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Santa Seu

Missatges al Sr. Cardenal Arquebisbe 
en la seva festa onomàstica

Secretaria de Estado
Primera Sección - Asuntos Generales

Vaticano 19 de junio de 2010

Señor cardenal:

Me es grato transmitirle los mensajes de felicitación que le dirigen el Santo Padre y
el Cardenal Secretario de Estado, con ocasión de su fiesta onomástica:

«ME ES PARTICULARMENTE GRATO FELICITARLE CORDIALMENTE EN EL DÍA DE SU FIESTA

ONOMÁSTICA, SEÑOR CARDENAL, ASEGURÁNDOLES MIS PLEGARIAS POR SU BIENESTAR

PERSONAL Y PARA QUE LA LUZ Y LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO LE GUÍEN EN SU MI-
NISTERIO PASTORAL EN ESA QUERIDA ARCHIDIÓCESIS, A LA VEZ QUE LE IMPARTO CON

AFECTO UNA ESPECIAL BENDICIÓN APOSTÓLICA.
BENEDICTUS PP. XVI».
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«EN LA CELEBRACIÓN DE SU SANTO, LE FELICITO FRATERNALMENTE Y LE TENGO PRESENTE

EN MI ORACIÓN PIDIENDO AL SEÑOR POR SU BIENESTAR Y SUS INTENCIONES.

CARDENAL TARCISIO BERTONE».

Reciba también una cordial felicitación también de mi parte, y le renuevo, Señor
Cardenal, los sentimientos de mi consideración y profunda estima en Cristo.

† Fernando Filoni
Sustituto

Vaticano, 12 de abril de 2010

Señor Cardenal Lluís MARTÍNEZ SISTACH
Arzobispo de Barcelona
BARCELONA

El cardenal Lluís Martínez Sistach, 
nomenat membre de la Prefectura 

dels Afers Econòmics de la Santa Seu

SECRETARIA STATUS

Summus Pontifex

BENEDICTUS PP. XVI

Membris Praefecturae Rerum Oeconomicarum Sancta Sedis ad quinquennium ads-
cripsit Eminentissimum ac Reveredendissimum Dominum Cardinalem

ALOISIUM MARTINEZ SISTACH

Id in notitiam ipsius Eminentissimi Domini Martínez Sistach perfertur, ut ea de re
opportune certior fiat ad eiusdemque normam se gerat.

Ex Aedibus Vaticanis, die VIII mensis Iunii, anno MMX.

† Tharcisius Card. Bertone
Secretarius Status
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Nota de premsa
Arquebisbat de Barcelona

El Cardenal Lluís Martínez Sistach, nomenat membre de la
Prefectura dels Afers Econòmics de la Santa Seu

El passat dissabte, 26 de juny, la sala de premsa del Vaticà, va fer públic en nome-
nament del Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, com a nou
membre de la Prefectura dels Afers Econòmics de la Santa Seu, de la formen part dot-
ze cardenals de les principals diòcesis de tot el món.

Aquesta Prefectura fou instituïda pel Papa Pau VI amb la Constitució Apostòlica Regimini
Ecclesiae Universae, del 15 d’agost de 1967, i les seves funcions estant regides per la
Constitució Apostòlica Pastor Bonus del Papa Joan Pau II, de data 6 de març del 2000.

Aquesta Prefectura te cura de preparar i examinar els comptes de la Santa Seu i asses-
sorar al Pontífex Roma en la presa de les principals decisions econòmiques de les ins-
titucions vaticanes.

Aquest nou nomenament és una mostra més de la confiança que el Sant Pare té vers
el Sr. Cardenal de Barcelona, confiança que es farà ven palesa el proper 7 de novem-
bre amb la Visita Apostòlica a Barcelona per dedicar el temple de al Sagrada Família.

El Sr. Cardenal Arquebisbe forma part també d’altres organismes de la Santa Seu
com el Consell Pontifici per als Textos Legislatius, el Tribunal Suprem de la Signa-
tura Apostòlica i el Consell Pontifici per als Laics.

Barcelona, 28 de juny de 2010

Homilia del Sant Pere Benet XVI 
en la missa de clausura de l’any Sacerdotal

Benvolguts germans en el ministeri sacerdotal,

Benvolguts germans i germanes,

L’Any Sacerdotal que hem celebrat, 150 anys després de la mort del sant Rector
d’Ars, model del ministeri sacerdotal en els nostres dies, arriba al final. Ens hem dei-
xat guiar pel Rector d’Ars per a comprendre novament la grandesa i la bellesa del mi-
nisteri sacerdotal. El sacerdot no és simplement algú que té un ofici, com aquells que
tota societat necessita perquè puguin acomplir-se en ella determinades funcions. Al
contrari, el sacerdot fa el que cap ésser humà no pot fer per ell mateix: pronunciar en
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nom de Crist la paraula d’absolució dels nostres pecats, canviant així, a partir de Déu,
la situació de la nostra vida. Pronuncia sobre les ofrenes del pa i el vi les paraules
d’acció de gràcies de Crist, que són paraules de transubstanciació, paraules que el fan
present a ell mateix, el Ressuscitat, el seu cos i la seva sang, transformant així els ele-
ments del món; són paraules que obren el món a Déu i l’uneixen a ell. Per tant, el sa-
cerdoci no és un simple «ofici», sinó un sagrament: Déu es val d’un home amb les
seves limitacions per estar, a través d’ell, present entre els homes i actuar a favor seu.
Aquesta audàcia de Déu, que s’abandona a les mans d’éssers humans; que, fins i tot
coneixent les nostres debilitats, considera els homes capaços d’actuar i presentar-se
en lloc seu, aquesta audàcia de Déu és realment la grandesa més gran que s’oculta en
la paraula sacerdoci. Que Déu ens consideri capaços d’això; que per a això cridi al
seu servei homes i, així, s’uneixi a ells des de dins, això és el que en aquest any
hem volgut novament considerar i comprendre. Volíem despertar l’alegria que Déu
estigui tan a prop nostre, i la gratitud pel fet que ell es confiï a la nostra debilitat; que
ens guiï i ens ajudi dia rere dia. Volíem també, així, ensenyar novament als joves
que aquesta vocació, aquesta comunió de servei per Déu i amb Déu, existeix; més
encara, que Déu està esperant el nostre «sí». Junt amb l’Església, hem volgut desta-
car novament que hem de demanar a Déu aquesta vocació. Demanem treballadors
per als sembrats de Déu, i aquesta pregària a Déu és, al mateix temps, una crida de
Déu al cor de joves que es considerin capaços d’això mateix per a què Déu els creu
capaços. Era d’esperar que a l’«enemic» no li agradés que el sacerdoci brillés nova-
ment; ell s’hauria estimat més veure’l desaparèixer, perquè per fi Déu hauria estat ex-
pulsat del món. I així ha passat que, precisament en aquest any d’alegria pel sagra-
ment del sacerdoci, han sortit a la llum els pecats dels sacerdots, sobretot l’abús als
infants, amb la qual cosa el sacerdoci, que du a terme la sol·licitud de Déu pel bé de
l’home, es converteix en el contrari. També nosaltres demanem perdó insistentment
a Déu i a les persones afectades, mentre prometem que volem fer tot el que sigui pos-
sible perquè un abús com aquest no torni a succeir mai més. Que en l’admissió al
ministeri sacerdotal i en la formació que el prepara farem tot el que es pugui per exa-
minar l’autenticitat de la vocació; i que volem acompanyar encara més els sacer-
dots en el seu camí, perquè el Senyor els protegeixi i els custodiï en les situacions do-
loroses i en els perills de la vida. Si l’Any Sacerdotal hagués estat una glorificació
dels nostres èxits humans personals, hauria estat destruït per aquests fets. Però, per a
nosaltres, es tractava precisament del contrari: de sentir-nos agraïts pel do de Déu,
un do que es porta en «gerres de terrissa», i que una vegada i una altra, a través de to-
ta la debilitat humana, fa visible el seu amor en el món. Així, considerem allò que s’ha
esdevingut com una tasca de purificació, una ocupació que ens acompanya cap al fu-
tur i que ens fa reconèixer i estimar encara més el gran do de Déu. D’aquesta mane-
ra, el do es converteix en el compromís de respondre al valor i a la humilitat de Déu
amb el nostre valor i la nostra humilitat. La paraula de Crist, que hem entonat com
a cant d’entrada en la litúrgia, pot dir-nos en aquest moment el que significa fer-se i ser
sacerdots: «Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus, que sóc benèvol i humil
de cor» (Mt 11,29).

Celebrem la festa del Sagrat Cor de Jesús i amb la litúrgia fem un cop d’ull, per dir-
ho d’alguna manera, dins el cor de Jesús, que en morir va ser traspassat per la llança
del soldat romà. Sí, el seu cor està obert per nosaltres i davant nostre; i amb això ens
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ha obert el cor de Déu mateix. La litúrgia interpreta per a nosaltres el llenguatge del
cor de Jesús, que parla sobretot de Déu com a pastor dels homes, i així ens manifesta
el sacerdoci de Jesús, que està arrelat en l’íntim del seu cor; d’aquesta manera, ens in-
dica el fonament perenne, així com el criteri vàlid de tot ministeri sacerdotal, que ha
d’estar sempre ancorat en el cor de Jesús i ser viscut a partir d’ell. Voldria meditar avui,
sobretot, els textos amb què l’Església orant respon a la paraula de Déu proclamada
en les lectures. En aquests cants, paraula i resposta es compenetren. Per una banda, es-
tan trets de la Paraula de Déu, però, per una altra, són ja al mateix temps la resposta
de l’home a aquesta Paraula, resposta en què la Paraula mateixa es comunica i entra
en la nostra vida. El més important d’aquests textos en la litúrgia d’avui és el Salm 23
[22] —«El Senyor és el meu pastor»—, en el qual l’Israel orant acull l’autorevelació
de Déu com a pastor, fent d’això l’orientació per a la seva vida mateixa. «El Senyor
és el meu pastor, no em manca res.» En aquest primer verset s’expressen alegria i gra-
titud perquè Déu és present i té cura de nosaltres. La lectura del Llibre d’Ezequiel co-
mença amb el mateix tema: «Jo mateix buscaré les meves ovelles i en faré el re-
compte» (Ez 34,11). Déu cuida personalment de mi, de nosaltres, de la humanitat. No
m’ha deixat sol, extraviat a l’univers i en una societat davant la qual un se sent cada
cop més desorientat. Ell cuida de mi. No és un Déu llunyà, per al qual la meva vida no
compta gairebé gens. Les religions del món, pel que podem veure, han sabut sempre
que, en última anàlisi, hi ha un sol Déu. Però aquest Déu era llunyà. Abandonava apa-
rentment el món a altres potències i forces, a altres divinitats, amb les quals calia arri-
bar a un acord. El Déu únic era bo, però llunyà. No constituïa un perill, però tampoc
oferia ajuda. Per tant, no calia ocupar-se’n. Ell no dominava. Estranyament, aquesta
idea va ressorgir en la Il·lustració. S’acceptava, doncs, que el món pressuposa un
Creador. Aquest Déu, però, hauria construït el món per a després retirar-se’n. Ara el
món té un conjunt de lleis pròpies segons les quals es desenvolupa, i en les quals
Déu no intervé, no pot intervenir. Déu és només un origen remot. Molts, potser, tam-
poc desitjaven que Déu es preocupés d’ells. No volien que Déu els molestés. Però allí
on la proximitat de l’amor de Déu es percep com a molèstia, l’ésser humà se sent ma-
lament. És bonic i consolador saber que hi ha una persona que m’estima i em cuida.
Però és molt més decisiu que existeixi aquest Déu que em coneix, m’estima i es pre-
ocupa per mi. «Conec les meves ovelles i elles em coneixen a mi» (Jn 10,14), diu
l’Església abans de l’evangeli amb una paraula del Senyor. Déu em coneix, es preo-
cupa de mi. Aquest pensament hauria de proporcionar-nos realment alegria. 

Deixem que penetri intensament en el nostre interior. En aquest moment comprenem
també què significa: Déu vol que nosaltres, com a sacerdots, en un petit punt de la
història, compartim les seves preocupacions pels homes. Com a sacerdots, volem ser
persones que, en comunió amb el seu amor pels homes, cuidem d’ells, els fem expe-
rimentar en el concret aquesta atenció de Déu. I, pel que fa a l’àmbit que se li confia,
el sacerdot, junt amb el Senyor, hauria de poder dir: «Conec les meves ovelles i elles
em coneixen a mi.» Conèixer, en el sentit de la Sagrada Escriptura, mai no és no-
més un saber exterior, com es coneix el número de telèfon d’una persona. Conèixer
significa estar interiorment a prop de l’altre. Estimar-lo. Nosaltres hauríem de mi-
rar de «conèixer» els homes de part de Déu i amb vista a Déu; hauríem de mirar de
caminar amb ells per la via de l’amistat de Déu.
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Tornem al Salm. Allí es diu: «Em guia pels camins segurs per l’amor del seu nom.
Ni quan passo per barrancs tenebrosos no tinc por de res, perquè us tinc vora meu; la
vostra vara de pastor m’asserena i em conforta» (23 [22], 3s). El pastor mostra el ca-
mí correcte als qui li estan confiats. Els precedeix i guia. Diguem-ho d’una altra ma-
nera: el Senyor ens mostra com es realitza de manera justa el nostre ser homes. Ens
ensenya l’art de ser persona. ¿Què he de fer per a no perdre’m, per a no malgastar la
meva vida amb la falta de sentit? En efecte, aquesta és la pregunta que tot home ha de
plantejar-se i que serveix per a qualsevol període de la vida. Quanta foscor hi ha al
voltant d’aquesta pregunta en el nostre temps! Sempre torna a la nostra ment la parau-
la de Jesús, que tenia compassió pels homes, perquè estaven com ovelles sense pas-
tor. Senyor, tingueu pietat també de nosaltres. Mostreu-nos el camí. Sabem per l’evan-
geli que ell és el camí. Viure amb Crist, seguir-lo significa trobar el camí segur perquè
la nostra vida tingui sentit i perquè un dia puguem dir: «Sí, viure ha estat quelcom bo.»
El poble d’Israel estava i està agraït a Déu, perquè ha mostrat en els manaments el ca-
mí de la vida. El gran salm 119 (118) és una expressió d’alegria per aquest fet: nos-
altres no caminem a les palpentes per la foscor. Déu ens ha mostrat quin és el camí,
com podem caminar de manera justa. La vida de Jesús és una síntesi i un model viu
del que afirmen els manaments. Així comprenem que aquestes normes de Déu no són
cadenes, sinó el camí que ell ens indica. Podem estar alegres per elles i perquè en Crist
són davant nostre com una realitat viscuda. Ell mateix ens fa feliços. Caminant al cos-
tat de Crist tenim l’experiència de l’alegria de la Revelació, i com a sacerdots hem
de comunicar a la gent l’alegria que ens hagi mostrat el camí just de la vida.

Després ve una paraula referida als «barrancs tenebrosos», a través dels quals el
Senyor guia l’home. El camí de cadascun de nosaltres ens portarà un dia als camins
tenebrosos de la mort, on ningú no ens pot acompanyar. I ell serà allí. Crist mateix
ha descendit a la nit fosca de la mort. Tampoc allí no ens abandona. També allí ens
guia. «Si m’ajeia als inferns, també us hi trobo», diu el salm 139 (138). Sí, esteu pre-
sent també en l’última fatiga, i així el salm responsorial pot dir: també allí, en els bar-
rancs tenebrosos, no tinc por de res. Això no obstant, parlant dels barrancs tenebrosos,
podem pensar també en els barrancs tenebrosos de les temptacions, del descoratja-
ment, de la prova, que tota persona humana ha de travessar. També en aquests bar-
rancs tenebrosos de la vida ell hi és. Senyor, en la foscor de la temptació, en les ho-
res de la foscor, en què totes les llums semblen apagar-se, mostreu-me que hi sou.
Ajudeu-nos a nosaltres, sacerdots, perquè puguem ser al costat de les persones que
en aquestes nits fosques ens han estat confiades, perquè puguem mostrar-los la vos-
tra llum.

«La vostra vara de pastor m’asserena»: el pastor necessita la vara contra les bèsties
salvatges que volen atacar el ramat; contra els saltejadors que cerquen el seu botí. Al
costat de la vara hi ha la gaiata, que sosté i ajuda a travessar els llocs difícils. Les dues
coses entren dins el ministeri de l’Església, el ministeri del sacerdot. També
l’Església ha d’utilizar la vara del pastor, la vara amb què protegeix la fe contra els
farsants, contra les orientacions que són, en realitat, desorientacions. En efecte, l’ús
de la vara pot ser un servei d’amor. Avui veiem que no es tracta d’amor, quan es to-
leren comportaments indignes de la vida sacerdotal. Com tampoc es tracta d’amor si
es deixa proliferar l’heretgia, la tergiversació i la destrucció de la fe, com si nosaltres
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inventéssim la fe autònomament, com si ja no fos un do de Déu, la perla preciosa que
no deixem que ens arrenquin. Al mateix temps, però, la vara contínuament ha de
transformar-se en la gaiata del pastor, gaiata que ajudi els homes a poder caminar per
camins difícils i seguir Crist.

Al final del salm es parla de la taula parada, del perfum amb què s’ungeix el cap,
de la copa que es vessa, de viure a la casa del Senyor. En el salm, això mostra so-
bretot la perspectiva del goig per la festa d’estar amb Déu al temple, de ser hostatjats
i servits per ell mateix, de poder habitar a casa seva. Per a nosaltres, que resem aquest
salm amb Crist i amb el seu cos, que és l’Església, aquesta perspectiva d’esperança
ha adquirit una amplitud i profunditat encara més gran. Veiem en aquestes paraules,
per dir-ho d’alguna manera, una anticipació profètica del misteri de l’eucaristia, en
la qual Déu mateix ens invita i se’ns ofereix com a aliment, com aquell pa i aquell vi
exquisit que són l’única resposta última a la fam i a la set interior de l’home. ¿Com
podem no alegrar-nos d’estar invitats cada dia a la mateixa taula de Déu i habitar a
casa seva? ¿Com podem no estar alegres per haver rebut d’ell aquest manament: «Feu
això, que és el meu memorial»? Alegres perquè ell ens ha permès parar la taula de
Déu per als homes, oferir-los el seu cos i la seva sang, oferir-los el do preciós de la
seva mateixa presència. Sí, podem pregar plegats amb tot el cor les paraules del salm:
«La vostra bondat i el vostre amor m’acompanyen tota la vida» (23 [22],6).

Per últim, vegem breument els dos cants de comunió suggerits avui per l’Església en
la seva litúrgia. En primer lloc hi ha la paraula amb què sant Joan conclou el relat
de la crucifixió de Jesús: «Un dels soldats li traspassà el costat amb un cop de llança,
i a l’instant en va sortir sang i aigua» (Jn 19,34). El cor de Jesús és traspassat per la
llança. S’obre, i es converteix en una font: l’aigua i la sang que brollen al·ludeixen
als dos sagraments fonamentals de què viu l’Església: el baptisme i l’eucaristia.
Del costat traspassat del Senyor, del seu cor obert, brolla la font viva que raja a tra-
vés dels segles i edifica l’Església. El cor obert és font d’un nou riu de vida; en aquest
context, Joan certament ha pensat també en la profecia d’Ezequiel, que veu brollar
del nou temple un riu que dóna fecunditat i vida (cf. Ez 47): Jesús mateix és el nou
temple, i el seu cor obert és la font d’on brolla un riu de vida nova, que se’ns comu-
nica en el baptisme i en l’eucaristia.

La litúrgia de la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, però, preveu com a cant de co-
munió una altra paraula, afí a aquesta, extreta de l’evangeli de Joan: «Si algú té set,
que vingui a mi; el qui creu en mi, que begui. Perquè diu l’Escriptura: Del seu inte-
rior brollaran rius d’aigua viva» (Jn 7,37-38). En la fe bevem, per dir-ho d’alguna
manera, de l’aigua viva de la paraula de Déu. Així, el creient es converteix ell mateix
en una font que dóna aigua viva a la terra resseca de la història. Ho veiem en els sants.
Ho veiem en Maria que, com gran dona de fe i d’amor, s’ha convertit al llarg dels se-
gles en font de fe, d’amor i de vida. Cada cristià i cada sacerdot haurien de trans-
formar-se, a partir de Crist, en font que comunica vida als altres. Hauríem de donar
l’aigua de la vida a un món assedegat. Senyor, us donem gràcies perquè ens heu obert
el vostre cor; perquè en la vostra mort i resurrecció us heu convertit en font de vida.
Feu que siguem persones vives, vives per la vostra font, i doneu-nos la capacitat de
ser també nosaltres font, de manera que puguem donar aigua viva al nostre temps. Us

BAB 150 (2010) - juny [7] 373

01 Santa Seu.qxp  9/7/10  13:21  Página 373



agraïm la gràcia del ministeri sacerdotal. Senyor, beneïu-nos i beneïu tots els ho-
mes d’aquest temps que estan assedegats i a la recerca. Amén.

Participació de la nostra diòcesi als actes celebrats
a Roma amb motiu de la cloenda de l’Any Sacerdotal

El Sr. Cardenal Aquebisbe, el Bisbe Auxiliar, els Vicaris Episcopals, el Secretari
General i Canceller i un grup de sacerdots dels diferents arxiprestats de l’arxidiòce-
si, varen participar en els actes de cloenda de l’Any Sacerdotal, celebrats a Roma, del
9 a l’11 de juny passat, amb motiu de la Trobada Internacional de Preveres a Roma.

Dimecres dia 9, al matí, tingué lloc a les basíliques de Sant Joan de Laterà i Sant Pau
Extramurs una trobada amb centenars de capellans d’arreu del món, convocats en ca-
dascuna d’aquestes principals basíliques romanes segons els països d’ origen. El grup
de preveres catalans varen participar en els actes celebrats a Sant Joan de Laterà.

En primer lloc, hi hagué una conferència, a càrrec del cardenal arquebisbe de Co-
lònia, Dr. Joachim Meisner, pronunciada a la basílica de Sant Pau i retransmesa amb
circuit de TV per als assistents a la basílica de Sant Joan, sobre Conversió i Missió.
A continuació hi hagué Adoració eucarística i la celebració de la Missa, presidida pel
Secretari de la Congregació pel Clergat, Mons. Mauro Piacenza.

A la tarda d’aquell mateix dia, els representants de les delegacions de llengua his-
pana foren rebuts, a la sala d’actes de l’Ajuntament, per l’alcalde Roma, el qual va
entregar a cada capellà un escrit de benvinguda, «a la Ciutat Eterna —digué—, bres-
sol de la civilització occidental i far de la cristiandat per al món».

Dijous, dia 10, al matí, a les mateixes basíliques del dia abans, hi hagué una segona
conferència o meditació, a càrrec del cardenal arquebisbe de Québec, Dr. Marcus
Ouellet sobre «El Cenacle: invocació a l’Esperit Sant amb Maria, en fraterna comu-
nió». A continuació, hi hagué Adoració eucarística i la Missa, presidida per Mons.
Robert Sarah, Secretari de la Congregació per a l’Evangelització dels Pobles.

Al vespre, a la plaça de Sant Pere, hi hagué una vetlla de pregària amb una primera
part de testimonis i moments musicals. En la segona part, hi va intervenir el Sant Pare
Benet XVI, que va anar responent amb molta fluïdesa a les preguntes que li van fer
els representants de tots els continents sobre diferents aspectes del sacerdoci minis-
terial: l’estudi, l’espiritualitat, l’eucaristia, la identitat presbiteral i el celibat. A con-
tinuació hi hagué Adoració i benedicció eucarística.

Finalment, divendres, festa del Sagrat Cor, el Sant Pare va presidir una solemne cele-
bració de l’eucaristia, a la plaça de Sant Pere, en la qual participaren prop de 15.000
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sacerdots. El Papa va demanar perdó per l’escàndol d’alguns capellans i va insistir en
la radicalitat del seguiment de Jesucrist. Tots els preveres assistents varen renovar les
promeses de la seva ordenació i varen fer una pregària de consagració a Maria
Immaculada. El text íntegre de l’homilia del Sant Pare es publica en aquest mateix nú-
mero del BAB.

Aprovació dels textos litúrgics del beat 
P. Josep Tous i Soler

Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum
Prot. N. 207/10/L

Congregationis sororum capuccinarum a matre divini pastoris 

Textus latinus, catalaunicus et hispanicus orationis collectae et textus hispanicus lec-
tionis alterius Liturgiae Horarum in honorem beati Iosephi Tous y Soler, presbyteri.

Probatum seu confirmatum.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 10
mensis Aprilis 2010.

† Iosephus Augustinus Di Noia, OP
Archiepiscopus a Secretis

Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum
Prot. N. 207/10/L

Congregationis sororum capuccinarum a matre divini pastoris

Instante Reverenda Matre Belkis Mirtha Román Duarte, Superiorissa Generali Congre-
gationis Sororum Capuccinarum a Matre Divini Pastoris, litteris die 12 mensis Martii 2010
datis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo Pontífice Benedicto XVI tributa-
rum, textum latinum, catalaunicum et hispanicum orationis collectae et textum hispanicum
lectionis alterius Liturgiae Horarum in honorem Beati Iosephi Tous i Soler, presbyteri,
prout in adiecto exstat exemplari, perlibenter probamus seu confirmamos.

In textu imprimendo mentio fiat de approbatione seu confirmatione ab Apostolica
Sede concessa.

Eiusdem insuper textus impressi duo exemplaria ad hanc Congregationem trans-
mittantur.
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Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregatonis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 10
mensis Aprilis 2010.

† Antonius Card. Cañizares Llovera
Praefectus

† Iosephus Augustinus Di Noia, OP
Archiepiscopus a Secretis.

Prot. N. 207/10/L

Beati Iosephi Tous i Soler, presbyter

De Communi pastorum, vel de Communi sanctorum

Collecta

Deus, qui beato Iosepho, presbytero,
paupertatis et humilitatis spiritu
Filium tuum gratiam tribuiste fideliter sequendi
et in Ecclesia institutionem christianam parvulorum suscitando,
eius meritis et intercessione concede,
ut abundanter perfectae dulcedine caritatis tuae reficiamur.
Per Domum.

Prot. N. 207/10/L

Beat Josep Tous i Soler, prevere

Comú de pastors, o de sants.

Col·lecta

Oh Déu,
vós concedíreu al Beat Josep Tous, prevere,
la gràcia de seguir fidelment el vostre Fill
en la pobresa i la humilitat,
i suscitar en l’Església l’educació cristiana dels infants;
concediu-nos, pels seus mèrits i per la seva intercessió,
que, renovats totalment,
assaborim la folcesa del vostre amor.
Per nostre Senyor Jesucrist.
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Prot. N. 207/10/L

Beato José Tous i Soler, presbítero y fundador

Del Común de pastores, o de santos

Oración colecta

Oh Dios, que al beato José Tous, presbítero,
diste la gracia de seguir fielmente a tu Hijo,
en la pobreza y humildad de espíritu,
y suscitar en la Iglesia la educación cristiana de los niños;
concédenos, por sus méritos e intercesión,
que profundamente renovados,
podamos saborear la dulzura de tu amor.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Beato José Tous y Soler, presbítero y fundador

Nació en Igualada (Barcelona-España) el 31 de marzo de 1811 y profesó en la Orden
Capuchina el 19 de febrero de 1828. Fue ordenado presbítero en Barcelona el 24 de
mayo de 1834. Expulsado de su convento en la revolución de 1835, sufrió cárcel y
exilio. Tras una breve estancia en Italia se estableció en la ciudad de Toulouse co-
mo capellán de las Benedictinas del Santísimo Sacramento. Regresó a Barcelona,
—pero al no haberse restablecido la vida conventual— ejerció su ministerio sacer-
dotal en varias parroquias, mostrando en todos los lugares una vida ejemplar y una
caridad pastoral inagotable. Viendo la situación de desamparo moral y cultural de
la niñez y juventud, sobre todo femenina, en 1850, fundó en la Villa de Ripoll
(Gerona) , el Instituto de Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor, de-
dicado a la educación cristiana de la niñez y juventud. La Santa Misa fue el centro
de su vida interior y el Señor le llamó a sí mientras celebraba la Eucaristía, el 27 de
febrero de 1871.

Del común de pastores, o de santos

Oficio de lectura

Segunda lectura

De la Carta Circular a la Congregación de HH. Capuchinas de la Madre del Divino
Pastor.

(E. Ros Leconte:«Vida y Obra del P. José Tous y Soler (Fray José de Igualada, OFM
Cap)», 390-394).
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Reine entre vosotros la paz, la caridad, la armonía y la unión santa

No podemos menos de alegrarnos en el Señor por los buenos resultados que ha pro-
ducido la Santa Visita, pues nos ha hecho ver que en nuestra Congregación está en
vigor la observancia de la Sta. Regla y disposiciones que hemos dado otras veces y
reina entre las Hermanas aquella paz, tranquilidad y armonía que conviene a las ver-
daderas esposas de Jesucristo y que nos manda el Señor en Sto. Evangelio. Sí, carí-
simas Hermanas, la caridad, la paz, la armonía y la unión santa entre unas y otras es
lo que convierte el claustro en un paraíso de delicias en donde mora con gusto el
celestial Esposo.

