un conjunt de sistemes que inclouen
una gran varietat de grups i de conceptes. Apartant-se de l’opinió tradicional, el
professor Schröter defensa que el gnosticisme va néixer a l’interior del cristianis-
me, si bé va manllevar elements filosòfics i mitològics anteriors, especialment de
tipus platònic.

El simposi estava plantejat com una introducció als diversos aspectes relacionats amb
el moviment gnòstic. En aquesta línia, el professor Josep Rius Camps (Barcelona) ha
ofert una bona panoràmica dels textos patrístics que contenen referències (generalment
crítiques) als autors o als grups gnòstics de la seva època, i n’ha presentat una valoració
matisada. Per la seva banda, el professor Xavier M. Vicens, especialista en papirolo-
gia, ha exposat quines són les principals fonts documentals que permeten un accés di-
recte a la literatura gnòstica, amb una atenció particular als manuscrits de Nag Hamma-
di, que han fet possible un salt de qualitat en els estudis moderns sobre el gnosticisme.

Una nova sessió ha estat dedicada a dos dels temes principals del pensament gnòstic.
En primer lloc, el professor Enno Edzard Popkes (Kiel) ha exposat alguns elements
essencials de la proctologia gnòstica, sobretot a partir de l’anàlisi de l’Apòcrifon de
Joan. Aquest escrit ofereix una de les interpretacions gnòstiques més detallades del
relat bíblic de la creació. El món hi és vist com una creació pobra i maligna, obra
del demiürg (diferent del Déu suprem), i la realitat física és l’àmbit en el qual l’home
resta empresonat. En aquesta visió dels orígens hi ha una barreja de tradicions pla-
tòniques, neoplatòniques, jueves i cristianes que resulten difícils de destriar.

Per la seva banda, el professor Tobias Nicklas (Regensburg) s’ha centrat en un altre
aspecte essencial del mite gnòstic, el que fa referència a la redempció, és a dir, a
l’alliberament d’un món hostil en el qual no es pot trobar la pau. El concepte de re-
surrecció no és aliè als textos gnòstics, si bé resta clar que no es tracta principalment
d’una realitat futura, sinó que s’ha de produir abans de la mort, per mitjà de l’ad-
quisició del coneixement. En alguns textos hi apareix la idea de la reencarnació, com
una mena de càstig per a aquells que no han assolit el coneixement necessari per re-
tornar al món diví. A més, cal comptar amb el procés de retorn de l’ànima (la gus-
pira divina que hi ha en l’home) cap al Plèroma, que en alguns textos es presenta ple
d’obstacles i de proves. Per al qui els supera, el destí és el repòs en el Plèroma, la im-
mersió en la divinitat. 

La segona jornada del simposi ha començat amb la presentació i la valoració de dos
textos majors del moviment gnòstic. El professor Armand Puig (Barcelona) ha par-
lat de l’Evangeli de Tomàs, que hauria estat escrit a mitjan segle II, a Síria, i en el qual
distingeix un primer estadi de matriu judeocristiana, proper a la tradició sinòptica, i
amb una teologia molt centrada en el Regne, que és objecte d’una revelació divina
destinada als deixebles. El segon estadi de l’evangeli pren una orientació gnòstica i
manifesta un allunyament progressiu de la tradició apostòlica.

El professor Chistopher Tuckett (Oxford), per la seva banda, ha analitzat l’Evangeli
de Maria (Magdalena). L’adscripció del text és discutida, però té prou elements de
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coincidència amb el pensament gnòstic. L’escrit és relativament antic, si bé pressu-
posa l’existència dels evangelis canònics i, curiosament, no és citat en cap font an-
tiga. Un dels elements més destacats en el text és el paper rellevant que hi ocupa Ma-
ria Magdalena, la qual és presentada sempre amb trets positius i és destinatària
privilegiada de la revelació de Jesús.

En la darrera sessió del simposi, el professor Ismo Dunderberg (Helsinki) ha refle-
xionat sobre un dels autors més característics i influents del moviment gnòstic: Va-
lentí, d’origen alexandrí i resident a Roma a mitjan segle II, on va crear una escola de
pensament pròpia, de la qual van sorgir deixebles i continuadors de la seva obra. L’es-
cola valentiniana va rebre dures crítiques d’Ireneu, de Tertul·lià, etc. Tanmateix, la
seva vitalitat i la seva continuïtat foren considerables.

Finalment, el professor Enric Cortès (Barcelona) ha mostrat la notable repercussió
que ha mantingut el gnosticisme al llarg de la història posterior, en àmbits aparent-
ment tan allunyats entre ells com els càtars o la càbala jueva.

El simposi ha contribuït a posar el focus sobre una etapa vital per a la configura-
ció de l’Església i del pensament cristià. Al costat, o a l’interior, de la gran tradició
cristiana dels primers segles, el gnosticisme és el fenomen més ric i més influent, que
assoleix un gran desenvolupament teòric i pràctic, si bé esdevé finalment incompati-
ble amb la tradició central del cristianisme i n’acaba al marge.

Les riques aportacions dels especialistes, com també el diàleg científic que s’ha pro-
duït durant els dos dies de treball, han contribuït a fer prendre consciència als parti-
cipants, de la força, la vitalitat i la pluralitat del cristianisme antic. El moviment gnòs-
tic n’és una prova evident. El treball dut a terme durant aquests dies ha estat intens i
enriquidor, gràcies a la competència i a la disponibilitat dels ponents. Els més de cent
cinquanta participants en el simposi han pogut conèixer de primera mà les investiga-
cions més recents sobre un moviment interessant i en bona part encara desconegut.

