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Santa Seu

Carta de la Secretaria d’Estat 
al Sr. Cardenal Arquebisbe

SECRETARIA DE ESTADO
Primera sección - Asuntos generales
Prot. N. 124.050

Vaticano, 27 de julio de 2009-09-29

Señor Cardenal:

El Santo Padre ha recibido con gratitud el atento mensaje que Vuestra Eminencia, en
nombre también de esa Iglesia particular de Barcelona, ha tenido la gentileza de
enviarle, con motivo del percance sufrido durante su estancia en el Valle de Aosta,
expresando al mismo tiempo sus buenos deseos de un pronto restablecimiento, por
lo que ofrecen fervientes oraciones.

Su Santidad Benedicto XVI ha apreciado vivamente este gesto de especial cerca-
nía, al cual corresponde con un particular recuerdo en la plegaria, a la vez que impar-
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te a Vuestra Eminencia, así como a los sacerdotes, comunidades religiosas y fieles de
esa Archidiócesis, la Bendición Apostólica.

Aprovecho la ocasión para reiterarle, Señor Cardenal, el testimonio de mi considera-
ción y estima en Cristo.

† Fernando Filoni
Sustituto

Señor Cardenal 
Lluís MARTÍNEZ SISTACH,
Arzobispo de Barcelona
BARCELONA
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Prelat

Anuncieu a tothom l’Evangeli

Carta Pastoral del cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís
Martínez Sistach

Benvolguts preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques de l’arxidiòcesi,
pau i bé en Jesucrist.

Durant tres anys hem treballat amb il·lusió i confiança els objectius del Pla Pastoral
diocesà 2006-2009. Donar per finalitzat aquest Pla Pastoral no significa que els con-
tinguts dels seus objectius ja es poden donar per assolits plenament i arreu de l’arxi-
diòcesi. Haurem de continuar treballant en les preparacions i celebracions de l’Euca-
ristia dominical, en l’atenció pastoral als matrimonis i famílies i en la transmissió de
la fe als joves i la seva participació en les comunitats cristianes. Són objectius peren-
nes aquí i arreu.

Amb la participació de tots hem pogut fer una avaluació del treball realitzat durant
aquest darrer trienni en l’aplicació dels continguts del Pla Pastoral «Enviats per do-
nar fruit». L’avaluació és molt positiva. El Pla Pastoral ha ajudat a revifar la cons-
ciència de pertànyer tots a una Església diocesana, a reflexionar sobre la realitat dels
tres objectius en cada parròquia, arxiprestat, moviment i institució eclesial, plante-
jar-se què es podia fer per assolir els esmentats objectius i programar i avaluar ac-
cions en ordre a aconseguir els continguts del Pla Pastoral. Em plau dir que, en ge-
neral, s’ha treballat força en les realitats territorials i funcionals de l’arxidiòcesi.
Donem-ne gràcies a Déu i us ho agraeixo molt cordialment a tots els qui ho heu fet
possible.

Aquests resultats positius justifiquen que el Consell Episcopal, amb el parer favora-
ble del Consell Presbiteral i del Consell Pastoral Diocesà, hagi preparat un nou Pla
Pastoral. Com s’havia fet amb l’anterior, també s’ha demanat als diferents organis-
mes diocesans que suggerissin possibles objectius per al nou Pla Pastoral. Agraeixo
molt la rica participació proposant continguts que en general han estat molt coinci-
dents. El Consell Episcopal ha seleccionat els objectius més proposats que coincidei-
xen en la seva importància atès el seu contingut i la seva actualitat.

El nou Pla Pastoral diocesà «Anuncieu a tothom l’Evangeli» inclou tres grans ob-
jectius pastorals prioritaris: 1r) Conèixer, celebrar i viure la Paraula de Déu; 2n) Créi-
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xer en la solidaritat enmig de la crisi econòmica; 3r) Participar els immigrants en
les comunitats cristianes.

Tanmateix, a més d’aquests objectius pastorals prioritaris proposats, també es va
coincidir en proposar que la pastoral diocesana sigui més i més missionera i evan-
gelitzadora. Ha semblat convenient que aquesta proposta la més majoritària no es re-
dueixi a un objectiu més del Pla Pastoral, sinó que sigui l’actitud i l’esperit que orien-
ti, motivi i configuri tota la vida i l’activitat de l’Església de Barcelona.

Els tres objectius pastorals s’han d’aconseguir per part de tots els membres i de totes
les realitats territorials i funcionals de l’arxidiòcesi. Per això el Pla Pastoral assenya-
la unes accions per a cada un dels tres objectius. Són accions indicatives que es
consideren més realitzables en els diferents llocs i realitats eclesials. Però són indi-
catives i hi ha llibertat perquè es puguin fer d’altres accions si es consideren més con-
venients per assolir el respectiu objectiu pastoral.

Una pastoral diocesana missionera i evangelitzadora

Un grup de cinc ciutats europees de molta magnitud programaren la celebració d’u-
na missió per a l’evangelització de les grans ciutats. Se celebrà successivament a Lis-
boa, Paris, Viena, Brussel·les i Budapest. Ens vàrem plantejar si aquesta iniciativa
convenia fer-la a la nostra ciutat de Barcelona per la similitud que té amb aquelles
ciutats. El Sr. Bisbe Auxiliar de Paris, Mons. Nahmias, que va tenir cura d’organit-
zar aquesta missió a la capital francesa, va informar a tots els preveres sobre la
naturalesa, finalitat i realització d’aquell esdeveniment, expressant per escrit als
preveres que ho desitjaren la seva opinió sobre la conveniència de celebrar la mis-
sió a la ciutat de Barcelona. També en férem objecte d’estudi i reflexió en el Con-
sell Pastoral diocesà i en el Consell Presbiteral.

Es va coincidir que més que una celebració puntual a la ciutat de Barcelona d’aque-
lla missió similar a la realitzada en aquelles cinc capitals europees, ens convenia molt
que tota la pastoral diocesana fos més missionera i evangelitzadora i que el treball de
preparació que demanaria aquella missió i la seva celebració, fos un treball cons-
tant arreu de l’arxidiòcesi i no només a la ciutat de Barcelona.

Tots som ben conscients —tal com afirmarem l’any 2007 els bisbes de Catalunya—
que ens «cal assumir plenament que la nostra situació, en aquest començament del
segle XXI, és de missió. I assumir-lo joiosament: som, certament, fràgils»1. El futur
de les nostres Esglésies d’Europa té un nom: pastoral de missió.

Si és veritat que sempre la pastoral ha de ser evangelitzadora, avui encara és més ne-
cessari i urgent, atesa la realitat religiosa del nostre occident europeu i de casa nos-
tra. Estem davant d’un allunyament cada vegada més radical de la fe i de l’antropo-
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1 Creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor, febrer 2007, n. 8.
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logia cristiana. Com ha afirmat Benet XVI, «nacions que en un temps tenien una gran
riquesa de fe i de vocacions ara estan perdent la seva identitat, sota la influència no-
civa i destructiva d’una certa cultura moderna». Hi ha qui, havent decidit que «Déu
ha mort», es declara a si mateix «déu», considerant-se l’únic agent del seu propi des-
tí, el propietari absolut del món.

És ben aplicable a casa nostra el pensament de Joan Pau II sobre la societat europea
occidental: «El temps que estem vivint, apareix com una època desconcertant. Tants
homes i dones semblen desconcertats, sense esperança, i molt cristians estan sumits
en aquest estat d’ànim»2.

L’encontre amb la Persona de Crist

Hem de sortir per anunciar Jesucrist arreu i a totes les persones es trobin on siguin.
No podem oblidar el que ens ha dit Benet XVI en la seva primera encíclica, que
«no es comença a ser cristià per una decisió ètica o una gran idea, sinó per la troba-
da amb una Persona que dóna un nou horitzó a la vida»3. Aquesta persona és Jesu-
crist.

Ens cal prendre encara més consciència que, com deia Pau VI, el deure d’evangelit-
zar tots els homes constitueix la missió essencial de l’Església. Evangelitzar és, en
efecte, la gràcia i la vocació pròpia de l’Església, la seva identitat més profunda.
L’Església existeix per evangelitzar4.

Avui són ben urgents aquestes paraules de Joan Pau II: «L’Església ha d’oferir a
Europa el bé més preciós i que ningú més no pot donar-li: la fe en Jesucrist, font d’es-
perança que no defrauda, do que és a l’origen de la unitat espiritual i cultural dels po-
bles europeus, i que encara avui i en el futur pot ser una contribució essencial al seu
desenvolupament i a la seva integració»5.

La Paraula de Déu personificada surt del temple i s’encamina al llarg dels camins del
món per trobar el gran pelegrinatge que els pobles de la terra han emprès en la re-
cerca de la veritat, la justícia i la pau. Com diu el «Missatge al poble de Déu» del dar-
rer Sínode episcopal, «també en la moderna ciutat secularitzada, a les seves places i
als seus carrers hi ha… un desig amagat, una esperança germinal, una commoció
d’esperança. Com es llegeix en el llibre del profeta Amós, “venen dies que enviaré
fam al país: no fam ni set d’aigua, sinó fam d’escoltar la meva paraula” (Am 8,11).
A aquesta fam vol respondre la missió evangelitzadora de l’Església»6.

Ressonen en el nostre cor aquestes paraules de Jesús llençant una crida als apòstols,
vacil·lants a sortir de les fronteres del seu horitzó protegit: «Aneu, doncs, a tots els
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6 N. 10.
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pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Es-
perit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us he donat»7. 

El testimoni de vida

Tots som responsables de l’evangelització, és a dir, d’anunciar Jesucrist als homes i
a les dones que ens envolten. I això s’ha de fer amb el testimoniatge de la vida.
Mitjançant un bon testimoniatge els cristians fan que els qui contemplen la seva vi-
da hagin de plantejar-se interrogants irresistibles: per què són així? per què viuen d’a-
questa manera? El testimoniatge és la proclamació silenciosa, però molt forta i efi-
caç, de la bona nova.

L’home contemporani escolta més de grat els testimonis que els mestres o, si escol-
ta als mestres, és perquè són testimonis. Sant Pere ho expressava bé quan evocava
l’espectacle d’una vida pura i respectuosa perquè «si algú es mostra rebel a la parau-
la, sigui guanyat per la conducta»8.

Amb tot, això continua essent insuficient, perquè el més esplèndid testimoniatge es
revelarà a la llarga impotent, si no queda aclarit, justificat, explicitat per un anunci
clar i inequívoc del Senyor Jesús. Com afirmava Pau VI, «la bona nova proclamada
pel testimoniatge de la vida haurà de ser, doncs, tard o d’hora, proclamada per la pa-
raula de vida. No hi ha veritable evangelització mentre no s’anunciï el nom, la doc-
trina, la vida, les promeses, el regne el misteri de Jesús de Natzaret, Fill de Déu»9.
Sant Pau fonamenta aquestes paraules dient-nos: «Com podran creure en ell, sense
haver-ne sentit parlar? I com podran sentir parlar, sense predicador?… Perquè la fe
ve de sentir la predicació, i la predicació ve per la paraula de Crist»10. Aquesta llei,
anunciada un dia per l’apòstol Pau, guarda encara avui tota la seva força.

A més de la proclamació de l’Evangeli que podríem anomenar col·lectiva, la forma
de la seva transmissió de persona a persona conserva tota la seva validesa. El Senyor
la va practicar sovint i els Apòstols també. La urgència d’anunciar la bona nova a les
masses, no ens pot fer oblidar aquesta forma d’anunci, mitjançant la qual s’arriba a
la consciència personal de l’home i s’hi deixa la influència d’una paraula veritable-
ment extraordinària que rep d’un altre home.11

Anunciar Jesucrist a tots els homes

El Concili Provincial Tarraconense celebrat l’any 1995, que es va preguntar «Espe-
rit que dius a les Esglésies de la Tarraconense?», tingué la finalitat de com evange-
litzar la nostra societat catalana. Per això, en el prefaci de les Resolucions del Con-
cili es diu que «L’Església té la missió d’anunciar Jesucrist a tots els homes sense cap
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7 Mt 28, 19-20.
8 1 Pe 3, 1
9 L’Evangelització en el món contemporani, n. 22.

10 Rom 10, 14. 17.
11 Cf. Pau VI, L’Evangelització en el món contemporani, n. 46.
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coacció mundana, de comunicar als creients la vida divina per la gràcia de l’Esperit
Sant en els sagraments i d’ajudar als fidels a viure la fe i l’amor».

Hem viscut amb goig l’Any Paulí, amb motiu del bimil·lenari del naixement de l’Apòs-
tol de les nacions, i venen a la nostra memòria aquestes paraules de Pau plenes d’es-
perit missioner i evangelitzador: «Predicar l’Evangeli no és per a mi cap motiu de glò-
ria; és més aviat un deure que em pertoca: i ai de mi si no predico l’Evangeli»12. Pau
evangelitzà i nosaltres hem d’evangelitzar, perquè com deia Joan Pau II, «la missió
de Crist Redemptor, confiada a l’Església, és encara molt lluny d’acomplir-se»13. 

La Bíblia està plena de crides a «no callar», a «cridar amb força», a «anunciar la
Paraula de Déu en el moment oportú i inoportú», a ser anunciadors que trenquin el
silenci de la indiferència religiosa. Ja que estimem molt a tots els homes i dones
que ens envolten, desitgem oferir-los-hi el millor que tenim per tal que la nostra
joia sigui també la seva. Desitgem anunciar-los-hi Jesucrist, Déu i home, únic Sal-
vador.

Benet XVI, en la seva homilia de l’inici del seu pontificat, posa en relleu que molts
problemes que es pateixen en aquests moments tenen la seva arrel en el buit d’inte-
rioritat i de transcendència que ens envaeix. El Papa diu: «La santa inquietud de Crist
ha d’animar el pastor: no és indiferent per a ell que moltes persones vagin errants pel
desert. I hi ha moltes formes de desert: el desert de la pobresa, el desert de la fam
i de la set, el desert de l’abandó, de la soledat, de l’amor romput. Existeix també el
desert de l’obscuritat de Déu, del buit de les ànimes que ja no tenen consciència de
la dignitat de l’home. Els deserts exteriors s’han multiplicat en el món, perquè s’han
estès els deserts interiors. Per això els tresors de la terra ja no estan al servei del
cultiu del jardí de Déu en el que tots puguin viure, sinó subjugats al poder de l’ex-
plotació i de la destrucció. L’Església en el seu conjunt, com també els seus Pas-
tors, ha de posar-se en camí com Crist, per tal de rescatar els homes del desert i
conduir-los al lloc de la vida, vers l’amistat amb el Fill de Déu, vers Aquell que ens
dóna la vida i la vida en plenitud.

Déu estima l’home. Aquest és l’anunci simplíssim i que l’Església diu a l’home. La
paraula i la vida de cada cristià poden i han de fer ressonar aquest anunci: Déu t’es-
tima, Crist ha vingut per a tu; per a tu Crist és «el Camí, la Veritat i la Vida»14.

La missió és un indicador de la nostra fe

Per això hem batejat el nou Pla Pastoral diocesà amb aquestes paraules de Jesús
que ens dirigeix a tots els membres de l’Església: «Anuncieu a tothom l’Evangeli»15.
El Senyor ha tingut la iniciativa en escoltar-nos i ho ha fet per enviar-nos arreu per
donar fruit. Amb aquest esperit missioner i evangelitzador per part de tots els dioce-
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sans hem de treballar el nou Pla Pastoral i desitgem que els fruits que hem de donar
estiguin animats i inspirats per l’anunci de la Bona Nova de la Salvació de Jesús a
tothom.

No hi ha dubte que tots estem vivint la nostra vida cristiana i eclesial amb aquest ma-
teix esperit. És motiu de goig i d’agraïment a Déu constatar aquesta joiosa realitat de
la nostra Església de Barcelona. Tanmateix ens cal intensificar aquest esperit mis-
sioner i evangelitzador. Anunciar Jesucrist als germans arreu on es troben és una ma-
nifestació de la nostra joiosa condició de cristians i alhora ens omple de satisfacció,
malgrat la dificultat que comporta realitzar-ho enmig d’una societat on es respira, en
general, un clima d’agnosticisme i d’indiferència religiosa. A mida que nosaltres
vivim més i millor la nostra fe, la felicitat que això ens dóna ens esperona i ens en-
coratja per tal de fer-ne participants a les persones que ens envolten i que estimem.

Joan Pau II, en la seva encíclica «La missió del Redemptor», afirma que «la missió
és un problema de fe, és l’índex exacte de la nostra fe en el Crist i en el seu amor per
nosaltres»16. El nostre esperit missioner i evangelitzador és un índex de la nostra fe.
En la història de l’Església l’impuls missioner i evangelitzador ha estat sempre sig-
ne de vitalitat, així com la seva disminució és signe d’una crisi de fe. No hi ha dub-
te que l’evangelització renova l’Església, reforça la fe i la identitat cristiana i dóna
nou entusiasme i noves motivacions. La fe s’enforteix donant-la.

Espiritualitat sòlida i autèntica

És necessari i urgent l’anunci clar i explícit de Jesucrist, únic Salvador, evitant en la
nostra acció evangelitzadora caure en la temptació de reduir el cristianisme a una sa-
viesa merament humana, com una mena de ciència per a viure bé. En un món forta-
ment secularitzat, s’ha donat una «gradual secularització de la salvació», a causa de
la qual es lluita certament a favor de l’home, però d’un home a mitges, reduït a la
sola dimensió horitzontal. L’autèntica evangelització presenta a Jesús que vingué a
dur la salvació integral, que enclou tot l’home i tots els homes, i els obre als admi-
rables horitzons de la filiació divina.

Us invito a tots amb coratge evangelitzador, a prioritzar l’esperit de la nova evange-
lització. Deixem-nos evangelitzar més plenament i a fer ben acollidora la nostra fe i
la nostra Església casa i escola de comunió si volem ser fidels al designi de Déu i res-
pondre també a les esperances profundes dels homes17.

Ser evangelitzadors demana ser homes i dones de Déu, viure la vida cristiana amb
una autèntica i sòlida espiritualitat per tal de conèixer, estimar i imitar més i més a
Jesucrist que ens mena a estimar a Déu i estimar els germans amb generositat i radi-
calitat, assolint així la primera i fonamental vocació dels batejats que és la vocació
a la santedat. Com afirmava Pau VI, «cal que el nostre zel evangelitzador brolli d’u-
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na veritable santedat de vida, alimentada per la pregària i sobretot per l’amor a l’Eu-
caristia»18. El món reclama i espera de nosaltres simplicitat de vida, esperit de pregà-
ria, caritat envers tothom especialment envers els pobres i marginats, humilitat, oblit
de nosaltres mateixos i renúncia. Sense aquesta marca de santedat, la nostra paraula
difícilment farà el seu camí en el cor de l’home del nostre temps, amb el risc de ser
vana i infecunda.

Els pastors hem de prestar una atenció infatigable envers els qui han rebut la fe, per
tal d’ajudar-los a aprofundir, consolidar, nodrir i fer madurar cada vegada més la
seva fe. Sabem que és una fe exposada a proves i amenaces, més encara, una fe asset-
jada i combatuda. Corre el risc de morir per asfixia o per inanició si no és alimenta-
da i sostinguda cada dia degudament.

Espiritualitat de comunió

L’esperit missioner i evangelitzador ha d’anar acompanyat necessàriament de l’espi-
ritualitat de comunió. Una pastoral diocesana evangelitzadora cal que sigui també
una pastoral diocesana de comunió realitzada i viscuda per tots.

Fou Joan Pau II qui ha dibuixat l’espiritualitat de comunió que hem de viure els
cristians, membres de l’Església i de les diverses comunitats eclesials. Aquesta es-
piritualitat és la mirada del cor vers el misteri de la Trinitat que habita en nosaltres
i reconeguda en els germans que estan al nostre costat; és la capacitat de sentir el
germà de fe com algú que em pertany, per saber compartir les seves joies i els seus
sofriments, per oferir-li una veritable i profunda amistat; és la capacitat de veure
primordialment allò que hi ha de positiu en l’altre, per acollir-ho i valorar-ho
com a regal de Déu per a mi, a més de ser un do per al germà que l’ha rebut di-
rectament; finalment, és saber donar espai al germà, portant les càrregues els uns
dels altres, i refusant les temptacions egoistes que ens assetgen i generen compe-
titivitat19.