Por tanto, exhortamos a todas nuestras Hermanas que procuren inflamarse en el amor
de Jesús en la santa oración, a unirse por amor con el celestial Esposo de las almas
puras, para que unidas con el amable Jesús, que es Rey pacífico, reine en todas vo-
sotras la paz, la caridad y la santa unción. Cuando hay en el corazón amor de Dios
hay verdadera humildad y cuando hay verdadera humildad, hay obediencia y por es-
to no podemos encarecerlo bastante cuánto importa a todas las Hermanas el ser obe-
dientes.

Exhortamos a todas las Hermanas que sean exactas en los ejercicios devotos y deseo-
sas de su aprovechamiento espiritual, y por eso entre día, a lo menos al toque de las
horas, después de rezada con devoción el Ave María, procuren levantar el corazón a
Dios, diciendo una ferviente jaculatoria y ofrecerle el trabajo u ocupación que tienen
entre manos.

Nos dice el Señor en la Santa Escritura, que nos recordemos de santificar el día de
fiesta; por lo que ordenamos que, las Madres y Hermanas, además de oír misa con
toda devoción, y comulgar con el posible fervor, empleen algunos ratos en la lectu-
ra espiritual, y las maestras aprovechen algún rato para prepararse para los estudios
de la semana.

Recuerden nuestras Hermanas aquel paso del Santo Evangelio cando vemos que el
Señor reprendió a sus discípulos porque no permitían que los niños se le acercasen,
usando aquellas tan sentidas palabras: «Dejad que los pequeñitos vengan a mí y no
se lo estorbéis, pues de ellos es el reino de los cielos». Estas santísimas palabras, co-
mo salidas de la boca del amable Jesús, deben meditar de continuo nuestras
Hermanas encargadas de la enseñanza, considerando la hermosura y candor de almas
de las tiernas niñas, y cuán apreciables son a los divinos ojos por su inocencia.

Por tanto, rogamos, por las entrañas de Jesucristo, con la mayor efusión de nuestro
corazón a todas las Superioras locales que sean amantes de las niñas pobres, que
admitan a las clases a todas las que se presenten, mientras el local y las clases lo per-
mitan, y lo repetimos, sin excluir ni desechar las niñas pobres que no pueden pagar
la mensualidad.

No teman, no, nuestras Hermanas, que por eso les ha de faltar el necesario sustento,
pues será todo lo contrario; nuestro Señor, por cuyo amor harán este obsequio, las
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llenará de bendiciones espirituales y temporales y, si son fieles a Dios y cumplen con
lo que le han prometido, Él mismo moverá el corazón de los devotos y bienhecho-
res para socorrerlas con limosnas.

Podrá pensar alguna que le enseñanza de las niñas es una cosa pesada y que se opo-
ne al espíritu de devoción que tanto encarga N. S. P. S. Francisco; pero deben ad-
vertir, las que esto pensaren, que la enseñanza es el fin de este Instituto y que las
Hermanas de esta Tercera Orden de Penitencia de N. S. P. S. Francisco son llama-
das por Dios para hacer entre las niñas, lo que la Sagrada Religión de Padres
Capuchinos hacía antes y hace actualmente en diversas partes del mundo, esto es, que
son llamadas a la vida mixta de contemplación y acción, de trabajar y orar, de de-
rramar en el tierno corazón de las niñas los santos pensamientos y devotos afectos
que Dios les ha comunicado en la santa oración. Este es el espíritu de la Regla que
las Hermanas han profesado. Además, deben pensar nuestras Madres y Hermanas,
que aunque sean religiosas, también son hijas de Adán pecador, y que deben comer
el pan con el sudor de su rostro.

Responsorio Flp 2,2.3-4; 1Ts 5.14.15.

R/. Dadme esta gran alegría: manteneos unánimes y concordes, con un mismo amor
y un mismo sentir; dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a
los demás. * No os encerréis en vuestro interés, sino buscad todos el interés de los
demás.

R/. Sostened a los débiles, sed pacientes con todos, esmeros siempre en haceros el
bien unos a otros y a todos. * No os encerréis.

Oración

Oh Dios, que al beato José Tous, presbítero, diste la gracia de seguir fielmente a tu
Hijo, en la pobreza y humildad de espíritu, y suscitar en la Iglesia la educación cris-
tiana de los niños; concédenos, por sus méritos e intercesión, que profundamente re-
novados, podamos saborear la dulzura de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Congregatio de cultu divino et disciplina sacramentorum
Prot. N. 337/10/L

Congregationis sororum capuccinarum a matre divine pastoris

Textus catalaunicus lectionis alterius Liturgiae Horarum in honorem Beati Iosephi
Tous i Soler, presbyteri

Probatum seu confirmatum.
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Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 10
mensis Aprilis 2010.

† Iosephus Augustinus Do Noia, OP
Archiepiscopus a Secretis.

Congregatio de cultu divino et disciplina sacramentorum
Prot. N. 337/10/L

Comgregationis sororum capuccinarum a matre divini pastoris

Instante Reverenda Matre Belkis Mirtha Román Duarte, Superiorissa Generali
Congregationis Sororum Capuccinarum a Matre Divini Pastoris, litteris die 12 men-
sis Martii 2010 datis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo Pontifice
Benedicto XVI tributarum, textum catalaunicum lectonis alterius Liturgiae Horarum
in honorem Beati Iosephi Tous y Soler, presbyteri, prout in adiecto exstat exemplari,
perlibenter probamus seu confirmamus.

In texto imprimendo mentio fiat de approbatione seu confirmatione ab Apostolica
Sede concessa.

Eiusdem insuper textus impressi duo exemplaria ad hanc Congregationem trans-
mittantur.

Contrariis quibuslibet obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 10
mensis Aprilis 2010.

† Antonius Card. Cañizares Llovera
Praefectus

† Iosephus Augustinus Di Noia, OP
Archiepiscopus a Secretis

Litúrgia de les Hores

Beat Josep Tous i Soler, prevere

Va néixer a Igualada (Barcelona-Espanya) el 31 de març de 1811 i va professar a
l’Ordre Caputxina el 19 de febrer de 1828. Fou ordenat prevere a Barcelona el 24
de maig de 1834. Expulsat del seu convent durant la revolució de1835, va patir pre-
só i exili. Després d’una breu estada a Itàlia es va establir a la ciutat de Tolosa com
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a capellà de les Benedictines del Santíssim Sagrament. Va tornar a Barcelona, però,
com que no s’havia restablert la vida conventual, exercí el seu ministeri sacerdotal
en diverses parròquies, mostrant arreu una vida exemplar i una caritat pastoral ines-
gotable. Veient la situació de desemparament moral i cultural de la infància i joventut,
sobretot femenina, el 1850 va fundar a la vila de Ripoll (Girona-Espanya), l’Institut
de Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor, dedicat a l’educació cristiana de
la infància i la joventut. La Santa Missa va ser el centre de la seva vida interior i el
Senyor el va cridar a Si mentre celebrava l’Eucaristia el 27 de febrer de 1871.

Comú de pastors, o de sants.

Ofici de lectura

Lectura segona

De la Carta Circular del Beat Josep Tous, prevere, a les venrrables Mares i Germanes
Terciàries Caputxines de N.S.P. sant Francesc de la Congregació de la Divina Pastora.
(«Vida i Obra del P. Josep Tous i Soler (Fra Josep d’Igualada», per E. Ros Leconte,
Barcelona 1985, pp. 309-394).

Regna pau, tranquil·litat i harmonia

No podem pas fer altra cosa, sinó viure contents en el Senyor pels bons resultats que
la Santa Visita ha aconseguit, ja que ens ha fet adonar que en la nostra Congregació
resta ferma l’observança de la Santa Regla i de les disposicions que hem donat en al-
tres ocasions i que entre les Germanes regna aquella pau, tranquil·litat i harmonia que
s’adiuen amb les veritables esposes de Jesucrist i que el Senyor, en el seu Evangeli,
ens mana que tinguem. Sí, estimadíssimes Germanes, la caritat, la pau, l’harmonia i
la unió santa entre les unes i les altres és el que fa que el claustre esdevingui un pa-
radís de delícies on sojorna de bon grat el celestial Espòs.

Per tant, exhortem a totes les nostres Germanes que s’afanyin a abrandar-se d’amor
a Jesús en la santa oració, a unir-se per amor amb el celestial Espòs de les ànimes
pures, a fi que, unides amb l’amable Jesús, que és Rei pacífic, regni en totes vosaltres,
la pau, la caritat i la santa unió. Quan dins el cor hi ha amor de Déu, hi ha veritable
humilitat i, quan hi ha veritable humilitat, hi ha obediència. I és per això que mai no
recomanarem prou fins a quin punt els cal, a totes les Germanes, que siguin obedients.

Exhortem totes les Germanes que siguin precises en els exercicis devots i, al mateix
temps, en desitgin el seu profit espiritual. Per això, al llarg del dia, si més no al toc
de les hores, després d’haver resat devotament l’Avemaria, que mirin d’enlairar el
cor a Déu amb una fervent jaculatòria, tot oferint-li el treball o l’ocupació que tin-
guin entre mans.

El Senyor ens diu, en la Sagrada Escriptura, que ens hem de recordar de santificar
el dia de festa. Per aquest motiu, ordenem que, les Mares i les Germanes, a més a
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més, d’oir missa amb plena devoció i de combregar amb el més possible fervor, de-
diquin algunes estones a la lectura espiritual, i les mestres aprofitaran alguna estona
en la preparació dels estudis de la setmana.

Cal que recordin les nostres Germanes aquell passatge del Sant Evangeli on veiem
que el Senyor renya els seus deixebles perquè impedien que els infants se li acos-
tessin, i ho fa amb aquelles paraules tan emotives: «Deixeu que els infants vinguin
a mi i no els ho impediu, perquè el regne del cel és dels qui són com ells». Aquestes
santíssimes paraules, atès que han sortit dels llavis de l’amable Jesús, cal que si-
guin meditades tothora per les Germanes encarregades de l’ensenyament, tenint pre-
sent la bellesa i el candor de les ànimes de les nenes més petitones i com en són, d’es-
timades, als ulls divins per la seva innocència.

Per les entranyes de Jesucrist i amb la més gran efusió del nostre cor, preguem, per
tant, a totes les Superiores locals que s’estimin les nenes pobres, que admetin a les
classes totes les que es presentin, mentre el local i les classes ho permetin; i això,
ho tornem a repetir, sense excloure ni deixar de banda les nenes pobres que no pu-
guin pagar la mesada.

No han de tenir por, no, les nostres Germanes, per si els pot faltar el sosteniment
necessari, ja que serà, ben al contrari, Nostre Senyor, per amor del qual faran aquest
obsequi, qui les omplirà de benediccions espirituals i temporals. I, si són fidels a Déu
i compleixen les promeses que li han fet, Ell mateix mourà els cors dels devots i be-
nefactors perquè les ajudin amb les seves almoines.

Pot ser que n’hi hagi alguna que pensi que l’ensenyament de les nenes és una cosa
pesada i que s’oposa a l’esperit de devoció que tant demana que es tingui el N.S.P.
Sant Francesc. Cal, però, que s’adonin aquelles que puguin pensar així, que l’ensen-
yament és la finalitat d’aquest Institut i que les Germanes d’aquesta Tercera Ordre de
Penitència del N.S.P. Sant Francesc són cridades per Déu per tal que facin entre les
nenes, el que la Sagrada Religió de Pares Capuxins feia abans i fa actualment en di-
verses parts del món, és a dir, que són cridades a la vida mixta de contemplació i
d’acció, de treball i d’oració, de vessar en el tendre cor de les nenes els sants pensa-
ments i els devots afectes que Déu els ha comunicat en la santa oració. Aquest és l’es-
perit de la Regla que les Germanes han professat. A més a més, cal que les nostres
Mares i Germanes pensin que, per més que siguin religioses, també són filles d’Adam
pecador i que han de menjar el pa amb la suor del seu front.

Responsari Fl 2,2.3-4; 1Te 5,14-15.

R/. Us suplico que em doneu plenament el goig de veure-us units per uns mateixos
sentiments. Mireu els altres amb humilitat i considereu-los superiors a vosaltres ma-
teixos. * Que ningú no es guiï pels propis interessos, sinó que miri pels altres.

V/. Feu-vos càrrec dels febles, tingueu paciència amb tots. Procureu que tothom pro-
curi sempre el bé dels altres a dintre i a fora de la comunitat. * Que ningú.
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Oració

Oh Déu, vós concedíreu al Beat Josep Tous, prevere, la gràcia de seguir fidelment
el vostre Fill en la pobresa i la humilitat, i suscitar en l’Església l’educació cristiana
dels infants; concediu-nos, pels seus mèrits i per la seva intercessió, que, renovats to-
talment, assaborim la dolcesa del vostre amor. Per nostre Senyor Jesucrist.

Congregatio de cultu divino et disciplina sacramentorum
Prot. N. 208/10/L

Congregationis sororum capuccinarum a matre divini pastoris

Instante Reverenda Matre Belkis Mirtha Román Duarte, Superiorissa Generali
Congregationis Sororum Capuccinarum a Matre Divini Pastoris, litteris die 12 men-
sis Martii 2010 datis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo Pontificie BE-
NEDICTO XVI tributarum, perlibenter concedimus, ut in Calendarium propium
eiusdem Congregationis celebratio Beati Iosephi Tous i Soler, presbyteri, inseri va-
leat, die 27 mensis Maii festae quotannis peragenda.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 10
mensis Maii 2010.

† Antonius Card. Cañizares Llovera
Praefectus

† Iosephus Augustinus Di Noia, OP)
Archiepiscopus a Secretis. 

Anexo al Prot. 208/10/L

27 de mayo

Beato José Tous y Soler, presbítero y fundador

Fiesta

Antífona de entrada Jr. 17, 7-8

Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza;
Será un árbol plantado junto al agua, que junto a las corrientes echa raíces;
Cuando llegue el estío no lo sentirá.
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Se dice Gloria.

Oración colecta

Oh Dios, que el beato José Tous, presbítero,
diste la gracia de seguir fielmente a tu Hijo,
en la pobreza y humildad de espíritu,
y suscitar en la Iglesia la educación cristiana de los niños; 
concédenos, por sus méritos e intercesión,
que profundamente renovados,
podamos saborear la dulzura de tu amor.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración sobre las ofrendas

Señor, por esta oblación que te presentamos
en la fiesta del beato José Tous,
concédenos los bienes de la paz y la unidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Antífona de Comunión Sal 41,2

Como busca la cierva corrientes de agua,
así mi alma te busca a ti, Dios mío.

Oración después de la Comunión

Reanimados por estos sacramentos, te rogamos, Señor, humildemente
que, a ejemplo del Beato José Tous,
nos esforcemos en dar testimonio de aquella misma fe que él profesó en su vida,
y en llevar a la práctica todas sus enseñanzas.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración colecta aprobada: Prot. N. 207/10/L; el resto tomado del Misal Romano.

Leccionario

27 de mayo

Beato José Tous y Soler, prebítero y fundador

Fiesta
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Primera Lectura

Llamamiento a la unidad 

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios 4,1-6

Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis
Como pide la vocación a la que habéis sido convocados.

Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos,
Sobrellevaos mutuamente con amor;
esforzados en mantener la unidad del Espíritu
con el vínculo de la paz.

Un solo cuerpo y un solo Espíritu,
como una sola es la esperanza
de la vocación a la que habéis sido convocados.

Un señor, una fe, un bautismo.
Un Dios, Padre de todo,

que lo trasciende todo,
y lo penetra todo,
y lo invade todo. 

Palabra de Dios

Salmo Responsorial Sal 22,1-3ª.3b-4.5-6 (R.1)

R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.

El Señor es mi pastor,
nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas.

R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.

Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tu vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.

R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.

Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
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me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.

R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.

Aleluya Jn 10,27

R/. Aleluya.
Mis ovejas oyen mi voz,
dice el Señor,
y yo las conozco, y ellas me siguen.
Aleluya

Evangelio

Jesús bendice a los niños

† Lectura del santo evangelio según San Marcos 10,13-16.

En aquel tiempo, le acercaban a Jesús unos niños para que los tocara, pero los dis-
cípulos les regañaban.
Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo:
—«Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son como
ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un
niño, no entrará en él».
Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.

Palabra del Señor.
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Penitenciaría Apostólica

Concesión de un Año Jubilar a la Congregación de Carmelitas
Misioneras Teresianas

Luisa Ortega Sánchez, Superiora General de la Congregación de Carmelitas Misio-
neras Teresianas y Cecilia Andrés Fernández, Superiora General de la Congregación
Carmelitas Misioneras, renovando sus sentimientos de fidelidad y veneración hacia
Vuestra Santidad, humildemente exponen:

El día 29 de diciembre de 1811, en Aytona, diócesis de Lérida, nació y entró a for-
mar parte del pueblo de Dios por el Bautismo Francisco de Jesús María y José, en
el siglo Francisco Palau y Quer, Fundador de las mencionadas Congregaciones. En
íntima unión con Dios y continua contemplación de las verdades eternas, desarrolló
una actividad apostólica infatigable, afrontó toda clase de peligros y persecuciones,
se prodigó con paterno amor en obras de caridad y de dirección espiritual. Su fer-
vorosa piedad eucarística y su devoción a la Virgen María le impulsaron a luchar va-
lientemente contra el poder de las tinieblas y a prodigarse con todas sus fuerzas en la
difusión del reino de Dios. Lleno de méritos murió santamente en Tarragona el día
20 de marzo de 1872. Luego, el Siervo de Dios Juan Pablo II, Vuestro Predecesor, lo
proclamó Beato el día 24 de abril de 1988 en la Basílica de San Pedro.

Para conmemorar dignamente este segundo centenario, tendrán lugar, en los sitios
santificados por la presencia del Beato Palau, particulares celebraciones e iniciativas
religiosas, distribuidas entre el próximo día 29 de diciembre y el día 29 de diciembre
del año 2011; con ello se pretende, en primer lugar, que, tanto para las mismas
Religiosas Carmelitas como para los fieles, el ejemplo de santidad del Beato Palau y
su intercesión comporten un aumento de Fe, Esperanza y Caridad, y la renovación
de sus sentimientos de amor y de obediencia hacia Vuestra Santidad, Vicario de
Cristo en la tierra.

Para que estos frutos espirituales sean más copiosos, las Rev. mas Suplicantes implo-
ran confiadamente de Vuestra Santidad el don de las Indulgencias en forma de
Jubileo. Et Deus, etc.

El día 11 de mayo de 2010

LA PENITENCIARIA APOSTOLICA, por disposición del Sumo Pontífice, conce-
de que, cumpliendo con exactitud las condiciones acostumbradas (Confesión sacra-
mental, Comunión eucarística y oración según las intenciones del Sumo Pontífice),
puedan lucrar la Indulgencia plenaria, aplicable en forma de sufragio a las almas del
Purgatorio, todos los fieles que, sinceramente arrepentidos, visiten devotamente al
menos un lugar sagrado Palautiano en forma de peregrinación y allí participen con
devoción en alguna función conmemorativa, o dediquen un congruo espacio de tiem-
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po a la meditación, que habrán de concluir con la recitación del Padrenuestro, el
Credo, y una invocación a la Santísima Virgen María y al Beato Francisco de Jesús
María y José Palau y Quer:

a. Aytona (Lérida), Parroquia de San Antolín; b. Barcelona, iglesias de San Agustín
y San Ginés dels Agudells; c. Ibiza, iglesia Catedral y parroquias de San José y de la
Virgen del Carmen; d. Menorca, iglesia Catedral; e. Caylus (Montauban) Francia,
Santuario Notre Dame de Livrón; f. Tarragona, capilla santuario Monte Carmelo,
donde reposan los restos del Beato. 

Las personas que participen devotamente en las celebraciones litúrgicas en honor del
Beato Francisco Palau, en las comunidades de Carmelitas Misioneras Teresianas y
Carmelitas Misioneras, podrán lucrar indulgencia plenaria:

a. El día 29 de diciembre de 2010, en que se abrirá solemnemente el año jubilar en
la iglesia catedral de Barcelona; b. el día 20 de marzo de 2011, nacimiento al Cielo
del Beato Francisco Palau; c. El día 7 de noviembre de 2011, fiesta del Beato; d. El
día 29 de diciembre de 2011, en que se clausura solemnemente el año jubilar en la
iglesia Parroquial de San Antolín, en Aytona.

Los ancianos, enfermos, y cuantos por un grave motivo no puedan salir de casa, tam-
bién podrán lucrar la Indulgencia plenaria, con la intención de cumplir apenas les
sea posible las tres condiciones acostumbradas, uniéndose espiritualmente a celebra-
ciones jubilares o peregrinaciones, ofreciendo a Dios misericordioso sus sufrimien-
tos por mediación de María. 

Y para que la caridad pastoral facilite a los fieles el acceso al perdón divino me-
diante las llaves de la Iglesia, esta Penitenciaría recomienda encarecidamente a to-
dos los sacerdotes que tengan las debidas licencias para oír confesiones, que se mues-
tren generosamente disponibles a administrar el sacramento de la Penitencia en los
lugares jubilares Palautianos.

Este decreto tiene valor durante todo el jubileo del Beato Francisco Palau. Sin que
obste nada en contra.

† Fortunatus Baldelli
Archiep. Tit. Mevaniensis, Paenitentiarius Maiar

† Ioannes Franciscus Girottí, O.R.M.Conv.
Ep. Tit. Metensis, Regens
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Prelat

Decrets

Decret 07/10.—Barcelona, 23 de maig de 2010, Solemnitat de Pentecosta.

Atesa la necessitat d’adequar l’atenció pastoral als canvis demogràfics, socials i re-
ligiosos que hi concorren;

Donat que correspon al Bisbe Diocesà disposar tot allò relacionat a la organit-
zació eficaç en parròquies de la porció del Poble de Déu que li ha estat encoma-
nada;

Comptant amb les aportacions de les reunions arxiprestals de preveres i dels consells
pastorals arxiprestals;

Escoltat el parer favorable del Consell Presbiteral i comptant amb la col·laboració del
Consell Episcopal; 

PEL PRESENT establim en aquest moment les catorze agrupacions parroquials se-
güents:

A la Zona Pastoral 1:

• Agrupació de les parròquies de Santa Madrona i de Sant Salvador d’Horta de Bar-
celona.

• Agrupació de les parròquies de Sant Llorenç i de la Mare de Déu de la Medalla Mi-
raculosa de Barcelona.

• Agrupació de les parròquies de la Mare de Déu del Pilar i de Sant Eugeni I Papa
de Barcelona.

• Agrupació de les parròquies de la Preciosíssima Sang i de Sant Domènec de Bar-
celona.

• Agrupació de les parròquies de Patriarca Abraham i de Sant Francesc d’Assís de
Barcelona
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• Agrupació de les parròquies del Santíssim Sagrament i de Sant Lluís Gonzaga de
Barcelona.

• Agrupació de les parròquies de Sant Paulí de Nola i de Sant Pere Ermengol de Bar-
celona.

A la Zona Pastoral 2:

• Agrupació de les parròquies de Sant Miquel dels Sants i de Sant Carles Borro-
meu de Barcelona

• Agrupació de les parròquies de Sant Ildefons i de la Verge del Pilar de Cornellà de
Llobregat.

A la Zona Pastoral 3:

• Agrupació de les parròquies de Santa Maria i de la Mare de Déu de Lourdes de Ba-
dalona.

• Agrupació de les parròquies de Santa Clara, de Sant Francesc d’Assís i del Sant
Crist de Badalona.

• Agrupació de les parròquies de Sant Cebrià de Tiana i de Sant Joan de Montgat.

• Agrupació de les parròquies de Santa Maria i de Sant Joaquim de Santa Coloma
de Gramenet.

A la Zona Pastoral 4:

• Agrupació de les parròquies de Sant Pere i de la Mare de Déu del Pilar del Masnou.

I perquè les esmentades agrupacions parroquials contribueixin a una millor atenció
pastoral, a un treball més conjuntat entre les parròquies i a un renovat dinamisme evan-
gelitzador, ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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Decret 08/10.—Barcelona, 1 de juny de 2010

Atesa la petició que ens ha presentat l’associació HERMANDAD DE NUESTRA
SEÑORA DE LA FUENSANTA, amb domicili a Sabadell, per tal de passar a de-
pendre de la jurisdicció del Sr. Bisbe de Terrassa;

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

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

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Decret 09/10.—Barcelona, 8 de juny de 2010 

A fi que es puguin tramitar els afers que es presentin en aquesta cúria arxidiocesana
durant la nostra absència i dels nostres col·laboradors immediats degut a la celebra-
ció a Roma de la clausura de l’any sacerdotal;

PEL PRESENT decret, a tenor del cànon 131§1 del Codi de Dret Canònic, concedim
al Rvdm. Sr. Joan Galtés Pujol, Vicari Episcopal, potestat ordinària delegada per
l’àmbit de tota l’Arxidiòcesi durant els dies que duri la nostra absència.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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Decret. 10/10.—Barcelona, 8 de juny de 2010

Vist l’expedient instruït en aquesta cúria arxidiocesana a instància del Rvd. Sr. Eve-
lio Moreno Palacios, prevere de la diòcesi de La Guaira (Venezuela), per a la seva in-
cardinació en aquesta Arxidiòcesi de Barcelona, on resideix des de fa alguns anys,
amb llicència del seu Rvdm. Prelat;

Atès que l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de La Guaira ha concedit a l’esmentat prevere
l’excardinació perpètua i absoluta d’aquella diòcesi en lletres expedides el 13 de maig
de 2010;

Donat que s’acompleix el que requereix el cànon 269 del Codi de dret Canònic res-
pecte a la incardinació de preveres que pertanyen a una altra jurisdicció;

PER AQUEST DECRET, vist el resultat de les diligències practicades a aquest efec-
te i observades les degudes formalitats canòniques, decretem la incardinació perpè-
tua i absoluta del Rvd. Sr. Evelio Moreno Fuentes en aquesta arxidiòcesi de Barce-
lona per al seu servei, segons les normes canòniques.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Decret 11/10.—Barcelona, 21 de juny de 2010

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

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

Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de
la parròquia.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.
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† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Decret 12/10.—Barcelona, 21 de juny de 2010

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

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

Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de
la parròquia.

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

Decret 13/10.—Barcelona, 21 de juny de 2010

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

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

Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de
la parròquia.
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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

Cartes

Carta a nuestros hermanos Enrique y Jorge

Cuando el 21de abril de 1957, el Papa Pío XII invitaba en la encíclica Fidei Donum
a un diálogo evangelizador con el mundo, especialmente a África. Muchos sacerdo-
tes comprendieron un llamado dentro de la Iglesia a salir desde sus tierras origina-
rias para salir al «nuevo mundo».

Así lo sintieron el P. Enrique Olivé y el padre Jordi Jorba, quienes dejando en Bar-
celona a sus respectivas familias, vinieron a América, y en concreto al norte de Chi-
le a prestar sus servicios pastorales. Fue Mons. Francisco de Borja, que en ese mo-
mento era Administrador Apostólico de Calama, quien les mostró la cruda realidad
de esta Iglesia que crecía en el desierto de Atacama.

Con toda disponibilidad nuestros hermanos sacerdotes llegaron a vivir en ese mo-
mento cuando todavía Calama no era Prelatura. Luego vino un equipo de otros sa-
cerdotes catalanes a nuestra comuna que con su ejemplo y testimonio sacerdotal,
no solo entraron en el diálogo fecundo del Evangelio, sino que hicieron crecer la
evangelización en estos confines del mundo.

Hoy, cuando nuestra Iglesia de Calama se reviste de vida adulta, cuando su nombre
se inscribe en la memoria de la historia de la Iglesia, como diócesis San Juan Bau-
tista de Calama, es justo y necesario reconocer a estos hermanos nuestros que han vi-
vido largamente con nosotros. 

En primer lugar a nuestro Padre Enrique, tan conocido y querido por nuestra comu-
nidad loína, testigo privilegiado de la vida de nuestra Iglesia local por cuarenta y sie-
te años de trabajo entre nosotros. Administrador diocesano por dos oportunidades en
el gobierno de la Iglesia de Calama, y hoy como Vicario General de nuestra nueva
diócesis. Párroco de la Catedral San Juan Bautista, luego lo es de la Parroquia San
Pablo, y más tarde hasta hoy, de la Parroquia El Salvador, en Chuquicamata y ahora
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en Calama. Asesor desde hace más de treinta años de la Renovación en el Espíritu.
Fundador del Hogar de Ancianos «Mi Hogar» donde se da cobijo cristiano a los an-
cianos más desposeídos de nuestro entorno. Conocidísimo entre los más humildes,
es un sacerdote respetado largamente por todos nosotros y tiene todo nuestro cariño
y admiración.