El bisbe de Vic, Romà Casanova, que ha participat en les sessions del simposi, ha ex-
pressat en la cloenda un agraïment cordial a la Facultat de Teologia de Catalunya, als
professors participants i als assistents per la seriositat i la qualitat del treball realitzat.

Presentació del segon volum del llibre de Joseph
Ratzinger-Benet XVI sobre «Jesús de Natzaret»

Un públic captivat

La paraula àgil, docta i els anys de mestratge a la Pontifícia Universitat Gregoriana
de Roma, juntament amb el saber pedagògic i, per què no dir-ho, el deix mallorquí
—que tot ajuda— van permetre a l’Arquebisbe Mons. Lluís Francesc Ladaria Ferrer,
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S.J, Secretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, captivar l’auditori que om-
plia l’Aula Magna de la Facultat de Teologia de Catalunya, en la presentació del se-
gon volum de la trilogia que Joseph Ratzinger ha dedicat a Jesús i que fou presentat
ahir dijous 19 de maig de 2011 en un acte convocat per l’Arquebisbat de Barcelo-
na, en col·laboració amb l’Editorial Claret, que té cura de l’edició en català del llibre
Jesús de Natzaret: des de l’entrada a Jerusalem fins a la Resurrecció, i Ediciones
Encuentro, que ha preparat l’edició en castellà. 

A la taula presidencial hi eren el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach,
l’Arquebisbe Mons. Ladaria, el Dr. Armand Puig, Degà-president de la FTC, el P. Ig-
nasi Ricard, CMF de l’Editorial Claret, i el Sr. J.M. Oriol, de Ediciones Encuentro.

Inicià l’acte el Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona amb unes paraules que es pu-
bliquen a la secció del Prelat d’aquest mateix BO.

Un llibre de Josep Ratzinger o de Benet XVI?

Mons. Ladaria va iniciar la seva intervenció fent un aclariment. «Si mirem la porta-
da del llibre trobarem que el seu autor és Joseph Ratzinger-Benet XVI. Això vol dir
que qui l’escriu no ho fa des de el magisteri del Papa, l’escriu Joseph Ratzinger, pe-
rò sí que és un llibre escrit per algú que ha dedicat tota la seva vida al magisteri de
l’Església i que ara és Papa». Mons. Ladaria va recordar que en el pròleg del primer
llibre de la trilogia Josep Ratzinger va convidar a la reflexió i al diàleg i fins i tot va
expressar que qui desitgés discutir les seves manifestacions estava en el seu lliure dret
de fer-ho. «Quin gran regal de Déu un Papa que ens convida a reflexionar, discutir i
aprofundir», digué Mons. Ladaria. 

L’Arquebisbe manifestà que és un llibre que ha estat escrit per un professor —Rat-
zinger— i per un dels pocs pontífexs teòlegs de la història. No és un llibre d’erudi-
ció, malgrat que respira erudició. «És un llibre —digué Ladaria— que respira la tro-
bada de Joseph Ratzinger amb Jesucrist. El seu desig és que la seva experiència,
l’aventura de la seva trobada amb el Senyor Ressuscitat ens pugui servir també a nos-
altres; per això és més un llibre de l’home de fe Joseph Ratzinger que un llibre del
magisteri del Papa Benet XVI. És fonamentalment un llibre de fe d’un home que por-
ta molts anys de reflexió, de maduració i de vivència espiritual. Ratzinger és per
damunt de tot un home de fe. És un home que s’ha trobat profundament amb Jesús».

Curiosament el Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona en les seves paraules d’intro-
ducció havia fet esment precisament que per Benet XVI la trobada de l’home amb
Jesús té cabdal importància i va citar les paraules del Papa dient: «Benet XVI, com
he dit, ha posat com a objectiu central del seu pontificat parlar de Déu, parlar de Je-
sús i propiciar la trobada dels homes i dones d’avui amb Jesucrist. Tots recordem que
en la seva primera encíclica «Déu és amor» ens diu que «no es comença a ser cris-
tià per una decisió ètica o una gran idea, sinó per la trobada amb un esdeveniment,
amb una Persona que dóna un nou horitzó a la vida i, amb això, una orientació de-
cisiva» (Deus caritas est, 1).
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Un llibre per trobar el Jesús real en els Evangelis

Mons. Ladaria desvetllà algunes de les intencions profundes de Josep Ratzinger en
escriure aquesta trilogia: On podem trobar Jesús? La resposta és curta però clara:
en els Evangelis. Però Joseph Ratzinger és conscient que en les darreres dècades
els necessaris avenços científics han portat també un certa desconfiança vers els evan-
gelis. Recullen aquests el que realment Jesús va dir i va fer, o recullen el que l’evan-
gelista va voler plasmar del que Jesús va dir o va fer?

Ladaria va afirmar la necessitat dels avenços en totes les ciències que ajuden a la cor-
recta exegesi i hermenèutica i va afirmar que «Ratzinger vol tornar al Evangeli per
trobar en ell el Jesús real. Els punts essencials dels Evangelis responen als punts es-
sencials de qui és Jesús. Per Ratzinger els quatre evangelis donen la imatge veri-
table de qui és Jesús. No són els Evangelis els qui han revestit de carn Jesús, afe-
gint-li res; és Jesús mateix que s’ha revestit de carn humana en encarnar-se, en fer-se
home, i és en els Evangelis on trobem el Jesús real, total i ple. No hi ha pas dicoto-
mia —afegí l’arquebisbe manacorí— entre el Jesús de la història i el Crist de la fe;
ambdós son el Jesús real —com l’anomena Ratzinger—, el que trobem en els Evan-
gelis».