El document conclusiu de la V Conferència General de l’episcopat llatinoamericà,
de l’Aparecida, de maig de 2007, parla de l’alegria dels cristians deixebles i missio-
ners de Crist: «L’alegria del deixeble és antídot enfront d’un món atemorit pel futur
i aclaparat per la violència i l’odi. L’alegria del deixeble no és un sentiment de ben-
estar egoista sinó una certesa que brolla de la fe, que asserena el cor i capacita per
anunciar la bona notícia de l’amor de Déu. Conèixer Jesús és el millor regal que pot
rebre qualsevol persona; haver-lo trobat nosaltres és la cosa millor que ens ha ocor-
regut en la vida, i donar-lo a conèixer amb la nostra paraula i les nostres obres és el
nostre goig»20.
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Sacerdots i laics en la pastoral evangelitzadora

Tots els membres del Poble de Déu estan cridats a realitzar la única missió de l’Esglé-
sia que consisteix en l’evangelització. Així, doncs, tots els batejats —pastors, diaques,
religiosos, religioses, laics, laiques— tenen aquesta vocació eclesial i han de col·la-
borar intensament en la pastoral evangelitzadora de la nostra Església diocesana21.

Hem de valorar i agrair amb goig el treball que realitzen els preveres en l’exercici fi-
del i generós del seu ministeri sacerdotal i en el servei a les comunitats parroquials,
moviments i institucions eclesials. El ministeri dels preveres és imprescindible i in-
substituïble en la realització de la missió de l’Església i la programació i execució
d’una pastoral diocesana missionera i evangelitzadora. Cal donar gràcies també a
aquells membres del nostre presbiteri diocesà que han estat enviats a les Esglésies
germanes de Calama (Xile) i de Yagoua (Camerún) motivats per un autèntic sentit
missioner, així com als religiosos i religioses i laics que procedeixen de la nostra diò-
cesi i són missioners i missioneres en països llunyans.

En aquest Any Sacerdotal que el Papa Benet XVI ha proposat a l’Església, amb
motiu del 150 aniversari de la mort del rector d’Ars, Sant Joan Maria Vianney, és
un moment molt adient perquè els sacerdots aprofundim en la identitat sacerdotal, en
la teologia sobre el sacerdoci i en el sentit de la vocació i missió dels sacerdots en l’Es-
glésia i en la societat. El Papa ha indicat que amb aquest Any es vol «afavorir la
tensió dels sacerdots cap a la perfecció espiritual de la qual depèn, sobretot, l’eficà-
cia del ministeri».

En l’escrit de la Congregació per al Clergat en que es va presentar aquest Any Sa-
cerdotal, es diu que no ha de ser pas un esdeveniment espectacular, sinó que ha d’a-
judar a «viure amb renovació interior el redescobriment alegre de la pròpia identitat,
de la fraternitat en el propi presbiteri i de la relació sagramental amb el propi Bisbe».

Els pastors, només de la unió amb el Senyor poden aconseguir aquella fecunditat es-
piritual que és generadora d’esperança en el ministeri pastoral. En l’actualitat, com en
els temps difícils del sant rector d’Ars, és molt necessari que els sacerdots amb la se-
va vida i obres, es distingeixin per un vigorós testimoni evangèlic i evangelitzador.

Missió del sacerdot en l’Església i en la societat

Benet XVI, en la seva carta als preveres amb motiu d’aquest Any, ens diu que «perquè no
ens quedem existencialment buits, comprometent amb això l’eficàcia del nostre minis-
teri, hem de preguntar-nos constantment: Estem realment impregnats per la Paraula de
Déu? És ella en veritat l’aliment de què vivim més que el que pugui ser el pa i les coses
d’aquest món? La coneixem veritablement? L’estimem?». I el Papa conclou: «Així com
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Jesús va cridar els Dotze perquè estiguessin amb ell (Mc 3,14), i només després els va
manar de predicar, també en els nostres dies els sacerdots estan cridats a assimilar el “nou
estil de vida” que el Senyor Jesús va inaugurar i que els apòstols van fer seu».

Allò que constitueix la singularitat del nostre servei sacerdotal, allò que dóna unitat
profunda a les mil tasques que ens sol·liciten al llarg de la jornada i de la vida, allò
que confereix a les nostres activitats una nota específica, és aquesta finalitat present
en tota la nostra acció: anunciar l’Evangeli de Jesucrist.

La renovació de la parròquia exigeix actituds noves en els rectors i en els sacerdots
que estan al seu servei. Han de ser uns ardorosos missioners que viuen el constant
anhel de buscar als allunyats. Avui, aquesta actitud és absolutament necessària. Una
parròquia renovada multiplica les persones que prestin serveis i acreix els ministeris.
Es requereix imaginació per trobar resposta als molts i sempre canviants desafia-
ments que planteja la realitat, tot exigint nous serveis i ministeris. La integració de
tots ells en la unitat d’un únic projecte evangelitzador és essencial per assegurar
una comunitat missionera i evangelitzadora.

Benet XVI ha dit que amb aquest Any Sacerdotal es pretén ajudar al poble de Déu «a per-
cebre cada vegada més la importància del paper i de la missió del sacerdot en l’Església
i en la societat contemporània». Així, per part dels sacerdots i dels fidels es valoraran mol-
tíssim les vocacions sacerdotals, es farà la proposta d’aquesta vocació als joves cristians
i es pregarà insistentment perquè el Senyor ens doni aquest do en nombre suficient.

La missió pròpia i específica dels laics

Els fidels laics són «els cristians que estan incorporats a Crist pel baptisme, que
formen el poble de Déu i participen de les funcions de Crist: sacerdot, profeta i rei.
Ells realitzen, segons la seva condició, la missió de tot el poble de Déu en l’Esglé-
sia i en el món»22. Són membres de la comunitat cristiana que s’alimenten amb la Pa-
raula, l’Eucaristia i els altres sagraments, serveixen i edifiquen la comunitat. Per això
la participació dels laics i laiques és indispensable per a portar a terme una pastoral
evangelitzadora anunciant amb el seu testimoniatge de vida i la seva paraula a Jesu-
crist únic salvador. I són moltíssims els laics i laiques que estan treballant avui in-
tensament en l’evangelització de la nostra societat i es plantegen quins han de ser els
camins i els mitjans avui per realitzar aquest servei eclesial tan necessari i urgent.

Els laics cristians són cridats a donar testimoniatge que la fe cristiana és l’única
resposta completa als interrogants que la vida planteja a cada home i a cada societat,
i poden inserir en el món valors del Regne de Déu, promesa i garantia d’una esperan-
ça que no defrauda.

Tanmateix aquesta tasca evangelitzadora la realitzaran d’acord amb la seva missió
pròpia i específica que es viu en el món, de tal manera que contribueixin a la trans-
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formació de les realitats i la creació d’estructures justes segons els criteris de l’Evan-
geli. Com afirmà l’Episcopat llatinoamericà en el recent document de l’Aparecida,
«en participar d’aquesta missió, el deixeble camina cap a la santedat. Viure-la en la
missió porta al cor del món. Per això la santedat no és una fugida cap a l’intimisme
o cap a l’individualisme religiós, tampoc un abandó de la realitat urgent dels grans
problemes econòmics, socials, i polítics del món i, molt menys, una fugida de la rea-
litat cap a un món exclusivament espiritual»23.

L’evangelització del nostre país no es pot realitzar avui sense la col·laboració dels
laics. Això exigeix per part dels pastors una major obertura de mentalitat perquè
entenguin i acullin el «ser» i el «fer» del laic en l’Església, que és deixeble i missio-
ner de Jesucrist. En aquest context, l’enfortiment d’associacions, de moviments apos-
tòlics, d’itineraris de formació cristiana i de comunitats cristianes i noves comunitats
són un signe esperançador. Totes aquestes realitats ajuden a fer que molts batejats as-
sumeixin amb major responsabilitat la seva identitat cristiana i col·laborin més acti-
vament en la pastoral evangelitzadora.

La vocació i el compromís de ser avui evangelitzadors requereixen una clara i decidi-
da opció per la formació dels membres de les nostres comunitats. En el procés d’a-
questa formació podem explicitar quatre aspectes fonamentals.

El trobament amb Jesucrist, com tingueren els apòstols, és indispensable. Aquesta
trobada ha de renovar-se constantment pel testimoni personal, l’anunci del kerygma
i l’acció evangelitzadora de la comunitat.

La conversió és la resposta inicial de qui ha acollit el Senyor amb admiració, creu en Ell
per l’acció de l’Esperit, es decideix a ser el seu amic, canviant la seva forma de pensar i
de viure, acceptant la creu de Crist, conscient que morir al pecat és aconseguir la vida.

El discipulat ajuda a madurar constantment en el coneixement, l’amor i el seguiment
de Jesús mestre. És fonamental la catequesi permanent i la vida sagramental, que en-
forteixen la conversió inicial i permeten que els evangelitzadors puguin perseverar
en la vida cristiana i en la missió enmig del món que els desafia. La comunió és im-
prescindible perquè no pot haver-hi vida cristiana sinó en comunió.

La missió: el cristià, a mesura que coneix i estima Jesús, experimenta la necessitat de
compartir amb els altres la seva alegria de ser enviat, d’anar al món a anunciar a Je-
sucrist24. 

Primer objectiu: Conèixer, celebrar i viure la Paraula de Déu

El missatge al Poble de Déu que el Sínode Episcopal sobre la Paraula de Déu va lliu-
rar-nos, comença proposant novament la veu i la llum de la Paraula de Déu, repetint
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l’antiga crida: «La Paraula és molt a prop teu; la tens als llavis, la tens al cor, per-
què puguis complir-la»25. I ens recorda el que ens ha dit Déu: «Fill d’home, escolta
amb atenció totes les paraules que et diré i acull-les en el teu cor»26.

El Concili Provincial Tarraconense va dedicar una part de les seves resolucions a la
Paraula de Déu com a font de vida de l’Església. En la primera d’aquestes resolu-
cions s’afirma categòricament que «l’Església escolta la Paraula de Déu i la procla-
ma com a Paraula de salvació»27. Per això el mateix Concili demana insistentment
que cada cristià escolti la Paraula de Déu, la llegeixi personalment i la celebri dins
de l’Església28.

Benet XVI, en la homilia de la missa d’inauguració del Sínode episcopal dedicat a la
Paraula de Déu, diu que «tots experimentem la necessitat de posar al centre de la nos-
tra vida la Paraula de Déu, d’acollir Crist com el nostre únic Redemptor, per fer que
la seva llum il·lumini tots els àmbits de la humanitat: des de la família fins a l’es-
cola, des de la cultura fins al treball, des del temps lliure fins als altres sectors de la
societat i de la nostra vida». El Concili Vaticà II ha afirmat que «en els llibres sagrats,
el Pare que és al cel surt amorosament a l’encontre dels seus fills i conversa
amb ells»29.

La Paraula de Déu és l’aliment de la vida cristiana i ha d’animar tota l’activitat pas-
toral de les comunitats i realitats d’Església per tal d’assegurar que tot el que fem si-
gui expressió del que creiem. Sabem que «l’home no viu només de pa; viu de tota
paraula que surt de la boca del Senyor»30.

La Paraula de Déu, en efecte, és «més dolça que la mel regalimant de la bresca»31,
«fa llum als meus passos, és la claror que m’il·lumina el camí»32. És com una pluja
que amara la terra, la fecunda i la fa germinar, fent florir d’aquesta manera també l’a-
ridesa dels nostres desertes espirituals33. Però també és «viva i eficaç. És més pene-
trant que una espasa de dos talls: arriba a destriar l’ànima i l’esperit, les articulacions
i el moll dels ossos; discerneix les intencions i els pensaments del cor»34.

Quan ens acostem a la Bíblia i la llegim com el que és, Paraula de Déu, desitgem aco-
llir i entendre el missatge revelat pel Senyor de la glòria. Hi ha en tots els cristians
un anhel per copsar amb objectivitat el sentit més autèntic del que Déu ens ha volgut
dir amb la inspiració dels llibres sagrats. Per aconseguir-ho hem d’entendre que la
Bíblia, pel seu origen, per la seva naturalesa i pel seu fi, precisa ser llegida en l’àm-
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bit vital de la tradició apostòlica, de la qual és inseparable i en la qual l’Església va
creixent per obra de l’Esperit Sant. És el que afirma el Concili Tarraconense quan de-
mana que entrem en la Bíblia «sota el guiatge de l’Esperit Sant, a l’interior de la gran
Tradició de l’Església i de la interpretació autèntica del Magisteri»35.

Jesús ens demana senzillesa per acostar-nos a la Paraula de Déu i per entendre-la. Ell
ha fet aquesta pregària: «Jo et lloo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has ama-
gat aquestes coses als savis i prudents i les has revelat als senzills»36. En aquest sen-
tit, la Pontifícia Comissió Bíblica afirma que «cal alegrar-se de veure que gent humil
i pobre pren la Bíblia a les mans i pot aportar a la seva interpretació i actualització
una llum més penetrant, des del punt de vista espiritual i existencial, que la que li
ve d’una ciència segura de si mateixa»37.

Tenim en general un coneixement insuficient de la Bíblia. El 50% de les famílies es-
panyoles tenen la Bíblia a casa seva. Només un 2% la utilitzen per a una lectura as-
sídua. Sant Jeroni afirmava que «la ignorància de les Escriptures és ignorància de
Crist»38. Sant Joan Crisòstom afirma: «¿Hi ha quelcom més greu i més pecaminós
que no llegir l’Escriptura i creure que la seva lectura és inútil i no serveix per a
res?»39.

Els cristians hem de ser deixebles de la Paraula de Déu. El deixeble ha de tenir fa-
miliaritat amb la Paraula de Déu. La familiaritat és un do del Senyor. Aquest do re-
cau més connaturalment sobre els sants i els senzills de cor. El deixeble ha de tenir
la sensibilitat del profeta ja que tots pel baptisme participem de la condició profèti-
ca de Crist. El profeta és algú que es deixa estremir de goig per la Paraula de Déu:
«Quan trobava paraules teves, jo les devorava; les teves paraules eren la meva delí-
cia i l’alegria del meu cor, perquè he estat consagrat al teu nom, Senyor Déu tot-
poderós»40. El deixeble del Senyor ha de tenir docilitat a la Paraula de Déu. Quan la
Paraula, vençudes totes les resistències, arriba al centre del cor, el creient li entrega
la seva ment, prefereix la lògica de Déu que la seva pròpia lògica: «són més dolços
els mandats del Senyor, més que mel a la boca»41.

A tots els cristians ens és molt necessari i urgent endinsar-nos en la Paraula de Déu.
Això és el que pretén el primer objectiu del Pla Pastoral. Ens podem preguntar,
com col·laborar amb l’Esperit Sant perquè la Paraula de Déu sigui paraula de vida
per a nosaltres? Com realitzar una lectura veritablement espiritual de l’Escriptura?

Un camí per assolir-ho és la lectura assídua de la Bíblia. L’assiduïtat és un element
molt rellevant perquè permet l’accés a un coneixement sapiencial, és a dir, expe-
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riencial i connatural de l’Escriptura, molt més nutritiu que el coneixement pura-
ment exegètic.

Un altre camí consisteix en l’estudi de la Paraula de Déu. El Concili Provincial Tar-
raconense se’n fa ressò quan encomana a les parròquies i a les altres comunitats ecle-
sials que programin una reflexió bíblica en grup per tal d’iniciar els cristians en la
lectura espiritual i eclesial de la Sagrada Escriptura, de manera que aquest estudi
comporti la pregària i condueixi a un estil de vida evangèlic42.

Hi ha un tercer camí recomanat reiteradament pel Sínode Episcopal sobre la Parau-
la de Déu i que és molt tradicional a l’Església. És la lectio divina o lectura creient i
orant de la Bíblia.

Som una generació que no viu de la memòria, sinó més aviat d’impressions. La
memòria és la capacitat de fer síntesi del que hem viscut. La memòria pels cristians
és el record de la història que Déu ha teixit per a nosaltres des dels inicis, i així es
converteix en síntesi d’agraïment i de lloança. La Paraula de Déu escrita en la Bíblia
neix de la voluntat d’un poble de recordar les meravelles que Déu ha fet. Per això, la
lectio divina ens posa en contacte amb una cultura que es distingeix per la seva
memòria dels beneficis de Déu durant la història de la Salvació, i això ens permet de
recordar els beneficis que Déu ha atorgat a la nostra pròpia vida, a l’Església i a la
humanitat.

La lectio divina comença amb la lectura i relectura del text bíblic per tal de respon-
dre a aquesta pregunta: què és el que va voler dir Déu a través de l’autor sagrat als
primers destinataris? Després ve la meditació, amb aquesta pregunta: què em diu Déu
a mi o a nosaltres en l’actual situació? Tot això porta a la pregària que respondrà als
continguts de la lectura i de la meditació. Quan la pregària ha ambientat el nostre es-
perit, neix en una mesura o en una altra la contemplació. El nostre esperit es con-
centra en Déu i contempla la seva vida, el seu entorn, el món amb la mirada de Déu.
La lectio divina es pot acabar amb el compromís pràctic que extraiem per la nostra
vida43.

Hauríem d’endinsar-nos en aquest camí de la lectura orant de la Paraula de Déu.
Joan Pau II ha dit que «cal que l’escolta de la Paraula es converteixi en una trobada
vital, en l’antiga i sempre vàlida tradició de la lectio divina, que permet trobar en el
text bíblic la paraula viva que interpel·la, orienta i modela l’existència»44. I Benet XVI
ha dit recentment: «Estic convençut que si aquesta pràctica es promou eficaçment
produirà a l’Església una nova primavera espiritual… Mai no s’ha d’oblidar que la
Paraula de Déu és llum per als nostres passos i llum en la nostra senda»45.
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La proclamació, la catequesi i l’homilia suposen la capacitat de llegir i de compren-
dre, d’explicar i d’entendre la Paraula de Déu en el pensament i en el cor. La litúr-
gia de la Paraula no és un moment de meditació i de catequesi, sinó de diàleg de Déu
amb el seu poble. Això demana que els fidels s’apleguin ben puntualment per a l’ini-
ci de la celebració litúrgica. I a la vegada, la Sagrada Escriptura ha de ser proclama-
da en l’assemblea amb la qualitat espiritual i tècnica que li correspon, conscients que
Crist és present quan es llegeixen les Escriptures en l’Església.

Benet XVI, en l’homilia de la missa de clausura del darrer Sínode, manifestà que
«tots els qui hem participat en els treballs sinodals porten la renovada consciència
que la tasca prioritària de l’Església, a l’inici d’aquest nou mil·leni, consisteix pri-
mer que res a alimentar-se de la Paraula de Déu, per fer eficaç el compromís de la
nova evangelització, de l’anunci en el nostre temps. Ara cal que aquesta experièn-
cia eclesial sigui portada a totes les comunitats; cal que es comprengui la necessitat
de traduir en gestos d’amor la Paraula escoltada, perquè només així es pot fer creï-
ble l’anunci de l’Evangeli». Aquesta missió demana un entusiasme per la Paraula de
Déu i un coratge per transmetre-la que no sempre és quelcom comú en les nostres co-
munitats cristianes.

En el treball que farem per aplicar aquest primer objectiu del Pla Pastoral ens hi aju-
daran molt les Propostes del Sínode Episcopal sobre la Paraula de Déu i més endavant
l’Exhortació Apostòlica postsinodal que Benet XVI ens oferirà en el seu moment. 

Segon objectiu: Créixer en la solidaritat enmig de la crisi econòmica

Portem ja un temps vivint les greus conseqüències de la crisi econòmica que està pa-
tint el món. Són moltíssimes les persones i les famílies que sofreixen penúries per
la manca de treball o per no disposar del subsidi d’atur. Les parròquies i les comu-
nitats cristianes són ben sensibles a aquesta realitat i es veuen amb dificultats per po-
der atendre al creixent nombre de persones que demanen ajut fins i tot del més ele-
mental, el menjar. És tota la comunitat diocesana la que està cridada a ser solidària
amb els pobres i prendre postura davant la crisi econòmica en les seves causes i els
seus efectes.

En aquests moments, Benet XVI ens ha fet el do de la seva tercera encíclica «La
caritat en la veritat», posant en relleu que la caritat en la veritat és la principal força
impulsora de l’autèntic desenvolupament de la persona i de la humanitat. A la vega-
da el document pontifici assenyala que l’economia té necessitat de l’ètica per al seu
correcte funcionament i com és important recuperar la contribució del principi de la
gratuïtat i de la «lògica del do» en l’economia de mercat, on la norma no pot ser
només el profit; es posa en relleu la necessitat del compromís de tots, economistes i
polítics, productors i consumidors, el que pressuposa una formació de les conscièn-
cies que reforci els criteris morals en l’elaboració dels projectes polítics i econòmics.

Es pot observar que la crisi econòmica hagi estat deguda directament als mecanismes
econòmics, financers i socials injustos. Però aquests mecanismes són obra nostra i cap
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sistema no pot garantir la plena justícia si no és comptant amb la conducta moral
justa i responsable. El desenvolupament és impossible sense homes rectes, sense ope-
radors econòmics i agents polítics que sentin fortament en la seva consciència la cri-
da al bé comú. Es necessita tant la preparació professional com la coherència moral.