A su vez, nuestro padre Jordi, que también llegó a nuestras tierras loínas hace cua-
renta y siete años, estuvo ligado ampliamente como rector de nuestro Instituto Obis-
po Silva Lezaeta, por nueve años, forjando con su testimonio sacerdotal una comu-
nidad educativa que hasta hoy recuerdan su impronta. Luego retornó a Barcelona con
el espíritu de la Misión a las gentes, y estuvo encargado del departamento de misio-
nes de su Iglesia particular, con una dotación de casi cincuenta sacerdotes misione-
ros en África y América, les acompañó con su trabajo y visitas por muchos años.
En el año 2000 regresa a Chile, en particular a nuestra comuna, para ser un párroco
más, en uno de los barrios más humildes y sencillos desde la Parroquia Asunción
de la Virgen.

Queridos hermanos sacerdotes, llenos de agradecimiento y gran cariño, esta Iglesia
diocesana que como nunca ha mirado tanto su historia y ha celebrado el paso Sal-
vador del Señor de la vida, que nos impulsa hoy como ayer, a ser sus discípulos y mi-
sioneros, quiere agradecerles profundamente con un obsequio que les entrego, como
obispo y pastor a nombre de toda esta comunidad de hermanos, por vuestra entrega
misionera tan generosa. Les invito a pasar adelante a recibir este regalo.

† Mons. Guillermo Vera Soto
Obispo de Calama

Calama, 29 de Mayo de 2010

Carta del Sr. Cardenal Arquebisbe al Sr. Bisbe de Calama (Xile)

Excvmo. Y Rvdmo. Mons. Guillermo Vera Soto
Obispo de Calama.
Chile.

Querido Sr. Obispo,

Deseo agradecerle muchísimo la carta que ha dirigido a dos sacerdotes de su dióce-
sis que lo son también de Barcelona y que están trabajando con mucho celo pasto-
ral en esa querida diócesis de Calama. Me ha llenado de satisfacción y de emoción
el texto de su carta llena de afecto, de agradecimiento hacia estos dos hermanos que
son de mi curso de Seminario y de ordenación sacerdotal.

Como dice al inicio de su carta, su gesto sacerdotal gestado en los años 1957-1960
le debe mucho a la encíclica «Fidei donum». Para nuestro Seminario de Barcelona
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significó muchísimo y se manifestó con la ayuda que muchos sacerdotes apenas or-
denados prestaron a las queridas Iglesias latinoamericanas.

Aprovecho esta oportunidad para expresarle mis mejores sentimientos de estima en
comunión de plegarias,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona.

Barcelona, 8 de junio de 2010.

Carta als responsables de Monestirs masculins i femenins de 
l’arxidiòcesi

Benvolguts / Benvolgudes,

Em plau lliurar-vos aquestes lletres per demanar-vos la vostra participació en la
preparació i realització de la visita apostòlica del Sant Pare Benet XVI a Barcelona
amb motiu de la Dedicació del Temple de la Sagrada Família, el dia 7 de novembre
d’aquest any.

El Sant Pare ha acceptat generosament la invitació que li vaig fer per presidir aques-
ta gran celebració que serà la Dedicació de la Sagrada Família. Això posa en relleu
l’afecte que té el Papa per la nostra ciutat i la nostra arxidiòcesi de Barcelona. Afe-
gir a la llista dels viatges projectats i a les moltíssimes ocupacions seves un nou viat-
ge a Barcelona i a Santiago de Compostela representa pel Sant Pare un sacrifici i un
major esforç. Per tot això, li hem d’agrair moltíssim.

La visita apostòlica de Benet XVI és un autèntic do de Déu que confirmarà la nos-
tra fe, urgirà la nostra caritat i recolzarà la nostra esperança. La presència entre nosaltres
del successor de l’Apòstol Sant Pere, «el dolç Crist a la terra», enriquirà l’apostoli-
citat i catolicitat de la nostra vida cristiana i intensificarà la vida espiritual i pastoral
de les realitats eclesials de l’arxidiòcesi.

Tots hem d’agrair al Sant Pare la seva visita i ens hem de preparar degudament, in-
tensificant el nostre afecte envers la seva persona i la seva missió de Primat de l’Es-
glésia, pregant per totes les seves intencions, renovant constantment els nostres com-
promisos vocacionals i creixent en la solidaritat envers els nostres germans pobres i
necessitats.

Em plau lliurar-vos unes catequesis que pretenen ajudar a preparar-nos per aquesta vi-
sita apostòlica, per tal de conèixer millor el ministeri de Pere i dels seus successors, la
vida cristiana i professional de l’arquitecte genial el Servent de Déu Antoni Gaudí i el
Temple de la Sagrada Família. Hi trobareu també la pregària de la visita i un cartell.
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Us demano la vostra col·laboració en el que és ben peculiar i específic vostre: la
pregària. Pregueu, benvolguts i benvolgudes, perquè la visita pastoral del Sant Pare
Benet XVI sigui molt fructuosa per a la nostra Església diocesana de Barcelona, de
Catalunya, i de tot Espanya, ajudant-nos a posar en pràctica el que necessitem avui
d’una manera especial: que la nostra pastoral diocesana sigui més missionera i més
evangelitzadora. 

Des de la Comissió per a la Visita us tindrem informats i informades sobre aspectes
de la realització d’aquest esdeveniment, a la vegada que estem ben atents als sugge-
riments que ens pugueu fer arribar.

Amb una salutació i benedicció ben cordials en comunió de pregària,

† Lluís Martínez Sistach 
Cardenal Arquebisbe de Barcelona 

Barcelona, 16 de juny de 2010

Carta invitant a la Trobada Internacional de Pregària per la Pau

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pas-
toral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i
professors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesa-
nes.

Benvolguts i benvolgudes,

Em plau enviar-vos amb aquesta carta el tríptic editat per l’Arquebisbat de Barcelo-
na i la Comunitat de Sant’Egidio en què s’ofereix la informació substancial sobre
la propera Trobada Internacional per la Pau, que se celebrarà, ajudant Déu, a la nos-
tra ciutat els dies 3, 4 i 5 d’octubre de 2010, amb aquest lema: «Família de Déu, fa-
mília dels pobles».

Recollint el testimoni de la històrica Jornada de Pregària d’Assís convocada per Joan
Pau II el 27 d’octubre de 1986, la Comunitat de Sant’Egidio ha promogut cada any,
des de 1987, les Jornades Internacionals de Pregària per la Pau, que s’han portat a
terme en diferents ciutats europees i mediterrànies.

Durant aquests anys hi ha hagut una creixent acceptació del que ja s’ha anomenat
com l’esperit d’Assís, que pren com a referència l’esperit de pau, de germanor i
d’amor que inspirà la vida de Sant Francesc, la festa del qual celebrarem el 4 d’oc-
tubre, durant els dies de la propera Trobada de Barcelona.

La nostra ciutat ja va acollir l’any 2001 aquesta Trobada. En el curs de la Trobada de
Cracòvia de primers de setembre de l’any passat, a petició del Dr. Andrea Riccardi,
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vaig tenir el goig d’anunciar que la Trobada de l’any 2010, que és la del 25è aniver-
sari d’aquesta iniciativa, se celebraria a Barcelona i vaig aprofitar l’oportunitat per
fer una primera invitació als representants de les Esglésies cristianes i de les grans
religions mundials. La comunicació i la invitació foren molt ben acollides.

Una munió d’immigrants viu a la nostra arxidiòcesi. Són de diferents ètnies i reli-
gions. Considero que aquesta Trobada Internacional que aplegarà molts líders de
les grans religions del món, pot interessar molt als nostres germans que podran
veure a Barcelona els seus caps religiosos. Penso que la Trobada ens pot ajudar a l’a-
colliment del immigrants que estan amb nosaltres.

Ja des d’ara, doncs, us invito a participar-hi. Per organitzar o disposar de les eines
preparades per a participar a la Trobada de Sant’Egidio, us podeu posar en contacte
amb aquesta Comunitat a la parròquia dels Sants Just i Pastor. Dels materials pre-
parats per a la preparació de la Visita del Sant Pare en rebreu informació propera-
ment.

Aprofito aquesta oportunitat per desitjar-vos un bon estiu i saludar-vos amb tot afec-
te en Crist,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 30 de juny de 2010

Homilies i Al·locucions

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís
Martínez Sistach en la celebració solemne del Corpus Christi a la
S.E. Basílica Catedral de Barcelona, 6 de juny de 2010

Ens hem aplegat aquí a la Catedral procedents de les parròquies, moviments i insti-
tucions diocesanes per celebrar l’Eucaristia en la Solemnitat de Corpus Christi.
Aquesta festa tan arrelada en la nostra tradició religiosa, és la festa de dos amors: l’a-
mor a Jesucrist, realment present en el sagrament de l’eucaristia, i l’amor als germans
que són com altre Crist. El Senyor està present en l’Eucaristia i en cadascun dels ho-
mes i dones que ens envolten.

Corpus Christi és una festa eminentment cristiana, que recorda la institució de l’Eu-
caristia per Jesucrist el Dijous Sant al Cenacle de Jerusalem. És la festa del Cos i
de la Sang de Jesús que ell ens ha deixat com aliment de la vida de fills i filles de
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Déu,que hem rebut pel sagrament del baptisme. Ens ho ha recordat l’apòstol Pau en
la lectura que hem escoltat fent referència a la tradició que ell havia rebut i que ve del
Senyor: Jesús la nit que havia de ser entregat —aquell primer Dijous Sant— prengué
el pa, i, dient l’acció de gràcies, el partí i digué: «Això és el meu Cos, ofert per vos-
altres. Feu això per celebrar el meu memorial». Igualment prengué el calze, havent
sopat, i digué: “Aquest calze és la nova aliança segellada amb la meva sang. Cada ve-
gada que en beureu, feu-ho per celebrar el meu memorial».

En la festa del Corpus Christi agraïm moltíssim al Senyor que ens hagi estimat tant
deixant-nos no només la seva Paraula, sinó també el seu Cos i la seva Sang. I el nos-
tre agraïment es tradueix en amor al Senyor Jesús per correspondre al seu amor
sense límits, i es tradueix també en amor als germans. Per poder combregar el Cos i
la Sang del Senyor es demana la preparació d’estimar Déu i els germans, de no tenir
pecat, perquè el pecat s’oposa a l’amor.

Tots els cristians que mantenim la comunió amb l’Església som invitats a celebrar
l’Eucaristia, sigui quina sigui la nostra procedència i la nostra condició social. Tots
els cristians en qualsevol comunitat cristiana del món es trobem a casa nostra, per-
què l’Església és catòlica, universal i ningú no hi és foraster. Això ho veiem i ho
experimentem en les nostres comunitats parroquials —i avui també aquí aquesta tar-
da— on cristians procedents de diferents països del món es reuneixen junts per ce-
lebrar l’Eucaristia, sagrament de comunió i d’amor. Recordeu el que ens ha dit
l’apòstol: «Ja no hi ha jueu ni grec, ni esclau ni lliure; ni home ni dona, ja que tots
vosaltres sou u en Crist Jesús» (Ga 3,28). Benet XVI afirma que en aquestes parau-
les es percep la veritat i la força de la revolució cristiana, la revolució més profunda
de la història, que s’experimenta precisament entorn de l’Eucaristia.

L’Eucaristia no pot ser mai un fet privat, reservat a persones escollides segons afi-
nitats o amistat. Aquesta tarda no hem decidit amb qui volíem reunir-nos, hem vin-
gut aquí i ens hem trobat uns junts als altres, reunits per la fe i cridats a convertir-nos
en un únic cos, compartint l’únic Pa que és Crist. Per això Corpus Christi ens recor-
da principalment que ser cristians vol dir reunir-se des de tot arreu per estar en la
presència de l’únic Senyor i ser un en Ell i amb Ell. En aquest sentit, el tercer ob-
jectiu del nostre Pla Pastoral Diocesà, consisteix en facilitar la participació dels im-
migrants en les comunitats cristianes. Els immigrants són cristians que providen-
cialment ofereixen a l’Església diocesana de Barcelona l’oportunitat de realitzar més
intensament la seva vocació catòlica, oberta a tot el món.

Corpus Christi es la fiesta de dos amores: Jesús i los hermanos. Como nos pide el
Concilio Provincial Tarraconense del año 1995, hay que revivir la tradición, tan in-
tensamente vivida en los primeros siglos de la Iglesia, de vincular visiblemente la ce-
lebración de la Eucaristía con la caridad fraterna, insistiendo de manera particular en
la relación entre la Fracción del Pan y la comunión cristiana de bienes, en la lógica
que lleva del hecho de compartir los bienes eternos a compartir los bienes tempora-
les, y en la coherencia que impulsa a las Iglesias ricas a abrirse a las necesidades de
las Iglesias pobres (cf. Resolución 77, a).
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Por este motivo se ha unido a la fiesta de Corpus Christi la celebración del Día de
la Caridad, en que Cáritas Diocesana da cuenta de sus actividades y en que se hace
una colecta destinada a esta institución que, como se ha dicho acertadamente, no es
tan sólo una institución de Iglesia, sino que es la misma Iglesia.

El lema de la actual campaña del Día de la Caridad dice así: «Respuestas para los que
más necesitan salir de la crisis económica». Los cristianos, consecuentes de que Je-
sús nos enseña que el amor a Dios y el amor a los hermanos son inseparables, esta-
mos llamados —junto con muchos otros hombres y mujeres de buena voluntad— a
promover obras de solidaridad social, sobre todo en estos momentos de grave crisis
económica con más de cuatro millones de parados, dando así respuestas a los que
más necesitan salir de la crisis.

Cáritas diocesana ha puesto de relieve el alarmante aumento de las personas que acu-
den a ella por primera vez y de las que vuelven después de almenos diez años, fun-
damentalmente por la falta de trabajo y por las muchas familias que no tienen
subsidio de paro. Son muchas las necesidades que han de afrontar las Cáritas parro-
quiales y no siempre se dispone de los medios requeridos. Ante esta situación, el
segundo objetivo de nuestro Plan Pastoral diocesano consiste en crecer en la solida-
ridad ante la crisis económica y es impresionante las iniciativas y la generosidad que
se da en las parroquias e instituciones de Iglesia. No obstante, ante esta grave situa-
ción, la Administración dada la responsabilidad que le corresponde ha de incre-
mentar su capítulo de bienestar social, el reajuste económico no ha de repercutir en
los más necesitados, y es necesario trabajar con mayor coordinación con el trabajo
que realizan las Cáritas y otras instituciones para ayudar mejor y más eficazmente a
las personas necesitadas.

Deseo referirme brevemente a un aspecto constitutivo de la fiesta que celebramos: es
el de caminar con el Señor. Es la realidad manifestada por la procesión que celebra-
remos juntos tras la misa, como una prolongación natural de la misma, avanzando
tras Jesús que es el Camino. Con el don de sí mismo, el Señor nos libera de nuestra
parálisis, nos vuelve a levantar y nos pone en camino con la fuerza de este Pan de la
vida que es la Eucaristía. Como afirma el Santo Padre Benedicto XVI, «la procesión
del Corpus Christi nos enseña que la Eucaristía nos quiere liberar de todo abatimiento
y desconsuelo, quiere volver a levantarnos para que podamos retornar el camino con
la fuerza que Dios nos da a través de Jesucristo».

La Eucaristía es el sacramento del Dios que no nos deja solos en el camino, sino que
se pone a nuestro lado y nos indica la auténtica dirección. Dios nos ha hecho libres,
pero no nos ha dejado solos; se ha hecho él mismo camino y ha venido a caminar jun-
to a nosotros para que nuestra libertad tenga el criterio para discernir el camino justo y
recorrerlo.

Acompañaremos a Jesús Sacramentado durante la procesión adorándolo. Adorar al
Dios de Jesucristo, que se hizo pan partido por amor, es el remedio más válido y ra-
dical contra las idolatrías de ayer y de hoy. Quien se inclina ante Jesús no puede y no
debe postrarse ante ningún poder terreno, por más fuerte que sea. Nosotros los cris-
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tianos sólo nos arrodillamos ante el Santísimo Sacramento, porque en él sabemos y
creemos que está presente el único Dios verdadero, que ha creado el mundo y lo ha
amado hasta el punto de entregar a su unigénito Hijo (cf. Jn 3,16).

Con Sumo gozo, el día 7 de noviembre de este año, el Santo Padre Benedicto XVI
vendrá a Barcelona para dedicar el Templo de la Sagrada Familia. Su visita apostó-
lica pone de relieve su afecto hacia nosotros. Él vendrá a confirmarnos en la fe y él
presidirá la Eucaristía en aquel magnífico templo. Queremos desde ahora agradecerle
al Santo Padre este gesto de benevolencia preparándonos con la oración, el cumpli-
miento de nuestros compromisos en la Iglesia y en la sociedad y con la creciente
solidaridad con los pobres y necesitados. Encomendemos esta visita para que dé mu-
chos frutos espirituales y pastorales y acojamos todos al Papa por las calles de Bar-
celona y vayamos con el Papa a la Sagrada Familia.

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la Missa de cloenda de l’Any Sacerdotal i ordenació de sis pre-
veres. Santa Maria del Mar, 13 de juny de 2010

Ens hem aplegat en aquesta bellíssima basílica de Santa Maria del Mar que hem om-
plert de gom a gom, per celebrar l’Eucaristia dominical, i per fer junts la cloenda de
l’Any Sacerdotal que hem viscut en l’Església amb motiu del 150 aniversari de la
mort de Sant Joan Maria Vianney, rector d’Ars i patró dels rectors. I la joia del nos-
tre presbiteri diocesà i de la nostra Església diocesana és ben palesa perquè en aques-
ta Eucaristia seran ordenats sis nous preveres, els diaques Ramon Batlle, Joan Bal-
cells, Joan García, Sergi Notó, Jordi Patiño i el franciscà Xavier Calpe.

És un autèntic do de Déu que volem agrair-li amb l’acció de gràcies que és l’Euca-
ristia. Ho fem en un diumenge que la Paraula de Déu que hem escoltat ens parla de
l’amor misericordiós del Senyor perdonant els nostres pecats i de l’amor a Déu que
hem de tenir sentint-nos estimats i perdonats per Ell.

L’Any Sacerdotal ens ha ajudat a tots –preveres i fidels- a reflexionar sobre la neces-
sitat imprescindible del ministeri sacerdotal, que té unes funcions específiques en la
realització de la missió de l’Església i que es complementa amb el que tot batejat
ha de realitzar per contribuir a l’acompliment de la missió de l’Església.

A mida que participem més en les comunitats cristianes i coneixem més el que és
propi i específic dels laics cristians, descobrim més i amb major claredat el que
és propi i específic del ministeri sacerdotal i la seva necessitat perquè l’Església
pugui oferir als laics cristians tot el que necessiten per viure la seva vida cristiana i
assolir la primera i fonamental vocació de tot batejat que és la vocació a la santedat,
és a dir, a la perfecció de la caritat.

Benet XVI en l’homilia de cloenda de l’Any Sacerdotal, ens ha dit que «el sacerdot
fa allò que cap ser humà pot fer per si mateix: pronunciar en nom de Crist la parau-
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la d’absolució dels nostres pecats. Pronunciar sobre les ofrenes del pa i del vi les pa-
raules d’acció de gràcies de Crist, que són paraules de transsubstanciació, paraules
que el fan present a Ell mateix, el Ressuscitat, el seu Cos i la seva Sang, transformant
així els elements del món; són paraules que obren el món a Déu i l’uneixen a Ell».

En la vida de cada cristià i de cada sacerdot hi veiem una manifestació constant de
l’amor del Senyor. Tota vocació cristiana —laïcal, sacerdotal i consagrada— és
font de l’amor de Déu als cridats, a l’Església i a la humanitat. Això ens fa entendre
la vida cristiana amb l’única clau que la interpreta degudament, amb la clau de l’a-
mor de Déu als homes i de l’amor dels homes a Déu. El nostre ministeri sacerdotal
neix de l’amor de Déu. És ben evident que el Senyor ens ha escollit per amor. Per
això la consciència de ser ministres de Jesucrist —els qui ja ho som i els qui ho se-
reu avui per l’ordenació sacerdotal— comporta també la consciència agraïda i joio-
sa d’una gràcia singular rebuda del Senyor: la gràcia d’haver estat escollit gratuïta-
ment per Jesucrist com a «instrument viu» de la seva obra de salvació. Aquesta
elecció manifesta l’amor del Senyor a tot sacerdot.

El nostre ministeri sacerdotal només el podem entendre degudament nosaltres i els
fidels i viure’l nosaltres amb plenitud i ser valorat pels fidels, des de l’amor al Senyor
i als germans. És la caritat pastoral la que caracteritza l’exercici del ministeri sacer-
dotal. Aquesta caritat és l’amor amb què nosaltres, sacerdots, imitem el Crist en la
donació de si mateix i en el seu servei. No és només allò que fem, sinó la donació de
nosaltres mateixos, el que mostra l’amor de Crist a l’Església i a la humanitat. El sa-
cerdot, amb la caritat pastoral, és capaç d’estimar l’Església universal i diocesana i
aquella porció de l’Església que li ha estat confiada amb el lliurament d’un espòs en-
vers la seva esposa.

Els sacerdots som conscients de les dificultats pastorals, de la fatiga interior i física
per la sobrecàrrega de treball, no sempre compensada amb saludables períodes de re-
cés espiritual i de descans just. Sovint constatem el vent de la secularització que
torna erm el terreny en què s’havia sembrat amb tants esforços. Una cultura àm-
pliament secularitzada que tendeix a homologar el sacerdot amb les pròpies catego-
ries de pensament, desposseint-lo de la seva dimensió mistèrico-sagramental fona-
mental, és fortament responsable d’aquesta situació. Malgrat això, hi ha en els
sacerdots, i també en els qui avui seran ordenats, l’actitud d’afrontar positivament
els desafiaments difícils de l’actual conjuntura històrica per tal d’assolir i viure
amb plenitud i amb alegria la pròpia identitat, com ens deia Joan Pau II: «certament
que tenim les nostres creus —i que no som els únics que les tenim!—, però els dons
rebuts són tan grans que no podem deixar de cantar des de la major fondària del cor
el nostre Magnificat» (Carta als sacerdots en oració del Dijous Sant de 2005, n. 2).

Molt estimats sacerdots, a l’hora d’anunciar l’evangeli de Jesús i de promoure el crei-
xement del Regne, res ni ningú ens poden desencisar ni frenar el nostre entusiasme. Els
homes i les dones d’avui volem trobar en el sacerdot un home de Déu que digui com
Sant Agustí: «La nostra ciència és Crist, i la nostra saviesa també és Crist» (De Trini-
tate, 13, 19, 24: Obras de San Agustín, V, BAC, Madrid 1956, 759). La nostra prime-
ra i principal col·laboració a l’acció del Senyor i de l’Esperit és la nostra vida espiri-
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tual i la nostra santedat personal. El Senyor i l’Església necessiten sacerdots identifi-
cats amb la paraula de Jesús, impregnats i enardits pel seu mateix Esperit, profunda-
ment identificats amb la tradició i la vida de l’Església, dedicats amb entusiasme i ge-
nerositat a l’exercici del ministeri apostòlic al servei del seu Poble i de la societat.

Avui, com sempre, els veritables profetes són probablement les persones capaces
de fer brollar l’alegria i l’esperança en el cor dels qui sofreixen, dels qui se senten an-
goixats, dels qui cerquen inquiets. Potser per no saber entendre prou bé la seriositat
de l’Evangeli i l’experiència de la creu, ens hem oblidat massa de somriure. I, tan-
mateix, el món no espera pas de nosaltres gestos espectaculars ni paraules eloqüents,
sinó més aviat serenor i joia, que manifesti la nostra convicció que Déu ens estima i
ha vingut a salvar-nos. Jesús ha ressuscitat i aquest és el fonament de la nostra ale-
gria i de la nostra esperança. Joan ens diu que després de la resurrecció els deixebles
s’alegraren de tornar a veure el Senyor. Portem sempre en el nostre cor aquestes pa-
raules de Jesús: «Demaneu i rebreu, i la vostra joia serà completa» (Jn 16,24). El món
té dret a la nostra joia i alegria, perquè té dret al testimoniatge de la resurrecció de
Jesús. L’Església pasqual volguda per Crist ha de ser una Església amarada de joia,
robusta, profunda i encomanadissa. En aquesta Església, els sacerdots han d’irradiar
la joia pasqual del nostre ministeri. En aquella homilia del Papa Benet XVI ens ha
dit que calia «despertar l’alegria que Déu estigui tant a prop de nosaltres i la gratitud
pel fet que Ell es confiï a la nostra debilitat».

Perquè, com ha continuat dient el Papa, el sacerdoci «és un sagrament: Déu es val
d’un home amb les seves limitacions per estar, a través d’ell, present entre els homes
i actuar a favor seu. Aquesta audàcia de Déu, que malgrat conèixer les nostres debi-
litats, considera els homes capaços d’actuar i presentar-se en lloc seu, aquesta audà-
cia de Déu és realment la major grandesa que s’amaga en la paraula “sacerdoci”».

L’ordenació d’aquests nous preveres és una manifestació de l’amor de Déu a l’Esglé-
sia i també a la nostra arxidiòcesi. El Senyor la beneeix perquè l’estima. Tots els dio-
cesans hem de tenir una actitud d’amor envers la nostra Església diocesana, reco-
neixent les meravelles que Déu fa a través d’ella, les moltes realitzacions i iniciatives
que s’estan fent moguts tots per l’Esperit. Veure-la amb aquests ulls és estimar-la com
la nostra Mare, és també una exigència de veritat i de justícia per tot el que Déu hi fa
a través del treball dels sacerdots, diaques, religiosos i laics.

Fem avui la cloenda de l’any Sacerdotal i és moment per donar gràcies a Déu pel
do dels sacerdots d’arreu del món i de la nostra diòcesi i agrair als sacerdots el seu
servei de bons pastors, constant i generós. Amb goig em faig portaveu de l’agraïment
de tota l’arxidiòcesi als nostres sacerdots per aquest servei imprescindible que rea-
litzen, de l’afecte dels fidels i de la seva pregària perquè trobin sempre en Jesús
Bon Pastor fortalesa i consol per continuar exercint el seu ministeri sacerdotal. Tant
de bo que aquest Any Sacerdotal ens hagi fet prendre a tots —sacerdots i fidels—
major consciència de treballar en la pastoral vocacional i de la necessitat prioritària
de la pregària per les vocacions sacerdotals. Aquests nous sacerdots manifesten que
en la seva vocació hi ha tingut un paper important la família, la parròquia, els sacer-
dots, l’escola i els moviments. Gràcies a tots per haver-hi col·laborat.
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Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en
la Missa de Sant Tomàs More, Patró dels polítics. Basílica de la Ma-
re de Déu de la Mercè, 15 de juny de 2010

Ens hem aplegat en aquesta entranyable Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, Pa-
trona de Barcelona, per celebrar l’Eucaristia commemorant Sant Tomàs More, Patró
dels polítics, vosaltres, que viviu l’activitat política com una vocació. El nostre
Sant màrtir fou un home molt influent en el seu temps. Nascut l’any 1478, essent can-
celler del Regne, rebé la corona del martiri l’any 1535 per ordre del rei d’Anglater-
ra Enric VIII, per negar-se a reconèixer la dissolució del matrimoni reial. Les exigèn-
cies de la seva consciència passaren per damunt dels desigs del seu monarca. Fou
l’amor i el servei a la veritat que fa lliures es homes el que portà a Tomàs More al
martiri. Fou la mateixa actitud de tots els màrtirs cruents i incruents d’avui i de sem-
pre: cal obeir Déu abans que els homes. El nostre Sant patró no estigué aferrat ni al
càrrec ni a la vida i per això va servir fidelment al bé comú del seu país, servant sem-
pre les exigències de la veritat i de la justícia. I això ho va fer també i principalment
per la seva condició de polític cristià i per la seva unió amb Jesucrist, tal com ens
ha dit avui Sant Pere: «Més aviat alegreu-vos de poder compartir els sofriments de
Crist: també el dia que es revelarà la seva glòria desbordareu d’alegria» (1Pe 4,13). 

De la vida i del martiri de Sant Tomàs More brolla un missatge que a través dels se-
gles parla als homes de tots els temps de la inalienable dignitat de la consciència, la
qual, com recorda el Concili Vaticà II, «és el nucli més secret i el sagrari de l’home,
en el qual hi està només Déu i la seva veu ressona en el més íntim de la consciència»
(Gaudium et spes, 16). Precisament pel testimoniatge, ofert fins al vessament de la
seva sang, de la primacia de la veritat sobre el poder, el nostre sant Patró és venerat
com exemple perenne de coherència moral.