Ladaria —citant Joseph Ratzinger— fins i tot va dir: «el Jesús de la història és insig-
nificant, per ell sol, en el seu contingut per establir una relació personal amb ell que
porti a la fe. Cal trobar el Jesús real, que és el Jesús de la història i el Crist de la Fe,
que és el Jesús que podem escoltar en comunió amb tots els creients de tots els temps
i que Joseph Ratzinger en aquesta trilogia ens vol presentar des de la seva aventura
personal, des de la seva trobada personal.

Per Ladaria, doncs, la voluntat de Ratzinger en escriure aquesta trilogia sobre Jesús
—el tercer llibre dedicat als Evangelis de la infància sembla que serà breu— és
apropar l’home a Crist i tal com digué el Sr. Cardenal Martínez Sistach en la seva
presentació inicial: «Escoltant i meditant les paraules que ens dirigí el Sant Pare
—tant a Santiago de Compostel·la com a Barcelona—, es pot afirmar que el tema
central fou el de Déu. És ben conegut que la primera prioritat en el seu pontificat és
facilitar als homes d’avui l’accés a Déu, portar-los a Déu. El tema de Déu és d’una
importància cabdal en les nostres societats de l’Occident europeu, en les quals un
gran nombre de persones viuen com si Déu no existís, amb totes les conseqüències
negatives i doloroses que això té per al bé de l’home com a tal i per a l’home en la
seva relació amb Déu. Benet XVI tot explicant la simbologia de l’obra mestra de
Gaudí, en recordà de nou —com ho fa també en el llibre que avui presentem en les
seves versions catalana i castellana— la centralitat de Jesús en la vida de l’Església
i del món. Ell ens digué que «el Senyor Jesús és la pedra que suporta el pes del món,
que manté la cohesió de l’Església i que recull en unitat final totes les conquestes
de la humanitat. En ell tenim la paraula i la presència de Déu, d’Ell rep l’Església
la seva vida, la seva doctrina i la seva missió. L’Església no té consistència per si ma-
teixa, està cridada a ser signe i instrument de Crist» (Homilia a la Sagrada Família,
7/11/2010).
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Entre les autoritats eclesiàstiques presents hi havia Mons. Francesc Pardo i Artigas,
bisbe de Girona; Mons. Sebastià Taltavull i Anglada, bisbe Auxiliar de Barcelona;
Mons. Pere Tena Garriga, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona i Mons. Jaume Traser-
ra, bisbe emèrit de Solsona. També els vicaris episcopals Mn. Joan Galtés, Mn. Je-
sús Sanz, Mn. Segimon Garcia i el Secretari General i Canceller de l’Arquebisbat
Mn. Sergi Gordo. Entre altres preveres presents, cal remarcar la presència de Mn. Jo-
sep María Turull, rector del Seminari, el Dr. Antoni Matabosch, Director de l’Iscreb,
i el professor emèrit de la FTC el Dr. Josep Maria Rovira Belloso i el P. Enric Puig,
SJ, que fou organitzador del viatge del Papa a Barcelona i company de congregació
de l’Arquebisbe Ladaria. Entre les autoritats civils podem esmentar la presència del
Sr. Xavier Puigdollers, Director General d’Afers Religiosos de la Generalitat i la Sra.
Rosa Nomen, degana de l’IQS.

L’arquebisbe Ladaria no va voler desvetllar els «secrets» del llibre de Josep Ratzin-
ger però sí que desitjava provocar en els presents un fort desig que el llegissin i cer-
tament ho va aconseguir. Al final de la seva intervenció va comentar molt breument
alguns dels capítols del llibre: el cenacle, l’hort de Getsemani, la resurrecció, els dei-
xeble d’Emaús.

Va cloure la seva intervenció sobre l’episodi de l’Ascensió tot dient: «l’Ascensió del
Senyor és la permanent promesa de la presència del Senyor entre nosaltres. El núvol
és l’entrada de l’home en el misteri de Déu, no pas un viatge a les estrelles o qui sap on.
La benedicció de Jesús en l’Ascensió expressa la seva relació amb els deixebles —jo es-
taré amb vosaltres dia rere dia fins al a fi del món— les seves mans estan sempre sobre
nosaltres protegint-nos i d’aquí neix la permanent alegria de la Pasqua, la d’aquells qui,
com Joseph Ratzinger, han gaudit de la sort de trobar-se amb la persona de Jesús».

Celebració del 43è aniversari de la Comunitat 
de Sant’Egidio

Canta al Senyor l’alegria de ser aquí

Com deia la lletra d’un dels cants de la celebració: «Canta al Senyor l’alegria de
ser aquí. Canta al·leluia, el Senyor és el nostre amic. Canta al Senyor». Així, amb
joia i festa, va celebrar la comunitat de Sant’Egidio el 43è aniversari del seu inici,
en l’eucaristia presidia pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez
Sistach, i celebrada el dissabte 21 de maig de 2011 a la Catedral. Aquells que han
descobert —com deia el mateix cant— que «Jesús parlava amb tothom i curava to-
ta malaltia» perquè s’han apropat a aquells que, com els sense sostre, ningú s’hi
apropa, i han esmerçat esforços per guarir malalties, com la SIDA i la malària i els
seus patiments poden «cantar al Senyor l’alegria de ser aquí»; aquells que cerquen
camins de pau i diàleg entre les religions i les nacions poden cantar «ens ha cridat
a cadascú pel seu nom per construir-nos una nova família». Com deia el lema de la
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darrera trobada de Pregària per la Pau celebrada per a Barcelona —organitzada
precisament per Sant’Egidi el passat octubre— som «Família dels pobles, família de
Déu» i són els que poden «cantar al Senyor l’alegria de ser aquí».