També és veritat que l’arrel de l’actual crisi econòmica, en les seves últimes instàn-
cies, es troba en el greu i preocupant buit moral que domina en tots els àmbits de la
nostra vida. És el mateix buit moral el que fa que hom pugui especular sense escrú-
pols, o defraudar fiscalment, o matar la vida humana concebuda i no nascuda, o fer
malbé la natura, pensant només en el propi benefici46.

L’atur és una de les manifestacions més evidents i doloroses de la crisi econòmica,
no sols per la gravetat que mostren les xifres actuals, sinó també per les situacions
dramàtiques que genera en les persones, en les famílies i en molts àmbits i grups
socials. Joan Pau II, dirigint-se als treballadors i empresaris a Barcelona, deia que
«d’un atur perllongat en neix la inseguretat, la manca d’iniciativa, la frustració, la
irresponsabilitat, la desconfiança en la societat i en si mateix. S’atrofien les capaci-
tats del desenvolupament personal, es perd l’entusiasme, l’amor al bé, sorgeixen les
crisis familiars, les situacions personals desesperades i llavors es cau fàcilment —so-
bretot els joves— en la droga, l’alcoholisme i la criminalitat».

La crisi econòmica que vivim ens interpel·la a tots i ens mou a prendre les actituds i
les actuacions pertinents que puguin col·laborar a la solució de la crisi. No hi ha dub-
te que a tots se’ns demana créixer en la solidaritat, expressió humana i cristiana
d’amor als germans especialment als pobres i necessitats. La solidaritat demana com-
partir als béns, pocs o molts, amb els qui en tenen menys. Però la solidaritat no
consisteix només en donar béns materials; vol dir també posar la nostra persona, el
nostre temps i les nostres capacitats al serveis dels altres.

Seguint aquest fil, la solidaritat —sinònim d’amor envers als altres— ens exigeix viu-
re sòbriament i amb austeritat, no només per sintonia amb els qui es veuen obligats
a viure així per manca de mitjans, sinó també per a una conversió personal i per po-
sar els fonaments d’un canvi de sistema econòmic mundial. Ens cal créixer en valo-
rar més el ser que el tenir, ens cal dominar l’instant desmesurat de guany i de pos-
sessió, ens cal entendre i acceptar la finalitat universal dels béns de la creació i el
sentit social de la propietat privada, ens cal acceptar amb totes les seves conseqüèn-
cies que la persona humana amb la seva realització individual i social és el centre
de la societat i el treball humà està al seu servei, etc.

Tot això està a l’abast també de cadascú de nosaltres i de les microeconomies. Hem
de practicar en tots els àmbits les «virtuts econòmiques» com són el realisme da-
vant l’ambició esbojarrada, la transparència i l’honradesa en les nostres operacions
comercials o financeres, l’endeutament en allò realment necessari i en funció de les
possibilitats reals, evitar el consumisme compulsiu, etc.
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El Concili Provincial Tarraconense va dedicar el capítol tercer a la «sol·licitud pels
més pobres i marginats», i ens parla de l’ús dels béns temporals de l’Església amb
especial atenció a les exhortacions que afecten a les activitats personals i col·lectives,
amb una vida viscuda amb cristal·lina senzillesa, fent present de manera habitual
l’opció preferent pels pobres en la pròpia vida, destinant un tant per cent dels in-
gressos a favor dels necessitats i esmerçant una part del nostre temps lliure en l’ajut
desinteressat als altres, sia espontàniament, sia a través del voluntariat. I, amb això,
el Concili demana una educació sobre el sentit de la pobresa en totes les instàncies
educatives que porti a evitar malbaratament de diners i de mitjans47. La Paraula de
Déu ens diu que la inversió en justícia, honradesa, veritat, treball, creativitat huma-
na, respecte, drets, fidelitat, etc. és la inversió més rendible.

L’Església no ha d’oferir una solució tècnica a la crisi econòmica actual, però si
que ha de dir una paraula que il·lumini les consciències dels creients i dels homes i
dones de bona voluntat. Benet XVI ha subratllat que la seva encíclica «La caritat en
la veritat» no ofereix solucions tècniques als grans problemes socials del món actual,
com tampoc no li correspon a la doctrina social de l’Església. Tanmateix si que ofe-
reix els grans principis indispensables per construir l’autèntic desenvolupament de
les persones i dels pobles.

Els laics cristians tenen com a missió específica estar ben presents i compromesos en
les estructures i realitats de la societat. Aquesta és la seva tasca específica segons
els documents del Concili Vaticà II. Per això, a ells els hi correspon, d’acord amb la
seva pròpia competència i preparació, treballar juntament amb tots els homes i dones
de bona voluntat en el coneixement de les causes de la crisi econòmica i en l’elabo-
ració de solucions justes i eficaces per superar-la i construir un sistema econòmic
mundial just i solidari.

Benet XVI afirma en la seva última encíclica que «el desenvolupament necessita cris-
tians amb els braços aixecats cap a Déu en oració»48. Els cristians hem de col·laborar
amb tots els homes i dones a trobar solucions a la crisi econòmica amb tots els mit-
jans adients. Tanmateix els cristians podem aportar un mitjà específic dels creients:
la pregària a Déu creador de l’univers. Els cristians, homes i dones de fe, imitem a
Maria, dona de fe, la qual en les noces de Canà pregà a Jesús que solucionés el pro-
blema que tenien els nous esposos ja que mancava vi i el Senyor a petició de la seva
mare convertí l’aigua en el vi millor del banquet.

El desenvolupament comporta tenir en compte l’experiència de fe en Déu, de frater-
nitat espiritual en Crist, de confiança en la Providència, d’acollida del proïsme, de
justícia i de pau. «Tot això —afirma el Papa— és indispensable per a transformar els
“cors de pedra” en “cors de carn”, i fer així la vida terrenal més “divina” i per tant
més digna de l’home»49.
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Benet XVI, en la seva encíclica social, ha posat en relleu el paper positiu que tenen
les religions en el treball conjunt per al desenvolupament, afirmant que «la religió
cristiana i les altres religions poden contribuir al desenvolupament només si Déu té
un lloc en l’esfera pública (subratllat del text original), amb referència específica a
la dimensió cultural, social, econòmica i, en particular, política. La doctrina social de
l’Església ha nascut per reivindicar aquesta “carta de ciutadania” de la religió cris-
tiana»50. L’exclusió de la religió en l’àmbit públic impedeix la trobada entres les per-
sones i la seva col·laboració per al progrés de la humanitat. L’humanisme que exclou
Déu és un humanisme inhumà.

En l’aplicació del segon objectiu del Pla Pastoral és convenient tenir major conei-
xement i prendre més consciència del que està fent l’Església diocesana, les parrò-
quies i institucions eclesials, davant de l’actual crisi econòmica. Caldrà reconèixer
tot el que està fent Càritas i moltes institucions d’ajuda fraterna eclesials a la diòce-
si i caldrà potenciar-ho amb mitjans personals i materials. Ens haurem de continuar
preguntant: Com vivim els efectes de la crisi econòmica? Quins gestos i realitats de
solidaritat aportem? En tot el que reflexionem i realitzem ens ajudarà molt els con-
tinguts de l’encíclica de Benet XVI «La caritat en la veritat» i del «Compendi de la
doctrina social de l’Església».

Tercer objectiu: Participar els immigrants en les comunitats cristianes

El nostre país ha conegut diversos moviments migratoris. La realitat de la immigra-
ció ha anat augmentant des de fa uns anys a Catalunya. En poc temps hem passat de
sis milions d’habitants a set i mig per l’arribada d’immigrants. Tanmateix, si conti-
nuen les actuals tendències, tant l’econòmica i del desenvolupament d’Europa, com
la demogràfica d’envelliment i de baixíssima taxa de naixements, el nombre d’immi-
grants a Europa anirà en augment en les pròximes dècades. L’organització de les Na-
cions Unides calcula que fins a l’any 2050 Europa necessitarà 159 milions d’immi-
grants51.

Analitzat la situació del moviment migratori a Europa com sobretot al nostre país, es
constata allò que s’ha encertat de la formulació de Benet XVI el qual, en el seu Mis-
satge per a la Jornada mundial de l’emigrant i del refugiat l’any 2006, qualificava l’e-
migració com «un dels signes del nostre temps» i en la seva encíclica social parla
de la immigració com un fenomen social que marca època52. L’actual realitat mi-
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gratòria suposa una seriosa interpel·lació a tots: individus, societat i les seves orga-
nitzacions, administracions públiques i Església. Ningú no pot romandre aliè ni in-
diferent davant d’un fenomen de tal envergadura. El Papa, en la seva encíclica social
parla de la immigració, dient que és un fenomen que impressiona per les seves grans
dimensions, pels problemes socials, econòmics, polítics, culturals i religiosos que
suscita i pels dramàtics desafiaments que planteja a les comunitats nacionals i a la
comunitat internacional53.

Centrant-nos en l’actual realitat de l’immigració del nostre país, aquesta ha experi-
mentat un clar canvi de signe en els últims anys. No sols perquè hem passat en les
dues dècades de ser un país d’emigració a ser un dels països d’Europa amb més
elevat número d’immigrants, sinó perquè, a més, aquest canvi o inversió de tendèn-
cia s’ha realitzat en poc temps i és proporcionalment molt elevat en el número i va-
riat en la procedència, llengua, cultura, religió, etc. dels immigrants54.

Per tots és obvi que la presència dels immigrants es troba en totes les realitats de la
societat i també de l’Església. Per això, ja no es tracta de programar una pastoral per
immigrants, sinó de tenir molt en compte la seva presència i participació en tota la
pastoral diocesana. Volem continuar treballant en aquesta direcció, en el context que
ens hem marcat d’una pastoral diocesana evangelitzadora i missionera. En aquesta
direcció està treballant la Delegació diocesana de Pastoral social que inclou la Plata-
forma d’entitats cristianes amb els immigrants i Pastoral amb immigrants (PAI).
Per això l’interrogant de fons ja no és quina pastoral per als immigrants, sinó quina
pastoral fem amb els immigrants. 

Així, el contingut de l’objectiu pastoral que ens proposem pretén la participa-
ció responsable i activa dels immigrants a les comunitats cristianes i en les insti-
tucions eclesials. Per l’aplicació d’aquest objectiu del nostre Pla Pastoral ens pot
ajudar molt el recent document de l’episcopat espanyol L’Església a Espanya i
els immigrants, de 22 de novembre de 2007, publicat a Documents d’Església
nn. 921-922, pp. 396-41655. En els documents de l’Església es parla d’una pas-
toral específica i especialitzada per als immigrants. Però pastoral específica no
vol dir pastoral paral·lela i molt menys el que deia Joan Pau II «una pastoral
marginada per a marginats». Vol dir una pastoral enquadrada i coordinada en el
Pla Pastoral.

Les nostres Esglésies diocesanes tenen avui un repte inèdit i fonamental: evangelit-
zar un «món nou», originat en la nostra pròpia casa. El tarannà evangelitzador de re-
cerca del germà, de diàleg i d’acolliment, s’ha de cultivar amb tots els qui provenen
d’altres llocs i cultures, però especialment amb els immigrants catòlics i cristians. Els
problemes que els aclaparen fan que no sigui prioritari per als immigrants catòlics
buscar una comunitat on inserir-se. Això demana a les nostres comunitats estar molt
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atentes i obertes a aquests germans56. Davant el fenomen de les migracions, l’Esglé-
sia recorda la seva experiència i la seva vocació missionera57. 

La presència dels immigrants d’altres religions a casa nostra ens fa més palès que un
repte important del cristianisme contemporani és el de viure en la pluralitat religio-
sa. Respectar les identitats ens indica una nova experiència de vida en el camí de la
fraternitat tan intercristiana com interreligiosa. No podem oblidar que Joan XXIII
deia —parlant dels cristians— que és molt més el que ens uneix que no pas el que
ens separa. Però al mateix temps que respectem la identitat dels germans, necessitem
viure intensament la pròpia identitat. Només és possible i l’enriquiment mutu si co-
neixem, valorem i estimem la pròpia identitat.

El nostre país i la nostra Església compta amb una llarga i rica tradició d’acolliment
i d’integració de grups humans de diverses procedències, ètnies, cultures i reli-
gions. Terra de marca o de pas, des del començament, ha estat gresol capaç d’incor-
porar al seu projecte de poble els «homines undecumque venientes», del nord i del
sud58. Pastoralment els sacerdots i fidels, les parròquies i les institucions eclesials han
realitzat especialment amb la immigració dels anys 60 del segle passat, i estan rea-
litzant actualment amb aquesta nova immigració un bon treball d’acolliment efecti-
va i afectiva.

La immigració no és només un problema; és, abans de tot, una oportunitat d’acolli-
ment, de diàleg i d’integració. Els immigrants contribueixen de manera significati-
va amb el seu treball al desenvolupament econòmic del país que els acull, així com
al seu país d’origen a través de les trameses de diners59. La presència dels immigrants
entre nosaltres constitueix una oportunitat històrica per a l’Església en molts as-
pectes, pot qualificar-se d’una gràcia, d’un vertader kairós. Destaquem-ne alguns
aspectes.

La presència dels immigrants ens proporciona l’oportunitat d’acollir-los i de rebre
d’ells, amb el seu treball i serveis eclesials, els seus dons i la seva riquesa espi-
ritual. La participació dels immigrants catòlics en les nostres comunitats suposa un
enfortiment i un enriquiment d’aquestes comunitats, per la seva joventut i per la
riquesa que aporten amb els seus valors i amb la varietat de les seves expressions i
tradicions. Bona part dels immigrants són catòlics, encara que de distintes cultures
i tradicions, com són els llatinoamericans o els procedents de Filipines o d’Àfrica,
o els catòlics dels països del Centre i Est d’Europa, als quals no val tractar de ma-
nera uniforme. Hi ha també un bon nombre de catòlics de ritu oriental que exigeixen
un tracte diferenciat, per raó del seu ritu. Comptem amb un nombre no gaire elevat
de tradició protestant i de l’anglicana, així com amb nombrosos ortodoxos grecs, rus-
sos, romanesos, etc. Són nombrosos els fidels de l’Islam60.
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L’Església diocesana ha d’incorporar a la seva pastoral ordinària una acció clara-
ment missionera amb les característiques pròpies del primer anunci, especialment
tenint present els immigrants no cristians. La presència d’immigrants ortodoxos, i
de la Reforma, i d’altres religions, constitueix per a les nostres Esglésies diocesanes
una oportunitat per al diàleg i el treball ecumènic i també per al diàleg interreligiós.
A Barcelona tenim la Delegació diocesana d’Ecumenisme i religions interreligioses i
està constituït el Grup de Treball Estable de Religions integrat per diverses confes-
sions religioses que col·labora positivament en les relacions interreligioses. Hi ha una
relació constant entre l’Arquebisbat i els diversos ritus catòlics i ortodoxos per faci-
litar-los-hi llocs de culte i ajudar-nos en la tasca de l’evangelització. L’any 2010 se ce-
lebrarà a Barcelona l’Encontre Internacional i Interreligiós de Pregària per la Pau que
organitza la Comunitat de Sant Egidi, mantenint l’esperit de l’Encontre d’Assís de
l’any 1986, en el qual Joan Pau II va convocar a la ciutat de Sant Francesc els caps
de les grans religions del món per pregar per la pau. Aquest Encontre de 2010 ens pot
ajudar a intensificar les relacions ecumèniques i interreligioses amb la munió d’im-
migrants que viuen a la nostra arxidiòcesi. Hem de donar molta importància a la ce-
lebració en totes les comunitats de la Setmana de Pregària per a la unitat dels cristians.

El fenomen migratori situa avui l’Església diocesana, parròquies, comunitats i fidels
davant del repte, no gens fàcil, de fer el camí des d’una Església monocultural a
una Església pluricultural, universal, catòlica. Per això és necessari un esperit de con-
versió. També els immigrants han de recórrer el seu camí de purificació per a si-
tuar-se en la nova societat que els acull.

En l’atenció, l’acolliment, el treball amb els immigrants i la participació dels immi-
grants catòlics en les comunitats cristianes, la comunió adquireix una especial re-
llevància i es converteix en una de les expressions més característiques de l’Església,
cridada a ser casa de tots. Hem d’aprendre a reconèixer i agrair la diversitat i la com-
plementarietat de les riqueses culturals i de les qualitats religioses i morals d’uns i
d’altres.

La nostra realitat migratòria empeny a la població autòctona i als immigrants a
avançar per camins d’universalitat, ja que per a l’Església no hi ha ningú arreu que
sigui foraster. Els immigrants són agents providencials que ofereixen a l’Església dio-
cesana l’oportunitat de realitzar més intensament la seva vocació catòlica. Una vo-
cació que va més enllà de l’acollida i de la tolerància vers les diverses cultures, ja que
consisteix en fer realitat la comunió entre elles, que també va més enllà de la comu-
nió entre els batejats, manifestant-se, entre altres formes, en l’hospitalitat oferta al
foraster, sigui quina sigui la seva pertinença religiosa, en el rebuig a tota exclusió o
discriminació racial i en el reconeixement de la dignitat de cadascú, amb el compro-
mís de promoure els seus drets inalienables.

En el Pla Pastoral s’indiquen algunes accions per tal d’aconseguir una major parti-
cipació dels immigrants a la vida i activitat de les parròquies i comunitats cris-
tianes. Tanmateix són accions indicatives, perquè cada lloc veurà quines accions
concretes cal portar a terme atesa la realitat de la immigració i el procés que s’ha anat
seguint per a la seva participació.
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El kairós de la immigració, especialment catòlica, per a les nostres comunitats no
treu les possibles dificultats que es viuen en aquest procés que estem seguint de tro-
bament dels nostres germans que han vingut d’altres indrets llunyans, d’acolliment,
de celebració de la fe i de participació com a membres de ple dret de les comunitats
cristianes. L’esperit d’amor i de comunió que tots portem en els nostres cors ofe-
reix solucions a les dificultats que es vagin plantejant. 

Cloenda

Jesús en l’evangeli de Sant Joan ens diu que ens estima des de tota l’eternitat i per a
tota l’eternitat, infinitament i gratuïtament, perquè és així com el Pare l’estima a Ell.
Ens ha dit, també, que som els seus amics i que ha estat Ell qui ens ha elegit i no hem
estat pas nosaltres qui l’hem elegit a Ell. I el Senyor ens ha elegit —són les seves pa-
raules— perquè ens ha confiat la missió d’anar pertot arreu i donar fruit, i un fruit
que duri per sempre61.

Certament, tot això ens anima molt a lliurar-nos a treballar més i més en l’evangelit-
zació, en l’anunci explícit de Jesucrist a totes les persones que tenim al costat. Les
paraules de Jesús ens encoratgen a lliurar-nos a treballar en l’aplicació dels objectius
del nou Pla Pastoral diocesà 2009-2011, sentint-nos membres de l’Església dioce-
sana en la qual hi està present i operant tota l’Església de Jesucrist, una, santa, catòli-
ca i apostòlica, que viu i actua la comunió i la missió.

I Jesús, ens diu: «aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’evangeli a tota la
humanitat» (Mc 16,15) i «Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món» (Mt
28,20). 

Posem el nostre treball per a una pastoral diocesana missionera i evangelitzadora i
per a l’aplicació dels objectius del Pla Pastoral sota la intercessió de la Mare de
Déu de la Mercè, perquè com a les noces de Canà obtingui de Jesús el vi millor del
banquet, és a dir, la realització fidel i fecunda de la missió de la nostra estimada Es-
glésia diocesana de Barcelona.

Barcelona, 24 de setembre de 2009, solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Anuncieu a tothom l’Evangeli
Pla Pastoral Diocesà 2009-2011

Arxidiòcesi de Barcelona

PRIMER OBJECTIU:
Conèixer, celebrar i viure la Paraula de Déu

a) Presentació de l’objectiu

Sabem que conèixer l’Escriptura és conèixer Crist. Per això, volem conèixer, cele-
brar i viure la Paraula de Déu. «L’Església escolta la Paraula de Déu i la proclama
com a Paraula de salvació (cf. Vaticà II, DV 1). El Concili Provincial Tarraconense
insta cada fidel cristià a escoltar-la, a llegir-la personalment, a meditar-la, a celebrar-
la en l’Església i a pregar amb ella, per tal de viure de la seva força transformadora
i en plena obediència de fe al Senyor. 

Amb aquest objectiu ens proposem fer un esforç col·lectiu de coneixement i apro-
fundiment de la Paraula de Déu. 

La Paraula de Déu, sempre present en la celebració dels sagraments i en tota celebra-
ció de la fe, és font de lloança, acció de gràcies i força espiritual per a la vida cristia-
na. El seu cimal és la celebració de l’Eucaristia. El Concili Vaticà II, en un passatge
de gran intensitat, declarava: «L’Església ha venerat sempre les divines Escriptures
com també ha venerat sempre el cos mateix del Senyor. Per això especialment en la
sagrada litúrgia, no deixa mai de prendre el pa de vida de la taula, de nodrir-se’n i de
distribuir-lo als fidels, tant el pa de la paraula de Déu com el del cos de Crist» (DV
21). Per això, s’haurà de tornar a posar al centre de la vida cristiana «la Litúrgia de
la Paraula i l’Eucarística que estan tan íntimament unides de tal manera que consti-
tueixen un sol acte de culte» (SC 56).

