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Decrets

Delegació de potestat ordinària per a l’àmbit de tota l’Arxidiòcesi
als Vicaris Episcopals en absència del Sr. Cardenal i del Sr. Bisbe au-
xiliar

DECRET 29/09. Barcelona, 22 de setembre de 2009

PEL PRESENT document, a tenor del cànon 131 §1 del Codi de Dret Canònic,
concedim —en el cas d’absència nostra i del Sr. Bisbe Auxiliar i Vicari General—
potestat ordinària delegada per a l’àmbit de tota l’Arxidiòcesi als Vicaris epis-
copals encomanant-los les facultats delegades per dispensar dels impediments
matrimonials (c. 1078 § 1) i de la forma canònica (c. 1127 §2) en casos determi-
nats, així com també per concedir a preveres i diaques la facultat d’assistir matri-
monis en cada cas. També els correspon resoldre les qüestions referents a les ins-
cripcions de les partides sacramentals en els llibres parroquials de bateigs i
matrimonis.

Cadascú d’ells podrà exercir les facultats concedides per aquest decret mentre vigeixi
el seu nomenament corresponent de Vicari episcopal.
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Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Jubilació Canònica de Mn. Artur Martín Ejarque

DECRET 34/09. Barcelona, 22 d’octubre de 2009

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

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Artur Martín
Ejarque, la renúncia al càrrec de rector de la parròquia de la Mare de Déu de Núria
de Barcelona i decretem el seu pas a la situació de prevere emèrit, per les raons adduï-
des. 

El present decret no entrarà en vigor fins a la presa de possessió del nou rector de la
parròquia.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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Cartes

Carta en relació a la reunió dels arxiprestos i delegats diocesans
sobre el Pla Pastoral Diocesà

Als arxiprestos, delegats diocesans i responsables de secretariats i de comissions
diocesanes

Benvolguts: Déu vos guard.

Em plau convocar-vos a tots els arxiprestos i delegats diocesans i responsables de
secretariats i de comissions diocesanes el proper dilluns 26 d’octubre al matí al Se-
minari Conciliar, a la Sala Sant Jordi. 

Tractarem els punts que figuren a l’ordre del dia que consta a peu de pàgina i la tro-
bada girarà a l’entorn del nou Pla Pastoral Diocesà 2009-2011 «Anuncieu a tothom
l’Evangeli».

Encomanem al Senyor ja des d’ara aquesta trobada, que serà una oportunitat per
preparar i impulsar la aplicació del Pla Pastoral Diocesà que està tot just co-
mençant. 

En espera de saludar-vos personalment, rebeu la meva salutació cordial.

Barcelona, 14 d’octubre de 2009

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

ORDRE DEL DIA

10.30 Acolliment.
Pregària inicial.
Salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe.

11.00 Temes:
—L’inici del nou Pla Pastoral Diocesà 2009-2011 «Anuncieu a tothom l’E-

vangeli»; per una pastoral diocesana missionera i evangelitzadora. 
• Presentació a càrrec del Sr. Cardenal Arquebisbe, Lluís Martínez Sis-

tach.
• Aportacions dels delegats i arxiprestos: Com treballar els objectius i les

accions del nou Pla Pastoral Diocesà? Com podem ajudar a la seva apli-
cació des de les delegacions, arxiprestats i parròquies? Propostes d’a-
plicació. 
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—Nova etapa del sistema Intranet i Gestió Parroquial. A càrrec de Mn. En-
ric Ribas.

—Informacions diocesanes.
—Precs i preguntes.

13.30 Pregària inicial i comiat.

Carta sobre la pregària per les vocacions sacerdotals

Estimats diocesans,

Com ja sabreu, el Sant Pare Benet XVI ha convocat la celebració d’un Any Sacer-
dotal amb motiu del 150 aniversari de la mort del sant rector d’Ars, Joan Maria Vian-
ney. Sota el lema «Fidelitat de Crist, fidelitat del sacerdot», es pretén amb aquesta
commemoració ajudar tots els sacerdots a identificar-se més i més amb Jesucrist, imi-
tant la seva fidelitat a la voluntat del Pare.

Aquest Any Sacerdotal no ha de ser només una ocasió per els sacerdots per apro-
fundir en la seva identitat sacerdotal, sinó que ha de ser també un esdeveniment ecle-
sial de comunió del qual també hi participin els laics.

Aprofitem aquest Any Sacerdotal per intensificar en les nostres comunitats par-
roquials, comunitats religioses i moviments el treball i la pregària per les voca-
cions sacerdotals. És per això que ofereixo de nou a la vostra consideració les
catorze possibles actuacions vocacionals que ja vaig esmentar en la meva carta pas-
toral «Les vocacions sacerdotals, do de Déu», de 24 de setembre de 2007, per tal
que les anem aprofundint i aplicant novament i així treballem en la pastoral vo-
cacional.

Acollim aquest Any Sacerdotal com un kairós —un moment oportú ple de la gràcia
de Déu—, per fer néixer i créixer en la nostra arxidiòcesi les llavors de noves i abun-
dants vocacions a imatge de Sant Joan Maria Vianney i dels altres sants sacerdots
de la nostra arxidiòcesi: de Sant Josep Oriol, del Beat Pere Tarrés i del servent de Déu
Josep Samsó, que serà properament elevat als altars.