Reflectint l’esperit de diàleg ecumènic propi de la comunitat de Sant’Egidio, mem-
bres de distintes confessions cristianes foren presents en la celebració i entraren, en la
processó inicial, seguits l’Evangeliari portat ben alçat per Mn. Josep Agullò, diaca dio-
cesà i membre de la comunitat. Com digué el Sr. Cardenal en la seva homilia, «l’Es-
perit de les trobades d’Assís que inicià el beat Joan Pau II ens aplega a tots al voltant
de la Paraula del Senyor, l’Evangeli». Certament la processó d’entrada reflectia aquest
esperit, les confessions cristianes «seguint», no només amb les passes, sinó sobretot
amb el cor, les paraules del Senyor. Hi eren presents el pastor Andrew Tweedy, an-
glicà, el pare Sasoon, ortodox armeni, el pope Serafí, ortodox rus, el pope Aurel Bun-
das, ortodox romanès, i el pastor Felip Carmona, evangèlic. Rere ells, en la proces-
só, seguien els altres ministres catòlics entre ells el Dr. Corts, el pare Asurmendi,
provincial dels salesians, el pare Juan Antonio Adanez, dels franciscans conventuals,
i el Dr. Armand Puig Tàrrech, prevere de la Comunitat de Sant’Egidio a Barcelona i
administrador parroquial de la basílica de Sant Just i Pastor, confiada a la comunitat. 

Membres de Sant’Egidio, molts infants, adolescents i joves, amics, familiars i fi-
dels de la Catedral la van omplir, com en els dies de més festa, cor inclòs, per donar
gràcies a Déu per «aquest petit somni d’uns joves que varen creure, ara fa 43 anys,
que transformar el món era possible», tal com digué el Cardenal Martínez Sistach.
«Avui en aquesta Eucaristia —digué el Sr. Cardenal en al seva homilia— recordem
amb goig el naixement d’una iniciativa que Jesús ressuscitat va suscitar en un jove
romà, Andrea Riccardi, ara fa quaranta-tres anys. Ens els llocs de la ciutat eterna que
havien vist créixer la fantasia i la intel·ligència de Sant Felip Neri en l’amor als po-
bres i als joves, naixia la Comunitat de Sant’Egidio. Com tota gran obra en l’Esglé-
sia, va tenir un petit inici. Uns joves estudiants redescobrint l’Evangeli tingueren el
somni de transformar el món. Ells començaren i Déu ha fet la resta aquí a Barcelo-
na i a 73 països del món. La pregària, els pobres, la pau, la lluita contra la sida i la
malària, això i molt més és el que any rere any estan fent més de seixanta mil per-
sones que formen part de la Comunitat de Sant’Egidio».

El Cardenal, en la seva homilia, reconegué el do de Déu que per a l’Església signi-
fica el carisma propi de la Comunitat de Sant’Egidio i agraí la seva tasca a les nos-
tres terres: «Els carismes que l’Esperit Sant distribueix entre els cristians, si són au-
tèntics, són eclesials i, per tant, en les seves realitzacions i actuacions i en la seva
institucionalització, tenen molt present l’espiritualitat, la pregària, l’anunci explícit
de Jesús i l’atenció als pobres i marginats. El carisma que l’Esperit va concedir al
nostre estimat Andrea Riccardi, per al bé de l’Església i del món, té molt en compte
totes aquestes dimensions. La Comunitat enriqueix l’espiritualitat dels seus mem-
bres, anuncia l’Evangeli a tota criatura i acull, estima i ajuda els pobres i treballa per
fer un món en pau i justícia. La Comunitat està present a Barcelona, a la Basílica dels
Sants Màrtirs Just i Pastor, on es troba cada dia per a la pregària del vespre. És un fet
important que joves i adults laics es trobin cada dia al voltant de l’Evangeli. Els po-
bres també han estat els companys de la Comunitat de Barcelona. Tenen el seu nom
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i són estimats i són els amics de la Comunitat. Tots recordem la trobada del passat
mes d’octubre a Barcelona organitzada per la Comunitat per dialogar i pregar per la
pau en el món, mantenint l’esperit d’aquell encontre a Assís, l’any 1986, convocat
pel Beat Joan Pau II, amb els líders de les grans religions del món, per pregar per la
pau en el món. Avui és molt urgent l’evangelització, l’anunci de Jesús, a moltes
persones que no el coneixen o que viuen com si Déu no existís. Tots estem cridats a
evangelitzar. Em plau agrair a la Comunitat de Sant’Egidio el treball que realitza en
aquest anunci de Jesús, en propiciar encontres personals de nois i noies, d’homes i
dones amb Jesús. Trobar Jesús i estar amb Crist és el cel a la terra. Oferir Jesús als
germans que no el coneixen és la major manifestació d’amor als germans. Treballem
tots els cristians per fer-ho possible a moltíssims germans i germanes».