En el context actual de la nostra societat cal posar en relleu la importància del ser-
vei que presten els polítics que imiten aquelles actituds i virtuts de Sant Tomàs Mo-
re. La política és, certament, molt necessària per tal d’aconseguir el bé comú de la
societat. Per això cal recordar aquestes paraules del Concili Vaticà II: «L’Església
considera digna de lloança i d’atenció la tasca dels qui es consagren al servei dels ho-
mes per al bé comú i accepten les càrregues d’aquest servei».

Fou el Papa Pius XI, el Papa de l’Acció Catòlica, qui va dir que el camp de la políti-
ca és el terreny de la més àmplia caritat, i va parlar de la «caritat política», la qual no
es limita a suplir les deficiències de la justícia o a denunciar les injustícies, sinó que
fa més que això. En el document episcopal «Els catòlics en la política» es descriu
aquesta «caritat política» amb aquests termes: «Es tracta d’un compromís actiu i ope-
rant, farcit de l’amor cristià als altres homes considerats com a germans, a favor d’un
món més just i més fratern, amb especial atenció a les necessitats dels més pobres».

Ningú no pot negar que aquest compromís polític que heu assumit té una gran dig-
nitat moral, i quan és exercit com un acte d’entrega personal per al servei de la
societat, exigeix generositat i desinterès. I això, certament, no és pas fàcil. El com-
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promís polític viscut així —principalment quan procedeix d’un esperit cristià— ha
estat qualificat d’una «dura escola de perfecció» i d’un «exigent exercici de la vir-
tut».

També és veritat que en tot compromís polític les temptacions de l’ambició i del de-
sig de poder són molt fortes. És quan el polític cau en la temptació, que l’horitzó del
servei als altres s’entenebreix i només preval l’interès personal o bé del grup o par-
tit. En aquest context, Joan Pau II va dir unes paraules que són molt actuals: «Les acu-
sacions d’arribisme, d’idolatria del poder, d’egoisme i corrupció que sovint són
adreçades als homes de govern, del parlament, de la classe dominant, del partit polí-
tic, així com també l’opinió tan estesa que la política sigui un lloc de necessari pe-
rill moral, no justifiquen de cap manera ni l’absència ni l’escepticisme dels cristians
en relació amb la cosa política». I el Papa Benet XVI, en la seva encíclica «Déu és
amor», ha posat en relleu que «l’ordre just de la societat i de l’Estat és una tasca prin-
cipal de la política». La justícia no es conforma només en donar a cadascú allò que és
seu, sinó que també tendeix a crear entre els ciutadans unes condicions d’igualtat en
les oportunitats i, per això mateix, cerca d’afavorir els pobres i marginats.

Avui constitueix un bon servei a la societat el revalorar la política com a activitat no-
ble i necessària per al bé comú de la societat de la qual tots en formem part. Aquí hi
teniu un paper molt important els mateixos polítics, tots els qui us dediqueu com a
vocació a aquesta necessària activitat social. I els polítics cristians troben en la seva
fe, en la celebració de la fe i en la doctrina social de l’Església, un ajut inestimable
per poder realitzar el seu compromís polític com un exercici de l’amor als germans,
especialment als més pobres i necessitats.

En la nostra societat amb un fort context cultural laïcista, són molt actuals i molt
adients les paraules de Sant Pere en la lectura que hem escoltat. L’Apòstol parla d’u-
na persecució que sofrien els cristians i diu que no té res d’estrany. També avui por-
tar el nom de cristià no resulta gaire fàcil i és políticament incorrecte. Vosaltres en
sou testimonis. Tanmateix Sant Pere us diu: «Feliços vosaltres si algú us retreu el
nom de cristians: vol dir que l’Esperit de la glòria, que és l’Esperit de Déu, reposa
sobre vosaltres» (1Pe 4,14). I l’Apòstol afegeix: «Si algú ha de sofrir perquè és
cristià, que no s’avergonyeixi, sinó que glorifiqui Déu perquè pot portar aquest nom»
(1Pe 4,16). Aquest coratge es pot viure gràcies al do de la fortalesa que l’Esperit Sant
vessa en els cors dels batejats. Alhora demana que alimentem la nostra vida cristia-
na amb la celebració de l’Eucaristia i amb la pregària, sense oblidar l’amor fratern
als germans. Sant Tomàs More deia: «Si em distrec, l’Eucaristia m’ajuda a recollir-
me. Si s’ofereixen cada dia oportunitats per ofendre el meu Déu, m’enforteixo cada
dia per al combat amb la recepció de l’Eucaristia. Si necessito una llum especial i
prudència per a exercir les meves pesades obligacions, m’acosto al meu Senyor i cer-
co el seu consell i la seva llum».

Sant Tomàs More ens ensenya que el govern és principalment un exercici de vir-
tuts. Convençut d’aquest rigorós imperatiu moral, l’estadista anglès va posar la se-
va activitat pública al servei de la persona, especialment si era dèbil o pobra. Joan
Pau II en proclamar-lo patró dels polítics i governants, ho justifica parlant de la ne-
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cessitat que sent el món polític i administratiu de models creïbles, que mostrin el ca-
mí de la veritat en un moment històric en què es multipliquen forts desafiaments i
greus responsabilitats. Fenòmens econòmics molt innovadors estan modificant les
estructures socials. Les conquestes científiques en el sector de les biotecnologies agu-
ditzen l’exigència de defensar la vida humana en totes les seves expressions, men-
tre les promeses d’una nova societat, proposades amb bons resultats a una opinió pú-
blica desorientada, exigeixen amb urgència opcions polítiques clares a favor de la
família, de la vida, dels joves, dels ancians i dels marginats.

La història del nostre sant patró il·lustra amb claredat una veritat fonamental de l’è-
tica política. Efectivament, la defensa de la llibertat de l’Església enfront d’indegu-
des ingerències de l’Estat és, al mateix temps, defensa, en nom de la primacia de la
consciència, de la llibertat de la persona enfront del poder polític. Com afirmà ell ma-
teix, «la claredat de la meva consciència va fer que el meu cor saltés d’alegria» fins
al moment del seu martiri, pregustant ja aquell desbordament d’alegria que realitza-
ria en el cel.

Homilia del Dr. Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de
Barcelona, durant la missa de cloenda del curs del Seminari. Semi-
nari Conciliar de Barcelona, 18 de juny de 2010

Aquest curs del nostre Seminari ha sigut molt especial, ja que ha coincidit amb la ce-
lebració de l’Any Sacerdotal que ha commemorat el 150è aniversari del dies nata-
lis de Sant Joan Maria Vianney, rector d’Ars i patró dels rectors de parròquia. Durant
aquest curs que acabem hem recordat en diverses ocasions la figura del sant rector
d’Ars i tots hem desitjat imitar-lo en la nostra pròpia vida, uns com a preveres i vo-
saltres estimats seminaristes com a futurs sacerdots.

Avui celebrem l’Eucaristia de final de curs. És una eucaristia que vol subratllar la
nostra acció de gràcies a Déu per tots els dons que hem rebut durant aquests nou me-
sos que han contribuït a conèixer i imitar més i més Jesús Bon Pastor. Agraïm al
Senyor les moltes manifestacions del seu amor que hem rebut. Vosaltres en el Se-
minari, en la Facultat de Filosofia i de Teologia, en la parròquia, en la família. Tot ha
contribuït a la vostra formació, perquè tinguem l’edat que tinguem ens cal la for-
mació constant. Deixeu-vos tocar, polir, formar pel Senyor Jesús. Els vostres forma-
dors que cerquen el millor per a la vostra formació us hi ajudaran sempre.

Jesús en l’Evangeli que hem escoltat ens demana que visquem de cara a Ell, com a
ressuscitats amb Ell, cercant les coses de dalt: «No ompliu —ens diu— les arques
amb coses de valor aquí a la terra; perquè a la terra les coses s’arnen, es rovellen i els
lladres entren i les roben» (Mt 6,19). Ens cal posar el nostre cor en Déu per tal que
puguem exercir el nostre ministeri com a bons pastors. I Jesús ens dóna un criteri per
conèixer on tenim el nostre cor. Ens ha dit que «on tens el tresor, hi tindràs el cor».
Per això sempre, ja des de la formació al Seminari, cal que el tresor sigui per a nos-
altres sacerdots i per a vosaltres futurs sacerdots el regne de Déu i la seva justícia,
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la salvació de Déu oferta a tot home i tota dona de la humanitat. El nostre tresor és
Jesús i l’anunci de Jesús als nostres germans. És així com el nostre cor estarà sem-
pre en Jesús, i es així com serem sempre bons pastors vivint el nostre ministeri sa-
cerdotal amb la caritat pastoral que configura la nostra espiritualitat de pastors.

El Sant Pare Benet XVI, en la homilia de la missa de cloenda de l’Any Sacerdotal,
que us invito que llegiu i en feu objecte de pregària, ens diu que «el sacerdot no és
simplement algú que té un ofici, com aquells que tota societat necessita perquè pu-
guin acomplir-se en ella determinades funcions. Al contrari —ens diu el Papa—, el
sacerdot fa el que cap ésser humà no pot fer per ell mateix: pronunciar en nom de
Crist la paraula d’absolució dels nostres pecats, canviant així, a partir de Déu, la si-
tuació de la nostra vida. Pronuncia sobre les ofrenes del pa i del vi les paraules d’ac-
ció de gràcies de Crist, que són paraules de transsubstanciació, paraules que el fan
present a Ell mateix, el Ressuscitat, el seu cos i la seva sang, transformant així els
elements del món; són paraules que obren el món i l’uneixen a Ell».

Tot això, benvolguts, és el que fa el sacerdot perquè ho ha rebut del Senyor, gran i
etern sacerdot. Quina grandesa! Quina confiança que ens té el Senyor! És el que con-
tinua afirmant el Sant Pare: «Per tant, el sacerdoci no és un simple “ofici”, sinó un
sagrament: Déu es val d’un home amb les seves limitacions per estar, a través d’ell,
present entre els homes i actuar en favor seu». Per això el Papa parla de l’audàcia
de Déu «que s’abandona a les mans dels éssers humans; que, fins i tot coneixent les
nostres debilitats, considera els homes capaços d’actuar i presentar-se en nom seu,
aquesta audàcia de Déu és realment la grandesa més gran que s’oculta en la paraula
sacerdoci».

Aquesta actitud de Déu escollint-nos a tots nosaltres per ser sacerdots és una ex-
pressió de la seva confiança que posa en nosaltres i desperta en nosaltres l’alegria que
Déu estigui tan a prop nostre i gratitud pel fet que Ell es confiï a la nostra debilitat.
Aquesta audàcia de Déu, aquesta confiança que ens té cridant-nos al sacerdoci mi-
nisterial és un motiu ben fort per respondre al seu amor de predilecció que imme-
rescudament ens té i per renovar constantment el nostre esforç per formar-nos i pre-
parar-nos degudament per actuar sempre en el nostre ministeri en la persona de Crist
Cap de l’Església. És també un motiu ben poderós per aprofitar aquestes vacances
que inicieu per descansar i completar la vostra formació i constatar que el vostre tre-
sor és Jesús i que en Ell teniu el vostre cor, cercant moments més generosos de pregà-
ria per estar amb Ell, que sabem que ens estima.

Davant de la grandesa del sacerdoci, el Papa ens demana que intensifiquem la pas-
toral vocacional centrada en la pregària. Ens ho ha dit amb aquestes paraules de l’ho-
milia: «Volíem també, així, ensenyar novament als joves que aquesta vocació, aques-
ta comunió de servei per Déu i amb Déu, existeix; més encara, que Déu està esperant
el nostre “sí”. Junt amb l’Església, hem volgut destacar novament que hem de de-
manar a Déu aquesta vocació».

El Senyor quan ens donà la vocació sacerdotal ens donà tot l’ajut necessari per rea-
litzar-la degudament, perquè «el Senyor és el meu pastor». Mai estem sols. Amb
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Ell mai ens manca res. Déu té cura personalment de cadascú de nosaltres, de tota la
humanitat. No és un Déu llunyà, per al qual la meva vida no compta gairebé res. Déu
em coneix, es preocupa de mi. Aquest pensament, ens diu el Sant Pare, «hauria de
proporcionar-nos realment alegria». Deixem que penetri intensament en el nostre cor.

Benvolguts, Déu ens ha cridat al sacerdoci perquè vol que com a sacerdots, en un pe-
tit punt de la història, compartim les seves preocupacions pels homes. Com a sacer-
dots, volem ser persones que, en comunió amb l’amor de Déu pels homes, cuidem
d’ells, els fem experimentar en el concret aquesta atenció de Déu per ells.

Maria, mare del Bon Pastor, està sempre molt a prop dels sacerdots i dels seus se-
minaristes. Ella ens acompanyarà durant aquest període de vacances ajudant-nos que
continuem aprenent a ser imitadors del seu Fill, el Bon Pastor. 

Paraula i Vida

Eucaristia i caritat fraterna (06/06/2010)

La festa de Corpus Christi, tan arrelada en la nostra tradició religiosa, és la festa de
dos amors: l’ amor a Jesucrist, realment present en el sagrament de l’eucaristia, i l’a-
mor als germans, que són com un altre Crist. Les dues dimensions d’aquesta festa no
es poden separar. A l’Església hi ha una tradició, viscuda intensament des dels pri-
mers segles, de vincular visiblement la celebració de l’eucaristia amb la caritat fra-
terna. 

El Concili provincial Tarraconense de l’any 1995, en una de les seves conclusions,
feia referència a aquest tema i demanava «revifar la tradició, tan intensament viscu-
da en els primers segles de l’Església, de vincular visiblement la celebració de l’Eu-
caristia amb la caritat fraterna, insistint de manera particular en la relació entre la
fracció del Pa i la comunió cristiana de béns, en la lògica que porta de compartir els
béns eterns a compartir els béns temporals, i en la coherència que impulsa les Es-
glésies riques a obrir-se a les necessitats de les Esglésies pobres».

Que aquesta tradició es manté ho demostra, entre altres, el fet que la festa del Cor-
pus Christi coincideix amb el Dia de la Caritat, en el qual Càritas Diocesana dóna
compte de les seves activitats i es fa una col·lecta amb destinació a aquesta institució
que, com s’ha dit amb encert, no és només una institució de l’Església, sinó que és
l’Església. 

El lema de l’actual campanya del Dia de la Caritat diu així: «Respostes per a qui més
necessita sortir de la crisi». Els cristians, conscients que Jesús ens ensenya que l’a-
mor a Déu i l’amor als germans són inseparables, estem cridats, juntament amb molts
altres homes i dones de bona voluntat, a promoure obres de solidaritat social, so-
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bretot en aquests moments de crisi econòmica, una crisi que produeix moltes vícti-
mes. S’han superat els quatre milions d’aturats amb totes les conseqüències negati-
ves i doloroses que això comporta.

Càritas està fent un treball molt necessari i molt preuat per atendre el nombre, cada
dia més elevat, de persones que demanen ajut. Càritas, amb els recursos limitats de
què disposa, fa un bon treball cercant, a més de les ajudes d’emergència, una veri-
table promoció social de les persones afectades a fi que puguin recuperar la seva
autonomia personal i la seva inserció social. Cal dir, també, que han augmentat les
donacions a Càritas i el nombre de voluntaris disposats a atendre les persones ne-
cessitades d’ajuda.

En la seva exhortació apostòlica sobre «el sagrament de la caritat», Benet XVI fa
aquesta afirmació que em sembla ben oportuna en aquest dia: «Els cristians han pro-
curat des del començament compartir els seus béns i ajudar els pobres. La col·lecta
en les assemblees litúrgiques no sols ens ho recorda expressament, sinó que la seva
necessitat és també molt actual. Les institucions eclesials de beneficència, en parti-
cular Càritas en els seus diversos àmbits, desenvolupen el preciós servei d’ajudar les
persones necessitades, sobretot les més pobres».

Per això, en aquest dia no dubto a demanar l’ajut econòmic a favor de la nostra Cà-
ritas, que en aquests moments de crisi econòmica viu intensament la solidaritat efec-
tiva amb els més necessitats.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

La Mare de Déu bombardejada de Nagasaki (13/06/2010)

El proppassat 23 d’abril, diada de Sant Jordi, vaig rebre la visita de monsenyor Jo-
seph Mitsuaki Takami, arquebisbe de Nagasaki. Visitava el nostre país amb motiu
del 65è aniversari de les bombes atòmiques llençades sobre el Japó. Es tractava d’u-
na etapa més d’un pelegrinatge de pau. Per això, amb l’arquebisbe i un grup de catòlics
japonesos que l’acompanyaven, vàrem fer un acte de pregària per la pau a la ca-
pella de l’Arquebisbat de Barcelona. També visitaren el temple de la Sagrada Fa-
mília.

De llavis de l’arquebisbe de Nagasaki vaig poder sentir la història de la imatge de
Santa Maria, anomenada la Mare de Déu bombardejada de Nagasaki, que es venera
a la catedral Urakami d’aquesta ciutat.

És una imatge que porta en els seus ulls i en el seu rostre els signes de la tragèdia.
Em va semblar comprendre les raons per les quals els cristians de Nagasaki veuen re-
flectida en aquesta imatge ferida la seva pròpia història com a comunitat cristiana.
Després d’haver patit persecució durant més de 250 anys, uns tres mil cristians de
la zona d’Urakami foren exiliats a diferents punts del Japó. Finalment, el 1873, se’ls
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permeté de retornar al seu poble, però els que sobrevisqueren hi arribaren despu-
llats de totes les seves pertinences.

Ajudats pels sacerdots de les Missions Estrangeres de París, després de trenta anys,
aconseguiren finalitzar l’església d’Urakami. Tanmateix, vint anys més tard, el 9 d’a-
gost del 1945 —enguany farà 65 anys—, la bomba atòmica destruí totalment l’es-
glésia que havia estat construïda amb tant de sacrifici.

A l’altar central de l’església hi havia una estàtua de la Immaculada Concepció de
Maria. Era una talla de fusta d’uns dos metres, basada en la pintura de Murillo i ta-
llada a Espanya, fet pel qual es creu que fou donada a aquesta església a l’entorn de
l’any 1900 per l’ambaixador i ministre D. Uribarri.

La imatge de Maria es cremà en l’explosió de la bomba atòmica, però el seu cap
quedà enterrat sota les cendres i per això es salvà parcialment. L’any 2005, amb mo-
tiu de la commemoració dels 60 anys del tràgic bombardeig, es reconstruí la nau dre-
ta de la catedral d’Urakami i es dedicà a la Mare de Déu Víctima de la Bomba Atò-
mica. El cap malmès de la imatge i un tros de fusta recorden la persecució d’aquella
comunitat cristiana i el drama de l’eclosió nuclear.

Per això, aquesta estàtua presideix un pelegrinatge de pau dels catòlics de Nagasaki
per diverses ciutats d’Espanya i Itàlia on, a Roma, seran rebuts pel Papa. «La pau mai
no es pot crear per mitjà de la violència —em digué l’arquebisbe Takami. Els meus
familiars propers moriren també amb l’explosió de la bomba atòmica. Espero que
aquesta peregrinació no només doni a conèixer a la gent el patiment causat per les
bombes atòmiques llançades el 1945, sinó que també es converteixi en una crida en
favor de la pau».

Els arquebisbes d’Hiroshima i Nagasaki han signat una declaració conjunta en la qual
demanen als líders mundials que facin un pas audaç vers l’abolició total de les armes
nuclears i l’assoliment d’un món sense guerres.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

El centenari de l’Hospitalitat (20/06/10)

L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes fou erigida a Barcelona pel bisbe Joan
Laguarda i Fenollera, l’any 1910. Per això, durant l’any en curs, celebra el seu cen-
tenari i s’han preparat un conjunt d’actes que es varen iniciar el passat 7 d’abril, amb
una celebració eucarística a la catedral de Barcelona presidida pels tres bisbes de la
província eclesiàstica de Barcelona, i amb la inauguració d’una exposició retrospec-
tiva a la seu de la Pia Almoina o Museu Diocesà. Està previst que el centenari es clo-
gui amb el pelegrinatge número 150 dels organitzats per la nostra Hospitalitat. Aquest
pelegrinatge es preveu que es faci el mes de juny de l’any 2011.
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L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona, que ara ho és també de
les noves diòcesis de sant Feliu de Llobregat i Terrassa, és la més antiga d’Espanya
i, per aquesta raó, del 25 al 28 del proper novembre, està previst celebrar, a Barce-
lona, un congrés de totes les hospitalitats espanyoles.

El 18 de juny de 1910 sortiren els dos trens del primer pelegrinatge amb trenta ma-
lalts i quatre-cents trenta pelegrins. Amb els parèntesis de les guerres civil i mundial,
els pelegrinatges s’han anat succeint. L’organització de dos pelegrinatges cada any
que realitza l’Hospitalitat —el de juny i el de setembre— s’ha convertit ja en una tra-
dició i s’ha anat incrementant el nombre de persones que hi participen.

Des dels seus orígens l’Hospitalitat té per finalitat organitzar els pelegrinatges al
santuari de Lourdes, lloc de les aparicions de la Verge Maria a Santa Bernardeta
Soubirous, unes aparicions que foren reconegudes per l’Església com a «revelacions
privades» l’any 1862. S’ha dit que el missatge de Lourdes expressa, per mitjà de la
Mare de Jesús, l’amor misericordiós de Déu envers tots els homes i sobretot en-
vers els malalts, els discapacitats i els membres més febles i oblidats de la nostra
societat.

En sintonia amb aquest missatge de Lourdes, l’Hospitalitat, com a complement
dels pelegrinatges, promou durant tot l’any actes de pregària, visites i l’atenció als
malalts, la incorporació de persones a la pastoral de la salut de les parròquies, tro-
bades per mantenir el caliu espiritual del pelegrinatge. Els pelegrinatges i el treball
permanent de la nostra Hospitalitat són una gran escola d’espiritualitat i de solida-
ritat. Cal haver-se fet pelegrí i haver conviscut amb els pelegrins per adonar-se de la
realitat d’aquesta afirmació.

Aquest centenari serà, sens dubte, una ocasió per recordar el treball d’aquests cents
anys i els molts col·laboradors i col·laboradores que l’han fet possible. A la vegada,
les celebracions centenàries significaran un impuls per continuar difonent un mis-
satge d’esperança i de solidaritat envers els malalts i els membres més febles de la
nostra societat. La nombrosa presència de joves entre els voluntaris que estan al
servei dels pelegrinatges i al servei de les activitats habituals de l’Hospitalitat és tot
un signe d’esperança de cara al futur d’aquesta institució centenària.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

El servei del Papa que ens visitarà (27/06/10)

El 7 de novembre d’enguany el Papa Benet XVI vindrà a Barcelona per presidir la
consagració del temple de la Sagrada Família. A mesura que ens acostem a aquell
dia, prenem major consciència de la importància d’aquesta visita. I això per dues ra-
ons. La primera i la més important, pel relleu religiós, social i mediàtic del Sant Pa-
re, i la segona, pel relleu singularíssim de l’església que el Papa consagrarà.
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Celebrant la festa de Sant Pere i Sant Pau és molt convenient presentar la missió que
el Papa Benet XVI realitza al servei de l’Església estesa d’Orient a Occident, com a
successor de Pere.

L’apòstol Pere fou un dels primers cridats per Jesús i sempre ocupa un lloc preemi-
nent en els evangelis. Ell encapçala les llistes dels Apòstols; quan Jesús és a Cafar-
naüm, s’hostatja ordinàriament a casa seva; en els moments més solemnes respon en
nom de tots; el missatge que els àngels de la resurrecció de Jesús confien a les dones
fa una referència especial a Pere. No hi ha dubte que aquesta primacia posa en relleu
la missió especial que el Senyor li confià a ell i als seus successors.

Pere ens diu clarament qui és Jesús: «Tu ets el Messies, el Fill del Déu viu.» Jesús
ens manifesta qui és Pere i la funció que Pere i els seus successors tindran en l’Es-
glésia: «Tu ets Pere. Sobre aquesta pedra jo edificaré la meva Església, i les portes
del reialme de la mort no li podran resistir. […] Tot allò que lliguis a la terra, quedarà
lligat al cel, i tot allò que deslliguis a la terra, quedarà deslligat al cel.”

El ministeri de Pere prové de la voluntat de Jesús, que va voler que el primer papa i
els seus successors fossin instruments a través dels quals l’Esperit Sant construeix
i manté la unitat de l’Església. Es tracta d’una unitat interna que consisteix en una
sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Senyor, i també de la unitat externa, que sig-
nifica la unió de cada Església particular amb el bisbe que la presideix, i de l’Esglé-
sia universal amb el Papa.

Crist va constituir els Dotze a manera de col·legi o grup permanent. Al seu davant va
posar-hi Simó Pere, al qual confià la funció de ser fonament visible de la unitat de
l’Església; li’n lliurà les claus i l’instituí pastor de tot el ramat. Així com per dispo-
sició del Senyor sant Pere i els altres apòstols formen un sol col·legi apostòlic, de
semblant manera el romà Pontífex, successor de Pere, i els bisbes, successors dels
Apòstols, es troben units ells amb ells. D’aquesta manera el col·legi expressa la va-
rietat i la universalitat del poble de Déu i alhora la unitat del ramat de Crist.

El Papa, com Pere, confirma els seus germans en la fe. El ministeri petrí ha fet efec-
tiu sempre durant tota la seva existència la promesa de Jesús. Viure en comunió de fe
i d’amor amb el successor de Pere enriqueix l’experiència creient dels cristians i es-
treny els llaços entre ells com a membres vius de l’Església. A la vegada, engendra
uns sentiments d’amor i de veneració que enriqueixen l’eclesialitat personal i comu-
nitària.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Notes de premsa

El cardenal Martínez Sistach clourà l’Any Sacerdotal amb l’orde-
nació de sis nous sacerdots

El cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, clourà l’Any Sacerdotal, el pro-
per diumenge 13 de juny, amb l’ordenació de sis nous sacerdots en una celebració
que tindrà lloc a la basílica de Santa Maria del Mar a les 17.30 hores i que serà re-
transmesa per Ràdio Estel i Ràdio Principat.

Cinc dels nous preveres són alumnes del Seminari Major Diocesà de Barcelona: Mn.
Sergi Notó Rodríguez, Mn. Ramon Batlle Tomàs, Mn. Jorge Alexander Patiño Mo-
rales, Mn. Joan Garcia de Mendoza Esteban i Mn. Joan Balsells Sintes. El sisè és el
religiós franciscà P. Francesc Xavier Calpe i Melendres, OFM.

El cardenal Martínez Sistach, en una carta dirigida a tots els sacerdots, els diu: «Us
invito, a tots els sacerdots i diaques, a participar en aquesta celebració de l’Eucaris-
tia i de les ordenacions sacerdotals. Junts donarem gràcies a Déu i a l’Església pel do
del sacerdoci ministerial que hem rebut immerescudament i pels nous preveres».

«Valorant més i més el nostre ministeri sacerdotal durant aquest Any Sacerdotal —afe-
geix el cardenal-, nosaltres i els fidels hem pres major consciència de la necessitat de
pregar per les vocacions sacerdotals. Us demano que abans del diumenge 13 de juny
organitzeu en les vostres comunitats una vetlla de pregària, si pot ser amb el Santís-
sim exposat, pregant perquè el Senyor atorgui la vocació sacerdotal als joves de les
nostres parròquies, comunitats, moviments i escoles i que l’acullin generosament».
Juntament amb la carta del cardenal, s’ha enviat a tots els sacerdots un opuscle amb
els textos i cants d’aquesta vetlla, preparat per la Delegació Diocesana de Pastoral
Vocacional.

Per altra part, del 9 a l’11 de juny, el cardenal de Barcelona té previst assistir a la tro-
bada internacional de sacerdots que se celebrarà a Roma sota la presidència del Sant
Pare amb motiu de la cloenda de l’Any Sacerdotal. Amb el cardenal participaran en
aquests actes els membres del Consell Episcopal.

Barcelona, 7 de juny de 2010

El cardenal Martínez Sistach ordena sis preveres en la clausura de
l’Any Sacerdotal

En un acte celebrat a la basílica de Santa Maria del Mar diumenge passat al vespre,
el cardenal Lluís Martínez Sistach ordenà sis preveres. Cinc han estat alumnes del
Seminari Major Diocesà i són: Ramon Batlle, Joan Balcells, Joan Garcia, Sergi No-
tó i Jordi Patiño. Un dels ordenats, Xavier Calpe, pertany a l’ordre franciscà.
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Amb aquesta ordenació solemne, es va cloure la celebració de l’Any Sacerdotal a
la diòcesi de Barcelona. «Aquest Any Sacerdotal —va dir el cardenal en l’homilia de
la celebració— ens ha ajudat a tots, preveres i fidels, a reflexionar sobre la necessi-
tat imprescindible del ministeri sacerdotal que té unes funcions específiques en la
realització de la missió de l’Església i que es complementa amb el que tot batejat
ha de realitzar per contribuir a la missió de l’Església.»