La Paraula de Déu és l’aliment de la nostra vida cristiana i ha d’animar tota l’acti-
vitat pastoral de les comunitats i realitats d’Església per tal d’assegurar que tot el que
fem sigui expressió del que creiem. Sabem que «l’home no viu només de pa; viu de
tota paraula que surt de la boca de Déu» (Dt 8,3; Mt 4,4).

Benet XVI diu que «tots experimentem la necessitat de posar al centre de la nostra
vida la Paraula de Déu, d’acollir Crist com el nostre únic Redemptor, per fer que la
seva llum il·lumini tots els àmbits de la humanitat: des de la família fins a l’escola,
des de la cultura fins el treball, des del temps lliure fins als altres sectors de la socie-
tat i de la nostra vida» (de la homilia en la inauguració del Sínode Episcopal, 5-X-
2008).

484 [24] setembre - BAB 149 (2009)

02 Prelat  13/10/09  16:21  Página 484



b) Fonts

• Concili Vaticà II, Constitució Dogmàtica Dei Verbum sobre la Divina Revelació62.
• Concili Provincial Tarraconense, «Capítol segon, I, La Paraula de Déu, font de la

vida de l’Església» a: «Resolucions i missatge», 199563

• Sínode Episcopal 2008 sobre la Paraula de Déu en la vida i la missió de l’Esglé-
sia, Missatge al Poble de Déu64

• Sínode Episcopal 2008 sobre la Paraula de Déu en la vida i la missió de l’Esglé-
sia, Propostes del Sínode presentades a Benet XVI.65

c) Possibles accions

1. Llegir la Paraula de Déu amb actitud orant, per tal que il·lumini tots els mo-
ments i aspectes de la vida de cada dia, i sigui el foc que animi i mantingui l’ardor
missioner de cada cristià. 

2. Crear grups de lectio divina per a adults i joves. La lectio divina comporta la
pregària i la contemplació i condueix a un estil de vida evagèlic. La mateixa acció
l’han de dur a terme grups de preveres que comparteixen un mateix treball pastoral. 

3. Procurar que els continguts de la pregària siguin paraules de l’Escriptura, ja que
a través d’ella responem a Déu amb les seves mateixes paraules. Per això, els salms
són des dels inicis, la pregària preferida de l’Església, juntament amb el parenostre
i l’avemaria.

4. Progressar en la pregària eclesial de la Litúrgia de les Hores, sobretot Laudes i
Vespres, a la catedral, a les parròquies, a les esglésies, en les reunions de cristians
i àdhuc en la pregària familiar. 

5. Escoltar junts la Paraula de Déu en família per tal que els pares la facin accessi-
ble i intel·ligible als fills en qualsevol circumstància, explicant-la, comentant-la amb
ells, fent-ne pregària i, també, com a preparació de la celebració de l’Eucaristia do-
minical. 

6. Facilitar experiències del primer anunci de l’Evangeli a aquells que no freqüen-
ten l’Església i oferir-los itineraris d’iniciació cristiana que els faci possible la tro-
bada personal amb Jesucrist i descobreixin així la nova orientació que pren la seva
vida.
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7. Donar en tots els processos catequètics una importància prioritària a la Paraula de
Déu, ajudant a retenir relats i textos curts i facilitant la seva memorització, sempre
amb la finalitat de fer-ne celebració i vida. 

8. Sensibilitzar tots els fidels cristians en la necessitat d’estudiar i conèixer bé la Bí-
blia, facilitant l’accés a mitjans de trobada amb la Paraula de Déu: organitzar cur-
sos bíblics, grups d’estudi d’evangeli, escola de la Paraula, setmanes i jornades bí-
bliques, exposicions bíbliques itinerants, etc. 

9. Donar prioritat a la Paraula de Déu en tots els recessos espirituals que se celebrin. 

10. Preparar els lectors de la Paraula de Déu per tal que aquesta sigui ben entesa en
la seva proclamació en les celebracions litúrgiques.

11. Preparar degudament l’homilia, tasca important del ministeri dels pastors de
l’Església, amb la possible participació dels altres membres del Poble de Déu. 

12. Difondre la Paraula de Déu, utilitzant tots els mitjans que calgui, des de la rela-
ció personal fins a la utilització de les noves tecnologies. 

13. Pro

14. Fer objecte de lectura, estudi i reflexió de les resolucions i missatge del Sínode
Episcopal sobre la Paraula de Déu en la vida i en la missió de l’Església, i també de
l’exhortació apostòlica postsinodal, un cop publicada.

SEGON OBJECTIU:
Créixer en la solidaritat enmig de la crisi económica

a) Presentació de l’objectiu

Amb aquest objectiu es pretén, d’una banda, ajudar les persones que més pateixen
l’actual crisi econòmica. I, d’altra banda, la crisi ofereix una oportunitat per fomen-
tar una educació en els valors de l’austeritat i la solidaritat, afavorint la cultura del
ser en front de la del tenir.

El Concili Provincial Tarraconense, en el capítol tercer dedicat a la «sol·licitud pels
més pobres i marginats», que són els qui més pateixen les conseqüències de la crisi,
ens exhorta a avançar pels camins que són propis de l’Evangeli i de la Doctrina So-
cial de l’Església. Jesucrist, el nostre Salvador, enviat pel Pare, essent ric es va fer
pobre per nosaltres; experimentà des de la seva infància condicions de precarietat i
de persecució; practicà amb la seva vida d’artesà l’evangeli del treball; s’adjudicà a
la sinagoga de Natzaret l’evangelització dels pobres com a tret messiànic; proclamà
benaurats els pobres, els qui ploren i els qui tenen fam i set de justícia. Si volem ser
coherents amb la nostra fe, hem de procurar viure com Jesucrist visqué i proclamar
el missatge que Ell proclamà (CPT, resolució n. 76).
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El mateix Concili exhorta també a «revifar la tradició, tan intensament viscuda en els
primers segles de l’Església, de vincular visiblement la celebració de l’eucaristia amb
la caritat fraterna, insistint de manera particular en la relació entre la Fracció del Pa
i la comunió cristiana de béns» (CPT, resolució n. 77). Dels primers cristians se’ns
diu que vivien tots units i ho tenien tot en comú. 

L’Església no pot descuidar el servei de la caritat, tal com no pot ometre els Sagraments
i la Paraula. Com diu el Papa Benet XVI, «són tasques que s’impliquen mútuament i no
poden separar-se l’una de l’altra. Per a l’Església, la caritat no és una mena d’activitat
d’assistència social que també es podria deixar a d’altres, sinó que pertany a la seva na-
tura i és manifestació irrenunciable de la seva pròpia essència» (Deus caritas est, 22).

Com a membres de l’Església, tenim l’exigència moral de lluitar contra les desi-
gualtats i de donar testimoni del manament de l’amor del Senyor Jesús que ens ha fet
a tots germans i fills del mateix Pare. I això ens cal fer-ho, per mitjà de l’anunci del
Regne, de la denúncia de les causes de la crisi econòmica, de la renúncia de les des-
peses supèrflues i de l’augment de la solidaritat. 

b) Fonts

• Consell Pontifici Justícia i Pau, Compendi de Doctrina Social de l’Església.66

• Benet XVI, Carta Encíclica Caritas in veritate67

• Concili Provincial Tarraconense, «Capítol tercer, La sol·licitud pels més pobres i
marginats» a: «Resolucions i missatge», 199568

c) Possibles accions

1. Descobrir les necessitats socials que existeixen al voltant de la parròquia i de l’ar-
xiprestat i procurar donar-hi solucions possibles.

2. Sensibilitzar els fidels a ser solidaris amb aportacions materials i com a volunta-
ris a Càritas o a d’altres institucions d’ajuda fraterna.

3. Vincular la comunitat parroquial al treball que realitza Càritas a fi que tots els fi-
dels considerin com a pròpia la tasca que realitza aquesta institució. 

4. Procurar que un representant de Càritas formi part del Consell Pastoral Parro-
quial.
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5. Constituir la Càritas parroquial a les parròquies on no està encara constituïda. 

6. Compartir les experiències dels voluntaris amb els membres de la família, amb
els amics, companys de feina o d’estudis, membres de la comunitat cristiana, a fi de
motivar la solidaritat dels que ens envolten.

7. Treballar els materials de les campanyes de Càritas, especialment amb motiu del
Nadal i Corpus, amb els infants, joves, adults, organitzant xerrades, taules rodones,
«sopars de la fam», recessos, etc., que ajudin a desvetllar la solidaritat i fer-la efec-
tiva.

8. Organitzar en les escoles, centres educatius i esplais, el programa del Departament
de Voluntariat de Càritas Diocesana sobre «Educació en valors» per tal de conèixer
les causes de la crisi econòmica i el seu rerafons com a crisi de valors.

9. Demanar a les institucions eclesials docents dedicades a l’ensenyament que
reflexionin sobre les causes de la crisi econòmica i les possibles solucions, pro-
posin valors que haurien d’orientar la justa i eficaç solució de la crisi econòmica,
i ofereixin a través de conferències i jornades la sensibilització sobre aquestes re-
flexions. 

10. Oferir, a nivell parroquial o supraparroquial, la deguda formació dels volunta-
ris per tal que realitzin un treball més fecund i eficient.

11. Estudiar i difondre els continguts del Compendi de la Doctrina Social de l’Església.

12. Llegir, estudiar i difondre els continguts de l’encíclica del Papa Benet XVI Cari-
tas in veritate.

TERCER OBJECTIU:
Participar els immigrants en les comunitats cristianes

a) Presentació de l’objectiu

El nostre país històricament ha conegut diversos moviments migratoris. En poc
temps hem passat de sis milions d’habitants a set milions i mig per l’arribada d’im-
migrants. És obvi que la presència d’immigrants es troba en totes les realitats de la
nostra societat i de la nostra Església. Per tant, ja no es tracta de programar una pas-
toral per a immigrants, sinó de tenir molt en compte la seva presència i participa-
ció en tota la pastoral diocesana. La presència dels immigrants entre nosaltres cons-
titueix una oportunitat per a les nostres comunitats, que pot qualificar-se d’una
gràcia, d’un vertader kairós. Per això, amb aquest objectiu ens proposem promou-
re la participació ben activa dels immigrants en la vida i l’activitat de les nostres co-
munitats cristianes.
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Benet XVI ens ha recordat, en el missatge de la Jornada Mundial de les Migra-
cions: «El fenomen de l’emigració va augmentant sempre més i compren un gran
nombre de persones de totes les condicions socials. Per consegüent, amb raó les ins-
titucions públiques, les organitzacions humanitàries i també l’Església catòlica de-
diquen molts dels seus recursos a atendre aquestes persones en dificultat». (Missat-
ge del 13 de gener de 2008).

Per això a la nostra Església diocesana, s’està treballant intensament per a l’acolli-
ment i ajuda als nostres germans immigrants i, respecte dels catòlics, la seva parti-
cipació en les comunitats cristianes.

b) Fonts

• Pontifici Consell per a la pastoral del emigrants i itinerants, Instrucció «Erga mi-
grantes caritas Christi»69

• CEE, «La Iglesia en España y los immigrantes. Reflexión teológico-pastoral y
Orientaciones prácticas para una pastoral de migraciones en España a la luz de la
Instrucción Pontificia Erga migrantes caritas Christi», XC Asamblea Plenaria
(Madrid, 22 de noviembre de 2007)70

c) Possibles accions

1. Potenciar en totes les comunitats cristianes la celebració de la Jornada Mundial
de les Migracions donant a conèixer el missatge del Sant Pare sensibilitzant davant
dels reptes de la immigració.

2. Conèixer la realitat dels immigrants que viuen a la demarcació parroquial, la seva cul-
tura, tradicions, religiositat. Això ajuda a conèixer-los millor, estimar-los i facilitar-los la
participació en l’àmbit litúrgic, catequètic, organitzatiu o de servei en la comunitat.

3. Oferir als preveres que vénen a la nostra arxidiòcesi, ja sigui per estudis ja sigui per
incardinar-s’hi, un coneixement de la nostra història i de la nostra realitat religiosa i so-
cial, per tal d’ajudar-los a la seva participació activa en el propi arxiprestat i parròquia.

4. Revisar què cal modificar o adaptar de la vida i activitats de les comunitats per tal
que sense perdre la pròpia identitat es faciliti la participació dels immigrants i s’en-
riqueixi la comunitat.

5. Sensibilitzar les comunitats perquè considerin l’immigrant com un germà, ja
que l’Església és catòlica i cap immigrant és foraster en la comunitat.

6. Invitar els immigrants, amb la deguda preparació, a ser catequistes. 
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7. Procurar que en els consells pastorals parroquials, arxiprestals i diocesà hi hagi
una participació dels immigrants. 

8. Convidar els nou vinguts a participar en els moviments d’Acció Catòlica i en al-
tres moviments existents a la nostra Església.

9. Atendre els col·lectius que presenten més dificultats socials per ajudar-los en les se-
ves necessitats i procurar d’oferir-los-hi una correcta integració en la convivència social.

MÈTODE DE TREBALL

El Pla Pastoral Diocesà per al bienni 2009-2011 a l’arxidiòcesi de Barcelona conté
tres objectius prioritaris, propis d’una pastoral evangelitzadora i missionera i d’una
espiritualitat de comunió.

En relació a cada objectiu s’indiquen un seguit d’accions. Són possibles accions, és
a dir, suggeriments indicatius que es proposen per tal que cada parròquia, arxipres-
tat, consell, grup, moviment, associació o entitat pugui escollir l’acció que conside-
ri adient a fi d’aconseguir l’objectiu pastoral respectiu. També és possible realitzar
d’altres accions no previstes en el Pla Pastoral però que vagin encaminades a l’as-
soliment dels objectius pastorals esmentats.

L’aplicació d’aquest Pla Pastoral Diocesà ens correspon a tots: preveres, diaques, re-
ligiosos i religioses, laics i laiques, membres del Consell Pastoral Diocesà i dels con-
sells parroquials i arxiprestals, mestres i professors de religió, parròquies, arxipres-
tats, delegacions diocesanes, secretariats, comissions, moviments, escoles cristianes,
associacions i altres entitats.

Així, doncs, convé que totes les instàncies pastorals de l’arxidiòcesi optin en la pro-
gramació per alguna/es acció/ns concreta/es dels tres objectius del Pla i que al final
del curs en facin l’avaluació corresponent.

Decrets

Convocatòria de la consulta prèvia al nomenament de tots els arxi-
prestos de l’Arxidiòcesi

Decret 27/09. Barcelona, 10 de setembre de 2009

Havent de procedir a la renovació del càrrec d’arxiprest en tots els arxiprestats de
l’Arxidiòcesi, cal procedir a la consulta prèvia al nomenament de nous arxiprestos,
d’acord amb les normes diocesanes;
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PEL PRESENT decret disposem el següent:

1. Es procedirà a la consulta prèvia al nomenament d’arxiprestos dins un termini que
finirà el 15 d’octubre de 2009;

2. La consulta es farà d’acord amb les normes aprovades pel Sr. Cardenal Arque-
bisbe en el dia d’avui, 10 de setembre de 2009;

3. Encarreguem a la secretaria general de l’Arquebisbat que, en connexió amb l’arxi-
prest que ha de cessar, organitzi el desenvolupament de la consulta.

4. El termini per enviar les actes amb el resultat de la consulta s’acabarà el 15 d’oc-
tubre de 2009. Els nous arxiprestos seran nomenats per un període de quatre anys.

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
Secretari general i Canceller

Promulgació de la nova normativa diocesana per a les consultes prè-
vies al nomenament d’arxiprestos i derogació de les anteriors

DECRET 28/09. Barcelona, 10 de setembre de 2009

A fi i efecte d’agilitzar les consultes prèvies al nomenament d’arxiprestos a l’Arque-
bisbat de Barcelona,

PEL PRESENT establim les següents normes per a la consulta prèvia al nomenament
d’arxiprestos i declarem derogada tota normativa anterior a aquesta.

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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Normes per a la consulta prèvia al nomenament d’arxiprestos

1. D’acord amb el que estableix el cànon 553.2 del Codi de Dret Canònic i l’ús vi-
gent a l’Arquebisbat, els Arxiprestos seran nomenats pel Bisbe diocesà, després
d’haver escoltat els sacerdots i diaques que exerceixen el ministeri en l’arxipres-
tat, i també els laics més vinculats a la pastoral de conjunt de l’arxiprestat.

2. La consulta del Bisbe té per objecte l’obtenció del parer dels consultats sobre la per-
sona o les persones que consideren més idònies per a exercir la funció d’arxiprest.

3. Els aspectes jurídics i administratius que, a tenor del dret —general i particular—
comporta la funció d’arxiprest, fan convenient que preferentment siguin candidats
a aquest ofici pastoral, els preveres que exerceixen com a rectors de parròquia.

4. Tenen dret a proposar noms, fins a un màxim de tres, al Bisbe diocesà:
a. Els rectors, administradors parroquials, vicaris i adscrits amb facultats de vi-

cari, de totes les parròquies i quasi-parròquies.
b. Els preveres i diaques, seculars o membres d’instituts de vida consagrada, que

exerceixen ministeris pastorals a l’arxiprestat confiats pel Bisbe diocesà, i que
participen habitualment en les reunions periòdiques arxiprestals.

c. Els rectors d’esglésies obertes al culte diàriament i els superiors de les cases
religioses clericals que exerceixen ministeris pastorals a l’arxiprestat.

d. Els membres laics del Consell Pastoral Arxiprestal. 

5. Podran ser proposats com a candidats per a la funció d’Arxiprest, els rectors, ad-
ministradors parroquials i vicaris parroquials.

6. La secretaria general de l’Arquebisbat, en connexió amb l’Arxiprest que ha de
cessar, tindrà cura d’organitzar el desenvolupament de la consulta. 

7. La proposta de noms es farà, mitjançant votació secreta, en la reunió del grup de
preveres i diaques i en la del Consell pastoral arxiprestal, convocats respectivament
amb aquesta finalitat. Verificat l’escrutini en cada una de les reunions s’estendrà
una Acta amb els resultats, que serà tramesa a la secretaria general del bisbat.

8. El Bisbe diocesà, atès i ponderat el resultat de la consulta, nomenarà Arxiprest
el qui consideri més idoni d’entre els candidats més proposats.

Provisió d’una nova normativa estatutària per al Consell Pastoral
Diocesà i derogació de les anteriors

DECRET 30/09. Barcelona, 23 de setembre de 2009

A fi i efecte de constituir el nou Consell Pastoral Diocesà de l’Arquebisbat de Bar-
celona, al qual correspon —sota l’autoritat de l’Arquebisbe— investigar i ponderar
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tot el que es refereix a les activitats pastorals diocesanes, i proposar-hi conclusions
pràctiques (cf. cànon 511 del CDC);

PEL PRESENT instrument, a tenor del cànon 513 del Codi de dret canònic, proveei-
xo el Consell Pastoral Diocesà dels següents estatuts i deroguem tota norma estatu-
tària anterior.

I per tal que els nous estatuts vigeixin des d’avui mateix, 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

Estatuts del Consell Pastoral Diocesà

I. Naturalesa i finalitat 

Art. 1:

El Consell Pastoral Diocesà és un grup de fidels, integrat per clergues, religio-
sos, religioses i, principalment, seglars, que estan en plena comunió amb l’Es-
glésia Catòlica, al qual correspon, sota l’autoritat del Bisbe diocesà, investigar i
ponderar tot el que es refereix a les activitats pastorals, i proposar-hi conclusions
pràctiques, per tal de conformar-les amb l’Evangeli (Cf. C.I.C. cc. 511 i 512; M.P.
«Ecclesiae Sanctae», I, 16; Concili Provincial Tarraconense, 1995, resolucions 135
i 136).

Art. 2:

2.1. El Consell Pastoral Diocesà és un òrgan només consultiu. Tanmateix, el Bisbe,
quedant sempre salvaguardades la llibertat i l’autoritat que li són pròpies, tindrà
molt en compte les propostes i suggeriments del Consell, especialment quan
aquests hagin estat manifestats per vot unànime. (Cf. C.I.C., c. 514 i c.127, 2,
2n, 1; i Circular de la Congregació per al Clergat, de 25.01.73).

2.2. Els consells, els suggeriments i les conclusions pràctiques que amb esperit de
comunió eclesial proposa el Consell al Bisbe diocesà reben la forma d’infor-
macions, dictàmens i propostes.
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2.3. El Consell Pastoral Diocesà es regirà pel Dret canònic vigent, pels presents es-
tatuts i pel seu reglament intern, el qual serà redactat pel mateix Consell, apro-
vat per majoria qualificada de dos terços.