Joves de Sant’Egidio presentaren les pregàries dels fidels on s’encomanà especial-
ment a l’amor de Déu el continent Africà, on la comunitat realitza una important tas-
ca amb els malalts de SIDA i malària, les nacions africanes, com Burkina Faso, que
viuen els estralls de la guerra, per tal que la veritable pau sigui present enmig de to-
tes les nacions. També es pregà per les comunitats de Sant’Egidio —esteses per
més de setanta països— que viuen la seva missió enmig de dificultats; i es demanà
per Andrea Ricardi inspirador del projecte. Distints joves, de diverses nacionalitats,
portaren les ofrenes, pa i vi, al Sr. Cardenal, reflectint així també l’esperit de frater-
nitat universal de la comunitat.

Acabada la celebració els presents pogueren compartir un petit refrigeri a la fresca
del claustre de la Catedral tot gaudint i «Cantant al Senyor l’alegria de ser aquí».

Crònica de la visita pastoral 
a l’arxiprestat de catedral

La visita pastoral fou celebrada en el marc de la Quaresma i Pasqua. La primera
trobada general fou a Santa Maria del Mar el dilluns, 4 d’abril. Al matí i presidida
pel Sr. Cardenal, acompanyat del vicari episcopal i l’arxiprest, ens reunírem els
preveres i diaques de les vuit parròquies. El Sr. Cardenal ens recordà la importància
del diàleg compartit amb tots nosaltres, la diversitat de funcions de la comunitat ecle-
sial de batejats en el si de l’Església, el treball de comunió i de diocessaneïtat, les di-
ferents realitats pastorals que ajuden a una millor fraternitat diocesana... Tot això for-
ma part dels objectius i significat de la visita.

El dinar de germanor i la sobretaula ajudà a viure la mútua amistat i ens proporcio-
nà a tots una estona distesa de convivència. La Jornada de la tarda fou la que es de-
dicà a la conversa de cadascú de nosaltres amb el Sr. Cardenal, tot agraint-li prèvia-
ment aquesta estona de diàleg proper amb ell. L’estona del vespre, presidida també
pel Sr. Cardenal, es dedicà a una trobada no molt llarga amb els Consells Pastorals
parroquials i d’altres col·laboradors; resum del qual ha començat a treballar el nou
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Consell Arxiprestal en bé del Pla Pastoral Diocesà. Trobada no molt llarga, i la pri-
mera d’entre les 47 persones (la majoria laics) de les vuit parròquies de l’arxiprestat.
Jornada intensa i profitosa, viscuda des de la germanor eclesial.

Els respectius delegats d’Economia i de Patrimoni feren les seves respectives visi-
tes en dies assenyalats: trobades amb els responsables dels Consells d’Economia pa-
rroquials, visites als Bens immobles i als Arxius parroquials.

Cal ressaltar la jornada del dia 16 d’abril al matí amb les comunitats de vida consa-
grada, presidida pel delegat episcopal, Mn. Francesc Prieto, i l’arxiprest Mn. Ignasi
Mora. Trobada que es féu a la Guarderia de les Gnes. Franciscanes. Cada comunitat
es presentà i exposà el treball que s’està portant a terme. Quinze comunitats de vida
religiosa s’hi feren presents; algunes d’elles de vida contemplativa a la gran ciutat.
El Sr. Cardenal s’hi féu present a la cloenda de la jornada del matí, tot recordant la
importància dels carismes de la vida religiosa en el conjunt de l’Església diocesana. 

Les celebracions de l’eucaristia de cada parròquia i presidides pel vicari episcopal, Mn.
Joan Galtés, es concretaren des d’un calendari previ i des del diàleg amb cada parròquia.

També hi hagué les visites que hom assignà a l’arxiprest i fetes amb col·laboradors
de cadascuna de les vuit parròquies. La proximitat en la pastoral del «día a día», el
diàleg i problemes que hom pogué constatar, els grans reptes de la ciutat presents so-
bretot a Ciutat Vella, foren tema d’una rica posada en comú.

Finalment hi va haver la celebració de cloenda, celebrada a la Basílica de la Mare de
Déu de la Mercè el diumenge 15 de maig i presidida pel Sr. Cardenal. Les vuit co-
munitats parroquials i les de Vida religiosa que hi van participar, en donàrem gràcies
a Déu. Fou molt adient la coincidència de la Jornada final en el marc litúrgic del diu-
menge del Bon Pastor. La Introducció, la Proclamació de la Paraula, l’Homilia del
cardenal, les Pregàries, l’Ofrena, l’acolliment i preparació dels responsables de la ba-
sílica de la Mercè, el Recordatori i els agraïments finals... foren viscuts des de la
comunió i d’un sincer compromís de futur.

Hom constata la varietat de vida pastoral a les parròquies de l’arxiprestat i la neces-
sitat de poder-nos enriquir des de la seva pluralitat.

Un gran repte pastoral creiem que se’ns presenta en aquests propers anys: una pas-
toral plantejada des del mutu enriquiment, d’obertura als visitants i de veritables pro-
postes de nova evangelització. La visita pastoral ha intentat oferir propostes i cons-
tatar realitats concretes, a fi de que hom pugui respondre a la pregunta:

Què ens ha aportat la visita pastoral al nostre Arxiprestat?

1. Un millorament en el treball de conjunt i un estil de pastoral des de diferents
responsabilitats diocesanes realitzades al llarg de la visita.

2. Una necessitat d’apropament del pastor diocesà a les respectives parròquies i
comunitats.
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3. Un compromís de poder-nos fer entre tots una segona pregunta:

En quines coses ha ajudat cadascú i cada comunitat en bé d’una visita fructuosa i efi-
cient? 

Aquesta darrera pregunta cal que entre tots ens la fem, a l’hora d’avaluar el treball
arxiprestal, i fer-la eficaç en bé de la diocesaneïtat. Responent a les dues preguntes,
la Visita Pastoral podrà donar els seus fruits.