El cardenal va citar el pensament expressat pel Sant Pare Benet XVI en l’homilia
de l’acte de cloenda de l’Any Sacerdotal a Roma, el passat divendres 11 de juny,
acte al qual el cardenal assistí acompanyat dels membres del seu Consell Episcopal
i d’un bon grup de preveres de la diòcesi. I a continuació va cloure la seva homilia
amb aquestes paraules: «Fem avui la cloenda de l’Any Sacerdotal i és moment per
donar gràcies a Déu pel do dels sacerdots d’arreu del món i de la nostra diòcesi i
agrair als sacerdots el seu servei de bons pastors, constant i generós. Amb goig em
faig portaveu de l’agraïment de tota l’arxidiòcesi als nostres sacerdots per aquest ser-
vei imprescindible que realitzen. Tant de bo que aquest Any Sacerdotal ens hagi fet
prendre a tots —sacerdots i fidels— major consciència de treballar en la pastoral vo-
cacional i de la necessitat prioritària de la pregària per les vocacions sacerdotals».

Barcelona, 14 de juny de 2010

Condol de l’Arquebisbe de Barcelona per les víctimes mortals i fe-
rits de l’accident de Castelldefels

El Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en nom propi i
de tota l’arxidiòcesi expressa la seva solidaritat i el seu condol als pares i demés fa-
miliars de les víctimes de l’accident ferroviari ocorregut en la nit de Sant Joan a Cas-
telldefels. El Cardenal Arquebisbe prega per les víctimes i ferits, i demana a les co-
munitats cristianes de l’arxidiòcesi que, sobretot en les misses del proper diumenge,
vulguin pregar per l’etern descans de les víctimes mortals i per la prompta recupe-
ració dels ferits, unint-se així a les intencions del Sr. Bisbe i de tota la diòcesi ger-
mana de Sant Feliu de Llobregat.

Barcelona, 24 de juny de 2010

«El Papa ens oferirà un missatge sobre la missió de la bellesa i dels
artistes»

El cardenal Lluís Martínez Sistach ens desvetlla els detalls de la visita de Benet XVI

Carme Munté

Ja fa setmanes que Catalunya Cristiana ha començat el seu particular compte enre-
re per a la visita de Benet XVI a Barcelona amb motiu de la consagració del temple
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de la Sagrada Família. Queden 20 setmanes perquè el diumenge 7 de novembre s’es-
devingui a casa nostra un fet històric de ressò mundial i, a poc a poc, n’anem conei-
xent tots els detalls. El cardenal Lluís Martínez Sistach, «amfitrió» del Papa en la se-
va estada a Barcelona, ens desvetlla en aquesta entrevista el fons i la forma de la
visita, i anima els barcelonins i els catalans «a sortir de casa, del poble o de la ciutat
i anar a la Sagrada Família amb el Papa».

Com viu personalment aquests mesos de preparació per al viatge del Sant Pa-
re del 7 de novembre?

Amb una actitud de constant agraïment al Sant Pare i amb una pregària constant per-
què aquesta visita apostòlica de Benet XVI doni molts fruits espirituals i pastorals.
La visita del Papa a una diòcesi i a una ciutat és quelcom extraordinari perquè no pot
anar a totes les diòcesis. Per això ens hem de preparar intensament i hem d’emmar-
car aquesta santa visita amb tota la pastoral ordinària que estem fent dia a dia a la
diòcesi, a les parròquies i a les institucions eclesials. I volem que tot Catalunya i tot
Espanya se sentin involucrades en aquesta visita del Papa consagrant la Sagrada
Família.

Què significarà el viatge del Sant Pare a Barcelona per a l’Església i per a la ciu-
tat? Serà ocasió perquè Catalunya refermi la seva romanitat?

Significa molt. Feia vint-i-vuit anys de la visita del papa Joan Pau II. Fou el mateix
dia i el mateix mes, de l’any 1982. Penso que el Sant Pare ens donarà el que és pro-
pi del seu ministeri de successor de l’apòstol Pere: ens confirmarà en la fe. Ell té una
missió principalíssima al servei de tota l’Església i, per tant, contribuirà a enriquir-
nos amb la catolicitat que ha de viure sempre tota l’Església diocesana. La sol·lici-
tud del Papa per a totes les Esglésies hauria de fer créixer en tots nosaltres l’esperit
missioner dintre de casa i de cara als països de missió. La visita del Papa pot susci-
tar noves vocacions missioneres entre els sacerdots i els laics. I, sens dubte, que re-
fermarà la romanitat de la nostra arxidiòcesi i de Catalunya, que ha de ser una ca-
racterística nostra per ser fidels a la nostra identitat. No podem oblidar que en la
versió catalana del credo musicat diem que creiem en l’Església catòlica, apostòlica
i «romana».

L’estada del cardenal Tarcisio Bertone, així com d’Alberto Gasbarri, responsa-
ble de l’organització dels viatges pontificis, ha servit per preparar la visita de
Benet XVI. Podem dir que ja està tot pensat i planificat fins al darrer detall? 

Els detalls del viatge apostòlic del Papa s’estan enllestint per part del responsable dels
viatges del Papa, Alberto Gasbarri, i de l’arxidiòcesi, però caldrà que el Sant Pare hi
doni l’aprovació definitiva. Certament que l’acte principal serà la dedicació de la
Sagrada Família. L’estada a Barcelona del cardenal Tarcisio Bertone, secretari d’Es-
tat, persona íntimament unida al Sant Pare, ha contribuït molt positivament a l’orga-
nització del viatge. Les autoritats polítiques tenen una actitud molt positiva de col·la-
boració i ja s’estan celebrant reunions conjuntes dels responsables de la seguretat en
els diferents àmbits i cossos i els bisbats de Barcelona i Santiago de Compostel·la.
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Com s’està intentant implicar tot el teixit social i eclesial en l’organització i pre-
paració de la visita?

Tant la vinguda del Sant Pare a Barcelona com la dedicació del temple de la Sagra-
da Família són esdeveniments que per si mateixos impliquen el teixit social i ecle-
sial. La Sagrada Família està molt vinculada als barcelonins i en general a tots els ca-
talans. Les torres de la Sagrada Família són un referent de Barcelona arreu del món
perquè són munió les persones dels cinc continents que visiten, valoren i estimen
aquest monument religiós patrimoni de la humanitat. Tanmateix volem implicar més
i més a tothom per preparar-se i participar acollint el Sant Pare. Per això estem pre-
parant uns cartells que anuncien i conviden a anar amb el Sant Pare a la Sagrada
Família i estem editant unes catequesis sobre el servei que presta el Papa, sobre la fi-
gura d’Antoni Gaudí, arquitecte genial i cristià exemplar, i sobre l’església de la
Sagrada Família.

Com s’omple de contingut una visita com aquesta?

Diria que la visita del Sant Pare és riquíssima de contingut. En primer lloc, per la ma-
teixa presència del Papa a Barcelona que ens visita, ens parla i ens manifesta el seu
afecte. En segon lloc, per la celebració de l’eucaristia en aquesta església única al
món, exuberant de bellesa i de contingut religiós, on podrem contemplar per prime-
ra vegada l’església acabada i la celebració religiosa en el seu si, gaudint del que
Gaudí va projectar i s’ha anat realitzant. En tercer lloc, el Papa al final de la dedica-
ció del nou temple, sortirà a la façana del naixement per saludar la munió de perso-
nes que seguiran la celebració per les pantalles i resarà l’Àngelus com fa cada diu-
menge a la plaça de Sant Pere. Només els actes d’aquell matí del Papa a Barcelona
ja són plens i rics de contingut. Però la visita continua.

En quina línia creu que poden anar els missatges del Sant Pare a Barcelona? 

No sé el que dirà el Sant Pare en els seus missatges. L’església de la Sagrada Famí-
lia li permetrà dir-nos moltes coses importants i ben necessàries per a tots nosaltres.
Des de la família fins a la vida, des de la bellesa fins al diàleg fe-cultura, etc. Estic
ben segur que el magisteri que ens donarà ens enriquirà i ens ajudarà també per
descobrir continguts de la dedicació d’aquest magnífic temple al servei de l’evange-
lització, de la munió de persones que el visiten, del diàleg amb la cultura d’avui i l’o-
feriment de la bellesa i dels simbolismes religiosos a moltes persones que cerquen
Déu i sentit ple a la vida.

El Sant Pare arribarà a Barcelona el dissabte 6 de novembre a la nit i dormirà
al mateix arquebisbat. Tenint en compte que tots els bisbes espanyols seran a
Santiago de Compostel·la, vostè i el Papa vindran junts?

Sí, el Sant Pare arribarà a Barcelona el vespre del dia 6 de novembre procedent de San-
tiago de Compostel·la. Viurà a l’arquebisbat. Això és un honor pel pastor que us parla
i per tots els diocesans: tenir el Sant Pare a casa! Deixarà un record per sempre. Jo pen-
sava que no podria anar a Santiago de Compostel·la perquè he de rebre el Papa quan
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arriba a Barcelona. Però sí que hi podré anar, perquè tan bon punt el Papa hagi arribat
a Santiago, començo a formar part del seguici del Papa i viatjaré en l’avió papal.

Quins són els preparatius que comporta el fet que Benet XVI dormi al mateix
arquebisbat de Barcelona pel que fa a mesures de seguretat i a altres qüestions
pràctiques? Han pensat a oferir-li plats típics catalans? 

Tenim l’arquebisbat preparat per poder acollir el Sant Pare, amb tot el necessari per
oferir una agradable estada, però també amb la deguda senzillesa i austeritat que el
mateix Papa desitja. La cuina catalana és molt bona i es procurarà que el Sant Pare
la pugui tastar.

El Papa ve a Barcelona per consagrar el temple de la Sagrada Família. Sabem
que les obres avancen a bon ritme per deixar enllestida la nau central. Què es
trobaran el Papa i les persones que puguin assistir en aquesta celebració histò-
rica quan entrin al temple de la Sagrada Família?

Una autèntica meravella, allò que en construcció ens hem anat imaginant però que su-
pera tota imaginació. Veurem el temple acabat en el seu interior, però el dia 7 de no-
vembre, a més, el veurem ple de cristians celebrant l’Eucaristia presidida pel Papa. Veu-
rem aquesta bellíssima església fent el que ha de fer, dedicada a la celebració del culte
litúrgic, per lloar Déu per part de tota l’assemblea i harmonitzant la litúrgia i la bellesa.

Com valora el Papa la importància de la Sagrada Família com a catedral del se-
gle XXI i font d’inspiració i orientació per a les famílies cristianes?

El Sant Pare valora molt l’església de la Sagrada Família i el seu arquitecte, el ser-
vent de Déu Antoni Gaudí. Gaudí fou l’arquitecte de Déu i va comprendre la seva
professió com una missió. Ell va sentir la urgència de portar l’Evangeli i la presèn-
cia de Déu a través de la seva obra al poble. Desitjava que les seves obres arqui-
tectòniques acostessin les persones que les contemplaven a Déu. Podem dir que l’o-
bra de Gaudí té la seva font i el seu origen en l’experiència de Déu, viscuda
eclesialment des de l’esdeveniment de Jesucrist que és «la resplendor de la seva glò-
ria». Gaudí sabia que l’acte creador de Déu no està exhaurit, sinó que es dilata en
l’acció creadora dels éssers humans, i els artistes en són testimonis. D’aquí que con-
siderava la naturalesa mestra seva. En el fecund corrent del franciscanisme català,
sent que en els seus decrets s’hi amaguen les estructures més perfectes que serveixen
de model a l’arquitectura. Per això n’era un contemplatiu constant i profund. Aques-
ta mirada gaudiniana és en el fons una oració que busca, rere l’empremta de Déu, tro-
bar el sentit en l’amor creador. Per això, Gaudí reclamava als admiradors de la na-
turalesa el salt de la confessió: passar del fenomen al fonament, de la creatura al
seu Creador. Ell deia: «Això és un cant a la naturalesa! Sí, això, però… digueu-ne
Creació!» Aquesta concepció cristiana de l’art ha interessat molt el Sant Pare. Tan-
mateix, a més de la bellesa d’aquest temple, el Papa valora molt que estigui dedicat
a la Sagrada Família, essent una icona de l’autèntica bellesa del matrimoni i de la fa-
mília cristiana, com a íntima comunitat de vida i d’amor entre un home i una dona,
oberta a la vida. 
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Quines autoritats polítiques han estat convidades a participar en l’acte de con-
sagració? 

No s’ha pensat encara quines autoritats civils i polítiques han de ser convidades.
Aquest gran esdeveniment de la consagració del temple de la Sagrada Família amb
les seves importants dimensions religioses, artístiques, culturals, socials, etc., fa
que hi hagi moltes autoritats que desitjaran ser-hi presents i és coherent, ja que són
representants del poble on hi ha moltíssimes persones que estimen i valoren aquest
magnífic monument com també que sigui el Sant Pare qui el consagri. A Barcelona
vindran el rei Joan Carles i la reina Sofia, a més d’altres autoritats d’àmbit estatal,
autonòmic i local. Serà el poble de Déu qui serà present i participarà en la celebració
del dia 7 de novembre, dins i fora del temple, però formant tots una única assem-
blea litúrgica.

La consagració de la Sagrada Família tindrà lloc al matí? 

La consagració de la Sagrada Família se celebrarà el matí del dia 7, i la celebració
s’hauria d’acabar cap a les 12 del migdia perquè el Sant Pare sortint per la façana del
naixement resi l’Àngelus i saludi tots els qui han participat entorn del temple. Dintre
de l’església hi caben deu mil persones. A l’entorn del temple hi participaran milers
de persones de l’arxidiòcesi, de Catalunya i de la resta d’Espanya. Molts dels qui es-
taran situats dintre i els de fora seguiran la celebració a través de les pantalles com
s’acostuma a fer en les celebracions presidides pel Sant Pare arreu del món. Els car-
rers i les places del costat de la Sagrada Família s’acondicionaran degudament.

La visita del Papa tindrà incidència en el polèmic pas de l’AVE a tocar dels fo-
naments de la Sagrada Família?

No hi tindrà incidència. Són dues coses diferents. El Patronat de la Sagrada Família
hem fet tot el possible perquè l’AVE passés per un altre indret ja que hi ha alternati-
ves que no molesten ni creen problemes ni als veïns ni als monuments, evitant el risc
que representa el pas tocant els fonaments d’aquesta magnífica església, referent de
la ciutat arreu del món i patrimoni de la humanitat. Això demana evitar qualsevol
tipus de risc. Així ho hem demanat en el procés judicial davant de l’Audiència.

Un cop finalitzat l’acte de consagració, com prosseguirà l’agenda del Sant Pa-
re en la seva visita a Barcelona? 

La celebració de la consagració de l’església i altar de la Sagrada Família serà l’ac-
te central i més important del viatge apostòlic del Sant Pare a Barcelona. Després re-
sarà l’Àngelus davant de la façana del naixement, i dinarà amb tots els bisbes. Al-
tres detalls del viatge encara s’estudien pendents d’aprovació.

Benet XVI és un gran amant de l’art i busca restaurar de forma estable rela-
cions entre fe i art, entre teòlegs i artistes, entre Església i món artístic. La consa-
gració de la Sagrada Família què implica en aquest sentit? És previst organit-
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zar alguna trobada d’artistes a la Sagrada Família amb motiu de la consagra-
ció del temple? 

El Sant Pare és molt sensible al paper important que tenen la bellesa i els artistes en la
vida de les persones i de les societats. El mes de novembre passat va convidar els grans
artistes del món a una trobada amb ell a la Capella Sixtina. La Sagrada Família és obra
d’un arquitecte genial, d’un extraordinari artista, d’un autèntic Dante de l’arquitectu-
ra. I en aquest temple hi han treballat i hi treballen grans artistes: arquitectes, escul-
tors, ceramistes, vitrallers, etc. Penso que el Papa ens oferirà un missatge sobre la mis-
sió de la bellesa i dels artistes en el camí dels homes cap a Déu. L’església de la
Sagrada Família té com a finalitat pròpia i específica ser el lloc de la celebració litúr-
gica i aquesta serà la seva finalitat principal. Tanmateix acollirà milers i milers de vi-
sitants per oferir-los tota la seva bellesa i tot el riquíssim contingut bíblic, teològic i
catequètic, presentant la salvació de Jesucrist a tota la humanitat. No és casualitat
que l’itinerari dels retaules de la Sagrada Família s’articuli com a història de la Sal-
vació segons l’esquema de la creació (Naixement), pecat (Passió) i salvació (Glòria).

El lema de la visita del Papa a Barcelona és «Amb el Papa, a la Sagrada Famí-
lia». Una invitació ben explícita perquè hi participi molta gent! Com convidaria
tota la ciutat de Barcelona a sortir al carrer per rebre el Papa?

El Sant Pare deixa el Vaticà i ve a la Sagrada Família. Nosaltres també hem de sor-
tir de casa, del poble o de la ciutat i anar a la Sagrada Família amb el Papa. Volem fer
amb ell una família, la família dels fills i filles de Déu a la Sagrada Família. Aques-
ta celebració del dia 7 de novembre serà una celebració històrica, tant perquè les
esglésies només es consagren una sola vegada com perquè qui la consagrarà serà el
Sant Pare. Sempre podrem dir: jo hi vaig ser present. Tots els ciutadans i tots els qui
vinguin de tota l’arxidiòcesi, de Catalunya i de la resta d’Espanya hem de sortir
pels carrers i les places per on passarà el Sant Pare per acollir-lo, per saludar-lo i
per dir-li que l’estimem i que li agraïm que hagi vingut.

En temps de crisi i davant les retallades del govern, com es pot explicar davant
la societat la despesa que comporta aquesta visita?

Estem organitzant aquesta visita pastoral del Sant Pare amb senzillesa i austeritat. Ell
és el primer interessat en això i som tots ben conscients de la crisi econòmica i de les
greus conseqüències. Tenim l’església ja construïda on se celebrarà l’acte principal.
Comptem amb un nombre molt elevat de voluntaris i amb la col·laboració de l’ad-
ministració per qüestions de seguretat. 

El cardenal Tarcisio Bertone, quan va venir a Barcelona, es va interessar per
l’estat actual de la causa de canonització d’Antoni Gaudí i va manifestar «un in-
terès especial que es pugui arribar aviat a la seva beatificació». Pot avançar-nos
alguna novetat en aquest sentit?

Jo també, com el cardenal Bertone, desitjo que la beatificació del servent de Déu An-
toni Gaudí arribi aviat. Com està actualment la causa de canonització? La causa ja
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està a la congregació romana, pendent de finalitzar-se’n la positio o document que
raona les virtuts i la santedat d’Antoni Gaudí, i manca, especialment, el miracle, és
a dir, que per la seva intercessió el Senyor faci un miracle. Tot això exigeix que de-
manem amb la pregària la intercessió de Gaudí. Hi veiem en ell més l’arquitecte
genial que no pas el cristià exemplar. Hem de considerar que en arribar a ser pro-
clamat beat serà un dels primers artistes i arquitectes beatificats. Fóra molt conve-
nient que això s’esdevingui aviat. Imaginem la beatificació d’Antoni Gaudí al tem-
ple de la Sagrada Família!

Què coneix i com valora el Papa la figura del genial arquitecte?

El Papa coneix i valora la figura d’Antoni Gaudí, el seu pensament i la seva vida cris-
tiana intensa de laic cristià compromès amb les realitats temporals de la societat del
seu temps. Era un home de Déu, de pregària, lliurat fidelment a l’Església i en els úl-
tims anys de la seva vida a la construcció de la Sagrada Família, vivint pobrament i
morint enmig dels pobres en l’hospital dels pobres de Barcelona.
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Secretaria general

Ordes Sagrats

13.06.10—Confereix l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arque-
bisbe Metropolità de Barcelona, el dia 13 de juny de 2010, a la Basílica parroquial
de Santa Maria del Mar de Barcelona.

Presbiterat

Joan Balcells Sintes
Ramon Batlle Tomàs

Fra Xavier Calpe Melendres, OFM
Joan Garcia de Mendoza Esteban

Sergi Notó Ruiz
Jorge Alexander Patiño Morales

Nomenaments parroquials

03.05.10—Mn. Jesús Sanz Garcia, administrador parroquial de la parròquia de Sant
Carles Borromeu de Barcelona.

07.06.10— Mn. Gabriel Carrió Amat, rector de la parròquia del Sagrat Cor de Jesús
de Barcelona.

07.06.10—P. Josep Esteban Font, SJ, rector de la parròquia de la Mare de Déu de
Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat.

13.06.10—Mn. Ramon Batlle Tomàs, vicari de la parròquia de Sant Josep de Mataró.

13.06.10—Mn. Joan Garcia de Mendoza Esteban, vicari de la parròquia de Verge de
la Pau de Barcelona.

13.06.10—Mn. Sergi Notó Ruiz, vicari de la parròquia de la Mare de Déu dels Des-
emparats de L’Hospitalet de Llobregat.
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13.06.10—Mn. Jordi Alexander Patiño Morales, vicari de la parròquia de Sant Josep
de Badalona.

21.06.10—Mn. Joaquim Brustenga Miquel, rector de la parròquia Santa Maria Mag-
dalena, de Barcelona.

21.06.10—Mn. Josep Catà Mitjans, rector de la parròquia Sant Salvador d’Horta, de
Barcelona.

21.06.10—Mn. Miquel Elhombre Trallero, rector de la parròquia de Sant Pau, de Ba-
dalona.

21.06.10—Mn. Vicenç Maria Farré Piña, rector de la parròquia de la Preciosíssima
Sang de Nostre Senyor Jesucrist i Sant Domènec Guzmán, de Barcelona.

21.06.10—Mn. Joaquim Iglesias Aranda, rector de la parròquia de Sant Fèlix Africà,
de Barcelona.

21.06.10—Mn. Vicenç Mira Massaguer, rector de la parròquia de Sant Vicenç, de
Sant Vicenç de Montalt.

21.06.10—Mn. Evelio Moreno Palacios, rector de la parròquia de Sant Lluís Gon-
zaga i Santíssim Sagrament, de Barcelona.

21.06.10—Mn. Joan Obach Baurier, rector de la parròquia de Sant Oleguer, de Bar-
celona.

21.06.10—P. Joaquim Querol Carceller, SchP, rector de la parròquia de Sant Marc i
Santa Bernardeta, de  Barcelona.

21.06.10—Mn. Lluís Ramis Juan, rector de la parròquia de Sant Ramon Nonat, de
Barcelona.

21.06.10—Mn. Felip Simón Muñoz, rector de la parròquia de Sant Sebastià, de Ba-
dalona.

21.06.10—Mn. Alfred Valladares Retamero, rector de la parròquia de la  Mare de
Déu de Fàtima, de Barcelona.

21.06.10—P. Víctor Barrallo Celma, CO, vicari de la parròquia de Sant Carles Bor-
romeu, de Barcelona.

21.06.10—Mn. Francesc Boqueras Bailina, vicari de la parròquia de la Preciosíssi-
ma Sang de Nostre Senyor Jesucrist i Sant Domènec Guzmán, de Barcelona.

21.06.10—Mn. Jordi Patiño Morales, vicari de la parròquia de Santa Maria, de Cor-
nellà de Llobregat.
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21.06.10 - Mn. Francesc Xavier Prieto Ordás, vicari de la parròquia Sant Lluís Gon-
zaga i Santíssim Sagrament, de Barcelona.

21.06.10 - Mn. Josep M. Yglesias Cornet , vicari de la parròquia de la Mare de Déu
de Lourdes, de Barcelona.

21.06.10 - Mn. Joan Cabot Barbany, adscrit a la parròquia de Sant Salvador d’Hor-
ta i Santa Madrona, de Barcelona.

21.06.10 - Mn. Andreu Oliveras Torrents, adscrit a la parròquia de Sant Andreu, de
Barcelona.

Nomenaments no parroquials

17.06.10—Mn. Vicenç Mira Massaguer
Consiliari del Centre Catòlic de Mataró.

17.06.10—Mn. Francisco Navarro Bustamante
Consiliari del Moviment Christifideles Laici, per dos anys.

17.06.10—Sra. Isolda Ventura Arasanz
Membre del patronat de la Fundació Mare de Déu de Fàtima.

21.06.10—Sr. Arcadi Oliveres Boadella
President de Justícia i Pau, per quatre anys.

21.06.10—Mn. Juan Barrio Puente, agent de pastoral del servei religiós de l’Hos-
pital General del Mar (40 hores setmanals).

21.06.10—Mn. Ramon Mor Balaguer, agent de pastoral del servei religiós de L’Hos-
pital General de Mar (30 hores setmanals) i al Centre Fòrum (10 hores setmanals).

21.06.10—Mn. Andreu Oliveras Torrents, agent de pastoral del servei religiós de L’Hos-
pital de Bellvitge Prínceps d’Espanya (40 hores setmanals).

21.06.10—Mn. Manuel Torrijos Duro, agent de pastoral del servei religiós de la Ciu-
tat Sanitària de la Vall d’Hebron (40 hores setmanals).
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In pace Christi

Mn. Joan Sabater Sospedra

Morí a Mataró, a l’edat de 85 anys, el dia 28 de juny de 2010, Mn. Joan Sabater Sos-
pedra. Havia nascut a Vinaròs, bisbat de Tortosa i província de Castelló, el dia 9 de
maig de 1925. Va estudiar Filosofia i Teologia en el Seminari Major de Barcelona.
Rebé el sagrament de l’Orde, a la parròquia de Sant Andreu de Palomar, el dia 21
de juny de 1953. En el mateix mes de juny fou nomenat coadjutor de la parròquia de
la Santa Creu, de Cabrils. L’any 1955 coadjutor de la parròquia de Sant Pere de Mas-
nou. L’any 1956 coadjutor de la parròquia de Sant Josep de Gràcia, de Barcelona.
L’any 1958 fou nomenat regent de la parròquia de Sant Jaume Sesoliveres (Piera). L’any
1965 és nomenat ecònom de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, de Ma-
taró. Va ser ell qui, en un principi, muntà una barraca gran, que servia com a temple
provisional per al culte, fins que, en un terreny adquirit pel bisbat va edificar-hi un
bloc de pisos, per  vendre’ls i, amb el seu valor, poder disposar dels baixos de l’edi-
fici com a temple parroquial, dedicat a la Mare de Déu de Montserrat. 

La missa exequial la presidí el Cardenal-Arquebisbe de Barcelona, doctor Lluís Mar-
tínez Sistach, acompanyat del rector de la parròquia, Mn. Josep Lluís Socias, de l’ar-
xiprest Mn. Jordi Espín, i de vint preveres més. També hi assistiren bon nombre de
feligresos i amics. En l’homilia el Cardenal-Arquebisbe digué que fou una persona
intel·ligent, amb qualitats humanes, obedient al Papa, auster i recte en els seus prin-
cipis, i enamorat del Concili Vaticà II. Al final es projectà amb diapositives, les
efemèrides de les etapes de la vida de Mn. Sabater, així com les obres de la parròquia
que ell bastí, inaugurà i va servir durant molts anys. 

Com deia sant Pau al romans: «Sepultats pel baptisme amb Crist en la mort, creiem
que també viurem amb ell».

Religioses difuntes

Gna. Maria Grau i Puig, Germaneta de l’Assumpció, va morir el dia 24 de maig de
2010, als 88 anys d’edat i 48 de vida religiosa, acs.
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Arxiprestos

Crònica de la 10a reunió dels arxiprestos 

El dijous 3 de juny de 2010, a la sala Sant Jordi del Seminari Conciliar, té lloc la 10a
reunió dels arxiprestos, de les 10.30 hores fins havent dinat. Presidí la reunió el Sr.
Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, acompanyat pel Sr. Bisbe auxiliar,
Mons. Sebastià Taltavull, Mn. Joan Galtés, Vicari episcopal —que actua com a mode-
rador— i Mn. Sergi Gordo, Secretari general i Canceller —que actua com a secreta-
ri de la reunió—. S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia.

1. Salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal dóna la benvinguda a tots i explica els temes de la reunió. Remarca
que aquesta trobada de treball contribueix al bé de la pastoral dels arxiprestats i és un
bon ajut per a l’execució del servei d’arxiprest. Aquesta ocasió és ensems una mag-
nífica oportunitat per preparar ja des d’ara la visita del Sant Pare Benet XVI a Barce-
lona el 7 de novembre de 2010.

2. Visita apostòlica del Sant Pare

2.1. El Sr. Cardenal informa dels actes de la visita de Benet XVI a Barcelona, on
arribarà el 6 de novembre al vespre i serà hoste del Sr. Cardenal al Palau Episcopal. Ex-
plica els actes del diumenge 7 de novembre: dedicació del temple de la Sagrada Fa-
mília, àngelus des de la façana del naixement, dinar al Palau Episcopal amb tots els car-
denals, arquebisbes i bisbes assistents, un acte breu a la tarda i sortida cap a l’aeroport
amb destí a Roma. Finalment, el Sr. Cardenal subratlla que hem de correspondre a la
visita del Sant Pare amb un acolliment càlid, amb una preparació espiritual, amb el mi-
llor compliment dels nostres deures i amb una creixent solidaritat envers els pobres i
necessitats. Esperem molts fruits de la visita: el Sant Pare ens confirmarà en la fe, l’es-
perança i la caritat. Creixerem en universalitat de l’Església i en romanitat. 