II. Competència i funcions

Art. 3:

La competència del Consell Pastoral Diocesà s’estén i es limita a temes o qüestions
de caràcter pastoral que, en l’àmbit diocesà, afecten la vida i l’activitat del poble de
Déu. (Cf. Circular citada, nº 9).

Art. 4:

Són funcions concretes del Consell Pastoral Diocesà:

4.1. Estudiar i tractar els temes i assumptes que el Bisbe diocesà sotmeti a la seva
consideració, i manifestar-hi lleialment el seu parer.

4.2. Ponderar la necessitat de la presència evangelitzadora de l’Església en els di-
ferents sectors i ambients, tant de la comunitat cristiana com de la societat en
general, reflexionar sobre els mitjans apropiats per fer més viva i operant aques-
ta presència, i proposar les conclusions pràctiques que es considerin més opor-
tunes.

4.3. Investigar les qüestions que en les noves situacions requereixen una atenció
eclesial prioritària o una il·luminació cristiana, orientadora per als fidels, i fer
les propostes d’actuació que cregui més adequades per a llur bé.

III. Membres: Composició, cessació i substitució

Art. 5:

5.1. D’acord amb el que disposa el Codi de Dret Canònic, poden ser membres
del Consell Pastoral Diocesà «únicament fidels que excel·leixin per la seva fe
segura, els bons costums i la prudència» (c. 512, 3), els quals «han de ser esco-
llits de tal manera que, a través d’ells, quedi veritablement representada tota
la porció del poble de Déu que constitueix la diòcesi, tenint en compte les
diverses regions de la diòcesi, les condicions socials i les professions, i tam-
bé la part que tenen, individualment, i associats amb altres, en l’apostolat» (c.
512, 2).
Cadascun dels membres del Consell Pastoral Diocesà rebrà el corresponent no-
menament del Bisbe diocesà.
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Art. 6:

6.1. Tenint en compte els criteris esmentats, el Consell Pastoral Diocesà estarà inte-
grat per membres nats per raó del càrrec o d’una responsabilitat d’àmbit dio-
cesà, per membres elegits o escollits pels propis fidels. El Bisbe diocesà podrà
designar alguns membres.

6.2. Membres per raó del càrrec: Són membres del Consell Pastoral Diocesà per raó
del càrrec o d’una responsabilitat d’àmbit diocesà, a més del Bisbe diocesà, que
n’és el president nat:

• el/s Bisbe/s auxiliar/s
• el/s Vicari/s general/s i el/s Vicari/s episcopal/s
• el Secretari general i Canceller del Bisbat

6.3. Membres de lliure elecció:

• dos representants masculins i dues representants femenines dels Instituts de
Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica, l’elecció dels quals es ca-
nalitzarà a través de la Unió de Religiosos de Catalunya;

• un representant dels diaques permanents diocesans;
• un representant de la Facultat de Teologia de Catalunya, diocesà de Barce-

lona;
• un representant de la Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya, dio-

cesà de Barcelona;
• un laic representant de la Universitat Ramon Llull, diocesà de Barcelona;
• un laic representant de cadascun dels arxiprestats, elegit o escollit en la for-

ma següent: en els arxiprestats on hi hagi Consell Pastoral Arxiprestal li per-
toca a aquest d’elegir el seu representant, sense necessitat que l’elegit en
formi part; i en els arxiprestats on no hi hagi Consell Pastoral Arxiprestal, cor-
respon al Consell episcopal determinar, en cada cas concret, la forma més
adient d’escollir els seus representants arxiprestals en el Consell Pastoral Dio-
cesà;

• els representants dels organismes i entitats diocesans.- En cada renovació
del Consell, el Bisbe diocesà determinarà quins organismes i entitats dioce-
sans tindran representació i en quin nombre. L’elecció d’aquests representants
es canalitzarà a través dels mateixos organismes i entitats diocesans, procu-
rant mantenir un equilibri entre els representants territorials i funcionals.

6.4. Membres designats pel Bisbe: El Bisbe diocesà podrà completar la representa-
tivitat del poble de Déu que constitueix la diòcesi, principalment pel que fa a les
diverses condicions socials i professions, com també a la part que individual-
ment puguin tenir determinats fidels en l’apostolat, mitjançant la designació
d’altres membres, en el nombre i en la forma que ell mateix consideri més opor-
tuns (c. 512, 2). Tanmateix, el nombre dels membres nats sumat al de mem-
bres designats pel Bisbe no podrà excedir del cinquanta per cent dels membres
del Consell.

BAB 149 (2009) - setembre [35] 495

02 Prelat  13/10/09  16:21  Página 495



Art. 7:

La condició de membre del Consell Pastoral Diocesà es perdrà per renúncia personal ex-
pressa o tàcita (absència no justificada durant un any en les reunions plenàries), i també
per determinació del Bisbe diocesà per causa greu, després d’haver escoltat la persona.

Art. 8:

8.1. Tot conseller elegit que cessa serà substituït pel candidat que el seguí en nom-
bre de vots. 

8.2. Els consellers designats que cessin seran substituïts de la mateixa forma que fo-
ren designats.

IV. Presidència i òrgans del Consell Pastoral Diocesà

Art. 9:

El Consell està presidit, de dret, pel Bisbe diocesà, i únicament a ell pertoca convo-
car-lo, presidir-lo i fer públiques les coses que s’hi han tractat (c. 514, 1). Si bé el dret
a informar «oficialment» pertoca tant sols al Bisbe diocesà (cf. can. 514, 1), no hi ha
cap inconvenient perquè els diferents representants ho facin «particularment» al
col·lectiu que representen.

El Consell, en casos particulars, pot ser presidit per un delegat del Bisbe diocesà

Art. 10

Són òrgans del Consell Pastoral Diocesà: la reunió Plenària i el Secretariat. 

Art. 11

11.1. La reunió plenària és la màxima expressió del Consell. Com a norma ordinà-
ria, tindrà lloc tres vegades l’any i, a més, les que determini el Bisbe diocesà
a iniciativa pròpia o bé per sol·licitud d’almenys una tercera part dels membres
del Consell.

11.2. Correspon a la reunió plenària del Consell Pastoral estudiar els temes que fi-
gurin en l’ordre del dia, i aquelles altres qüestions que en el decurs de les
sessions, presenti el Bisbe diocesà a la seva consideració.

11.3. Per facilitar l’estudi de les propostes i exposició de parers en el si de la reunió
plenària, podran constituir-se grups de treball, formats per membres del ma-
teix Consell Pastoral.

11.4. Per a l’aprovació de les propostes es requerirà el vot favorable de més de la
meitat dels membres que prenguin part en la sessió, sempre que hi siguin
presents la majoria absoluta dels que hi tenen dret.
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Art. 12:

12.1. El Secretariat, presidit pel Bisbe, és l’òrgan del Consell al qual correspon: pre-
parar les reunions plenàries, acompanyat, si ho creu oportú, d’algunes perso-
nes expertes en el tema que es tracti; trametre als consellers la convocatòria,
amb l’ordre del dia i la documentació pertinents; impulsar i coordinar el tre-
ball de les reunions plenàries; vetllar pel compliment dels acords de les reu-
nions plenàries; tractar les qüestions urgents que el Bisbe els proposi, quan no
sigui possible la reunió plenària; rebre i tramitar la correspondència adreçada
al Consell; redactar les actes de cada reunió; custodiar l’arxiu.

12.2. Formen el Secretariat quatre consellers elegits en la reunió plenària, un dels
quals tindrà la condició de secretari. En formarà part també el Secretari gene-
ral i Canceller del Bisbat. Podran ser ajudats pels auxiliars que calgui, mem-
bres o no del Consell.

12.3. El Bisbe diocesà designarà el Secretari del Consell Pastoral Diocesà d’entre
els membres del Secretariat.

V. Durada dels membres del Consell 

Art. 13:

Els membres del Consell Pastoral Diocesà escollits pels fidels i designats pel Bisbe
diocesà, ho seran per un termini de tres anys. 

VI. Dissolució del Consell Pastoral

Art. 14:

El Consell Pastoral Diocesà cessa en quedar vacant la seu (c. 513, 2). També el Bis-
be diocesà podrà dissoldre’l per motius greus.

Convocatòria d’eleccions per al nou Consell Pastoral Diocesà

DECRET 31/09. Barcelona, 23 de setembre de 2009

Finalitzat el període pel qual va ser constituït l’anterior Consell Pastoral Diocesà;

Promulgats els nous Estatuts del Consell Pastoral Diocesà i declarats vigents des d’a-
vui mateix,

PEL PRESENT DECRET, a tenor de l’article 6.3 dels estatuts, convoquem les elec-
cions dels membres de lliure elecció que han de formar part del Consell Pastoral Dio-
cesà, i que són els següents:
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Membres de representació territorial

• Un representant laic de cadascun dels arxiprestats de l’Arquebisbat:

—Catedral
—Rambles-Poble Sec
—Sant Josep Oriol
—Puríssima Concepció
—Sagrada Família
—Sant Martí
—Poblenou
—Provençals
—Sant Andreu
—Trinitat-Roquetes
—Horta
—Guinardó
—Vall d’Hebron
—Vilapicina
—Gràcia
—Sant Gervasi
—Sarrià
—Sants-la Marina
—La Torrassa-Collblanc
—L’Hospitalet de Llobregat
—Cornellà de Llobregat
—Badalona sud
—Badalona nord
—Gramenet
—La Cisa
—Mataró

Membres de representació funcional

• Dos representants masculins i dues representants femenines dels Instituts de Vida
Consagrada i Societats de Vida Apostòlica.

• Els representants dels organismes i entitats diocesanes següents:

—un representant dels diaques permanents diocesans;
—un representant de la Facultat de Teologia de Catalunya, diocesà de Barcelona
—un representant de la Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya, diocesà de

Barcelona;
—un laic representant de la Universitat Ramon Llull, diocesà de Barcelona
—dos representants dels moviments diocesans de joventut
—dos matrimonis representants dels moviments diocesans de la família
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—dos representants dels moviments diocesans d’adults
—dos representants de la delegació de pastoral obrera
—dos representants de la delegació de pastoral universitària i associacions del món

de la cultura
—un representants de la delegació de pastoral social
—un representant de la delegació diocesana de catequesi
—un representant de la delegació diocesana d’ensenyament
—un representant de Caritas diocesana

Encarreguem al Secretari General i Canceller de l’Arquebisbat, juntament amb el res-
ponsable de cada àmbit, la preparació i l’organització d’aquestes eleccions dins un
termini que finirà el proper dia 6 de novembre de 2009, per tal que es pugui cele-
brar la primera reunió del nou Consell Pastoral Diocesà, que tindrà lloc el dia 28 de
novembre de 2009.

La comissió jurídica diocesana tindrà cura de resoldre totes aquelles qüestions que
ho requereixin durant el procés electoral.

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

Aprovació del Pla Pastoral Diocesà 2009 - 2011. «Anuncieu a tothom
l’Evangeli»

DECRET 32/09. Barcelona, 24 de setembre de 2009

Arribat al seu punt culminant l’anterior Pla Pastoral Diocesà 2006–2009 i donat el
seu acabament;

Considerant la conveniència de disposar d’un nou pla pastoral en l’àmbit de l’arxi-
diòcesi que afavoreixi l’assoliment d’uns objectius pastorals prioritaris i que impul-
si la participació de les parròquies, comunitats, moviments, associacions i institu-
cions eclesials;

Havent pres en consideració les aportacions presentades pels consells diocesans, de-
legacions i reunions arxiprestals dels preveres i diaques, amb la col·laboració del
Consell Episcopal, per tal d’assenyalar els objectius pastorals prioritaris i les accions
per aconseguir-los;
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PEL PRESENT DECRET aprovo el Pla Pastoral Diocesà «Anuncieu a tothom l’E-
vangeli» per als dos cursos propers (2009-2010 i 2010-2011) per tal que —amb la
participació de tots— s’apliqui en bé de l’Església arxidiocesana.

A Barcelona, en la celebració de la Solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè, pa-
trona de l’Arxidiòcesi, 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

Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya, modificació de l’arti-
cle 7 dels estatuts

DECRET 33/09. Barcelona, 29 de setembre de 2009

Acceptada la petició que ens ha estat presentada pel Secretari General de la FUN-
DACIÓ ESCOLA CRISTIANA DE CATALUNYA, en què sol·licita la modificació
de l’article 7 dels estatuts de la fundació;

Atès que l’article modificat compleix els requisits establerts en la disciplina vigent
de l’Església i que fou aprovat per acord del patronat de la fundació en sessió cele-
brada el 13 de juny de 2009;

PEL PRESENT decret aprovem la nova redacció de l’article 7 dels estatuts de
la FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA DE CATALUNYA i el declarem vigent des
del dia d’avui.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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Cartes

Carta del Sr. Cardenal Arquebisbe sobre l’acte en memòria de
Mons Joan Carrera

Benvolguts diocesans,

S’apropa l’aniversari del traspàs a la casa del Pare del nostre estimat Mons. Joan Car-
rera i Planas, Bisbe Auxiliar de Barcelona.

El nostre afecte envers la seva persona i el nostre reconeixement i agraïment pel
treball que ha realitzat al servei de la nostra Arxidiòcesi amb l’exercici del seu mi-
nisteri presbiteral i episcopal el volem expressar amb la celebració de l’Eucaristia i
un acte acadèmic sobre «El Bisbe Joan Carrera, pastor», a càrrec de Mn. Salvador
Bacardit, Vicari Episcopal.

Em plau molt invitar-vos a aquesta commemoració que se celebrarà el dia 17 d’oc-
tubre de 2009, a les 11 del matí, a la capella i al Saló d’actes del Seminari Dio-
cesà.

Amb una salutació i una benedicció ben cordials

Barcelona, 21 de setembre de 2009

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Homilies i al·locucions

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la missa de la Mare de Déu de la Mercè, Barcelona, el 24 de se-
tembre de 2009 

Ens hem aplegat amb goig per celebrar amb l’Eucaristia la solemnitat de la Mare
de Déu de la Mercè, Patrona de la ciutat de Barcelona i de la Província Eclesiàstica
integrada per l’arxidiòcesi de Barcelona i les diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i de
Terrassa.

Aquesta bellíssima Basílica de la nostra Patrona i la constant protecció espiritual i ma-
terial que ens atorga la Mare de Déu de la Mercè estan ben presents en la història de
la nostra ciutat i formen part de la nostra identitat que ve de molt lluny; les nostres
arrels cristianes són molt profundes i continuen donant saó i fruits en els nostres dies.
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El missatge de la Paraula de Déu que avui hem escoltat és plenament positiu per al bé
de les persones i de la societat, responent a les necessitats i als reptes que tenim en la
nostra convivència social. Aquest missatge que ve encarnat en la vida dels cristians i
en les obres i institucions que realitza l’Església a casa nostra, manifesten palesament
la nostra aportació positiva i enriquidora a les persones i a la societat catalana.

L’acció de l’Església ha de ser sempre evangelitzadora, però avui encara és més ne-
cessari que ho sigui realment, tenint en compte la realitat del nostre Occident euro-
peu i del nostre país. Estem en una societat plural en la qual, en l’aspecte religiós, es
dóna una actitud creixent d’increença i d’agnosticisme. Estem davant d’un allunya-
ment cada vegada més radical de la fe i de l’antropologia cristiana. Com ha afirmat
Benet XVI, «nacions que en un temps tenien una gran riquesa de fe i de vocacions
ara estan perdent la seva identitat, sota la influència nociva i destructiva d’una certa
cultura moderna».

Davant d’aquesta situació no ens podem deixar endur per la desesperança i la passi-
vitat. Ens cal retrobar els fets i els continguts originaris de la nostra fe. En aquest sen-
tit, és molt il·lustrativa aquesta afirmació del llibre dels Fets dels Apòstols que des-
criu sintèticament la vida de les primeres comunitats cristianes: «Tots eren constants
a escoltar l’ensenyament dels apòstols i viure en comunió fraterna, a partir el Pa i as-
sistir a les pregàries» (2,42).

Aquests són els eixos de la primitiva vida cristiana: acollir la doctrina dels apòstols,
com a testimonis de tot el que Jesucrist havia fet i havia ensenyat; celebrar el culte,
en especial la Fracció del Pa, nom primitivament donat a la celebració de l’Eucaris-
tia, i viure en la comunió, en el sentit de crear un estil de vida fraternal a l’interior de
les comunitats i també en el sentit de fer uns actes de solidaritat efectiva amb els
pobres i marginats de cada lloc i de cada moment.

En el nostre món que és en part creient i en part no creient, els cristians no hem d’im-
posar la fe, però no podem deixar de proposar-la amb convenciment, amb paraules i
amb obres. Els cristians volem ser una Església fidel a la fe i solidària amb els qui
pateixen. I volem ser una Església que confessa, que anuncia i que ofereix Jesucrist
als homes i dones del nostre entorn. No podem oblidar el que ens ha dit Benet XVI
en la seva primera encíclica, que «no es comença a ser cristià per una decisió ètica
o una gran idea, sinó per la trobada amb una Persona que dóna un nou horitzó a la vi-
da». Aquesta persona és Jesucrist.

Les lectures bíbliques que hem escoltat ens han parlat d’alliberament, de lluita con-
tra el pecat que esclavitza i de superació de les mancances materials que fan sofrir
les persones. Tot això és el que posa en relleu «ideal de la Mercè», és a dir, l’obra que
la Mare de Déu de la Mercè va inspirar a Sant Pere Nolasc, a Sant Raimon de Penya-
fort i al rei Jaume I, i que ha estat una realitat a partir del 10 d’agost de 1218, en
què a l’altar major de la Catedral de Barcelona es va instituir l’Orde de la Mercè.

La Mare de Déu de la Mercè va promoure el naixement de l’Orde del Pares Merce-
daris amb una finalitat molt important i de molta actualitat social i cristiana. L’Orde
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va néixer per alliberar els captius que estaven privats de llibertat a les presons. El Pa-
re Miquel d’Esplugues ens diu que Nostra Dona Santa Maria va dignar-se descen-
dir a Barcelona no pas en faisó d’amazona espiritual, o sia, com a capitana esforça-
da de cap de llinatge de tropa, sinó com a suavíssima redemptora de captius. Per això,
els mercedaris realitzaven aquest servei preuat comerciant amb els qui tenien em-
presonats els cristians i, en tot cas, si això calgués, donant-se ells mateixos en res-
cat dels qui gemegaven en les presons de moreria (cf. Del llibre «Nostra Senyora de
la Mercè»).

L’ideal de la Mercè és ben actual al nostre temps, malgrat els segles que hagin trans-
corregut des de la fundació de l’Orde. Avui hi ha moltes menes d’esclavituds que
impedeixen a les persones realitzar-se plenament i als pobles aconseguir el seu
degut desenvolupament. Són esclavituds que tenen la seva arrel en l’egoisme humà,
en definitiva, en el pecat. L’alliberament de les esclavituds ens proporciona la lli-
bertat, condició indispensable per assolir una vida humana i cristiana plena i autèn-
tica.

Certament, la Mare de Déu de la Mercè està íntimament vinculada a l’alliberament,
a la llibertat i a la vida. Ella, de la mateixa manera que a les noces de Canà va inter-
cedir en favor d’aquells esposos i que amb la creació de l’Orde mercedària va con-
tribuir en l’alliberament dels presoners, acut també avui a Jesús intercedint per tants
i tants germans nostres que sofreixen amb més intensitat les greus conseqüències
de l’actual crisi econòmica. Penso especialment en els més de quatre milions de per-
sones que s’han quedat sense feina en tota Espanya. A més d’aquesta xifra alarmant,
són molt preocupants les situacions dramàtiques que genera l’atur en les persones,
en les famílies i en la mateixa societat. Joan Pau II, dirigint-se als treballadors i em-
presaris a Barcelona, deia que «d’un atur perllongat en neix la inseguretat, la manca
d’iniciativa, la frustració, la irresponsabilitat, la desconfiança en la societat i en si ma-
teix. S’atrofien les capacitats del desenvolupament personal, es perd l’entusiasme,
l’amor al bé, sorgeixen les crisis familiars, les situacions personals desesperades i lla-
vors es cau fàcilment —sobretot els joves— en la droga, l’alcoholisme i la crimi-
nalitat».

Així, doncs, la crisi econòmica que vivim i les seves conseqüències és un problema
de primera magnitud i ens interpel·la tots —persones, famílies, grups, partits, sindi-
cats, empresariat, institucions i comunitats eclesials— per tal de treballar més con-
juntament i realitzar les actuacions pertinents que puguin contribuir eficaçment a la
solució de la crisi.