Mn. Ignasi Mora i Terrats, arxiprest.

Barcelona, 22 de maig de 2011

Crònica de la visita pastoral a l’arxiprestat 
de Badalona Sud-Sant Adrià

Durant aquesta Quaresma i Pasqua hem tingut l’oportunitat, a través de la visita pas-
toral de fer una revisió de la vida pastoral del nostre arxiprestat. Les diverses troba-
des del nostre arxiprest a tos els consells i àmbits pastorals del nostre arxiprestat, i la
visita del vicari episcopal a les parròquies han fet més visible el treball i la pastoral
de conjunt. 

Hem anat valorant l’aplicació del pla pastoral 2009-2011 i la revitalització de les nos-
tres comunitats. A més a més hem tingut la trobada del Consells d’Economia, el di-
jous 31 de març a la Mare de Déu de la Salut. La visita del delegat d’Ecomomia i Pa-
trimoni a les parròquies durant el mes d’abril.

La trobada de religiosos i religioses, el dissabte 7 de maig a la Mare de Déu de la Sa-
lut. La trobada del cardenal amb els preveres, fou el dimecres 18 de maig a la Mare
de Déu de la Salut

I com a culminació d’aquesta visita, vàrem celebrar la trobada dels Consells Parro-
quials amb el cardenal, el diumenge 22 de maig a les 17 h a Sant Antoni de Pàdua de
Llefià, la celebració de l’eucaristia a les 18 h i una convivència festiva a les 19 h
per a celebrar els 50 anys de la parròquia de Sant Antoni de Pàdua.

Tot plegat ens ajudat a revifar les nostres comunitats i la pastoral arxiprestal.

Mn. Josep Lluís Calvís i Comangés
Arxiprest de Badalona Sud-Sant Adrià
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XIII Jornada d’Apostolat Seglar i celebració
anual de la Diada de l’Apostolat Seglar

El passat dissabte 28 de maig es va celebrar la XIII Jornada d’Apostolat Seglar, al
Seminari Conciliar de Barcelona, amb el títol «Responsabilitat laïcal en l’Església
avui». La Jornada venia precedida d’un treball previ en els moviments i associacions.
Ens vàrem aplegar cinquanta-cinc persones, moltes de les quals representaven a més
de 20 grups laïcals.

La jornada es va iniciar amb un pregària invocant l’Esperit. Tot el matí va estar de-
dicat a reflexionar sobre la realitat intercultural/intereligiosa en què laics i laiques i
comunitats creients viuen, treballen, i esdevenen testimonis de l’Evangeli. 

Vàrem tenir dues xerrades. La primera amb el títol «Indiferència laica davant la di-
ferencia religiosa?» on es van plantejar: canvis en el panorama religiós de la nostra
societat, la laïcitat com a model d’indiferència? i el (mal entès) compromís cívic de
la laïcitat. En la segona «Secularització i noves moralitats públiques» la reflexió es
va centrar sobre: oblidar la història per secularitzar el present?, dissidències i perti-
nences, la construcció de moralitats individuals i les aportacions cíviques de les co-
munitats religioses. Totes dues a càrrec del Dr. Jordi Moreras, professor del Depar-
tament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili,
especialista en l’estudi de les comunitats musulmanes i el pluralisme religiós a Ca-
talunya. També amb un temps de debat en sala.

Algunes de les qüestions que van sortir en el debat de la sala:

1. El desplaçament de les morals religioses, pot ser substituït per una ètica neutra?
Com es pot definir la neutralitat d’una ètica? Es pot separar la idea d’una certa
moral del moment històric en què va ser donada?

2. Dir que el terme «laïcitat» pot servir per legitimar la indiferència religiosa fa pen-
sar que algun dia pugui servir per avançar en el respecte pel fenomen religiós.
Creus que anem avançant en aquest sentit? 

3. Per construir una sana laïcitat, tenint en compte l’asimetria d’història, arrels, nom-
bre etc. de les diferents tradicions religioses cal que renunciem a privilegis i ju-
guem tots amb les mateixes regles? És això possible? Convenient?

4. La laïcitat és un procés transformador que s’ha de donar al mateix temps que en
l’església superem el Nacional Catolicisme i ens visualitzem com una opció de-
mocràtica i alliberadora?

La tarda va donar la possibilitat d’un bon treball de grups i de sala, on ens vàrem
plantejar el compromís laïcal i el posicionament que se’ns demana en moments
com els que estem vivint. Qüestions com la necessitat que els moviments laïcals
de Barcelona treballem més en xarxa per donar resposta i posicionar-se davant la
realitat que vivim avui, amb identitat cristiana clara, amb diàleg obert amb el
món.
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La jornada va acabar amb la celebració anual de la Diada de l’Apostolat Seglar
amb una Eucaristia presidida pel senyor Cardenal. 

A la monició se’ns invitava: «com a laics en aquesta església, tots nosaltres volem
enfortir la nostra presència en la nostra societat i en el nostre món, amb la ment i
el cor en el moment present.

Les lectures d’avui, ens encoratgen a estar sempre a punt, a donar raó de la nostra
esperança. Una esperança arrelada en Jesucrist i en la certesa que l’Esperit vin-
drà a nosaltres. Amb el goig de saber-nos testimonis del Crist celebrem aquesta fes-
ta».