2.2. El P. Enric Puig, S.I., coordinador de la visita,s’incorpora a la reunió i informa
que s’està en la fase preparatòria i que es preparen els responsables dels diversos ser-
veis: litúrgia, acreditacions, voluntariat. El Sr. Cardenal ha nomenat una comissió
executiva i han començat a treballar les subcomissions. Per a l’atenció als mitjans de
comunicació es treballa en coordinació amb la CEE; s’han realitzat les primeres reu-
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nions amb les autoritats civils (Ministeri de l’Interior, etc.). TV3 donarà el senyal
de TV a tot el món.

El P. Puig informa també de la necessitat de disposar de voluntaris, de la sensibilit-
zació i preparació (cartell, catequesis preparatòries, punt de llibre amb una pregària
de preparació...), dels criteris per a la distribució de les invitacions, d’un web propi
de la visita... Posa especialment èmfasi en el ressò de la visita a les parròquies a fi
que els fidels sentin la visita papal com a pròpia, fent realitat el lema del cartell «Amb
el Papa a la Sagrada Família».

2.3. Aportacions dels arxiprestos

En diverses intervencions, es manifesten aquests suggeriments:

• Possibilitat de posar pantalles als temples parroquials, aquell dia, per seguir en
directe la retransmissió de l’acte de dedicació del temple.

• Cal un decret clar per regular la supressió de les misses aquell diumenge al mati i
potser ampliar les de la vigília i el diumenge a la tarda.

• Aspecte social de la visita: Gaudí volia una «catedral dels pobres».
• Es demana especial atenció als escolans, als malalts, a les famílies que estan patint

les conseqüències de la crisi econòmica.
• Que la celebració doni una vivència d’Església local i d’Església universal.
• Es parla de l’acolliment dels diocesans a dins i a fora del temple. Es tindrà molt en

compte l’acolliment preferent als fidels de les parròquies i els arxiprestats de la diò-
cesi. També caldrà acollir els fidels de les altres diòcesis de Catalunya i de la res-
ta de l’Estat. Es preveu prop de mig milió de persones a l’exterior del temple.

3. Seguiment de l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà 2009-2011
Anuncieu a tothom l’Evangeli

Intervenen els arxiprestos per fer una posada en comú en què es constata que el Pla
Pastoral Diocesà ha ajudat molt a concretar la pastoral de conjunt. Sobre els tres
objectius del Pla Pastoral s’exposen, entre altres, aquestes constatacions:

• En quan al primer objectiu, «Conèixer, celebrar i viure la Paraula de Déu», es tre-
balla a base de promoure grups bíblics i espais de formació i pregària, s’han creat
arreu grups de «lectio divina» en l’àmbit arxiprestal, grups d’estudi de l’Evangeli,
conferències sobre la importància de la Paraula de Déu (per exemple, durant el
temps d’Advent o de Quaresma), es fan setmanes i jornades bíbliques (p.ex. sobre
l’Evangeli de Lluc). També s’han fet exposicions bíbliques itinerants i cursets bí-
blics per a catequistes a fi que en la catequesi es doni una importància prioritària a
la Paraula de Déu. També es fan grups bíblics de preparació de la missa dominical.

• En quan al segon objectiu, «Créixer en la solidaritat enmig de la crisi econòmica»,
s’ha fet, per exemple, un llistat dels serveis que tenim per als més pobres d’acord
amb les Càrites parroquials, es dinamitzen les Càrites parroquials, es fan cursos per
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a la formació del voluntariat i es coordinen els voluntaris d’un mateix arxiprestat;
es recullen aliments i es promou «l’ajuda fraterna». En alguns arxiprestats es tre-
balla coordinadament des de Càritas en l’àmbit arxiprestal. En general, es consta-
ta que s’ha treballat molt sobre aquest segon objectiu i que es treballa per desco-
brir les necessitats socials que existeixen al voltant de les parròquies. També hi
ha iniciatives per difondre la doctrina social de l’Església.

• En quan al tercer objectiu, «participar els immigrants en les comunitats cristianes»,
es treballa d’acord amb la Delegació diocesana de pastoral social i amb el grup «Pas-
toral amb Immigrants» (PAI), difonent les orientacions d’aquest grup, les convocatò-
ries de les trobades «Caminem junts en la diversitat», i aplicant les orientacions que
dóna aquest equip. En general, es treballa per conèixer la realitat dels immigrants
que viuen a la demarcació parroquial o arxiprestal. En algunes parròquies s’integren
molt bé els immigrants de religió catòlica a les misses parroquials i també a la cate-
quesi (p. ex., a la catequesi del baptisme, de les primeres comunions, etc.). En diver-
sos arxiprestats es reflexiona sobre com fer que les nostres parròquies siguin acolli-
dores i veure quines actituds ens demana esdevenir unes parròquies acollidores. 

• El Sr. Cardenal intervé per donar les gràcies a tots i diu que «hi esteu treballant
molt i arreu. Les vostres aportacions mostren una gran riquesa. És un pla pràctic i
podem constatar que s’està aplicant molt, amb la col·laboració de molts i amb ge-
nerositat. Donem-ne gràcies a Déu i que ens ajudi a millorar la nostra autoestima».

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

El Sr. Cardenal intervé per explicar la història d’aquesta iniciativa, que arriba a la se-
va 25 edició. I explica que Barcelona ja la va acollir l’any 2001. Ell mateix va invi-
tar el Dr. Andrea Riccardi, fundador de la Comunitat de Sant’Egidio, organitzadora
d’aquestes trobades internacionals, que la 25a trobada tingués lloc a la ciutat de Bar-
celona. Es farà difusió d’aquesta Trobada des de l’arquebisbat.

A continuació s’incorpora a la reunió el Sr. Jaume Castro, responsable de la Comu-
nitat de Sant’Egidio a Barcelona, que fa la següent exposició:

Família de Déu, família dels pobles
L’esperit d’Assis a Barcelona

El vespre de dimarts 8 de setembre de 2009, durant la cerimònia final de la darrera
trobada internacional per la pau de Cracòvia, el Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach
va invitar tots els representants de les esglésies cristianes i de les grans religions mun-
dials a Barcelona per la celebració de la Trobada d’enguany.

Un càlid aplaudiment va acollir la invitació del Sr. Cardenal. Crec que es devia a la
gentilesa de la invitació i per la tradició d’acollida de la nostra Església de Barcelo-
na. Ara és l’hora de donar raó a totes aquestes expectatives. 
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Recollint el testimoni de la històrica Jornada de Pregària d’Assís convocada per Joan
Pau II el 27 d’octubre de 1986, la Comunitat de Sant’Egidio ha promogut cada any
des de 1987 les Trobades Internacionals de Pregària per la Pau, que s’han portat a ter-
me en diferents ciutats europees i mediterrànies. 

Aquestes trobades són convocades per l’Església local i la Comunitat de Sant’Egi-
dio; en el nostre cas, l’arquebisbat de Barcelona i la Comunitat de Sant’Egidio.

De totes les trobades celebrades fins ara en destacaria dues. A Varsòvia al 1989, dos
mesos abans de la caiguda del mur de Berlín i la del 1998 a Bucarest que per pri-
mera vegada va ser organitzada per l’Església Ortodoxa (Patriarcat de Romania) i que
va ser la preparació de la primera visita d’un Papa a un país Ortodox.

Durant aquests anys hi ha hagut un in crescendo, diria sobretot en l’amistat, que ha
anat constituint el pelegrinatge de molts líders religiosos i polítics al més alt nivell.
En aquests anys s’ha anat conformant un programa que demana la participació de
molts:

• Una celebració litúrgica amb presència dels representants de totes les confessions
cristianes. A Barcelona es farà a la Basílica de Santa Maria del Mar diumenge 3
d’octubre pel matí.

• Un sessió plenària d’inauguració, la tarda del mateix diumenge, al Palau de la Mu-
sica.

• Després, gairebé dos dies amb més de 30 taules rodones temàtiques. (Dilluns i
dimarts). Tindran lloc en diferents sales de Ciutat Vella de Barcelona.

• I la part central de la trobada que és la cerimònia final, celebrada a l’aire lliure, a
la plaça de la catedral, on cada any es llegeix un manifest de pau que serà firmat
per tots els representants religiosos. Després de les pregàries per separat de cada
confessió, es fa la processó de pau i l’acte final.

En els darrers anys cada vegada ha crescut l’interès del món polític per aquestes
trobades. Els polítics truquen al món de les religions per trobar respostes, en el pro-
fund, a molts problemes que l’economia o la societat no han sabut donar… Penso
particularment en les paraules de Michel Campdesus (ex director del Fons Moneta-
ri Internacional) quan parla que en el fons la crisi econòmica s’ha desencadenat per
una profunda crisi de valors. Hi ha una interpel·lació del món de la política a les re-
ligions i a l’inrevés. Les religions, efectivament, poden utilitzar la política o l’econo-
mia per canviar el món, però mai no poden ser utilitzades per la política o l’eco-
nomia, perquè perdrien la seva força i trairien la seva pròpia naturalesa.

La profecia d’Assís

La jornada d’Assís va continuar el 1987 i s’ha anat repetint durant tots aquests anys:
va ser una gran visió. Aquell primer esdeveniment va desencadenar noves ener-
gies. Va ser anomenat, precisament, «l’esperit d’Assís». Són molts els que han par-
lat de l’esdeveniment d’Assís com d’una icona. Una icona és quelcom més que una
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imatge. És una imatge que parla i anuncia, s’ha de contemplar per interioritzar-la. Aque-
lla icona vivent que es va crear a la muntanya de Sant Francesc, un lloc on aquella tar-
da del 27 d’octubre de 1986 feia fred i hi havia nombrosos núvols negres. Aquella mun-
tanya es va il·luminar amb una gran llum, i això es repeteix cada any en un lloc diferent.

La icona d’Assís és una icona eloqüent del nostre temps i es recrea cada any en ca-
da trobada i s’elabora amb el pinzell de l’amistat. És una proposta pel nostre món, per
cada país, per cada ciutat, per cada grup, per cada arxiprestat, per cada parròquia…
Cal agafar el pinzell i posar-se a treballar. És necessari avui de manera molt espe-
cial quan es barregen persones de cultures i religions diverses. És una icona que mos-
tra una església plena de simpatia, que dialoga… Sense perdre la seva identitat.

Per això creiem que és important invitar tothom a aquesta trobada i molt particular-
ment a la jornada final. Però igualment important és preguntar-se com aprofundir
en l’Esperit d’Assís abans de la trobada, i com continuar vivint-lo després de la tro-
bada. No és una trobada que aterra i se’n va, depèn de tots que resti i faci arrel en la
nostra ciutat i esdevingui important per a la nostra església local.

És per això que nosaltres hem proposat un itinerari de preparació de la trobada que
en algunes parròquies, arxiprestats, grups, s’ha concretat de la següent manera:

• Presentació amb un vídeo de l’Esperit d’Assis
• Reunions en grup (formació…)
• Acte en làmbit parroquial on es llença la trobada.

«L’esperit d’Assis» és bo de conèixer-lo i aprofundir-lo. És el fruit significatiu i
madur d’una llarga història de recerca teològica i espiritual que es remunta al Con-
cili Vaticà II i a Pau VI. Representa l’inici d’una nova era del diàleg interreligiós. Per
això continua sent la imatge d’una Església plena de simpatia per al món. 

L’esperit d’Assís és l’exemple més elevat i millor encarnat de l’Església que esdevé
diàleg, com va dir per primera vegada de manera explícita precisament Pau VI quan
va publicar la seva primera encíclica, Ecclesiam Suam. Apareix el terme «diàleg» per
primer cop en un document oficial (el terme apareix 60 vegades en els 123 punts de
la carta encíclica).

De la Trobada de Barcelona del 2001 al 2010: Família de Déu. 
Família dels pobles

En el món d’avui el diàleg és imprescindible. Aquest segle ha començat amb una gran
resignació a diferents nivells. Molts han pensat que no era possible viure una cultu-
ra de pau. Els 10 primers anys del segle han produït una sèrie d’esdeveniments
dramàtics, des del terrorisme fins als desastres naturals o la proliferació de noves
guerres… Ens hem acostumat a la violència difosa, física i verbal, que s’accepta com
un component inevitable de les nostres societats.
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La primera dècada d’aquest segle XXI està simbòlicament acotada por les Torres Bes-
sones de 2001 i el terratrèmol d’Haití del gener de 2010. Deu anys de violències i de-
sastres. De la Trobada de Barcelona 2001 a la de Barcelona 2010. Ara estem a les
portes d’una nova dècada. El diàleg continua. «Família de Déu, família dels po-
bles» és el tema de la propera trobada de Barcelona en l’esperit d’Assís. En el diàleg
està el camí savi per al futur de la humanitat.

El patriarca ortodox de Constantinoble, Atenágoras, mort el 1972, que va viure una
llarga història de diàleg, ho sabia. Ell somiava: «Esglésies germanes, pobles ger-
mans». Si allarguem les seves paraules ben bé podem dir «Família de Déu, família
dels pobles». De Barcelona en pot sorgir un missatge de pau per al món sencer en
obrir la segona dècada del mil·lenni. Pot ser una oportunitat, si la preparem bé i la
desenvolupem, per comunicar l’Evangeli a la nostra ciutat i connectar amb moltes
persones i sectors que potser avui estan lluny de la nostra església local.

Barcelona viurà aquesta tardor dos grans esdeveniments. Un mes després de la Troba-
da Internacional per la Pau ens visita Benet XVI, precisament per consagrar el tem-
ple de la Sagrada Família. No són dos esdeveniments desconnectats. La trobada in-
ternacional per la pau també ha de ser una bona preparació per acollir Benet XVI.
Són dos esdeveniments que estan vinculats i que es reforcen.

Programa provisional de la Trobada Internacional

Diumenge, 3 d’octubre

10.30 Celebració Eucarística  Basílica de Santa Maria del Mar

17.00 Palau de la Música Catalana - Assemblea d’inauguració

Dilluns, 4 d’octubre

De 9.30 a 12.30  i de 16.30 a 19.30: Taules rodones en diferentes llocs del Centre
Històric

Dimarts, 5 d’octubre

De 9.30 a 12.30: Taules rodones en diferentes llocs del Centre Històric

17.30 Pregària per la pau de cada tradició religiosa en diferents llocs del Centre
Històric

18.45 Processó de pau

19.00 Plaça de la Catedral - Cerimònia Final 
Proclamació i firma del manifest de pau Barcelona 2010
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Alguns temes de les taules rodones:

• Barcelona 2010: 25 años en el espíritu de Asís.
• 11 de septiembre, 10 años después: el diálogo no se acaba.
• La belleza y el valor de la vida.
• Francisco, amigo de los pobres, hombre de Paz.
• El Mediterráneo: las religiones y el convivir.
• Acogida y seguridad.
• Iglesias hermanas, pueblos hermanos.
• El Mediterráneo: entre Europa y África, un mar que une.
• No hay justicia sin vida.
• Laicos y creyentes en diálogo para la sociedad del convivir.
• El Islam y la paz.
• Alianza de las religiones por la paz.
• Religiones en Asia y el valor de la vida.
• La ciudad entre conflicto y convivencia.
• Testimonio de paz en América Latina.
• La oración, fuerza de los creyentes.
• Crisis económica y sed de espiritualidad.
• El diálogo ecuménico 100 años después.
• Familia de Dios, familia de los hombres.
• La Europa de los pueblos.
• Oriente Medio: el futuro es vivir juntos.
• El espacio de Dios en la tierra de los hombres.
• La Palabra de Dios en la vida de los cristianos.
• Monaquismo y paz.
• O.A. Romero, 30 años después: altar de la eucaristía, altar del pobre.
• Los cristianos y la paz.
• La violencia difusa en un mundo globalizado.
• La familia y las religiones.
• Deseo de Dios, demanda de paz.
• Amor de Dios, amor del prójimo.
• Globalizar la solidaridad.

5. Trobada Internacional Sacerdotal a Roma (9-11/06/2010)

El Sr. Cardenal comunica que participarà a la Trobada Internacional Sacerdotal de
cloenda de l’Any Sacerdotal a Roma juntament amb els membres del Consell Epis-
copal i un grup de preveres de l’arxidiòcesi. Explica que la cloenda de l’Any Sacer-
dotal a l’arxidiòcesi tindrà lloc el diumenge 13 de juny, amb l’ordenació de sis nous
preveres a Santa Maria del Mar (17.30 h). 

Mn. Josep M. Turull, delegat diocesà de Pastoral Vocacional i rector del Seminari,
s’incorpora a la reunió i presenta un opuscle titulat «Vetlla de pregària per les voca-
cions sacerdotals», elaborat amb motiu de la cloenda de l’Any Sacerdotal. És un ma-
terial que cal adaptar a la realitat de cada parròquia, comunitat, moviment…
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6. Exercicis espirituals per a preveres

El Consell Episcopal determinarà les dates en què tindrà lloc la tanda d’exercicis es-
pirituals per als preveres, probablement a inicis de gener de 2011. Es demana que a
cada arxiprestat es motivi els preveres a participar-hi.

7. Decret sobre agrupacions de parròquies

Mn. Sergi Gordo, Secretari General i Canceller de la diòcesi, informa sobre el De-
cret del Sr. Cardenal 07/10, de 23 de maig, aprovant 14 agrupacions parroquials. 

De moment no es fa cap decret sobre la manera de procedir. Cada rector amb el
Vicari Episcopal i l’arxiprest ho anirà veient en la pràctica. Si s’escau, més enda-
vant es procediria a indicar-ne unes orientacions diocesanes. S’ha optat per no su-
primir parròquies, sinó que s’agrupen i, per tant, han de treballar més coordinada-
ment, i sempre des de la pastoral que conjuntament es duu a terme en l’àmbit de
l’arxiprestat.

En algunes intervencions, els arxiprestos indiquen la conveniència d’elaborar aques-
tes orientacions, que s’ha fer de manera que l’agrupació sigui un bé per a la comuni-
tat cristiana, que es faci potenciant les responsabilitats dels laics, que cal un treball
més arxiprestal, aprofitant el que ja s’està fent en aquest sentit.

8. Projecte d’estatut marc sobre els consells pastorals arxiprestals

Es lliura als arxiprestos un esborrany de document de quatre pàgines titulat  «El Con-
sell Pastoral Arxiprestal» (CPA), que té aquests punts: Títol I: naturalesa, constitució
i funcions. Títol II, Òrgans del CPA: la plenària, les comissions i el secretariat, dura-
da del mandat i renovació dels membres, cessació dels consellers i substitució, pe-
riodicitat de les reunions.

Aquest document serà estudiat als arxiprestats i en la propera reunió dels arxiprestos
s’hi faran esmenes i, si s’escau, es procedirà a la seva aprovació.

9. Jornada Mundial de la Joventut (agost 2011)

Mn. Antoni Roman, delegat diocesà de Pastoral de Joventut, s’incorpora a la reu-
nió i informa que durant els dies previs a la Jornada Mundial de la Joventut a ce-
lebrar a Madrid, hi ha diòcesis que acolliran els joves. A Barcelona han demanat
venir 10.000 joves de moltes diòcesis, del 12 al 15 d’agost de 2011. Cal trobar lo-
cals d’acollida per tres nits (no cal preveure els menjars). Es farà un equip de vo-
luntaris per cercar locals i acollir els joves. Es pot trobar informació al web de la
Delegació.
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10. Nou web de l’Arquebisbat

Mn. Francesc X. Pagès i Mn. Jordi-Albert Garrofé s’incorporen a la reunió i infor-
men del nou web de l’arquebisbat: www.arqbcn.cat. 

La reunió es clou a les 14,15h, amb la pregària de l’àngelus, dirigida pel Sr. Carde-
nal, i amb el dinar al menjador del Seminari.

Barcelona, 03/06/10
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Organismes diocesans

Seminari Menor de Barcelona Santa Maria 
de Montalegre i Pastoral Vocacional del 

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Carta sobre les convivències d’escolans

Benvolgut:

Després de la bona experiència a Begues, Tarragona i Raimat, proposem les convi-
vències d’escolans d’enguany, una altra vegada a Begues.

Es tracta d’oferir als nois d’entre 10 i 18 anys un espai de trobada i pregària per clari-
ficar la seva vocació, des del seu ministeri d’escolans que els fa molt propers a Jesu-
crist. Hi poden participar escolans o altres joves a qui us sembli que els pugui ser útil
aquest tipus de trobada.

Les convivències seran a la Casa d’espiritualitat Josep Manyanet, Us enviem uns fulls
volants que us suggerim que entregueu directament en mà a aquells nois que us sem-
bli que poden ser bons candidats a aquesta oferta. També us fem arribar un cartell per
complementar-ne la difusió.

Creiem que val la pena tenir cura d’aquestes possibles vocacions, que porten una
energia i alegria molt gran al camí presbiteral i que prenen la decisió vers el sacerdo-
ci en el moment en el qual els joves es plantegen el seu futur en la vida. Aquests dies
de convivència també amb els seminaristes del Seminari Menor segur que els seran
de molt de profit i permetran que nous joves responguin afirmativament a la crida de
Déu i s’engresquin a entrar en la institució que l’Església ofereix per a la formació
d’aquestes vocacions més primerenques.

Ben cordialment, i disposats a oferir-vos tota la informació que us calgui.

Mn. Josep M. Turull,
Rector del Seminari Conciliar

Mn. Joan-Pere Pulido
Delegat de Pastioral Vocacional. Sant Feliu de Llobregat
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Mn. David Álvarez
Formador. Seminari Menor

Barcelona, 17 de maig de 2010

Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada

Carta del Delegat Episcopal

A l’atenció dels Instituts de Vida Consagrada de l’Arxidiòcesi de Barcelona.

Déu vos guard,

Em plau posar-me en contacte amb vosaltres, ara que ja estem acabant aquest curs
pastoral que Déu ens ha concedit, perquè sapigueu els recessos que dirigirà el Sr. Car-
denal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, el proper curs. Aquest és un signe de
l’afecte i valoració que té envers la Vida Consagrada i la seva presència en l’àmbit
diocesà.

Així doncs, per tenir-ho present a l’hora de la programació de les activitats comunità-
ries, el Sr. Cardenal dirigirà un recés en la solemnitat de Crist Rei, el diumenge 21
de novembre i un altre el primer diumenge de Quaresma, dia 13 de març de 2011.

També el dimecres 2 de febrer, dia de la Vida Consagrada, recordeu que ens aple-
guem, presidits pel nostre pastor diocesà, a la S. E.Catedral, per renovar la consagra-
ció feta al Senyor de servir-lo a Ell i als germans.

I, naturalment, ja des d’ara encomanem el viatge del Sant Pare Benet XVI a Barce-
lona el diumenge 7 de novembre per consagrar el temple de la Sagrada Família. Po-
so a continuació, pel seu interès, la resposta que el Sr. Cardenal va donar en una en-
trevista que apareix en la pàgina web de l’Arquebisbat.

Què significarà el viatge del Sant Pare per a l’Església i per a la ciutat? Serà
ocasió perquè Catalunya refermi la seva romanitat?

«Significa molt. Feia vint-i-vuit anys de la visita del Papa Joan Pau II. Fou el mateix
dia i el mateix mes, de l’any 1982. Penso que el Sant Pare ens donarà el que és pro-
pi del seu ministeri de successor de l’apòstol Pere: ens confirmarà en la fe. Ell té una
missió principalíssima al servei de tota l’Església i, per tant, contribuirà a enriquir-
nos amb la catolicitat que ha de viure sempre tota l’Església diocesana. La sol·lici-
tud del Papa per a totes les Esglésies hauria de fer créixer en tots nosaltres l’espe-
rit missioner dintre de casa i de cara als països de missió. La visita del Papa pot

05 Organismes diocesans.qxp  9/7/10  13:26  Página 435



436 [70] juny - BAB 150 (2010)

suscitar noves vocacions missioneres entre els sacerdots i els laics. I, sens dubte, que
refermarà la romanitat de la nostra arxidiòcesi i de Catalunya, que ha de ser una ca-
racterística nostra per ser fidels a la nostra identitat. No podem oblidar que en la
versió catalana del credo musicat diem que creiem en l’Església catòlica, apostòli-
ca i “romana”.»

Amb el desig que tingueu el merescut i necessari descans, tant en el cos com en l’es-
perit, per tal de continuar treballant en la vinya del Senyor amb nova embranzida, re-
beu la meva més cordial salutació i pregària per totes les vostres intencions.

Francesc Prieto
Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada

Barcelona, 16 de juny de 2010

Delegació diocesana de Pastoral Familiar

Reflexions de la Delegació diocesana de Pastoral Familiar de l’Ar-
quebisbat de Barcelona sobre el document «sexe i joves»

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català de la Sa-
lut han fet públic el web «Sexe joves» en el domini «gencat», dirigit especialment als
adolescents i joves, sobre temes relacionats amb la sexualitat. Per causa dels crite-
ris que s’hi s’esmenten, i per la confusió que pot crear sobre els valors morals en
els adolescents i els joves, la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar de l’Arque-
bisbat de Barcelona, vol oferir la seva reflexió a les persones que cerquen, sobre
aquesta matèria, un criteri cristià, i també com a expressió d’una part de la societat
catalana que es preocupa per l’educació dels seus adolescents i joves i no es veu re-
flectida en els judicis i els criteris promoguts des d’una entitat pública com el Depar-
tament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El Document, en principi, no formula judicis ètics; es presenta com una pàgina in-
formativa i neutra. Però en aquests temes, la simple informació és ja una opció èti-
ca clara. L’opció és aquesta: en temes de sexualitat i embaràs, l’interessat o interes-
sada té al davant obertes totes les possibilitats; qualsevol decisió que prengui és bona.
Es tracta només d’informar. 

Aquest és un criteri pervers. No s’accepta aquest criteri en cap altre àmbit dels
comportaments humans: en els negocis, en la circulació, en l’educació dels fills, en
la pràctica mèdica o judicial, en la resolució dels conflictes entre persones, entre
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grups o entre pobles. En tots els àmbits de la vida humana, sabem que hi ha compor-
taments positius i comportaments negatius, cosa que vol dir que són èticament bons
o èticament dolents. Si algú es presenta dient que tot és permès, serà acusat de ser un
ésser socialment perillós. En canvi, aquest és el criteri d’aquest Document pel que fa
a l’experiència sexual, les relacions de parella, la regulació de la natalitat o l’avor-
tament.

El Document aplica, sense pràcticament cap limitació, el criteri de la permissivitat
total en l’àmbit de la sexualitat i la parella, erigit en dret que hom pot exigir als
educadors i a la societat. Per evitar una visió negativa de la sexualitat s’acaba perme-
tent i fins i tot promovent tot tipus d’experiències, com si la permissivitat total fos
garantia de validesa ètica, de salut psíquica i de realització personal.

L’àmbit de les relacions humanes i de la sexualitat, com tots els altres, s’ha de viure
segons el criteri fonamental de l’autèntica vida humana. Aquesta està marcada per
l’amor personal i el respecte a tota vida humana, ja des del primer moment. Els ta-
bús i les repressions no se superen a base d’acceptar qualsevol tipus d’experiències,
perquè aquestes acaben fent mal a l’altre i a un mateix. Només la recerca sincera de
ser fidel als valors morals poden ajudar a fer créixer la persona i oferir-li una verita-
ble realització personal. La veritable vida ètica consisteix a sotmetre i orientar les
pròpies tendències biològiques, també les sexuals, a l’amor autèntic, madur i sin-
cer, a la persona de l’altre, i al servei respectuós a la nova vida que pot aparèixer en
la relació sexual. 

El cos no és una joguina, no té com a finalitat ser una caixa de ressonància per acon-
seguir el màxim de plaer. Els altres no són objectes per aconseguir relacions efíme-
res i sense valor en funció de primaris interessos personals, com presenta la pagina
«Sexe joves». Des de la nostra postura cristiana podem aportar una nova visió: les re-
lacions sexuals tenen un més gran valor quan es reconeix que han de ser fruit d’una
donació personal, donació d’amor total, i que signifiquen el compromís fidel, respon-
sable i definitiu, com pertany a la dignitat del ésser humà. Afirmem també que la
vida és sagrada i inviolable, i que mereix tot el respecte i protecció des del primer mo-
ment fins al darrer.

El Document del Departament de la Salut de la Generalitat fa una obra socialment i
educativament molt negativa. Amb l’excusa de la informació alliberadora i neutra, de
fet, promou una concepció de les relacions humanes i de la sexualitat que destrueix
l’obra educativa de les famílies i de les escoles, perquè l’educació dels fills és un dret
inalienable dels pares. Ho lamentem, perquè la Generalitat és el nostre govern, i
creiem que s’hauria de posar al servei dels esforços i els ineludibles drets i deures
educatius dels pares, de les escoles i de tota la societat, que intenten que el nostres
adolescents i joves creixin en el respecte, l’amor personal i la seva realització au-
tentica, i en el respecte de tots aquells valors que donen sentit a la vida de les perso-
nes i de les famílies.