A la vegada, la solidaritat ens exigeix viure amb sobrietat i amb austeritat, no només
per sintonia amb els qui es veuen obligats a viure així per manca de béns, sinó tam-
bé per a una conversió personal i per posar els fonaments d’un canvi de sistema
econòmic mundial. Ens cal créixer en valorar més el ser que el tenir, ens cal dominar
l’instint desmesurat de guany i de possessió, ens cal entendre i acceptar la finalitat
universal dels béns de la creació i el sentit social de la propietat privada, ens cal ac-
ceptar amb totes les seves conseqüències que la persona és el centre de la societat i
el treball està al seu servei.
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La Mare de Déu de la Mercè és portadora de vida, perquè Maria ens ha donat Jesu-
crist que ha vingut perquè tinguem vida en abundància. Davant del projecte de re-
forma de la llei de l’avortament que propugna el Govern central sento molta tristesa
perquè està en joc el do preuat de la vida humana. La nostra Patrona ens mou a tre-
ballar a favor de la vida des del primer moment de la seva concepció fins a la mort
natural, defensant-la i protegint-la. L’Església ha defensat sempre la vida dels enca-
ra no nascuts. Són éssers humans amb la dignitat pròpia de la persona humana. Són
estimats per Déu i només Déu és l’amo de la vida. La vida del nasciturus demana la
protecció per part de la mare i del pare, de la família, de l’administració, de la so-
cietat i de l’Església. La defensa de la vida és expressió de la humanització i civilit-
zació d’un poble. La societat no pot tenir una sòlida base si es contradiu acceptant
les actuacions més diverses de menyspreu i violació de la vida humana. Per això la
regulació de l’avortament no és pas signe d’una societat progressista, ben al contra-
ri: és renunciar a viure i a transmetre el valor més fonamental de la persona. Davant
d’opcions legislatives que afecten els drets fonamentals és tota la societat la que ha
d’exposar el seu parer i emprar tots els mecanismes de reflexió i de decisió que té una
societat democràtica. El respecte i la promoció de la dignitat humana implica per part
de tots —societat i autoritats— l’afirmació del dret inviolable a la vida, des de la con-
cepció fins a la mort natural, el primer de tots i la condició per a tots els altres drets
de la persona. Això harmonitza plenament amb el precepte constitucional de la nos-
tra Carta Magna que proclama que «tots tenen dret a la vida».

La Mare de Déu de la Mercè està ben a prop de tots els que avui pateixen malaltia,
esclavitud, prostitució, empresonament, violència, guerra, injustícia, negació dels
drets fonamentals, atur, persecució, etc. Tot això i molt més constitueix les grans
mancances que vénen simbolitzades en l’evangeli que hem escoltat amb aquella pe-
tició concreta de Maria a Jesús, «no tenen vi».

Tinguem certesa que la nostra Patrona continuarà adreçant-se a Jesús presentant-li
les nostres mancances com ho va fer a Canà de Galilea.

Paraula i Vida

Present i futur d’un valuós patrimoni (I) (06/09/09)

El passat 3 de juliol vàrem inaugurar el nou edifici de l’hospital de la Santa Creu i
Sant Pau. Aquesta nova seu de l’hospital ha estat construïda a l‘extrem nord-est
dels actuals terrenys, separat del tradicional recinte modernista. Ben aviat s’allibe-
raran els pavellons modernistes del seu ús hospitalari, fent possible que aquests an-
tics edificis puguin realitzar una nova funció.

Aquesta nova funció, però, ha d’estar plenament d’acord amb la finalitat de la Fun-
dació MIA (Molt Il·lustre Administració), en la qual les institucions que la formen
—Generalitat, Ajuntament de Barcelona i Església catòlica—, amb esperit de col·la-
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boració, prenen decisions de forma col·legiada i per unanimitat. La MIA té la gran i
joiosa responsabilitat, i també la competència jurídica i institucional, per decidir
sobre l’ús dels pavellons modernistes, el qual ha d’estar sempre d’acord amb la fi-
nalitat del donant i de la Fundació.

Des del primer moment de la seva existència, aquesta institució va ser fruit de la col-
laboració de la ciutat i de la diòcesi, i per això rebé el nom d’Hospital de la Santa
Creu. La santa Creu, amb Santa Eulàlia, és la titular de la nostra catedral, el capítol
de canonges de la qual ha estat sempre present en la vida d’aquesta institució dedi-
cada al cultiu de la salut dels ciutadans, amb especial preferència al servei de la sa-
lut dels més pobres i desvalguts.

La institució mare són els edificis d’aquest Hospital de la Santa Creu, situats en els
actuals carrers del Carme i de l’Hospital, en els antics dos camins cap al Llobregat,
on hi havia hagut l’antic Hospital d’en Colom, fundat el 1219, del qual es conserva
part de l’edificació. L’any 1401, el Consell de Cent decidí la construcció d’un nou
Hospital en aquell indret, per tal d’unir els antics hospitals ciutadans. Aquell ma-
teix any el Papa Benet XIII concedí la butlla fundacional. 

La pedra de Montjuïc de les naus gòtiques, que varen formar les ales d’aquell edifi-
ci, fou la que el Consell de Cent havia cedit al rei Martí I per edificar un palau que
mai no s’arribà a començar. De fet, sí que es va construir un gran palau —que enca-
ra avui és una bella mostra del gòtic civil català—, però fou un palau per alleugerir
el sofriment i garantir els ajuts de la medicina a tots els ciutadans i ciutadanes.

Després d’haver fet un bon servei a la salut dels malalts, aquell edifici passà a fer
un gran servei a la cultura, convertint-se en la seu de la «Biblioteca Nacional de
Catalunya», de «l’Institut d’Estudis Catalans» i d’altres institucions culturals. Aques-
ta segona destinació es va poder realitzar quan es va inaugurar, l’any 1930, el nou
hospital, que incorporà Sant Pau al seu nom, perquè el projecte fou iniciat l’any 1905
gràcies al llegat ofert pel banquer Pau Gil i Serrat.

Ara, amb el nou Hospital ja en ple funcionament, ens trobem novament amb un lle-
gat arquitectònic molt valuós, que són els pavellons modernistes de l’arquitecte Lluís
Domènech i Montaner, declarats Monument Històrico-Artístic el 1978 i Patrimoni
mundial per la UNESCO el 1997.

Aquest conjunt és com un gran aparador de l’Eixample de la ciutat de Barcelona, i
precisament ho és en les virtuts més dignes d’encomi: el sentit social, el respecte
als valors (sobretot el de la generositat i la solidaritat amb els qui més pateixen en
la societat), el cultiu científic i humanístic de la prestigiosa Medicina catalana. Sem-
bla ben adient, doncs, que d’acord amb la tradició d’aquesta institució tan nostra
els pavellons modernistes de l’Hospital puguin ara fer un servei cultural a la nostra
societat, com el que segueix realitzant la que fou la seva primera seu.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Present i futur d’un valuós patrimoni (i II) (13/09/09)

La inauguració del nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el trasllat dels serveis
hospitalaris als nous locals deixa lliures els pavellons modernistes, que constitueixen
un llegat de gran valor artístic i monumental. La seva futura destinació és una qües-
tió que interessa especialment als ciutadans i ciutadanes de Barcelona. També inte-
ressa a la diòcesi, que ha estat present des dels inicis —ara fa sis segles— al desenvo-
lupament d’aquesta institució.

La proposta que desitjo exposar, i que indico en sintonia amb la Fundació MIA (Molt
Il·lustre Administració), que té la responsabilitat i la competència jurídica per deci-
dir sobre l’ús futur dels pavellons modernistes, és que amb aquests es pugui donar
una continuïtat i nous desenvolupaments a la dimensió assistencial i social que ha es-
tat present sempre en aquesta institució, com també ha estat sempre molt present l’a-
tenció a la dimensió transcendent i religiosa de la vida.

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau avui està incorporat a la xarxa pública de sa-
lut i col·labora amb les altres institucions hospitalàries a l’assistència sanitària de la
població de Barcelona i del país. Aquesta assistència ha fet uns progressos molt no-
tables entre nosaltres.

Però no podem oblidar les greus necessitats que hi ha en l’àmbit sanitari a escala
internacional, especialment al continent africà. Els Objectius de Desenvolupament
del Mil·lenni assenyalen la sida i la malària com a grans impediments per al desen-
volupament socioeconòmic de l‘Àfrica, on s’estima que més de 25 milions de perso-
nes viuen amb sida i la malària afecta més de 500 milions de persones, a causa de
la qual en moren, aproximadament, un milió a l’any.

Per raons humanitàries, i més encara per motius cristians, és obvi que no podem ro-
mandre passius davant d’aquestes pandèmies. El Conveni Institucional de 1990, en
relació al Projecte de rehabilitació del recinte històric modernista de l’Hospital, de-
termina que el destí dels pavellons que integren el llegat del Sr. Pau Gil haurà de
ser acord unànime de les tres institucions presents a la MIA (Generalitat, Ajuntament
de Barcelona i Església Catòlica) i pel que fa als usos, aquests hauran de ser res-
pectuosos amb els principis de l‘humanisme cristià, que han estat seguits a l’Hospi-
tal al llarg de la seva història.

En aquest sentit, penso que els destinataris dels pavellons hauran de contribuir, a més
del manteniment d’aquestes joies arquitectòniques, perquè la MIA pugui destinar els
recursos produïts, als malalts pobres del país i del món, i col·laborin a millorar la
situació sanitària dels països més necessitats. 

Penso també que tant la Generalitat, com l’Ajuntament i el Capítol de la Catedral
de Barcelona, que estan representats en la MIA, haurien de disposar de l’espai ne-
cessari per exposar el treball que estan realitzant en el camp social i cultural en bé de
les persones, unint assistència sanitària i solidaritat.
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Si som fidels a aquestes finalitats, em sembla que també farem honor a la història d’a-
questa institució tan nostra, als fundadors de la qual i als qui li han donat continuï-
tat ens sentim, amb raó, agraïts.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Crisi i solidaritat familiar (20/09/09)

Com actua la família davant les conseqüències de la crisi econòmica? La resposta pot
ésser que aquesta institució tan fonamental de la nostra vida social és un gran re-
curs per a aquelles persones que, sobretot per causa de l’atur, pateixen més intensa-
ment les conseqüències de l’actual crisi econòmica i financera. Però aquesta intuïció
de sentit comú s’ha vist ara confirmada per una enquesta realitzada per l’associa-
ció «Missatgers de la Pau en el món de les persones grans».

L’enquesta analitza les conseqüències de la crisi econòmica en les relacions entre
avis, fills i néts en el nostre país. I allò més rellevant que es desprèn de la informació
és que en el si de les nostres famílies funciona actualment una forta solidaritat inter-
generacional. La crisi ha provocat un augment d’aquesta solidaritat gairebé en el 80
per cent de les llars enquestades. Entre les virtuts de la institució familiar caldrà fer
esment també d’aquesta: esdevenir un recurs d’emergència quan les dificultats econò-
miques posen les persones en una situació de forta precarietat.

Quins són els beneficiaris d’aquesta solidaritat? La resposta és fàcil d’intuir: són
els més joves, d’edat situada entre els 25 i els 30 anys, que coincideix amb la po-
blació més afectada per la crisi. I si ens preguntem quins són els autors d’aquestes
ajudes d’emergència, la resposta és que les persones més solidàries davant la crisi
són els avis.

Els avis i les àvies, malgrat les baixes pensions que tenen en molts casos, són els qui
ajuden els seus fills i néts econòmicament. I aquesta ajuda, a causa de la crisi, s’ele-
va fins a un 47 per cent. L’ajuda econòmica dels avis als seus fills i néts es materia-
litza en primer lloc en un suport per poder arribar a fi de mes (34,96 %), seguida d’a-
judes per al pagament de préstecs hipotecaris o per al consum (17,96 %) i per a la
compra d’aliments (16,57 %) o vestits (12,57 %).

Podem concloure que actualment, a més de la figura ja tradicional dels avis cangur,
apareix la figura de l’avi o l’àvia banquer sense interès, davant l’absència d’altres
fonts de finançament de les famílies. Per poder-ho fer, com subratlla un comenta-
rista, no ens podem enganyar: els avis han de recórrer als seus estalvis, utilitzant uns
diners guardats durant anys per sortir als pas de situacions imprevistes o per com-
plementar la seva pensió.

Potser l’aspecte més positiu de la crisi sobre la institució familiar, sempre segons
l’enquesta esmentada, és que la crisis ha enfortit els vincles familiars i les perso-
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nes poden comprovar que, com va dir el Papa Joan Pau II, «la família és l’únic lloc
en què la persona és estimada per si mateixa». De l’experiència dels avis les famílies
aprenen també a ser menys consumistes, a practicar uns hàbits de consum respon-
sable, a rendibilitzar millor els seus recursos, així com a fruir amb allò que es té i a
ser feliços tenint menys coses. Com ha afirmat recentment Benet XVI, «els avis
són els dipositaris, i sovint també els testimonis, dels valors fonamentals de la vida».

És una llàstima que, sovint, només es recordin aquestes coses tan assenyades
quan es produeix una dolorosa situació de crisi com la que estem passant actual-
ment! 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

El rosari: contemplar amb Maria el rostre de Crist (27/09/09)

El cristià necessita contemplar el rostre de Crist perquè ha de ser un testimoni seu en-
mig del món on viu. Joan Pau II en la seva carta apostòlica sobre el rosari va dir que
«recitar el rosari no és altra cosa que contemplar amb Maria el rostre de Crist».

No hi ha dubte que Maria ens ajuda a contemplar el rostre de Crist, perquè ningú com
ella no s’ha dedicat amb tanta assiduïtat a la contemplació del rostre del seu Fill. Ma-
ria viu mirant Crist i té en compte cadascuna de les seves paraules: «Guardava tot
això en el seu cor i ho meditava», afirma l’evangelista Lluc. Els records de Jesús, im-
presos en la seva ànima, l’han acompanyat en tot moment i l’han portat a recórrer
amb el pensament els diferents episodis de la seva vida al costat del Fill. Aquells
records són els que han constituït, en certa manera, el rosari que Maria ha recitat
constantment en els dies de la seva vida terrenal.

La contemplació del rostre de Crist ha de portar a configurar-se a ell. L’apòstol Pau
parla de «revestir-se de Jesucrist» i demana coherentment: «Tingueu els mateixos
sentiments que tingué Jesucrist.» En el recorregut espiritual del rosari, basat en la
contemplació incessant del rostre de Crist, la configuració a ell s’aconsegueix in-
troduint-se, el cristià, de manera natural en la vida de Jesús i fent-li compartir, d’al-
guna manera, els seus sentiments.

Dels molts misteris de la vida de Crist, el rosari tan sols en considera uns quants,
que fins a la carta del Papa abans esmentada eren de goig, de dolor i de glòria. Tan-
mateix, per ressaltar el caràcter cristològic del rosari, Joan Pau II va afegir-hi al-
guns esdeveniments de la vida de Jesús que permeten de contemplar també els mis-
teris de la vida pública del Mestre entre el baptisme i la Passió. Durant la seva vida
pública és quan els misteris de Crist es manifesten d’una manera especial com a
misteris de llum. En concret són: el baptisme de Jesús en el Jordà, la presència de
Crist a les noces de Canà, l’anunci del regne de Déu, la transfiguració de Jesús
en el Tabor i la institució de l’eucaristia. Són els cinc nous misteris denominats de
llum.
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El rés del rosari marca el ritme de la vida humana. És la implicació antropològica
d’aquesta oració cristològica i mariana, perquè qui contempla Crist tot recorrent les
etapes de la seva vida, també descobreix en ell la veritat sobre la persona humana. La
gran afirmació del concili Vaticà II és aquesta: «Realment, el misteri de l’home no-
més s’aclareix en el misteri del Verb encarnat.» Resseguint el camí de Crist el creient
se situa davant la imatge de l’home veritable.

L’anhel de pau és avui particularment sentit per tothom. El rosari és una pregària orien-
tada per la seva naturalesa vers la pau, pel fet mateix que contempla Crist, príncep de
la pau. I el rosari és també una pregària de la família i per a la família, ja que contem-
plant Jesús cada membre de la família recupera la capacitat de tornar-se a mirar als ulls,
per comunicar-se, solidaritzar-se, perdonar-se recíprocament i començar de nou amb
un pacte d’amor renovat per l’Esperit de Déu. La família que resa unida, roman unida.

La carta apostòlica esmentada fa una invitació cordial adreçada a tothom perquè fem
experiència personal que «el rosari marca el ritme de la vida humana, per harmonit-
zar-la amb el ritme de la vida divina, en comunió joiosa amb la Santíssima Trinitat,
destí i anhel de la nostra existència».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Notes de premsa

El cardenal Lluís Martínez Sistach participa a la Trobada Interna-
cional per la Pau de Cracòvia

El Cardenal Lluís Martinez Sistach ha sortit cap a Cracòvia per tal de participar a la
Trobada Internacional per la Pau que se celebra en aquesta ciutat de Polònia, del 6 al
8 de setembre.

Aquesta trobada esta promoguda per la comunitat de Sant Egidi i s’organitza cada
any en alguna ciutat del món amb la participació de representants del món de la po-
lítica, la cultura, la ciència i les religions. El seu intent és donar continuïtat i aplicar
a les noves situacions l’esperit de la primera trobada interreligiosa promoguda pel
Papa Joan Pau II i celebrada a la ciutat d’Assís l’any 1986.

El tema general de la trobada de Cracòvia és «Setanta anys després de l’inici de la
segona guerra mundial». El Cardenal Lluís Martinez Sistach presidirà la taula ro-
dona celebrada el dilluns 7 de setembre, en lquè presentarà una ponència sobre el te-
ma «Conviure en un món plural».

Barcelona, 4 de setembre de 2009
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Barcelona serà la seu de la Trobada internacional de Pregària per
la Pau de l’any 2010

El cardenal Martínez Sistach ho ha comunicat al final de la Trobada celebrada
aquests dies a Cracòvia

L’any que ve Barcelona serà la seu de la Trobada Internacional de Pregària per la
pau. Així ho ha comunicat el cardenal Lluís Martínez Sistach durant la sessió con-
clusiva d’aquesta Trobada, que ha tingut lloc del 6 al 8 de setembre a Cracòvia
(Polònia).

El cardenal Martínez Sistach, que ha participat en aquesta trobada i ha presentat
una ponència en la sessió dedicada al tema «Conviure en un món plural», ha co-
mentat aquesta decisió: «Desitjo expressar la meva satisfacció per la decisió de ce-
lebrar el proper any a Barcelona la Trobada internacional de Pregària per la Pau
que promou la Comunitat de Sant Egidi. Aquestes trobades tenen la intenció de
mantenir l’anomenat esperit d’Assís, que es posà de manifest en la Jornada inte-
rreligiosa de pregària per la pau promoguda per Joan Pau II i celebrada a la ciutat
de Sant Francesc, a la qual varen assistir cent trenta responsables religiosos de les
Esglésies i comunitats cristianes i de les principals religions del món el 27 d’oc-
tubre de 1986».

«La Comunitat de Sant Egidi ha organitzat diverses trobades en les principals ciutats
d’Europa per donar continuïtat a aquella iniciativa de Joan Pau II. La darrera, cele-
brada a Cracòvia, s’ha centrat en el tema “Creences i cultures en diàleg” i hi han
assistit nombroses personalitats i representants de diverses religions, invitats per l’ar-
xidiòcesi de Cracòvia i per la Comunitat de Sant Egidi per reflexionar i pregar en fa-
vor de la pau, en complir-se els 70 anys de l’esclat de la Segona Guerra Mundial, que
va ser tan dramàtica per a Polònia».

«Barcelona —ha acabat dient el cardenal Martínez Sistach— ja va acollir la XV Tro-
bada Internacional per la Pau, celebrada els dies 2, 3 i 4 de setembre de 2001. Em
sembla que s’adiu a la tradició d’hospitalitat de Barcelona acollir novament l’any
2010 aquest pelegrinatge de pau, de diàleg i d’amistat entre els pobles i les reli-
gions amb l’objectiu —com ha dit Benet XVI en el missatge enviat a la Trobada de
Cracòvia— de promoure el perdó i la reconciliació i lluitar contra la violència, el ra-
cisme, el totalitarisme i l’extremisme que desfiguren la imatge de Déu en l’home”.
Confio en la col·laboració de les autoritats, les institucions, les diverses religions i els
ciutadans i les ciutadanes de Barcelona per portar a bon terme la propera Trobada in-
ternacional de Pregària per la Pau.»

Barcelona, 8 de setembre de 2009
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Declaracions del Sr. Cardenal Arquebisbe 
a Catalunya Cristiana

Polonia

«El treball i la pregària per la pau en el món és una responsabilitat
de tots i de sempre»

El cardenal Lluís Martínez Sistach va presidir la taula rodona «Viure junts en
un món plural» en la trobada interreligiosa de Sant’Egidio

Rosa María Jané Chueca

El cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, va participar activament
en la trobada interreligiosa per la pau organitzada per la Comunitat de Sant’Egidio.
Fins a Cracòvia, escenari de la trobada, es va desplaçar el cardenal Martínez Sis-
tach per viure unes jornades de pregària i de treball per la pau i el diàleg. El purpu-
rat va intervenir a la taula rodona Viure junts en un món plural. Al final de la cimera,
l’arquebisbe de Barcelona va anunciar, amb satisfacció, que el proper any la cita
per viure «l’esperit d’Assís» serà a la Ciutat Comtal.