Vàrem acabar la llarga Diada d’intercanvi de moviments, associacions i centres
culturals amb un espai lúdic en un dels claustres del Seminari: un toc final de cant i
amb un brindis. El concert va anar càrrec del grup vocal «La Cava de sons» dirigit
per Enric Azuaga.

Anna Almuni
Delegada d’Apostolat Seglar

Celebració de la festa del beat Dr. Pere Tarrés 
a Sarrià

«Joves seminaristes que avui heu estat instituïts en els ministeris d’acòlit i lector tin-
gueu sempre en el beat Pere Tarrés, sacerdot, metge i apòstols dels joves, un model
i imatge del camí de santedat en què tot prevere ha de viure el seu ministeri al ser-
vei de les comunitats cristianes». Amb aquestes paraules, el Sr. Cardenal Arquebis-
be, Dr. Lluís Martínez Sistach, va encoratjar els seminaristes Carles Ballbé Sala, San-
tiago Cuquerella Llauradó, José Luís Hernández Amaya, Sergi Sicília Sansi, que
foren instituïts com a lectors; i Eduard Puig Casas i Josep Teixidó Cuenca que re-
beren el ministeri d’acòlits, en l’eucaristia celebrada a la parròquia de Sant Vicenç
del barceloní barri de Sarrià, el dilluns 30 de maig de 2011 a dos quarts de 8 del ves-
pre, festa del beat Pere Tarrés i Claret, església on reposen, precisament, les seves
despulles.

Familiars dels seminaristes, feligresos de Sant Vicenç, un bon grapat de jovent, de-
vots del Dr. Tarrés, ompliren el temple sarrianenc en l’eucaristia presidia pel Sr. Car-
denal on foren els principals celebrants Mn. Manuel Valls, rector de la parròquia de
Sant Vicenç i Mn. Josep M. Turull, rector del Seminari Conciliar. Prop d’una quaran-
tena de preveres i diaques, així com uns vint seminaristes participaren també de la
celebració. Entre els preveres presents hi eren Mn. Joan-Pere Pulido. secretari ge-
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neral i canceller del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, ja que un dels lectors instituïts
—en Sergi Sicília— és d’aquell bisbat; també els formadores del seminari conciliar
Mn. Josep Serra i Mn. Andreu Oller i del seminari menor Mn. David Álvarez, i
també Mn. Francesc Raventós, postulador de la causa del Dr. Tarrés. Assistiren al Sr.
Cardenal com a diaques Mn. Xavier Rius, diaca adscrit a la parròquia de Sant Vicenç
i Mn. Carlos Barroso.

En l’institució dels lectors el Sr. Cardenal, un cop beneits, els digué mentre els do-
nava un leccionari: «Rep el llibre de la Sagrada Escriptura, transmet fidelment la pa-
raula de Déu, perquè visqui més i més, en el cor dels homes». I als acòlits, tot rebent
la patena, els digué:» Rep aquesta patena amb el pa per a la celebració de l’Eucaris-
tia, i viu de tal manera que puguis servir dignament la taula del Senyor i de l’Esglé-
sia».

En la seva homilia l’Arquebisbe insistí en les virtuts del sacerdoci i en la fidelitat a
Crist amb què els ministres de l’Església han de viure el seu ministeri i encoratja
els futurs sacerdots a lliurar-se plenament al Senyor, sense recances, convidant-los
—tot recordant a grans trets la vida del beat Pere Tarrés (metge, apòstols de joves,
persecució i amagatall a la guerra, al front de batalla, destinat a Sarrià, malaltia i
mort)— a tenir en l’estimat prevere diocesà un exemple de vida sacerdotal lliurada
amb generositat i convicció a l’apostolat i a l’acceptació de la voluntat de Déu. Tam-
bé el Sr. Cardenal convidà els joves presents a interrogar-se, tot mirant la vida del Dr.
Tarrés, si el Senyor no els cridava a lliurar-se com ell al sacerdoci per al bé de l’Es-
glésia i la humanitat sencera.

Amb el cant dels goigs al beat Pere Tarrés els nous acòlits i lectors i la resta de mi-
nistres es dirigiren a l’altar lateral on reposen les despulles del beat i on veneraren la
seva relíquia. Confiem els nous lectors i acòlits al beat Pere Tarrés per tal que per-
severin en la seva vocació i que al temps oportú puguem escriure la crònica de les se-
ves ordenacions sacerdotals. Fou una celebració familiar, diocesana i de festa i joia
i tal com diu el verset dels goigs dedicats al beat: «Agermanats donem lloança al be-
naurat Pere Tarrés».
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Enguany els dos premis a la promoció
d’una societat activa que atorga l’Ajun-
tament de Sant Adrià de Besòs s’han
concedit al salesià Jesús Mari Vergara,
que fa 22 anys que treballa al barri, i al
Grup Unió, associació que anima la Pla-
taforma d’Educació Social Salesiana de
la Mina.

En el moment del lliurament del guardó,
l’alcalde de Sant Adrià, Jesús Mari Can-
ga agraí el treball dels Salesians i dels
seus col·laboradors, a qui posà en relació
amb l’exemple de sentit social del seu
fundador, Sant Joan Bosco.

L’actual realitat del Grup Unió i dels
seus diversos projectes és el resultat de
la tasca de Salesians i de laics que, des
de l’arribada de la comunitat salesiana a
la Mina, l’any 1977, han treballat con-
juntament per oferir als infants i joves
del barri punts de referència educatius i
elements que els ajudin a desenvolupar-
se en totes les dimensions de la seva per-
sona. I ho han fet intentant crear lligams
entre les diverses entitats del barri.