Barcelona, 17 de juny de 2010
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Delegació de Pastoral Social /
Secretariat de Marginació

Manifest davant del fenomen de la prostitució

El Secretariat de Marginació de l’Arquebisbat de Barcelona, ha dedicat part de les
seves sessions d’estudi a examinar el fenomen de la prostitució al carrer. 

Fou el mes de setembre quan alguns diaris publicaren algunes fotografies on es visua-
litzava el comerç sexual en alguns llocs de la nostra ciutat, i, a continuació, es feien
tot un seguit de consideracions sobre aquest fenomen. Consideracions en les quals
prevalia el sensacionalisme, i els problemes d’ordre públic que comportava aquest
fet, i s’obviava tota la problemàtica social que pateixen moltes de les persones que
es veuen abocades a exercir la prostitució als carrers o a les carreteres, de forma molt
precària.

En les nostres reunions, hem escoltat el testimoni d’associacions i persones que fa
anys que treballen per ajudar i trobar alternatives a les persones que exerceixen la
prostitució al carrer.

Hem aprofundit, amb l’ajuda d’experts, en les causes que porten homes i dones, ge-
neralment estrangers, a la prostitució, i també hem demanat la col·laboració de bi-
blistes, perquè ens ajudessin, a la llum de la Paraula de Déu, a fer un discerniment
sobre aquest fenomen.

En finalitzar el curs hem cregut convenient fer públiques algunes de les conclusions
a què hem arribat. Som conscients que el problema és molt complex, que té ramifi-
cacions que a nosaltres se’ns escapen. La nostra pretensió no és altra que apuntar
algunes pistes que puguin ajudar els creients, i tots els homes i dones de bona volun-
tat, a tenir alguns elements de judici que es troben a faltar en els mitjans de comu-
nicació.

Algunes realitats

1. Com ja s’ha denunciat moltes vegades, hi ha persones que es dediquen a la prosti-
tució, perquè hi ha altres persones que estan disposades a pagar pels seus serveis. 

2. Les causes que porten a exercir la prostitució al carrer tenen un denominador
comú: la pobresa. La majoria de les persones que s’hi dediquen provenen de
països molt pobres i vénen al primer món per trobar alguns mitjans de vida que
els permetin viure amb una mica més de dignitat, elles i la família que sovint
han deixat ál seu país d’origen.

3. Moltes d’aquestes persones han vingut enganyades al nostre país, amb la pro-
mesa d’un altre tipus de feina. Han contret un deute molt gran que han de pagar.
Són explotades per màfies. En alguns casos temen per la seguretat dels parents
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que han deixat al país d’origen, i també se les atemoreix amb malediccions rituals,
com pot ser el «vudú» o altres.

4. La majoria són persones que exerceixen la prostitució com a única possibilitat de
sortir endavant en la vida. Ja que moltes d’elles desconeixen l’idioma, no tenen
estudis i, el més greu, no tenen la seva estança al país regularitzada, vivint de for-
ma alegal.

5. Malgrat les moltes declaracions institucionals, són molt pocs els recursos que
les institucions dediquen perquè aquestes persones trobin alternatives vàlides a la
feina que exerceixen

6. Els mitjans de comunicació, especialment algunes televisions, han trobat en la pros-
titució un filó per guanyar audiència. Cada vegada hi ha més programes que par-
len d’aquest fenomen, posant sempre l’accent en la morbositat, mostrant dones amb
poca roba, on el que es busca no és la denúncia, sinó estimular el «voyeurisme».

7. Cal denunciar la majoria de diaris d’àmbit estatal que, si bé dediquen pàgines a
denunciar la prostitució que s’exerceix en el carrer, no tenen cap mena d’escrúpol
de tenir com a una font de fiançament anuncis de «relax» «massatges», etc.

8. El fenomen de la prostitució és un fenomen molt complex, que som conscients
que no té una solució fàcil, que necessita la col·laboració de les institucions pú-
bliques, de les entitats sense afany de lucre que es dediquen a ajudar i acompa-
nyar les persones que hi estan involucrades. Del que estem convençuts és que el
problema no se soluciona només amb mesures policíaques. La prostitució és un
fet que afecta persones, és una qüestió social. No es pot tractar només com un pro-
blema de seguretat al carrer.

A la llum de la Paraula de Déu

1. Tots els homes i dones tenen la mateixa dignitat. Pels creients, tots hem estat cre-
ats a imatge i semblança de Déu. No es pot tractar ningú com una simple merca-
deria. Les persones que es dediquen a la prostitució tenen un nom, Déu les coneix
pel seu nom.

2. Pels creients no hi ha ningú que sigui prostitut/a; en tot cas hi ha persones que tre-
ballen en la prostitució durant algunes o moltes hores del dia, però la resta de la
jornada són pares, mares, veïns o veïnes com tothom.

3. Pels cristians ens han de fer pensar les paraules de Jesús, quan diu: «Us assegu-
ro que els publicans i les prostitutes us passen al davant en el camí cap al Regne
de Déu. Perquè vingué Joan per encaminar-vos a fer el que Déu vol, però no el
vau creure. Els publicans i les prostitutes sí que el van creure; en canvi, vosaltres,
ni després de veure això, no us heu penedit ni l’heu cregut.» (Mt 21,31-32)

Denunciem

1. El tractament sensacionalista del fenomen de la prostitució, i la poca atenció que
mereix el gran problema personal de moltes de les persones que l’exerceixen.

2. La hipocresia de tots, en afrontar aquest fenomen. Segons diuen els experts, el ne-
goci del sexe és un dels sectors que genera més guanys econòmics.

3. Els pocs recursos que les institucions dediquen per trobar sortides vàlides per
les persones que es veuen abocades a viure venent el seu cos.
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4. Que les institucions posin l’accent en problemes d’ordre públic i de seguretat vià-
ria, (que no els neguem) i no en la problemàtica personal i social d’aquest feno-
men.

Demanem

1. Que es dediquin, per part de les institucions, més recursos humans, socials i
econòmics per tal d’oferir alternatives vàlides i realistes per a les persones que
vulguin deixar la prostitució.

2. Cal que les institucions trobin sortides, com pot ser pisos d’acollida, per a les do-
nes grans que han exercit la prostitució i que molt sovint es troben soles i des-
emparades.

3. Que es persegueixi les màfies i totes les persones que es lucren explotant aques-
tes dones.

4. Als creients i a la societat en general, que en jutjar la prostitució, no es deixin por-
tar per tot el que té de sensacionalisme, i considerin la situació de les persones que
s’hi veuen involucrades, ja que tots, d’una manera o altra en som responsables.

5. Que s’apliquin els codis deontològics dels mitjans de comunicació per tal que
no es permeti manipular, tergiversar o fer ús lucratiu o sensacionalista o desinfor-
mar d’aquests temes.

6. Finalment, agraïm la gran feina que de manera molt satisfactòria realitzen insti-
tucions religioses o civils i a les persones que es dediquen a ajudar, acompanyar
les prostitutes i treballen per trobar alternatives, i demanem per aquestes institu-
cions la col·laboració moral i econòmica de tothom.

Barcelona, 29 de juny de 2010
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Crònica

Càritas presenta la Memòria de l’any 2009

El dia 3 de juny de 2010, en una roda de premsa celebrada a les 12 hores a la seva
seu central, Càritas Diocesana presentà la Memòria de l’any 2009 i de gener a maig
de 2010. Càritas va atendre 51.372 persones l’any 2009 i de gener a maig de 2010
ja n’ha atès 40.000. Les dades aportades són un reflex de la realitat social que detec-
ta en els territoris de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. La
convocatòria dels mitjans de comunicació fou realitzada amb motiu del Dia de la Ca-
ritat, que coincideix amb la solemnitat del Corpus Christi, dia en què es fa una
col·lecta en tots els temples per a Càritas i en què aquesta dóna comptes dels seus re-
cursos i de les seves activitats.

El director de Càritas, Jordi Roglà, digué que la realitat que aquesta institució troba
en el seu treball diari està canviant i a pitjor. «Hem passat de la demanda de feina i
feina, a la de feina i d’ajuda per poder atendre les necessitats més bàsiques (alimen-
tació, lloguer, subministraments). I ara hi hem d’afegir un nou factor que ens inquie-
ta: la desesperança que veiem en les persones ateses.

Persones ateses per Càritas Diocesana

La responsable de Programes, Serveis i Gestió Social, Mercè Darnell, presentà la
Memòria de Càritas de l’any 2009 i les dades dels primers mesos de 2010. Aques-
tes són algunes de les dades sociològiques de les persones ateses en el conjunt dels
territoris on aquesta obra du a terme la seva acció social.

• Persones ateses el 2009: 51.372 (suposa el 89% d’augment sobre el 2007 i el 14%
respecte del 2008).

• El 39% eren persones que es van atendre per primera vegada.

• El 36% de les persones ateses eren menors.

• El 56% de les persones estaven a l’atur.

• De gener a maig de 2010 hi ha hagut un 35% d’augment respecte del mateix perío-
de de l’any anterior i ja són 40.511 les persones que han demanat ajuda a Càritas.

• Augment de les persones nascudes a Espanya, que ja són un 36% de les persones
ateses.
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• El 23% són persones que s’han atès per primera vegada.

• La taxa d’atur de les persones en edat laboral és del 75%.

Mercè Darnell remarcà especialment els problemes que s’amaguen darrera d’aques-
tes xifres.

* A nivell personal: patiment emocional, ansietat, depressió, aïllament, desvincula-
ció social, manca d’expectatives de futur… S’agreugen les malalties orgàniques i
la salut mental es deteriora.

* A nivell familiar: conflictes de parella i trencaments familiars, problemes amb els
fills, dependència dels serveis socials, deutes, mobilitat geogràfica…

* A nivell social: en el col·lectiu de persones estrangeres, no poder optar a l’autoritza-
ció de residència i a treball per manca d’oferta laboral, problemes d’empadrona-
ment. Conflicte social, ruptura de la cohesió i de la convivència: augmenta la pe-
tita delinqüència, se’n culpa els estrangers i creix la xenofòbia.

El problema de l’habitatge està vinculat a l’atur

Segons explicà Merce Darnell, les ajudes econòmiques de Càritas han anat a atendre
les necessitats més bàsiques que tenen les persones, entre elles l’habitatge. El 55%
de les ajudes han servit per pagar deutes de lloguer, evitar desnonaments i, també,
per pagar habitacions. «Són moltes les persones i famílies que no poden ni plantejar-
se llogar un pis».

En segon lloc, a cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació (el 16% de les ajudes)
i a ajudes per a infants (escoles bressol, ajudes per menjador escolar, llibres, activi-
tats extraescolars). El total d’ajudes econòmiques de Càritas durant l’any 2009, su-
mant les partides extraordinàries que s’han ofert a les parròquies per donar aliments
a persones que en demanen, ha estat de 2.350.000 euros

Projectes que donen respostes

Mercè Darnell va fer també una relació dels nombrosos projectes que tracten d’o-
ferir respostes a les necessitats de les persones i que es desenvolupen en els àmbits
de la formació i orientació per a la inserció laboral, acollida i acompanyament a les
persones i famílies, especialment a les mares soles amb fills, atenció a la gent gran,
assessorament jurídic, atenció a la salut mental en persones amb especials difi-
cultats, assessoria jurídica d’estrangeria, ajuda a projectes de codesenvolupa-
ment.

Amb Merce Darnell també varen informar Conxa Marquès, cap d’Acció social de
Càritas a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, i Pilar Taché, cap d’acció social a la
diòcesi de Terrassa, que varen informar de la realitat social en els seus territoris.
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L’àmbit de l’actuació de Càritas en les tres diòcesis inclou aquestes comarques: Bar-
celona-Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Oriental i Occidental, Garraf, Alt Penedès,
part del Maresme i part de l’Anoia.

Els infants i el seu futur

El director remarcà la preocupació de Càritas «pel patiment i el deteriorament de l’es-
tat emocional de tantes i tantes persones i famílies i en especial el de la infància. «Els
infants són víctimes del patiment i de la desesperança que viuen avui els seus pares
i mares per causa de l’atur i de l’absència d’ingressos. Com els infants i adolescents
que viuen aquestes situacions familiars poden creure en un futur per a ells? Qui els
podrà exigir motivació i un esforç per formar-se si no veuen que els seus pares tro-
bin sortida als problemes familiars?»

«També ens preocupa molt —afegí el director de Càritas— el col·lectiu de les perso-
nes al voltant dels 50-55 anys que amb baixa o mitjana qualificació es queden a l’a-
tur. Tenen moltes dificultats per recuperar la seva inserció laboral en uns anys que
haurien de ser decisius per a la seva cotització a la Seguretat Social i per les poste-
riors pensions de jubilació. Si no poden reincorporar-se a la vida laboral, seran els
futurs perceptors de les pensions baixes (mal anomenades no contributives), amb el
consegüent augment de les persones que viuran sota el llindar de la pobresa en la pro-
pera dècada a l’estat espanyol!».

«S’ha millorat l’eficiència»

Jordi Roglà es va referir també a les dades econòmiques de l’acció social de Càritas
durant el 2009. 22 milions d’euros, el 88% dels quals prové de fons privats, i el
12% de concerts amb la Generalitat, amb Ajuntaments, Diputació de Barcelona i Mi-
nisteri de Sanitat i Assumptes Socials. «Puc dir que Càritas ha millorat la seva efi-
ciència, perquè de cada 100 euros, 88 han anat a acció social, 7 a serveis administra-
tius i 5 a comunicació i voluntariat».

El director, finalment, agraí «el gran esforç de totes les persones que fan Càritas:
assalariats, voluntaris, donants. Sense elles no hauria estat possible l’ajuda que s’ha
ofert a tantes persones que la necessitaven».

Demanà als governs que entomin la seva responsabilitat en la defensa del benestar
dels seus ciutadans i demanà que no es retallin les ajudes al Tercer Món, «perquè allí
és la vida la que està en joc». Va dir que l’acció de Càritas és subsidiària, «però no
deixarem de fer-la mentre hi hagi persones que la necessiten. Aquest és el nostre
compromís com a entitat cristiana».
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Ordenació de sis preveres a Santa Maria del Mar
amb motiu de la cloenda de l’Any Sacerdotal

La basílica de Santa Maria del Mar, plena de gom a gom, acollí el diumenge 13 de
juny l’ordenació de sis nous preveres, amb motiu de la clausura de l’Any Sacerdo-
tal a la nostra diòcesi. Presidí l’acte el Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez
Sistach, al qual acompanyaven el Bisbe Auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, 180
preveres i un nombrós grup de diaques.

Els sis nous preveres eren: Mn. Joan Balcells Sintes, d’ADSIS, Mn. Ramon Batlle
Tomàs, Frai Xavier Calpe Melendres, OFM, Mn. Joan Garcia de Mendoza i Esteban,
Mn. Sergi Notó Ruiz i Mn. Jordi Patiño Morales.

La celebració comptà amb un cor de joves que, acompanyats de flautes dolces i
violoncel, animaren els cants de la celebració. L’acte fou retransmès en directe per
Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb comentaris de Mn. Xavier Moretó.

Les lectures bíbliques foren les del diumenge XI de durant l’any. El Sr. Cardenal Ar-
quebisbe, que havia arribat de Roma on assistí als actes de la clausura de l’Any Sa-
cerdotal, pronuncià l’homilia que es publica a la secció del Prelat en aquest mateix
número i en què va recordar les paraules pronunciades pel Sant Pare en la missa de
clausura de la festa del Sagrat Cor de Jesús i va acabar fent una crida vocacional els
nombrosos joves assistents a la cerimònia d’ordenació.

El cardenal arquebisbe invità els sacerdots a participar en aquest acte de cloenda
de l’Any Sacerdotal amb una carta del 29 de maig de 2010, publicada en el BAB
del mes de maig, en què escrivia: «A més de la cloenda que se celebrarà a Roma
amb la Trobada Internacional de Preveres, els dies 9-11 del mes de juny, a l’arxi-
diòcesi volem concloure aquest Any sacerdotal el diumenge 13 de juny, amb l’or-
denació de sis preveres a la basílica de Santa Maria del Mar, a les 17.30 hores.
Us invito a tots els sacerdots i diaques a participar en aquesta celebració de l’Eu-
caristia i de les ordenacions sacerdotals. Junts donarem gràcies a Déu i a l’Esglé-
sia pel do del ministeri presbiteral que hem rebut immerescudament i pels nous
preveres».

En aquesta mateixa carta el cardenal arquebisbe demanava que abans del dia 13 de
juny a les parròquies s’organitzés una vetlla de pregària, a ser possible amb el San-
tíssim exposat, pregant perquè el Senyor atorgui la vocació sacerdotal als joves de les
nostres parròquies, comunitats, moviments i escoles i que aquests joves acullin ge-
nerosament la crida del Senyor.

En el curs de la cerimònia a Santa Maria del Mar es visqué un moment intensament
vocacional sobretot per les paraules pronunciades pel Sr. Cardenal Arquebisbe en la
seva homilia. Un altre moment molt significatiu fou la imposició de les mans del
Sr. Cardenal primer i de tots els altres concelebrants després. Donat l’elevat nom-
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bre de preveres presents, l’abraçada de pau, després del ritus de l’ordenació, la varen
donar als nous preveres un grup representatiu de tot el clergat present.

Al final de la celebració, dos dels nous ordenats, Mn. Jordi Patiño i Mn. Sergi No-
tó, amb breus i emocionades paraules varen donar les gràcies pel do del sacerdoci en
primer lloc a Déu, també al Sr. Cardenal Arquebisbe i als seus pares, que varen aco-
llir amb generositat la nova vida dels seus fills i així feren possible la seva existència
humana i la seva vocació sacerdotal. Els fidels varen aplaudir fortament aquestes pa-
raules dels nous preveres.

Finalment, es va servir un petit refrigeri que va permetre posar un punt final de fra-
ternal alegria a una jornada joiosa per a tota la nostra diòcesi.

Un nombrós grup d’immigrants 
peregrinaren a Montserrat

El diumenge dia 13, peregrinaren a Montserrat un grup de 212 persones, pertanyents
a distintes comunitats d’immigrants. Entre altres, n’hi participaren, de la comunitat
xinesa, de la comunitat polonesa, de la comunitat filipina, de la comunitat ucrainia-
na, de la comunitat alemanya, i de diferents comunitats llatinoamericanes que es reu-
neixen en les parròquies de Santa Mònica de Barcelona, de la Llum de l’Hospitalet
de Llobregat, i de Sant Jaume de Santa Coloma de Gramanet. Tot aquest grup es
coordinen sota el nom de Caminem en la diversitat, sota l’aixopluc de la Delegació
de Pastoral Social del bisbat de Barcelona.

La peregrinació havia estat molt ben preparada per les diferents comunitats, i tenia
com a objectiu, venerar la figura de Maria, de conèixer un lloc tant emblemàtic i im-
portant per l’Església catalana i pel País , com Montserrat, i també que fos una oca-
sió per la convivència i l’esbarjo.

Pujaren a Montserrat en quatre autocars. A 2/4 de 10 del matí es trobaren a la Pl. Uni-
versitat Encara que hi havia el propòsit de ser puntuals, sempre hi ha algun entrebanc,
i sortiren, amb uns vint minuts de retard. Durant el viatge s’explicà la història i el sig-
nificat que té Montserrat pels creients. També es cantà i es rigué molt.

Arribats a Montserrat, s’organitzà un petit joc, en què l’objectiu era descobrir dife-
rents indrets del recinte. Distribuïts en grups formats per persones de diferents comu-
nitats, se’ls donà un full amb diferents fotografies de Montserrat; calia que trobessin
el lloc on estaven ubicades. Cal dir que al final del dia, tots els grups havien fet els
deures i a més amb molt d’èxit.

A les 2/4 d’una els rebé el P Abat a la Basílica. La recepció fou conjuntament amb
altres romeries. El P Abat dirigí unes paraules al «Grup de caminem en la diversitat»,
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i els animà a ser fidels a la seva fe i que, malgrat les precarietats, mantinguessin l’es-
perança.

A l’una del migdia celebraren l’Eucaristia a la Basílica. La paraula de Déu fou pro-
clamada en català i castellà i, com a ressò, en diferents llengües es llegí el final de
l’Evangeli. Cal destacar la participació de tots els grups, especialment en els cants.
Com ja és habitual, l’Eucaristia, fou un moment de comunió. En ella es visualitzà de
forma plena, el nostre lema, Caminem en la diversitat, diferents llengües i cultures
una mateixa comunió amb el Senyor.

Desprès el dinar. Feia molt bon dia (malgrat que s’havien predit pluges) cosa que fa-
cilità que per famílies, o amistats es trobessin per dinar en diferents indrets, a l’aire
lliure.

Cap a les quatre de la tarda, per grups, segons les preferències de cadascú, s’organit-
zaren petites excursions, encara que la majoria va aprofitar per anar a venerar la Imat-
ge de la Mare de Déu i també per resar i oferir llantions de cera a Verge.

Cap a les cinc es trobaren, per fer les fotos de rigor, cantar l’hora dels adéus, i co-
mentar mil i una anècdota.

La sortida, ara sí que fou puntual i a les 18’45 retornaren a Barcelona, Com varen co-
mentar molts, fou un dia esplèndid i que marca una fita en el cada vegada més con-
solidat grup de «Caminem en la diversitat».

El Sr. Cardenal Arquebisbe presidí 
una eucaristia per als polítics cristians

En ocasió de la celebració de la festivitat de Sant Tomàs More, patró dels polítics i
dels governats catòlics, organitzat per la Fundació Persona i Democràcia - Joaquim
Xicoy (www.personaidemocracia.cat/) el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, presidi la celebració de l’Eucaristia a la Basílica de Santa Maria del Mar,
el dimarts 16 de juny, amb la participació de més de seixanta membres de la classe
política en actiu. Concelebraren l’eucaristia el rector de la Basílica de la Mercé, Mn.
Jordi Farré Muro; el P. Xicoy, SJ (germà del que fou president del Parlament de Ca-
talunya, Joaquim Xicoy, i de qui pren el nom l’entitat organitzadora de la celebració);
Mn. Alfred Sabaté, Secretari del Sr. Cardenal i també participà en la celebració Mn. Jo-
sep Vidal, diaca adscrit a la Basílica de la Mercè.

El Sr. Cardenal en la seva homilia destacà el valors de l’activitat política com a ser-
vei a la societat i tot citant el Concili Vaticà II digué: «l’Església considera digna de
lloança i d’atenció la tasca dels qui es consagren al servei dels homes per al bé comú
i accepten les càrregues d’aquest servei». Destacà, també, la valuosa consideració
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que per l’Església tenen aquests creients que, fidels a la seva fe, participen de les
res publica, L’Arquebisbe recordà el pensament de Pius XI, el Papa de l’Acció Catò-
lica, que parlava de la «caritat política». Precisament en el marc de la caritat, el car-
denal recordà que l’acció política «ha d’estar farcida d’amor cristià i considerar els
altres homes com a germans a favor d’un món just i més fratern».

El Sr. Cardenal també va dir que el compromís cristià en l’acció pública ha de defen-
sar la coherència moral, i recordà l’exemple de Sant Tomàs More, a qui «l’amor i el
servei a la veritat el portà al martiri» i proposà seguir el model del sant amb les pa-
raules del Papa Benet XVI que «l’ordre just de la societat i de l’Estat és una tasca
principal de la política».

Entre els politics assistents hi havia la Sra. Glòria Renom, diputada al Parlament de
Catalunya; el regidor de l’ajuntament de Barcelona, Sr. Ramon Blasi; i el Sr. Germà
Gordò de CdC.

V Trobada de professors universitaris, 
investigadors i professionals catòlics

Del 16 al 18 de juny a l’aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona tingué
lloc la V Trobada de professors universitaris, investigadors i professionals catòlics
amb el tema «Canvi-crisi social i cultural a la llum de l’encíclica Caritas in verita-
te». La trobada fou organitzada per la Comissió Episcopal de Seminaris i Universi-
tats, de la CEE i per la Delegació de Pastoral Universitària del nostre Arquebisbat.

Presidí la sessió inaugural el nostre cardenal arquebisbe, acompanyat en la presidèn-
cia per Mons. Josep Àngel Saiz, bisbe de Terrassa i president de la CE de Semina-
ris i Universitats; per Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat i presi-
dent de la subcomissió episcopal d’Universitats, i pel secretari tècnic d’aquesta
subcomissió el Rvd. Agustín del Agua Pérez.

La conferència inaugural estigué a càrrec de Carles Losada, ex director general
d’ESADE, que parlà sobre «La aplicación de Caritas in veritate en el mundo econó-
mico y empresarial». A continuació presentaren ponències Victor Pérez, catedràtic
de Sociologia a la Universitat Complutense; i Teresa Compte, professora de Doctri-
na Social de l’Església a la Fundació Pau VI, que parlà sobre «La economía de co-
munión en la Caritas in veritate».

Acabada la primera jornada acadèmica, a la recentment restaurada capella de la UB,
a les vuit del vespre, hi hagué la celebració de l’eucaristia, presidida pel Sr. Carde-
nal Arquebisbe i concelebrada amb els preveres assistents a la trobada, entre els quals
hi havia Mn. Joaquim Vidal, Mn. Jordi Yglesias i altres preveres i el diaca Mn. Xa-
vier Rius, vinculat a la pastoral del món universitari. Aquesta celebració, oberta a to-
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ta la comunitat universitària, també fou l’eucaristia de fi de curs de la delegació de
Pastoral Universitària.

Durant la segona jornada, la del 17 de juny, a l’aula magna de la UB, es varen pre-
sentar aquestes intervencions: conferència del Dr. Francesc Torralba, director de la
càtedra Ethos de la URL, sobre «De la crítica de la razón instrumental a la lógica del
don»; conferència del Dr. Miquel Gassiot, ex rector de la URL, sobre «La universi-
dad y su contribución a la creación de justicia social». Durant la tarda, es celebrà una
taula rodona entorn del tema «Humanizar la Universidad: la misión actual del saber
teológico en la sociedad del conocimiento y en la universidad», en la qual varen ac-
tuar com a moderadors el Dr. Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Cata-
lunya, i el Rvd. Agustín del Agua, director del Secretariat de la Subcomissió Episco-
pal d’Universitats.

Aquesta segona jornada es va obrir amb una pregària presidida pel sacerdot Agus-
tín del Agua, que també presidí l’eucaristia concelebrada, al migdia, a la capella del
Seminari Conciliar de Barcelona. La jornada es va cloure amb una visita a la Sagra-
da Família, amb explicacions de l’arquitecte Jordi Bonet, i amb un concert de la co-
ral de la URL, dirigida per Esteve Nabona, al paranimf de la UB.

La jornada del divendres dia 18 de juny, que fou la jornada de cloenda de la troba-
da, es va celebrar al monestir de Montserrat. Els participants es varen traslladar al
monestir i, a les 11h, varen assistir a la missa conventual presidida per Mons. Agus-
tí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat. Després, a les 12 h, va presentar una
ponència del Pare Abat del monestir, Josep M. Soler, sobre el tema: «¿Es necesario
un espacio para Dios en las sociedades re-distributivas y tecnológicas de Europa?».
Durant la tarda els participants varen disposar de temps per visitar Montserrat, abans
de retornar a Barcelona.

Acte de felicitació al Sr. Cardenal Arquebisbe

Amb el rés de sexta a la capella de Palau s’inicià, el dilluns 21 de juny —memòria
de Sant Lluís Gonzaga— a les 13.00, la celebració de la festa onomàstica del Sr. Car-
denal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach. 

Tot seguit, en les sales nobles del primer pis, hi hagué la tradicional recepció —ja ini-
ciada en la festa onomàstica dels anteriors prelats de la seu de sant Pacià— en la qual
els membre de la cúria diocesana, preveres, diaques, religioses i laics varen poder fe-
licitar el Sr. Cardenal en el dia del seu sant. 

El bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, en nom de tots el presents, dirigí unes pa-
raules de salutació al Sr. Cardenal en què expressà el goig de tots els presents per
acompanyar el Sr. Cardenal en la festa de sant Lluís i agraí de manera molt espe-
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cial, i en nom de tota la diòcesi, referint-se a la propera visita del Sant Pare Benet
XVI, «la sol·licitud de pastor que us ha portat a fer possible aquesta presència del
successor de Pere entre nosaltres. N’esperem molts fruits pastorals i sobretot la
confirmació de la nostra fe i una major consolidació de la comunió eclesial». 

El bisbe Sebastià es referí també, agraint-los, als esforços del prelat per rebre a
Barcelona la propera Trobada Internacional de la Pau, organitzada —juntament amb
l’Arquebisbat— per la comunitat de Sant Edigi per tal que, «seguint l’esperit d’As-
sis promogut per Joan Pau II, la flama de la unitat i de la pregària entre les diverses
religions i confessions religioses fos un signe profètic per el nostre temps». 