—Aquesta trobada s’ha emmarcat en els 70 anys de l’esclat de la Segona Guerra
Mundial, quina reflexió suscita aquest aniversari?

La trobada interreligiosa internacional per la pau s’ha celebrat a Cracòvia, coin-
cidint amb el 70è aniversari de l’inici de la Segona Guerra Mundial. Dues cir-
cumstàncies importants. Aquesta guerra va fer patir moltíssim els polonesos i va
destruir Polònia. El pelegrinatge que junts vam fer i l’ofrena de flors i pregària al
camp d’Auschwitz-Bikernau va ser impressionant. Visitar aquestes ciutats de la
mort i de l’extermini esfereeix i omple el cor de dolor. Fins on pot arribar la malí-
cia humana! Els animalets no són capaços de fer-ho. Tots vam portar en el cor
una pregària pels milers i milers de persones que van ser exterminades en aquests
camps nazis i una acció de gràcies a Déu pels 70 anys que Europa ha viscut sense
cap guerra.

—Quins han estat els punts que ha posat en relleu aquesta trobada?

Aquesta trobada internacional ha aplegat nombrosos representants de moltes re-
ligions del món i també membres de governs i del món de la cultura i dels mit-
jans de comunicació per dialogar i reflexionar sobre la pau. Concretament el tema
de la trobada ha estat Fes i cultures en diàleg. Hi ha hagut moltes taules rodones
que han tractat diversos aspectes de la presència i de la missió de les religions
en els pobles del món, tenint ben present els problemes més actuals. S’ha posat en
relleu la importància dels valors davant dels reptes del nostre món i del servei que
presten i han de prestar les religions al desenvolupament de les persones i dels
pobles.
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—Vostè va participar en una taula rodona sobre Viure junts en un món plural. Què
demana aquest viure junts?

És una realitat que avui vivim en un món pluralista i, com ha afirmat Andrea Ric-
cardi, fundador de la Comunitat de Sant’Egidio, «el gran repte del cristianisme
contemporani és viure en la pluralitat religiosa». Els documents del Concili Vaticà II
ens han ofert les claus per respondre adequadament a aquell repte. Hi ha unes pautes
per viure i conviure en la pluralitat. Cal respectar les identitats dels altres i viure la
pròpia identitat; s’ha de veure les diferències com un enriquiment i no com una ame-
naça. Cal evitar discriminacions i col·laborar al servei del desenvolupament i de la
pau. La laïcitat de l’Estat ha de respectar les activitats religioses dels ciutadans i de
les religions com a aportacions al bé comú del país.

—Què suposa una trobada interreligiosa per la pau com la que organitza Sant’Egidio?

La trobada és un clam per a la pau en el món, però també per a la pau en el cor de to-
tes les persones. El fet de trobar-se en una mateixa ciutat una munió de responsables
i representants de les religions del món per treballar i pregar per la pau, posa en re-
lleu que les religions són portadores de pau, i contradiuen la seva naturalesa si dei-
xen de sembrar la pau en les persones, en els pobles i en el món. Penso que la fra-
ternitat i l’amistat que s’ha viscut i s’ha pogut veure pels carrers de Cracòvia entre
membres de les religions té una força mediàtica molt important per identificar reli-
gió i pau.

—En què es tradueix o en què s’hauria de traduir l’anomenat «esperit d’Assís»?

La Comunitat de Sant’Egidio ha pres la torxa de la Trobada d’Assís del 1986, en la
qual Joan Pau II va convocar moltíssims líders religiosos per pregar per la pau en el
món, en moments difícils. La Comunitat celebra cada any una trobada interreligio-
sa per reviure i conservar i divulgar l’esperit d’Assís. Aquest esperit és considerar
que la pau és un do de Déu i cal demanar-lo amb la pregària. Però aquest esperit
ens diu que la pau demana també col·laboració nostra, creant una autèntica cultura
pel diàleg. Per això en aquestes trobades anuals, hi ha dues activitats molt importants:
la pregària de cada religió per la pau i el treball de reflexió i diàleg sobre aquest do
tan preuat.

—Quin és el paper de l’Església com a constructora de pau?

L’Església té un paper molt important en la construcció de la pau. Els continguts
bíblics i teològics del cristianisme porten als creients a ser creadors i portadors de
pau en el seu interior i en el seu entorn arreu del món. Jesús ens ha dit en el sermó de la
muntanya: «Feliços els que treballen per la pau, Déu els anomenarà fills seus.» El
Concili Vaticà II dedica una part del seu document sobre la presència de l’Església
en el món, a la pau. I la pau és tema directe i indirecte de les encícliques socials
dels Sants Pares, perquè sempre van juntes la justícia i la pau. La pau és un do de
l’Esperit Sant que ens fa constructors de pau en nosaltres mateixos, en la família,
en la societat, en l’Església, arreu.
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—Què suposa que Barcelona torni a acollir una trobada segons «l’esperit d’Assís»?

A l’acte conclusiu de la trobada a Cracòvia vaig anunciar que la trobada interreligiosa
per la pau de l’any 2010 se celebrarà a Barcelona. La notícia va ser molt ben acolli-
da. Van aplaudir molts minuts i molts em van anunciar la seva presència a Barcelo-
na. A la nostra ciutat ja s’havia celebrat l’any 2001 i la Comunitat de Sant’Egidio
ha acordat celebrar-la de nou l’any 2010, i ho agraeixo molt al professor Andrea Ric-
cardi i a la Comunitat. Assís, Roma i Milà l’han celebrat també dues vegades. La nos-
tra ciutat acollirà la trobada internacional amb goig perquè Barcelona és una ciutat
amant del diàleg i de la pau. Som un país que ja en el segle XI teníem establerta la
«treva de Déu», promoguda per l’abat Oliba de Ripoll i bisbe de Vic, i és una ciutat
on tenim una realitat gairebé única al món, el grup estable de treball de les religions,
i on convivim harmoniosament els cristians amb jueus, musulmans i membres d’al-
tres religions que han arribat a casa per l’augment de la immigració. Penso que
aquesta trobada internacional i interreligiosa tindrà també un impacte mediàtic a Ca-
talunya per presentar la presència de les religions com un servei beneficiós per a les
persones, per a la societat i per al món.

—Quina serà la millor manera per preparar-se per aquesta trobada?

El treball i la pregària per la pau en el món és una responsabilitat de tots i de sempre.
Ens hem de preparar així per la trobada. A més, un dels objectius del nou Pla Pasto-
ral diocesà que iniciem consisteix a afavorir la participació dels immigrants en les
comunitats cristianes, i això demana una relació especial amb els immigrants catò-
lics, però també una relació amb els cristians i amb els de les altres religions per
treballar conjuntament per la justícia, pel bé de les persones i de la societat, pels
autèntics valors, per superar la crisi econòmica actual i per la pau en el món. La tro-
bada del 2010 trobarà aquest treball conjunt que haurem anat fent.

—La Comunitat de Sant’Egidio té una gran vitalitat a la nostra terra, què aporta a
l’Església catalana?

La Comunitat de Sant’Egidio té una llarga presència a Barcelona i a Catalunya,
ajudant a viure més intensament la vida cristiana dels seus membres, amb l’afecte i
l’ajut als pobres, col·laborant en el treball que realitza el moviment en la lluita con-
tra la sida i la malària en alguns països d’Àfrica i intervenint en països d’aquest con-
tinent per trobar la pau dels seus conflictes.
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Secretaria General

Ordenacions sagrades

Conferí l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de Barce-
lona, el dia 12 de setembre de 2009, a l’Església de Sant Antoni de Pàdua de la Ca-
sa Provincial Franciscana del carrer Santaló 80 de Barcelona:

Diaconat:
Xavier Calpe i Melendres, OFM

Nomenaments parroquials

P. Josep Maria Camprubí Rovira, SDB, rector de la parròquia de les Santes Juliana
i Semproniana de Sant Adrià de Besós.

Mn. Patrick Royannais, rector de la parròquia personal francesa de la Mare de Déu
de Lourdes de Barcelona.

P. Yves Ateba Onambele, mSSCC, vicari de la parròquia de la Mare de Déu del
Coll de Barcelona.

Mn. Alejandro Galán Martínez, vicari de la parròquia de Sant Joan Maria Vianney de
Barcelona.

P. Antoni Marcet Bonet, SchP, vicari de la parròquia de Sant Josep de Calassanç
de Barcelona.

P. Francisco Javier Matoses Meseguer, SDB, vicari de la parròquia de Sant Cebrià
de Barcelona.

Mn. Joan Muñoz Cortés, vicari de la parròquia de Sant Francesc d’Assís de Bada-
lona.

P. Joan Carrera Carrera, SJ, adscrit a la parròquia de Sant Martí del Clot de Barce-
lona.

Mn. Alfons Vilà Ricart, adscrit a la parròquia de Sant Joan de Vilassar de Mar.
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Mn. Joan Carles Izquierdo García, adscrit a la parròquia de la Sagrada Família de
Barcelona

Mn. Sergi Notó Ruiz, diaca adscrit a la parròquia de la Mare de Déu dels Desampa-
rats de l’Hospitalet de Llobregat.

Nomenaments no parroquials

P. Alfredo Ibáñez López, SDB, capellà del Monestir de la Immaculada de Mataró.

P. Tomasz Stanislaw Czaja, MI, Agent de Pastoral en el Servei Religiós de l’Hospi-
tal Clínic de Barcelona.

Institucions d’Ensenyament Superior

El Gran Canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya nomena Dr. Armand Puig
i Tàrrech com a Degà-president de la Facultat, per tres anys.

Cartes

Carta del Secretari general i Canceller sobre el DVD «Enviats per
donar fruit»

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 i dirigents de moviments, associacions i altres entitats dioce-
sanes

Benvolguts i benvolgudes: Déu vos guard.

Havent arribat a la culminació del Pla Pastoral Diocesà Enviats per donar fruit, l’Ar-
quebisbat ha editat el DVD «Enviats per donar fruit. Obrint Camins», el contingut
del qual mostra l’avaluació de l’aplicació d’aquest Pla en el trienni 2006-2009.

Us informem que ben aviat estarà a disposició de tothom el text del nou Pla Pasto-
ral Diocesà pel bienni 2009-2011, «Anuncieu a tothom l’Evangeli». Com a primí-
cia el podreu descarregar de la pàgina web de l’Arquebisbat (www.arqbcn.cat) en for-
mat electrònic durant els propers dies.
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Amb la meva salutació cordial, us desitjo un bon inici de curs.

Barcelona, 4 de setembre de 2009

Sergi Gordo Rodríguez, prev
Secretari general i Canceller
Arquebisbat de Barcelona

Carta del Secretari general i Canceller sobre l’acte en memòria de
Mons. Joan Carrera

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 i dirigents de moviments, associacions i altres entitats dioce-
sanes

Benvolguts i benvolgudes, Déu vos guard,

En relació a l’acte «El Bisbe Joan Carrera, pastor» que se celebrarà el proper dis-
sabte 17 d’octubre, i al qual ens convida a assistir el Sr. Cardenal Arquebisbe, em
plau fer-vos arribar algunes indicacions pràctiques:

L’acte tindrà lloc al Seminari Conciliar de Barcelona (C/ Diputació 231) i l’horari
previst és el següent:

11 h Celebració de l’Eucaristia, presidida pel Sr. Cardenal Arquebisbe.

12 h Ponència a càrrec de Mn. Salvador Bacardit, Vicari Episcopal i rector de la
parròquia de Santa Coloma de Santa Coloma de Gramenet

Els preveres i diaques que vulgueu concelebrar a l’Eucaristia cal que porteu alba i es-
tola morada.

El Seminari Conciliar tindrà l’amabilitat de reservar un nombre limitat de places d’a-
parcament per a les persones que necessitin venir en cotxe.

El Seminari Conciliar us prega que tingueu l’amabilitat de confirmar la vostra as-
sistència trucant al 93.454.16.00, per tal de poder preparar el presbiteri per a la
concelebració i la sala d’actes per als assistents.

Amb la meva salutació cordial,

Barcelona, 22 de setembre de 2009

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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In pace Christi

P. Josep M. Pañella Mora, S.J.

El passat 3 de setembre lliurà la seva ànima a Déu, a l’Hospitalet de Llobregat, el je-
suïta P. Josep M. Pañella Mora, als 68 anys d’edat, 49 de vida religiosa i 36 de sa-
cerdoci. Havia nascut a Barcelona l’any 1941 i va fer els primers estudis al Col·legi
de Casp. Fou membre de la Congregació Mariana Berchmans. Després de fer el curs
comú de la llicenciatura de Ciències a la Universitat de Barcelona, l’any 1959 va en-
trar a la Companyia de Jesús al noviciat de Raimat (Lleida) als 18 anys. Va fer els es-
tudis de filosofia i de teologia a San Cugat. Va ser professor de física a la Universi-
tat Laboral de Gijón (Astúries).

Va ser ordenat sacerdot l’any 1973 i ja abans de la seva ordenació sacerdotal col·la-
borà amb les activitats pastorals de la comunitat de Bellvitge i l’any 1976 fou no-
menat professor de religió al col·legi de Sant Pere Claver i al col·legi de Sant Ignasi
de Sarrià. En aquest temps inicià la seva col·laboració amb la parròquia de Sant Pe-
re Claver. Amb motiu del seus treball al barri del Poble Sec i al barri de Bellvitge, a
l’Hospitalet de Llobregat, es va anar fent palesa la seva opció per un cristianisme
compromès al costat dels més desfavorits.

L’any 1982 fou nomenat rector de la parròquia de Sant Pere Claver i coordinador de la
província de la Companyia de Jesús en el tema del treball amb el món de la marginació.
L’any següent inicià el procés per a la creació de la institució «Centre Obert Arrels», or-
ganització dedicada a l’acompanyament de les persones sense sostre. Hi va voler posar el
nom d’«Arrels», perquè deia que aquesta institució ha de fer la funció que fan algunes
plantes arrencades de la terra, però que, si troben una altra terra adient, fan novament
arrels i tornen a créixer. Després de participar activament en la creació d’aquesta obra,
el P. Pañella manifestà sempre una especial sensibilitat pel col·lectiu de les persones sen-
se sostre i defensà la necessitat de promoure una atenció a aquestes persones que, per so-
bre de tot, acompanyi durant tota la vida aquestes persones i les dignifiqui. El P. Pañella
deixà la seva empremta en l’estil i la manera de fer que caracteritza «Arrels», entitat a la
qual sempre va estar vinculat els darrers anys de la seva vida com a membre del Patronat.

A l’Hospitalet de Llobregat, on vivia i treballava actualment, l’any 2005 fou nome-
nat rector de la parròquia de la Mare de Déu de Bellvitge, parròquia de la qual fou
anteriorment també vicari. Al mateix temps, fou rector del santuari de Sant Pere Cla-
ver de Verdú i delegat provincial de pastoral, ja que també visqué una especial de-
dicació a la pastoral de la joventut.

La missa exequial en sufragi de la seva ànima va celebrar-se a les 11 hores del di-
vendres 4 de setembre a la parròquia de la Mare de Déu de Bellvitge de l’Hospita-
let de Llobregat. La proximitat i la cordialitat del P. Pañella amb totes les persones,
sobretot amb els més desfavorits de la societat, va fer que la seva mort fos molt sen-
tida a la Companyia de Jesús, a la nostra arxidiòcesi, on era molt estimat pels càrrecs
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pastorals que havia assumit, a la institució «Centre Obert Arrels» i als barris i parrò-
quies on va viure i treballar. Que el Senyor tingui en el seu repòs aquest sacerdot je-
suïta que ha estat un gran amic i protector dels pobres i marginats.

Mn. Joan Pellissa Gisbert

Va néixer a Barcelona, el dia 18 de desembre de l’any 1916. Morí el dia 11 de se-
tembre de 2009, a l’edat de 92 anys. Estudià al Seminari Conciliar de Barcelona.
Rebé l’ordenació sacerdotal el 13 de març de 1948 i el 22 d’abril era nomenat co-
adjutor de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga. L’any 1949 coadjutor de la
parròquia de Sant Esteve de Granollers. L’any 1951 de la parròquia de la Mare de
Déu de Betlem de Barcelona. L’any 1952 és nomenat director espiritual de «La
Cort Angèlica de Sant Lluís Gonçaga» (Lluïsos de Gràcia), on va exercir el càrrec
amb eficiència i exemplaritat fins l’any 1969; és capellà del col·legi de Carmelites de
la Caritat (c/ Major de Gràcia); professor de Religió del col·legi de les Filipenses
(Gràcia). L’any 1953 és nomenat membre de Junta de l’Any Sant Marià. L’any 1962
rep el nomenament de consiliari de l’Associació de Pessebristes de Barcelona.

L’any 1972 rep el nomenament de regent de la parròquia de San Francesc de Sales de
Barcelona; l’any 1975 regent de la parròquia de la Sagrada Família, també de Barce-
lona. L’any 1977 és nomenat arxiprest del sector de la Sagrada Família de Barcelona,
per quatre anys. El 1978 és nomenat ecònom de la mateixa parròquia, i l’any 1990 ar-
xiprest del sector de la Sagrada Família, fins a l’octubre de 1993, any en què es jubilà.

La missa exequial tingué lloc a la parròquia de la Sagrada Família el dia 13 de se-
tembre. Presidí el Cardenal Arquebisbe metropolità Dr. Lluís Martínez Sistach acom-
panyat de Mn. Lluís Bonet i del Dr. Jordi Sánchez Bosch, rectors veïns i d’altres pre-
veres. En l’homilia el Cardenal ressaltà l’obra immensa que va fer com a forjador i
educador de joves i de persones amb el seu testimoni cristià. 

Responsables dels «Lluïsos de Gràcia» han afirmat: «Mn. Pellissa va ser un home de
molt nivell humà i cristià; molt convençut, molt llest i molt culte».

Mn. Manuel Tort, que durant molts anys va viure el treball de Mn. Pellissa als «Lluï-
sos de Gràcia», ha manifestat que «la seva atenció als congregants era excel·lent; com
també era excel·lent l’admiració dels graciencs envers el mossèn. El do de la parau-
la i el contingut d’allò que deia era escoltat amb molta atenció, tant als “Lluïsos” com
a totes les parròquies i centres de Gràcia. Al seu despatx sempre hi acudien, joves,
matrimonis i persones de tota condició».

Mn. Miquel Pareja, que fou vicari seu a la parròquia de la Sagrada Família, ha dit:
«Era un sacerdot de gran bondat, de saviesa, de prudència, de serenitat, de pau; bon
consell per a les nombroses persones que acudien al seu despatx. A més era un sa-
cerdot que irradiava ànim, alegria, i vivia el seu ministeri amb goig i alegria. El Se-
nyor li havia donat els dons de l’Esperit en abundància i ell graciosament ens els
comunicava». Que el Senyor li concedeixi el premi de la Vida eterna amb Ell.
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Organismes diocesans

Tribunal Eclesiàstic

Edicte sobre la causa Toral-Rodríguez III

DECRET. Barcelona, 1 de setembre de 2009. 

Pel present Edicte, hom fa saber a la Sra. María del Rosario Rodríguez Pérez, en
parador ignorat, demandada en el judici de Declaració de Nul·litat de Matrimoni, ins-
tat pel Sr. Edmundo Toral Carleton, que ha estat dictada sentència definitiva en aques-
ta instància, en la qual CONSTA la nul·litat de l’esmentat matrimoni.

Dels fidels en general, i de les Autoritats civils i eclesiàstiques en particular, esperem
que, si rebessin notícia certa del lloc de residència de l’esmentada, procuraran que
li sigui comunicat l’avís d’aquesta publicació de sentència.

Ho decretà i signà el M. I. Sr. Jutge Eclesiàstic.

En dono fe.

Ignasi Salvat, S.I.

Segell i firma il·legible

El mateix dia és fixat l’anterior Edicte al corresponent Tauló d’aquest Tribunal, per
tal de ser e retirat el proper dia 1 de novembre de 2009. 

Consti.
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Crònica

Anunci de la celebració a Barcelona de la propera
Trobada Internacional de Pregària per la Pau

Del 6 al 8 de setembre de 2009 va celebrar-se a la ciutat de Cracòvia, a Polònia, la
Trobada Internacional de Pregària per la Pau, promoguda per la Comunitat de Sant
Egidi amb l’objectiu de donar continuïtat a l’anomenat «Esperit d’Assís», nascut amb
motiu de la Trobada Interreligiosa promoguda per Joan Pau II a la ciutat de Sant
Francesc el 27 d’octubre de 1986.