La concessió del premi és un reconeixe-
ment de la tasca educativa de tots els qui
han fet possible la vida del Grup Unió
des dels seus inicis fins a l’actualitat.

Informació

«Els salesians de la Mina, guardonat per 
l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs

Setè volum de les Obres completes 
de Sant Josep Manyanet

El setè volum de les Obres Completes de
Sant Josep Manyanet, que s’ha publicat
fa poc, recull l’aportació pedagògica del
sacerdot fundador dels Fills de la Sagra-
da Família i de les Missioneres Filles de
la Sagrada Família de Natzaret. Consta de
30 pàgines d’introducció i 822 pàgines de
documents, i ha estat editat, com els ante-
riors volums, per la Biblioteca de Autores
Cristianos (BAC). El volum, com els an-
teriors, ha estat preparat pel P. Josep M.

Blanquet i pel P. Josep Roca, tots dos de
la congregació dels Fills de la Sagrada
Família. Pot adquirir-se a les llibreries re-
ligioses habituals i al carrer d’Entença,
301. 08029 Barcelona. Tel. 934 394 305.

La pedagogia de Sant Josep Manyanet,
com va dir Joan Pau II amb motiu de la
seva beatificació, és «una pedagogia de
l’Evangeli de Natzaret». La introducció
general descriu el marc polític i social de
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la pedagogia i l’educació a Espanya en
temps del pare Manyanet.

La primera part presenta les obres peda-
gògiques del sant, sota el títol de «La mi-
sión de instruir educando». La segona
part, amb el títol de «Escuelas como fa-
milias, familias como escuelas», ofereix
una panoràmica de tots els centres edu-
catius oberts pel sant. La tercera part es
titula «A nivel de las exigencias del si-
glo» i està centrada en les escoles tallers
que fundà a Sant Andreu de Palomar i a
altres llocs, malgrat les dificultats econò-

miques que se li plantejaren, i tot pen-
sant en els fills de les famílies obreres. El
darrer capítol d’aquesta tercera part par-
la del treball del sant fundador en la for-
mació de biblioteques a les comunitats i
centres de l’institut.

El volum es tanca amb un apèndix que
vol mostrar el rerefons cultural de Josep
Manyanet. Presenta una notícia dels tex-
tos que li serviren en els anys dels seus
estudis i dels llibres amb  què treballà
després en la seva vida de sacerdot, edu-
cador i fundador.

El dia 13 de maig de 2011, es va celebrar
a Barcelona el Seminari d’estudi sobre
«Catecumenat i comunitat», organitzat
pels Serveis Diocesans del Catecume-
nat de Catalunya i les illes Balears, in-
tegrats en el Secretariat Interdiocesà de
Catequesi de Catalunya (SIC).

El Seminari ha estat presidit per Mons.
Xavier Salinas, bisbe de Tortosa i dele-
gat de la Conferència Episcopal Tarraco-
nense per l’àmbit de la catequesi i el cate-
cumenat, i presentat per Mn. Joan Amich,
prevere i delegat del catecumenat de Gi-
rona.

Les sessions han tingut lloc a la Sala Sant
Jordi de la Facultat de Teologia de Cata-
lunya.

Mn. Lluc Riera, vicari general i delegat
del catecumenat de la diòcesi de Mallor-
ca, ha estat l’encarregat de presentar les
dues ponències del Seminari: «La inicia-
ció dels catecúmens, responsabilitat de

la comunitat de fidels» i «Acompanyar
els catecúmens al llarg de tota la seva ini-
ciació».

El catecumenat existeix des dels primers
temps de l’Església i és el procés de pre-
paració dels joves i adults que han acollit
el do de la fe cristiana i volen rebre els sa-
graments de la iniciació cristiana: el bap-
tisme, la confirmació i l’eucaristia o comu-
nió. A mesura que l’Església es va anar
estenent i consolidant, aquests tres sagra-
ments es van anar rebent en els primers
anys de vida, en la infància, i el catecu-
menat com a tal va anar desapareixent i
sent substituït per la catequesi.

Ha estat a partir de la renovació eclesial
propiciada pel Concili Vaticà II que el
catecumenat  viu una nova època, sobre-
tot en els països secularitzats d’Occident,
on joves i adults que no han rebut el bap-
tisme d’infants, acullen la fe cristiana
i demanen integrar-se en la comunitat
creient.

Una experiència antiga i nova: «Seminari 
d’estudi sobre Catecumenat i comunitat»
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Mn. Riera ha afirmat que un catecumen
jove o adult és un do de Déu per a la co-
munitat cristiana, la qual té la responsa-
bilitat d’acompanyar-los en el seu procés
de preparació —que acostuma a ser d’uns
dos anys—, de fer-se present en la cele-
bració dels sagraments d’iniciació —que
es reben en el temps de Pasqua— i d’a-
judar a la integració dels nous fidels en
la vida activa i compromesa de la comu-
nitat cristiana.

En tots els països d’Occident, el catecu-
menat viu, doncs, aquesta nova etapa de

la seva història com a servei de l’Església
per a tots aquells i aquelles que han es-
coltat l’anunci de l’Evangeli de Jesucrist,
han cregut en el seu missatge, volen viu-
re’l fraternalment en la comunitat cristia-
na i donar-ne testimoni enmig del món.

La posada en comú de les experiències
dels assistents i el diàleg amb el ponent,
ha completat el Seminari, que ha conclòs
amb les paraules de Mons. Salinas, que
ha animat a tots a seguir col·laborant ac-
tivament en aquest servei essencial de
l’Església que és el catecumenat.
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