Finalment el bisbe auxiliar expressà la felicitació amorosa de tota la diòcesi vers el
seu bisbe i pastor i li desitjà «un fecund treball apostòlic com a Pastor al front d’a-
questa Església de Barcelona, amarat de la fidelitat que és desprèn de l’Evangeli».

En el curs d’aquest acte es va llegir el telegrama de felicitació enviat pel Sant Pare
Benet XVI que diu així: «És per mi particularment agradable felicitar-lo cordialment
en el dia de la seva festa onomàstica, senyor Cardenal, tot assegurant-li les meves
pregàries pel seu benestar personal i perquè la llum i la força de l’Esperit Sant el
guiïn en el seu ministeri pastoral en aquesta estimada arxidiòcesi, a la vegada que li
imparteixo amb afecte una especial benedicció apostòlica. Benedictus PP. XVI».

El cardenal Tarcisio Bertone, Secretari d’Estat, va enviar aquest telegrama: «En la
celebració del seu sant, el felicito fraternalment i el tinc present en la meva oració,
demanant al Senyor pel seu benestar i per les seves intencions». Monsenyor Fer-
nando Filoni, substitut de la Secretaria d’Estat del vaticà, hi va afegir aquestes parau-
les: «Rebi també una felicitació de la meva part i li renovo, senyor Cardenal, el sen-
timents de la meva consideració i profunda estimació en Crist». El nunci a Espanya
i Andorra, Mons. Renzo Fratini, ha cursat aquest telegrama: «Una cordial salutació
amb els millors desigs i en unió de pregària, també de la meva part».

Seguidament, el Sr. Cardenal, agraí les paraules del Sant Pare, del Cardenal Berto-
ne, del bisbe Sebastià i la presència dels assistents, així com la pregària de tota la diò-
cesi «que enguany, amb els esdeveniments que hem viscut, com l’Any Sacerdotal, els
que viurem —tal com ha dit el bisbe Sebastià— amb la visita del Sant Pare i la Tro-
bada d’Assis, sóc conscient que necessito més que mai». «Som una Església de Fe,
Esperança i Caritat —afegí el Sr. Cardenal— i en ella no poden faltar l’estima i l’es-
calf humà de una família amorosa; la vostra presència avui aquí —que agraeixo de
tot cor— és per mi mostra de l’amor i afecte que em teniu, però també és el reclam
que us haig de correspondre amb aquest mateix amor i estimació que em mostreu». 

El Sr. Cardenal, referint-se als propers esdeveniments eclesials que viurà l’Arxidiò-
cesi, afegí: «Certerament que per la nostra Església diocesana rebre la visita del
successor de Pere és un motiu de joia i alegria i cal que tots ens hi preparem adequa-
dament , no sols en els aspectes organitzatius que ja estan en marxa, sinó sobretot en
la pregària i en l’aprofundiment de la fe, ja que, a ben segur, Benet XVI, com a Pas-
tor Universal ens confirmarà en la fe de l’Església i avui en dia tenim molt a dir i a
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oferir al món i a la societat amb el model de família cristiana que esdevé de la volun-
tat de Déu. Us demano ja des d’ara la vostra pregària i el vostre aprofundiment, en
les parròquies, moviments, institucions que avui aquí representeu, sobre el ministe-
ri de Pere».

Ordenació episcopal de Mons. Salvador Cristau Coll,
com a bisbe auxiliar de la diòcesi de Terrassa

El dissabte 26 de juny, a les 11 hores, a la catedral del Sant Esperit de Terrassa va te-
nir lloc l’ordenació episcopal de Mons. Salvador Cristau Coll com a bisbe auxiliar
de Terrassa. Presidí l’ordenació el bisbe de la diòcesi, Mons. Josep Àngel Saiz, i
varen actuar com a concelebrants principals de l’ordenació el cardenal Lluís Martí-
nez Sistach, arquebisbe de Barcelona i metropolità de la província eclesiàstica de
Barcelona, i Mons. Renzo Fratini, nunci apostòlic a Espanya i Andorra.

També varen concelebrar i varen imposar les mans al nou bisbe, el cardenal Ricard
M. Carles, arquebisbe emèrit de Barcelona; l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol;
l’arquebisbe-bisbe d’Urgell, Mons. Vives; els bisbes de les diócesis catalanes, Mons.
Traserra (Solsona), Mons. Pardo (Girona), Mons. Salinas (Tortosa), Mons. Casano-
va (Vic), i altres bisbes com Mons. Fernández (Còrdova) i Mons. Munilla (Sant Se-
bastià), Mons, Melgar (Osma-Soria), Mons. Giménez (Menorca); Mons Juan (Eibis-
sa); Mons. Martínez Camino (Auxiliar de Madrid i secretari de la CEE); Mons.
Herráez (Auxiliar de Madrid); Mons. Zornoza (Auxiliar de Getafe); així com Mons.
Godayol, el bisbe emèrit d’Ayavriri (Perú), el bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Se-
bastià Taltavull i Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona. També era pre-
sent l’abat de Monsterrat, P. Josep M. Soler, els provincials i superiors de diverses
ordes i congregacions religioses, i representants de diverses confessions religioses no
catòliques.

Entre les autoritats presents hi havia l’alcalde de Terrassa, Pere Navarro, amb mem-
bres de la Corporació Municipal; el vicepresident del Congrés dels Diputats, Jorge
Fernández Díaz; la directora general d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya,
Montserrat Coll, la diputada Glòria Renom, i altres. També assistí a l’ordenació la
Sra.. Roser Coll, mare del nou bisbe, amb altres familiars. Nombrosos fidels ompli-
ren totalment la catedral de Terrassa i varen participar activament en la celebració.

Després de la litúrgia de les lectures bíbliques, es passà a l’ordenació episcopal, amb
el cant del Veni, Creator Spiritus i la petició de l’ordenació, feta per un dels preveres
assistents, un jove sacerdot de la diòcesi, Mn. Marc Aceituno. Mn. Fidel Catalán, se-
cretari general i canceller, llegí la butlla del Sant Pare amb el mandat apostòlic per
procedir a l’ordenació. A continuació pronuncià l’homilia Mons. Saiz Meneses,
utilitzant el català i el castellà, en la que explicà la teologia del ministeri episcopal,
insistint especialment en la dimensió de servei que té el ministeri del bisbe, d’acord
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amb les lectures bíbliques que s’havien fet. També va posar l’accent en les necessi-
tats del a jove diòcesi de Terrassa, tan densament poblada, i en la necessitats d’una
pastoral evangelitzadora i missionera. Acabà invocant la Mare de Déu de la Salut, pa-
trona de la diòcesi, i Sant Joan Baptista, patró del Seminari diocesà, «dels que els
pastors hem d’aprendre l’obediència i la docilitat a la voluntat i al pla de salvació
de Déu i a portar les persones cap a Crist». I acabà dient: «Anem mar endins amb la
confiança posada en el Senyor».

Després, responent a les preguntes del bisbe que presidia, Mons. Cristau va fer les
promeses que prescriu el Ritual de l’ordenació episcopal. Tots l’assemblea invocà
la gràcia de Déu per al nou bisbe amb la lletania dels sants. Seguí l’ordenació prò-
piament dita, amb el gest del a imposició de les mans i la pregària d’ordenació i els
ritus complementaris: la unció amb el sant Crisma, el lliurament del llibre dels Evan-
gelis, la imposició de la mitra i el lliurament del bàcul pastoral, que es completà amb
el bes de pau donat pels bisbes presents.

Varen recitar parts de la pregària eucarística, amb Mons. Saiz Meneses, el cardenal
Martínez Sistach i el cardenal Carles Gordó.

Després de la comunió, el nou bisbe, acompanyat dels tres concelebrants princi-
pals, va beneir els fidels tot passant per entre l’assemblea amb els aplaudiments
dels fidels.

La celebració es va cloure amb unes paraules del nunci apostòlic, en les que utilitzà
el castellà i el català, en les que remarcà que el Sant Pare havia volgut donar un bis-
be auxiliar al bisbe de Terrassa, i que la missió del bisbe auxiliar és la de treballar
pastoralment amb plena obediència al bisbe diocesà, va fer referència al zel pasto-
ral del nou bisbe, manifestat en els seus càrrecs de rector del Seminari i vicari ge-
neral de la diòcesi (càrrecs que Mons. Cristau continuarà exercint). El nunci acabà
dient: «Moltes gràcies i que Déu els beneeixi».

Tot seguit pronuncià unes paraules Mons. Cristau, expressant la seva acció de grà-
cies a Déu, per la crida a la vida, a la fe, a la vocació sacerdotal i ara a la plenitud del
sacerdoci. Donà les gràcies també al Sant Pare, al Sr. Nunci i als prelats presents, ai-
xí com als seus familiars i especialment als que havien vingut dem és lluny. Insistí
en que «hem de donar un testimoni d’amor a l’Església. Cità la carta apostòlica de
Joan Pau II Novo millennio ineuntei va recordar el seu lema episcopal, unes paraules
de Sant Pau a la segona carta a Timoteu: «Sé en qui he cregut» i acabà donant les grà-
cies a tots els qui havien preparat la celebració i dient. «Vull posar aquest nou minis-
teri ens mans de Maria, Mare de Déu de la Salut que ens ve pel Crist i Mare de l’Es-
glésia».

Mentre l’assembla cantava la Salve Regina primer i després el Rosa d’Abril, Mons.
Cristau, a les escales del presbiteri de la catedral, rebé la salutació de moltes de les
persones assistents a la seva ordenació episcopal.
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El 7 de novembre Benet XVI visitarà
Barcelona per dedicar el temple de la
Sagrada Família. Per preparar aquesta
visita l’arquebisbat de Barcelona ha
dissenyat una sèrie de catequesis «per re-
flexionar i preparar els moments que ens
disposem a viure. La visita apostòlica
del Sant Pare n’és un de molt important
i amb una gran repercussió en les perso-
nes, en l’Església i en la societat. Me-
reix, doncs, aquesta preparació personal
i comunitària», afirma el P. Enric Puig,
coordinador de la visita del Papa a Bar-
celona.

Les catequesis aborden tres grans temes:
el primer, centrat en el ministeri de
l’apòstol sant Pere i dels seus succes-
sors; el segon s’apropa al Gaudí creient,
i el tercer ofereix algunes claus per en-
tendre el significat del temple de la Sa-
grada Família. Com explica el P. Puig,
«el primer tema ofereix tres catequesis
del papa Benet XVI sobre la figura de
Pere, del qual n’és successor: Pere, el
pescador, l’apòstol i la roca sobre la
qual Crist ha fundat l’Església. El se-
gon, en dues catequesis, mostra algunes
claus de l’itinerari espiritual de Gaudí i
s’atura en alguns trets característics de
la seva personalitat com a arquitecte, ar-
tista i home del seu temps que, mit-
jançant la bellesa, ens obre un camí cap

a Déu. La tercera part s’estructura en
dues catequesis, centrada la primera
en el significat de la Sagrada Família
com a temple per aplegar la comunitat i
la segona en l’actualitat de la Sagrada
Família, com a model per a les famílies,
l’Església i la societat».

Aquestes catequesis són pensades per a
totes les edats, tot i que es considera la
possibilitat de preparar-ne unes quantes
exclusivament per a infants. Es poden
treballar personalment, en les cateque-
sis parroquials dels joves i d’adults, en
equips de matrimonis, en grups de mo-
viments, en grups creats amb aquesta fi-
nalitat… Es pot fer la reserva de les ca-
tequesis en l’oficina de preparació de la
visita del Papa (visitasantpare@arqbcn.
cat).

Segons el P. Enric Puig, «com el senyor
cardenal arquebisbe manifestava en la
carta adreçada a tots els diocesans quan
va anunciar la visita, aquesta preparació
i la mateixa visita hauria de ser “molt
profitosa i fecunda per a la nostra sante-
dat, que és la primera i fonamental de
tots els batejats” i, també, la joia d’haver
estat capaços “d’oferir al Papa una aco-
llida filial, devota i entusiasta”.»

Rosa María Jané Chueca
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Informació

Catequesi per preparar la visita de Benet XVI
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Amb motiu del 125è aniversari de la
consagració del Temple de les Sale-
ses que es va commemorar el passat
26 d’abril, s’ha editat el llibre «Pe-
dres quietes del temple, pedres vives
de l’església» en què es recullen da-
des, entre altres, d’aquest esdeveni-
ment.

L’autor, Josep M. Gispert Guinot, és un
feligrès de la parròquia de Sant Francesc
de Sales, que ha col·laborat i participa en
les seves activitats i n’és per tant testi-
moni directe d’algunes d’elles.

Comença el llibre fent una composició
del lloc on l’any 1878 es va iniciar la
construcció del monestir de l’Orde de
la Visitació, i que no fou altre que el qua-
si acabat d’inaugurar nou Eixample de la
ciutat, l’any 1860.

S’expliquen les causes de la construc-
ció d’aquest monestir, per l’anomenada
orde, amb motiu de la professió a la vida
religiosa de quatre barcelonines i no ha-
ver-hi casa de l’orde a la ciutat. Fou au-
tor del projecte l’arquitecte Joan Marto-
rell Montells. L’any 1882 va iniciar-se la
construcció del temple annex al mones-
tir, que fou consagrat, tal com s’ha esmen-
tat, l’any 1885.

Continua el llibre fent referència a les
destruccions dels anys 1909 i 1936, fins
que a l’any 1942 tot el conjunt va ser
adquirit per la congregació dels Ger-
mans Maristes que el van convertir en
col·legi.

L’any 1945, el bisbe Dr. Modrego va
crear, entre altres, la parròquia de Sant
Francesc de Sales, i es van iniciar ges-
tions per compartir els actes de culte al
temple de les Saleses. Les gestions van
durar fins a l’any 1996, en què es va sig-
nar un conveni definitiu entre bisbat i
maristes. L’autor explica, sense entrar en
detalls, algunes de les facècies viscudes
entre parròquia i col·legi.

A causa de la degradació d’elements de
pedra de l’estructura, detectada a partir
de l’any 1982, es varen haver de fer els
corresponents treballs de reforç. Inicial-
ment l’import d’alguns treballs puntuals
varen anar a càrrec de la parròquia i fo-
ren múltiples i laborioses les gestions
per aconseguir aportacions econòmi-
ques. L’autor en fa una acurada des-
cripció.

Acaba el llibre amb un capítol dedicat
als 65 anys de vida parroquial, tot as-
senyalant que les pedres vives d’aquesta
comunitat no han estat estàtiques. En el
curs dels anys han portat la seva col·la-
boració i les seves vivències fora dels
àmbits de la parròquia, tot bevent de les
fonts del Concili Vaticà II.

L’autor assenyala també que no és un lli-
bre d’història, sinó que és un recull de
dades informatives a tenir en compte per
tal de conservar la memòria dels fets de
la vida d’aquesta comunitat parroquial.
El llibre es pot demanar a la mateixa
parròquia de Sant Francesc de Sales, de
Barcelona.—J.M.G.G. 
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Publicació del llibre «Pedres quietes del temple,
pedres vives de l’església»
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Aquesta parròquia celebra el seu 75è ani-
versari amb un conjunt d’actes que s’han
celebrat durant els mesos d’abril, maig i
juny d’aquest any. Pel que fa a aquest mes
de juny cal destacar dos fets, entre altres.
El dia 10 de juny, la presentació, pel Dr.
Josep M. Martí Bonet, del llibre sobre la
història de la parròquia i del barri, i el diu-
menge dia 20, la missa de cloenda de les
celebracions del 75è aniversari que presi-
dí el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís
Martínez Sistach, seguida d’una ballada
de sardanes i un dinar popular a la plaça
dedicada al que fou un gran rector d’a-
questa parròquia, Mn. Joan Cortinas.

Pel que fa al llibre, podem transcriure el
text íntegre de la presentació que ha escrit
el Dr. Josep M. Martí Bonet, director de
l’Arxiu Diocesà i delegat del Patrimoni
Cultural de la nostra arxidiòcesi. Diu així:

«Em plau molt escriure el present prò-
leg. Són unes breus pàgines redactades
davant les proves d’impremta del llibre
—esplèndid— intitulat Parròquia El Bon
Pastor. 1935-2010. 75 anys en la vida del
barri. N’és l’autor Ignasi Oliete.

Primer de tot cal felicitar l’autor i la par-
ròquia. En el senyor Ignasi Oliete, agra-
dablement, trobem el bon historiador que
coneix l’art difícil de la investigació i de
la síntesi dels continguts dels documents i
fonts històriques. Enhorabona! També cal
felicitar la mateixa parròquia, que és la
gran protagonista d’aquesta història;
història dominada afablement per la fi-
gura del que en fou el seu pastor durant
molts anys: mossèn Joan Cortinas. D’a-
quest gran sacerdot, l’autor del present
llibre afirma: «Al repasar los archivos pa-
rroquiales, damos fe de que la gran preo-

cupación de mosén Joan era cristianizar la
barriada tras los años de enfrentamiento
civil y anticlericalismo.» «Su obra impac-
taba. El ejemplo de su propia vida y la
sencillez y humildad con que solicitaba
colaboración conseguían convencer a los
interlocutores. Demostró después con
los hechos diarios el respeto con que
dejaba actuar, organizar las actividades,
acompañar en las ceremonias religiosas
e incluso aceptaba visiones y formas de
actuar —a su entender— poco ortodoxas.
No se le puede negar su carácter plural y
abierto en las actividades pastorales del
barrio. Una riqueza innegable de la que
ahora se enorgullecen sus vecinos.»

L’impacte de mossèn Joan Cortinas en el
seu barri i parròquia fou decisiu. Recor-
do que parlant amb un alcalde de Bar-
celona en l’època ja democràtica em
deia que ell quan volia conèixer la veri-
tat del que succeïa en un barri perifèric,
o volia rebre un consell objectiu d’aque-
lla gent, no ho cercava en els regidors ni
en altres instàncies socials i civils, sinó
que anava directament a parlar amb el
rector, ja que considerava que era el ver-
tader pal de paller del barri. Tot un per-
sonatge! Tot un pastor!

Tanmateix no era sols el rector el refe-
rent necessari del barri, sinó la mateixa
parròquia i el seu «Centre Parroquial».
Així ho afirma l’autor del present lli-
bre. «El Centro Parroquial de la calle
Mollerussa y el Hogar Obrero de la ca-
lle Estadella fueron puntos de constan-
tes reuniones en las que se iba adqui-
riendo una conciencia social nueva y
combativa ante injusticias de cualquier
índole.» El Centre Parroquial esdevenia
un autèntic centre del barri, que suplia

454 [88] juny - BAB 150 (2010)

«Parròquia El Bon Pastor. 1935-2010. 
75 anys en la vida del barri»
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altres instàncies, especialment en l’è-
poca de la predemocràcia a casa nostra.
Òbviament que aquesta constatació re-
mou la nostra consciència per continuar
la tasca iniciada per mossèn Cortinas i
per la primerenca parròquia. Aquest és
el propòsit dels que, amb tanta eufòria,
celebrem el 75è aniversari. Bons con-
tinuadors del mossèn esmentat foren els

mossens Pep Soler, Josep Maria Roma-
guera i Pepe Rodado. A tots ells, i a la
comunitat i veïnat del Bon Pastor, va
la nostra sincera enhorabona per la se-
va fecunda i exemplar història, plena de
solidaritat, germanor i «bon fer». Feli-
citats!

Josep M. Martí Bonet
Director de l’Arxiu Diocesà de Barcelona

BAB 150 (2010) - juny [89] 455

A la sala d’actes del Palau de la Genera-
litat, el dimarts 8 de juny el P. Lluís Ma-
griñà, provincial dels Jesuïtes de Catalu-
nya, va rebre, en nom del cardenal Carlo
Maria Martini, el Premi Memorial Cassià
M. Just, que li va atorgar la Generalitat.

L’acte fou presidit pel vicepresident del
Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira, que
pronuncià un parlament sobre la «figura
excepcional» del cardenal Martini. Tam-
bé varen intervenir en l’acte Joan Rigol,
ex president del Parlament de Catalunya;
Natalie Reverdin, pastora protestant i teò-
loga, i el P. Lluís Magriñà, que llegí unes
paraules enviades pel cardenal Martini.

El nostre cardenal arquebisbe, Dr. Lluís
Martínez Sistach, que aquell dia es tro-
bava a Roma participant amb un grup de
preveres de la nostra diòcesi a la Troba-
da Internacional de Preveres, amb motiu
de la cloenda de l’Any Sacerdotal, va es-
tar representat en l’acte per Mn. Joan
Galtés, Vicari Episcopal de Barcelona.
També assistí a l’acte l’Arquebisbe-bis-
be d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives.

El Memorial Cassià M. Just, en record
del que fou abat de Montserrat entre els
anys 1966 i 1989, és un guardó que ha

creat la Generalitat de Catalunya, im-
pulsat per la Direcció General d’Afers
Religiosos. Aquest guardó s’atorgarà
anualment a una persona o entitat de Ca-
talunya o de qualsevol altre país que ha-
gi destacat en els camps del diàleg entre
posicions religioses i de pensament di-
verses, en el treball a favor de la convi-
vència o la cohesió social, el respecte a
la diversitat d’opcions religioses i la de-
fensa dels drets humans.

Aquest és el text que llegí el P. Lluís Ma-
griñà enviat pel cardenal Martini: «No
puc més que començar expressant la me-
va gratitud per un reconeixement que no
mereixo. Cadascú és fill de les seves cir-
cumstàncies. En les que jo he estat posat,
només he tractat de respondre, el millor
que he pogut, retornant a la comunitat
humana allò que d’ella mateixa havia re-
but. Procuro eludir aquest tipus de reco-
neixements, perquè s’haurien de donar
també a tot ésser humà que tracta de res-
pondre el millor que pot a la seva gene-
ració. A més, no voldria que em diguessin
en el judici del darrer dia: “Ja vas rebre el
teu reconeixement?” (cf. Mt 6,2).

Les circumstàncies de la vida han fet que
em trobés en un lloc de pont entre la co-

El cardenal Carlo Maria Martini, 
guardonat amb el Memorial Cassià M. Just
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munitat eclesial i la societat laica. Potser
d’una manera semblant a la que l’Abat
Cassià M. Just li va tocar de viure. Em
complau agermanar-me amb ell mitjançant
aquest Memorial. Aquesta ha estat la me-
va funció en els últims gairebé trenta anys.

Tenir la responsabilitat de la diòcesi de
Milà em va fer prendre consciència que
ser bisbe no m’eximia de ser ciutadà, si-
nó tot el contrari: la meva manera de ser
ciutadà havia de ser com a bisbe. Però
no per defensar els interessos de la meva
comunitat privada, sinó per vetllar pels
interessos de tots, a partir de la platafor-
ma que tenia al meu abast. Això és pre-
cisament el que significa Episcopo: “el
que mira amb perspectiva perquè s’arri-
bi a la fita”, la meta de tots.

Al llarg de tots aquest anys he après a
dialogar. L’entesa entre els humans pas-
sa sempre per saber escoltar l’altre. Sem-
pre hi ha alguna cosa a aprendre en la
postura del qui creiem el nostre adversa-
ri. He dialogat amb els més diversos in-
terlocutors creient en el do que compar-
tim tots com a humans: la capacitat
d’enraonar i expressar les nostres creen-
ces o conviccions. Això ens iguala a tots
i per això hem de vetllar cada dia perquè

cada ésser humà sigui reconegut en la
seva dignitat ineludible i irrepetible, i ai-
xí, tant de bo que jo pugui escoltar un dia
la paraula del judici universal: “ho heu
fet per mi…” (Mt 25.40).

Quan es té poder és fàcil deixar d’escol-
tar. Un acaba creient que percep tot el
que succeeix al seu entorn. Dialogar su-
posa anar a trobar l’altre en el mateix pla
que l’altre es troba. Llavors s’obren es-
pais de comprensió engendrats pel ma-
teix acte del diàleg.

M’hauria agradat haver pogut fer-me
present i convertir aquest acte també en
un diàleg. La meva edat i la meva malal-
tia no m’ho han permès. Però acceptant
aquest reconeixement he pogut entrar
una vegada més, per uns moments, en
contacte amb vosaltres i amb la realitat
catalana, que conec des de fa molts anys.

Que el vostre reconeixement per la me-
va tasca sigui un estímul per a vosaltres
i que pugueu emprendre una i altra ve-
gada el diàleg en el si de la vostra comu-
nitat humana, civil, política i religiosa,
en aquesta pluralitat tan incòmoda que
ens ha tocat viure. Carlo Maria Martini,
cardenal arquebisbe emèrit de Milà.»
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Publicació de la Memòria 
«Lourdes, cent anys d’hospitalitat»

Amb motiu de celebrar-se el centenari
de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de
Lourdes de Barcelona, la Comissió del
centenari, que actualment integra les
diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llo-
bregat i Terrassa, ha publicat el llibre
«Lourdes, cent anys d’hospitalitat», edi-
tat per la mateixa Hospitalitat i el Museu
Diocesà, que és una veritable Memòria

de la vida d’aquesta institució diocesana
des de la seva fundació fins al moment
present. 

El llibre té 282 pàgines i s’obre amb una
salutació del president de l’Hospitalitat,
Sr. Rafael Ribalta i Cortina, i dels tres bis-
bes residencials de les diòcesis que formen
la província eclesiàstica de Barcelona.
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Transcrivim a continuació les paraules
de salutació del Cardenal Arquebisbe de
Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach:

«Celebrem el primer centenari de la nos-
tra Hospitalitat de la Mare de Déu de
Lourdes. És un motiu de joia per tot el
bé que ha fet aquesta Hospitalitat en la
vida cristiana de moltíssims malalts i de
les seves famílies. És suficient conside-
rar el bé que s’està fent a cada una de les
persones que participen en els pelegri-
natges al Santuari de la Mare de Déu de
Lourdes. Doncs, això, cal multiplicar-ho
per totes les persones relacionades amb
l’Hospitalitat durant aquestes cent anys.

El centenari és motiu, també, per agrair-
ho a Déu que sempre ha estat present en el
cor dels hospitalaris. I l’agraïment s’estén
a totes les persones que han portat el pes
de l’Hospitalitat generació rere generació,
i han fet possible que any rere any s’orga-
nitzessin els pelegrinatges a Lourdes.

L’Hospitalitat de la Mare de Déu de
Lourdes ha continuat enriquint l’espiri-
tualitat mariana dels hospitalaris, que es
pot sintetitzar en aquelles paraules de
Maria als qui servien en les noces de Ca-
nà: «Feu tot el que Jesús us digui». En
els pelegrinatges als peus de la Mare de
Déu de Lourdes i durant tot l’any, aques-
tes paraules de Maria han estat per a tots
nosaltres una exigència d’autèntica espi-
ritualitat cristiana centrada en Jesucrist.
Aquestes paraules han fet entendre mi-
llor que no podem ser bons cristians i no
podem estimar Maria, la nostra Mare, si
no fem en la nostra vida «tot el que Jesús
ens diu».

Ens cal conèixer més i millor el que Je-
sús ens ha dit, el contingut de la reve-
lació divina. Hem de llegir més i més
les Sagrades Escriptures i fer-ho amb
una actitud de pregaria que ens con-

dueixi a donar una resposta al que ens
diu el Senyor per fer sempre la voluntat
de Déu.

L’Hospitalitat contribueix a l’evangelit-
zació de moltes persones i famílies que,
acollides pels hospitalaris amb amor, se
senten estimades i descobreixen la pre-
sència amorosa de Jesús i de Maria en les
seves vides. Hi ha molts joves que par-
ticipen com a voluntaris en els pelegrinat-
ges a Lourdes. Aquest servei que fan als
malalts i als vellets, els evangelitza i tam-
bé evangelitza els qui reben el seu servei.

L’Hospitalitat ha anat prenent conscièn-
cia que el seu servei no es redueix a dos
pelegrinatges a Lourdes a l’any. Des de
fa temps veu que ha de continuar en la
mesura que sigui possible el seu servei
als malalts i vellets durant tot l’any. És
un repte, però també és una realitat ca-
da cop més àmplia. Perquè els vincles
que neixen als peus de la Mare de Déu
de Lourdes en la seva gruta del Santuari,
tenen cada dia més continuïtat durant
l’any, especialment en la trobada de Na-
da, en la festa de la Mare de Déu de Lour-
des i en altres celebracions.

L’Hospitalitat compleix cent anys de vi-
da. En complirà molts i molts més, per-
què el seu esperit i el seu servei arriba
al cor de tots els qui en formen part i el
seu secret es troba en l’amor envers els
malalts i necessitats d’acolliment i d’a-
fecte. En l’Hospitalitat estimem les per-
sones i estimem Jesús en cadascuna de
les persones. En l’Hospitalitat som fidels
a aquelles paraules de Maria perquè fem
el que Jesús ens diu: «Estimeu-vos els
uns als altres com jo us he estimat».
Amb aquest esperit iniciem un nou cen-
tenari.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona»
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