En la cerimònia conclusiva d’aquesta Trobada celebrada el dia 8 de setembre, en què
hi participà el nostre Cardenal Arquebisbe, ell mateix va comunicar que la propera
Trobada Internacional de Pregària per la Pau se celebrarà a Barcelona durant l’any
2010, amb aquestes paraules pronunciades en italià:

«Em plau anunciar que la Trobada Internacional de Pregària per la Pau se celebrarà
el proper any a la ciutat de Barcelona. Agraeixo ben de cor al professor Andrea Ric-
cardi i a la Comunitat de Sant Egidi aquesta bonica i bona decisió. Tots esteu invitats
a venir a Barcelona l’any proper per assistir a aquest esdeveniment i d’aquesta ma-
nera junts pregar, reflexionar i treballar en favor de la pau en el món, com ho hem fet
aquests dies a Cracòvia, acollits per la rica presència espiritual de Joan Pau II i l’hos-
pitalitat, curulla de proximitat i d’afecte del pastor d’aquesta Església, que fou el seu
secretari, el cardenal Stanislaw Dziwisz.

L’Església i la ciutat de Barcelona —continuà dient el nostre Cardenal Arquebisbe—
us acollirà i gaudirà d’aquesta Trobada Internacional que la Comunitat de Sant Egi-
di promou per difondre l’esperit d’Assís, perquè Barcelona és una ciutat que estima
el diàleg i la pau; és un país que en el segle XI tenia la “Tregua de Déu”, l’establiment
d’uns dies i uns temps de pau, enmig de les guerres. Aquesta ‘Tregua de Déu’ fou
promoguda pel bisbe de Vic i abat de Ripoll, Oliba; és un país en què històricament
han viscut i viuen junts amb concòrdia cristians, jueus i musulmans, i actualment
també persones immigrades de moltíssimes religions. Barcelona és una ciutat que
el proper any haurà ja acabat l’interior del gran temple de la Sagrada Família, cate-
dral de pedra i icona de la família de tots els pobles del món.

Gràcies, Comunitat de Sant Egidi, i esperem retrobar-nos l’any proper a Barce-
lona».
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La comunicació del Sr. Cardenal fou rebuda amb forts aplaudiments pels nombrosos
assistents a la Trobada de Cracòvia. La Delegació de Mitjans de Comunicació va di-
fondre aquell mateix dia una comunicació del Sr. Cardenal en relació aquest tema (es
publica a la secció del Prelat).

El Sr. Cardenal Martínez Sistach participà en tots els actes de la Trobada. En una de
les taules rodones celebrades durant la Trobada, presentà una ponència a la taula
rodona dedicada al tema «Conviure en un món plural», el text de la qual es publica
íntegrament a la secció del Prelat, en aquest mateix número del BAB. També va pre-
sidir una taula rodona sobre «la qüestió espiritual i la crisi econòmica».

En declaracions a la cadena COPE, el dia 9 de setembre —en el programa religiós
«El espejo»—, el nostre Cardenal Arquebisbe va dir que la Trobada de Cracòvia li
havia produït una impressió molt positiva i que havia estat molt emocionant la visi-
ta al camp d’extermini d’Auschwitz i Birkenau, on es va fer un acte de pregària.

El Sr. Cardenal resumí, en aquestes declaracions, el contingut fonamental de la se-
va ponència i va recordar que la trobada de Cracòvia havia estat molt centrada en la
commemoració dels 70 anys de l’esclat de la Segona Guerra Mundial, de conseqüèn-
cies tan dramàtiques per a tota la humanitat, però sobretot per a Polònia. En aques-
tes declaracions també va fer esment dels records de Joan Pau II en la ciutat de la qual
Karol Wojtyla fou, primer bisbe auxiliar i després arquebisbe.

Finalment, recordà el contingut del missatge de Benet XVI a la trobada de Cracòvia,
en què va dir: «Desitjo enviar una cordial salutació els participants en la Trobada In-
ternacional Homes i Religions que se celebra a Cracòvia sobre el tema “Fes i cultu-
res en diàleg”. Nombroses personalitats i representants de diverses religions —invitats
per l’arxidiòcesi de Cracòvia i la Comunitat de Sant Egidi— s’han reunit per refle-
xionar i pregar en favor de la pau, als 70 anys de l’esclat de la Segona Guerra Mun-
dial. No podem no recordar els fets dramàtics que varen donar inici a un dels més ter-
ribles conflictes de la història, que causà desenes de milions de morts i provocà tants
sofriments a l’estimat poble polonès; un conflicte que va veure la tragèdia de l’Ho-
locaust i l’extermini d’altres poblacions innocents. La memòria d’aquests fets ens in-
vita a pregar per les víctimes i per tots aquells que encara porten ferides en el cos i
en el cor. Cal que això sigui un advertiment per a tots a fi de no repetir aquests fets
de barbàrie i per intensificar els esforços per construir en el nostre temps, caracte-
ritzat també per conflictes i enfrontaments una pau duradora, transmetent, sobretot a
les noves generacions, una cultura i un estil de vida inspirats en l’amor, en la soli-
daritat i a l’estimació per al proïsme. En aquesta perspectiva, és particularment im-
portant l’aportació que les Religions poden i han de fer per tal de promoure el per-
dó i la reconciliació, i superar la violència, el racisme, el totalitarisme i l’extremisme
que desfiguren la imatge del Creador en l’home, esborren de l’horitzó a Déu i, per
tant, porten al menyspreu del mateix home. Que el Senyor ens ajudi a construir la
pau, sobre la base de l’amor i de la comprensió recíproca (cf. Caritas in veritate, 72)».

A la trobada de Cràcovia hi varen participar també Mons. Joan-Enric Vives, bisbe
d’Urgell i el Dr. Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i con-
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siliari de la Comunitat de Sant Egidi de Barcelona, juntament amb diversos membres
d’aquesta comunitat a la nostra diòcesi.

Inauguració del curs 2009-2010 del Seminari Conciliar de Barcelona

Com en els darrers anys, el Seminari Conciliar de Barcelona va començar el curs amb
dues tandes d’exercicis: la primera setmana de setembre, en el Casal de la Pau, els de
l’etapa pastoral; i, la tercera setmana, al Miracle, el conjunt de seminaristes majors
que viuen a les residències. Però va ser el dimarts 22 de setembre que es va celebrar
la inauguració oficial del curs 2009-10, presidida pel Cardenal Mons. Lluís Martínez
Sistach, arquebisbe metropolità de Barcelona, amb el bisbe Mons. Agustí Cortès,
titular de Sant Feliu de Llobregat. Es tracta del curs dels Seminaris Major i Menor
on hi ha els seminaristes de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat.

L’acte començà a la Sala Sant Jordi, on es varen ajuntar els seminaristes i l’equip del
seminari junt amb els bisbes. Primer va intervenir Mn. Josep Maria Turull, rector
del seminari, que va presentar el nou curs recordant com aquest ve marcat per la ce-
lebració de l’any sacerdotal convocat per Benet XVI, entre altres esdeveniments
importants, com la propera beatificació de Mn. Josep Samsó i l’Aplec de l’Esperit.
A continuació, ho van fer el Sr. Bisbe de Sant Feliu, primer, i el Sr. Cardenal, des-
prés, que van significar la importància d’aquest any sacerdotal per a la maduració
cristiana d’aquells que s’han de formar per a ser preveres. El Sr. bisbe Agustí va des-
tacar com la situació actual ho exigeix. El Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, entre
altres consideracions, va comentar l’oportunitat del poble cristià de valorar la voca-
ció sacerdotal i va recordar el testimoni del Dr. Samsó, que va morir perdonant els
seus executors. Va acabar la seva intervenció dient les paraules solemnes per les quals
quedava inaugurat el curs.

A continuació, es va celebrar l’eucaristia a la capella de Seminari. La va presidir
el Sr. Cardenal, acompanyat pel bisbe Agustí i per tot l’equip del seminari. Després,
es va passar al menjador del seminari on un bon sopar de festa va cloure la inaugu-
ració.

El Sr. Cardenal Arquebisbe presidí la presentació del llibre «La fe
cristiana en la societat actual», del Dr. Rovira Belloso

El dia 14 de setembre de 2009, a dos quarts de vuit del vespre, a l’aula magna de la
Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), el cardenal Lluís Martínez Sistach presi-
dí l’acte de presentació del llibre «La fe cristiana en la societat actual», del Dr. Josep
M. Rovira Belloso, professor emèrit de l’anomenada Facultat (Edicions 62, Barcelo-
na 2009, 350 pàgines).

Obert l’acte pel Sr. Cardenal, el Dr. Armand Puig, degà de la FTC, recordà el cons-
tant ensenyament del Dr. Rovira Belloso a la FTC des de la seva fundació, fa més
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de quaranta anys; parlà de l’ancianitat com un bon temps per fer teologia, i de la teo-
logia del Dr. Rovira va dir que era sapiencial, generosa, oberta al món i servidora
de l’Església. Va dir que l’acte tenia no només el sentit d’una presentació del llibre,
sinó també el sentit d’un homenatge al Dr. Rovira. I acabà donant les gràcies al Sr.
Cardenal i Gran Canceller de la FTC per la seva presència i a les Edicions 62 per la
cuidada impressió del llibre.

Paraules del Dr. Joan Rigol

L’Honorable Dr. Joan Rigol, ex president del Parlament de Catalunya i conseller d’E-
dicions 62 , va dir que era un honor per a aquesta editorial tenir el Dr. Rovira entre
els seus autors. Afirmà també que la teologia cristiana és una part fonamental de la
cultura catalana, una afirmació òbvia en el context de la FTC, però no en molts am-
bients actuals. Tot seguit desenvolupà aquests quatre punts:

a) La teologia ens dóna una capacitat crítica davant d’una societat en crisi que ha es-
tablert l’individualisme com a norma suprema de conducta; 

b) La teologia porta a la contemplació de Déu, suprema bellesa, i porta a una acti-
tud contemplativa davant la vida; 

c) La teologia aporta a la persona una plenitud i una capacitat creativa basada en la
gratuïtat que és un gran bé per a tota la societat; 

d) La fe cristiana, centrada en l’encarnació del Fill de Déu, crea tota una estructura
simbòlica i crida al compromís per la regeneració de la societat, amb un amor en-
vers ella, com mostra la teologia feta pel Dr. Rovira Belloso.

Presentació del Dr. Salvador Pié

El Dr. Salvador Pié, professor de la FTC i de la Pontifícia Universitat Gregoriana
de Roma, va fer pròpiament la presentació del llibre, fent-ne un complert resum, cen-
trat en aquests sis blocs:

1. Els inicis, la naturalesa de la fe cristiana des dels fets originaris, que el Dr. Rovi-
ra confronta amb l’esperit de la modernitat i amb la postmodernitat; 

2. la renovació sobre el debat entre fe i raó, confrontant la fe amb l’agnosticisme i
l’ateisme i en les relacions entre el natural i el sobrenatural; 

3. Els continguts de la fe cristiana, centrats sobretot en la visió de la Santíssima Tri-
nitat —l’Amant (Pare), l’Estimat (el Fill) i l’Amor (l’Esperit Sant) i unint en la
vida eclesial, l’anunci, la celebració i la caritat (Ac 2,42); 

4. L’essència de la fe, l’objecte, el motiu i la finalitat última de la fe; 
5. la dimensió dogmàtica del cristianisme, amb un estudi dels 21 concilis ecumènics; 
6. Fe i societat, on l’autor estudia la dimensió pública de la fe, la relació fe-món

(amb un estudi sobre l’agustinisme polític) i el compromís i el futur de la fe.

El Dr. Rovira Belloso llegí tot seguit uns fragments de l’estudi «El canto de las si-
renas», relatius a la música de J.S. Bach, del filòsof Eugeni Trias, filòsof i catedrà-
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tic d’Història de les Idees a la UPF, que tenia previst assistir a l’acte i que no ho va
poder fer per motius de salut.

El Dr. Rovira donà les gràcies a tots per la seva assistència i va dir que la fe és sobre-
tot una entrega confiada a Crist: entregar-se a Crist, descobrir qui és Crist i fer nos-
tra la «pregària de Jesús»: «Jesús, Fill de Déu, tingues pietat de mi, pecador». La fe
és l’entrega confiada a Crist que surt al nostre encontre, com ho feia amb els ma-
lalts que trobem a l’Evangeli. «Als meus 83 anys —va dir també— tinc el desig de
ser un fidel corrent per servir Déu en esperit i veritat. Jo vull ser un cristià corrent que
viu en l’Església».

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe

Va cloure l’acte el Sr. Cardenal, que començà dient: «Em plau assistir a aquest acte
de presentació d’un nou llibre del Dr. Josep Maria Rovira Belloso. Un llibre de títol
ben expressiu i que no enganya, perquè reflecteix ben bé allò que l’autor ofereix: una
visió profunda i integral dels continguts i de les dimensions de la fe cristiana. El lli-
bre incorpora el material de les quatre conferències que el Dr. Rovira va pronunciar
a la Fundació Joan Maragall el desembre de 2008, amb el títol de “La meva fe, la nos-
tra fe”».

Després explicà el sentit que el Dr. Rovira Belloso havia volgut donar al seu llibre tot
escollint el títol que diu: La fe cristiana en la societat actual, i que té l’avantatge que
al·ludeix contingut de la fe i al bon servei que el llibre pot fer als cristians i les cris-
tianes i a les nostres comunitats cristianes, perquè presenta els continguts de la fe
cristiana, tot situant-la en el context social i cultural d’avui.

Va fer referència al servei d’aquest llibre a la pastoral evangelitzadora i missionera
que vol promoure la diòcesi de Barcelona i va afegir: «Em sembla molt oportuna la
visió de la dimensió personal i també de la dimensió comunitària de la fe. És cone-
gut el pensament del Dr. Rovira sobre la importància de la comunitat com a lloc de
la vivència d’una fe viva i operant. Com a pastor de la diòcesi, em sembla que l’a-
portació d’aquest llibre sintonitza amb el que voldríem fer a la diòcesi. Llegeixo un
fragment de les últimes pàgines del llibre del Dr. Rovira, quan tracta sobre el futur
de la fe: “Si parròquies i moviments, sobretot si tenen a sota una bona temperatura
familiar, poden ser el microclima per al creixement de la fe, tindríem una visió del
futur segons la qual el cristianisme no té perquè assegurar-se una majoria absoluta
[…], però és capaç de crear minories significatives enmig d’una societat en part
creient i en part no creient… La fe dels cristians, situada en la comunitat de l’Es-
glésia i alimentada per les comunitats immediates a la persona (parròquies i movi-
ments), seria una fe sostenible i, sobretot, una fe expansiva, capaç d’evangelitzar l’en-
torn, si té l’arrel de pregària i el creixement d’obres d’amor i servei als altres
suficients com per fer-se significativament present en el nostre món”.

«Aquestes paraules, per al lector del llibre, parlen clarament de la visió integral de la
fe, que ens presenta el Dr. Rovira i amb això fa un veritable servei com a teòleg als
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cristians i les cristianes i, en concret, a la nostra diòcesi. Aquest llibre m’ha portat a
la memòria el servei preuat que els teòlegs estan cridats a fer a l’Església, expressat
en aquestes paraules de la Constitució del Vaticà II sobre l’Església en el món con-
temporani: “Correspon a tot el poble de Déu, sobretot als pastors i teòlegs, discer-
nir i interpretar els diferents llenguatges del nostre temps…, a fi que la veritat revela-
da pugui ser percebuda cada vegada més a fons, més ben entesa i més adequadament
presentada”» (GS 44).

«Gràcies, Dr. Rovira Belloso —va dir finalment el Sr. Cardenal—, per aquest nou lli-
bre, fruit de la maduresa en el seu treball teològic».
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Informació

Nomenament del nou Nunci Apostòlic 
a Espanya i Andorra

El 20 d’agost passat el Sant Pare va nomenar nou Nunci Apostòlic a Espanya i An-
dorra, l’arquebisbe mons. Renzo Fratini, arquebisbe titular de Botriana i fins ara Nun-
ci Apostòlic a Nigèria. Succeeix en aquest càrrec a Mons. Manuel Monteiro de
Castro, que ha estat nomenat secretari de la Congregació per als Bisbes, a la Cúria
Romana.

Mons. Fratini va néixer a la localitat italiana d’Urbisaglia, a la diòcesi de Macerata,
el 25 d’abril del 1944. Va rebre l’ordenació sacerdotal el 6 de setembre del 1969 i
és doctor en Dret Canònic. El 1974 va ingressar al servei diplomàtic del Vaticà i ha
desenvolupat les seves funcions com a col·laborador dels nuncis o delegats apostò-
lics a les nunciatures del Japó, Nigèria, Etiòpia, Grècia, Equador, Jerusalem i Pales-
tina, i França.

El 7 d’agost del 1993 va ser nomenat Nunci Apostòlic al Pakistan. Posteriorment va
ser nomenat per a aquest càrrec a Indonèsia, el 8 d’agost de 1998. El 24 de juny de
2003 va ser nomenat primer Nunci Apostòlic a Timor Oriental, país amb el qual el
Vaticà va establir relacions diplomàtiques en culminar el procés de la seva inde-
pendència.

Des del 27 de gener del 2004 Mons. Fratini ha estat Nunci Apostòlic a Nigèria. El
nou Nunci a Espanya i Andorra ha estat nomenat també observador permanent del
Vaticà davant l’Organització Mundial del Turisme, amb seu a Madrid. És un prelat
amb gran experiència en el món diplomàtic i, de manera especial, és un especialista
en les relacions entre el cristianisme i la religió musulmana.

El que durant nou anys ha estat el Nunci a Espanya i Andorra, Mons. Manuel Mon-
teiro de Castro, s’acomiadà oficialment amb una celebració de l’eucaristia que tin-
gué lloc el 30 d’agost passat, a dos quarts d’una del matí, a la basílica pontifícia de
Sant Miquel, situada al carrer de Sant Just 4, de Madrid. Després de la celebració
de la missa d’acomiadament es va celebrar també una recepció a la seu de la Nuncia-
tura. Mons. Manuel Monteiro de Castro va explicar als periodistes que el fet que el
Govern li concedís la Gran Creu del Mèrit Civil, que s’uneix a la que ja tenia de l’Or-
de d’Isabel la Catòlica, posava de manifest que la seva tasca diplomàtica i pastoral
a Espanya i Andorra de representant del Sant Pare havia estat valorada.
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Activitats culturals

Publicació del cinquè volum de les 
«Obras completas» de Sant Josep Manyanet

S’ha publicat el cinquè volum de les «Obras completas» de Sant Josep Manyanet, fun-
dador dels Fills de la Sagrada Família i de les Missioneres Filles de la Sagrada Família
de Natzaret, que visqué a Barcelona i va col·laborar amb la diòcesi i els seus bisbes. L’e-
dició d’aquest cinquè volum, com els anteriors, ha estat preparada pel P. Josep M. Blan-
quet, S.F., i pel P. Josep Roca, S.F., i el llibre ha estat editat per la BAC (Madrid 2009).

Aquest cinquè volum, que s’apropa a les 1200 pàgines, comprèn els escrits que van
des de l’any 1888 fins a l’any 1901 i inclou 568 cartes, molt interessants per tal de
comprendre la darrera etapa de la seva vida i l’esperit de les dues fundacions. L’epis-
tolari de Sant Josep Manyanet comprèn, en la seva totalitat, 1053 cartes, amb l’ano-
menat «Directori» del sacerdot fundador i algunes altres cartes sense data.

El volum quart i aquest volum cinquè ara aparegut, porten com a segon títol «La
solicitud del padre de familia», perquè fonamentalment reflecteixen la seva compler-
ta disponibilitat i entrega als seus religiosos i religioses, els seus fills espirituals, i al
desenvolupament dels dos instituts religiosos fundats per ell.

La present edició posa en relleu l’ampli ventall de relacions personals que el bon Pa-
re Manyanet mantingué al llarg de la seva vida: cardenals, arquebisbes i bisbes, sa-
cerdots, religioses i religiosos, familiars, autoritats civils, representants d’entitats
catòliques, amics, exalumnes dels seus col·legis, etc.

D’ara endavant, qui vulgui acostar-se a la vida i a l’ànima de Sant Josep Manyanet,
a més de les biografies i dels altres escrits espirituals i pastorals ja editats, trobarà en
aquests dos volums del seu epistolari (el quart i el cinquè de les «Obras Completas»)
la part més íntima de la seva intel·ligència i del seu cor.

Amb la senzillesa del seu estil personal, en aquests escrits hi ha consells impreg-
nats de prudència cristiana, testimonis curulls d’inspiració evangèlica, sentències
de saviesa i «confessions» personals, que posen en relleu el seu carisma al servei de
l’Església i de la societat.

Aquest i els anteriors volums es poden adquirir a les llibreries religioses o a la seu
dels Fills de la Sagrada Família, c/ Entença 301. 08029 Barcelona. Tel. 934 394.305.
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