Amb una salutació i benedicció ben cordials

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 20 d’octubre de 2009
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ACTUACIONS VOCACIONALS

De la Carta pastoral «Les vocacions sacerdotals, do de Déu», del Sr. Cardenal
Arquebisbe Lluís Martínez Sistach1

1. La pastoral vocacional és fonamental en la pastoral diocesana i, per tant, ha d’es-
tar ben present en la vida i activitat de l’arxidiòcesi. Així, doncs, ha de tenir un lloc
preeminent en els àmbits, serveis i tasques de les parròquies, comunitats, moviments,
escoles i institucions eclesials.

2. Les delegacions i secretariats diocesans tindran molt present la pastoral vocacio-
nal en la seva programació pastoral, especialment els organismes diocesans que per
la seva finalitat han de ser més sensibles a aquesta pastoral, com els àmbits de jo-
ventut, catequesi, universitat, ensenyament, família, etc.

3. Cada parròquia dedicarà una pregària especial per les vocacions sacerdotals cada
setmana. Aquesta pregària es farà en el moment que es consideri més oportú, pro-
curant que hi hagi la màxima participació de fidels, i contribuirà també a fer que la
comunitat valori i agraeixi el ministeri ordenat com un do de Déu a la seva Església
i pregui pels sacerdots. Cal intensificar la campanya «Aquí es prega per les voca-
cions», que han proposat els delegats diocesans de pastoral vocacional de les diòce-
sis amb seu a Catalunya. El llibre Preguem per les vocacions que es va publicar
amb aquest motiu pot ser de molta utilitat per a la pregària setmanal que es propo-
sa. Un bon dia per dur-la a terme pot ser el dijous, per la relació que té amb la insti-
tució de l’eucaristia i del ministeri presbiteral.

4. El delegat diocesà de pastoral vocacional mantindrà contactes periòdics amb les
comunitats parroquials i amb els moviments i associacions eclesials. Participarà en
reunions arxiprestals de preveres, dels consells pastorals arxiprestals i de responsa-
bles i consiliaris de moviments.

5. Per tal de mantenir la sensibilització per la pastoral vocacional a l’arxidiòcesi, el
delegat diocesà de pastoral vocacional i rector del Seminari diocesà participarà en reu-
nions del Consell Episcopal, del Consell Presbiteral i del Consell Pastoral Diocesà.

6. A nivell arxiprestal i local s’organitzaran —com s’està fent en alguns indrets de
l’arxidiòcesi— trobades de pregària de joves, molt importants per a la vida cristiana,
per al seu discerniment vocacional i, també, per pregar per les vocacions sacerdotals.

7. Els moviments i associacions eclesials, especialment de joves, inclouran en les se-
ves programacions i activitats la dimensió vocacional de la vida cristiana dels seus
membres, tenint molt present la vocació al ministeri sacerdotal.
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8. En la pastoral de les escoles de l’Església ha de tenir un lloc important la con-
cepció cristiana de la vida com a vocació, i més en concret les vocacions al matri-
moni cristià, al sacerdoci i a la vida consagrada.

9. És molt convenient que el rector del Seminari diocesà i delegat diocesà de pas-
toral vocacional mantingui contacte directe i permanent amb els rectors de les parrò-
quies per tal d’ajudar a descobrir possibles vocacions al sacerdoci entre els adoles-
cents i joves de la parròquia i realitzar el discerniment adient.

10. El Seminari Major i el Seminari Menor són dues institucions cabdals a la nos-
tra Església arxidiocesana. Tots els cristians han d’estimar aquestes institucions i han
de pregar constantment per tots els que formen aquestes comunitats. Anualment se
celebra una jornada de portes obertes dels nostres seminaris per tal d’apropar-los més
i més els adolescents i joves i també a les famílies cristianes. És bo que les parròquies
invitin els feligresos a sentir com a molts propis el Seminari Major i Menor per la se-
va contribució importantíssima en la formació dels futurs sacerdots.

11. Tal com demana el Concili Provincial Tarraconense, cal «revitalitzar en les parrò-
quies i en les comunitats, amb la col·laboració de tots (preveres, religiosos/oses i
laics/iques), el Dia del Seminari i la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions».

12. El Dia del Seminari ha de celebrar-se en totes les parròquies i centres de culte,
de manera que ajudi la comunitat a prendre més consciència de la seva responsabi-
litat en les vocacions sacerdotals, i també a pregar, conèixer i sostenir el Seminari
Major i el Seminari Menor.

13. S’ha de promoure a nivell parroquial o arxiprestal un grup vocacional, els mem-
bres del qual ofereixin el seu ajut de pregària i de sofriment per les vocacions sa-
cerdotals, i també el seu suport moral i material.

14. Es fomentarà la creació i enfortiment de les escolanies a tots els nivells. S’inten-
sificarà la participació dels escolans en les trobades i convivències que el Seminari
organitza a nivell diocesà.

Homilies i al·locucions

Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en l’acte d’inauguració de curs de la Fundació Joan Maragall. Bar-
celona, 6 d’octubre de 2009

Em plau molt presidir, com cada any, aquest acte d’inici de curs de la Fundació Joan
Maragall. Enguany, però, ho celebrem d’una manera especial perquè ara fa justament
vint anys que la Fundació inicià les seves activitats. La Fundació ha complert plena-
ment l’encàrrec que li va fer el Cardenal Narcís Jubany perquè ha desenvolupat tot un
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seguit de reflexions, activitats i publicacions que l’han situat com un pont entre el cris-
tianisme i la cultura al nostre país. La concessió del Premi d’Honor de la Fundació Joan
Carulla el proper dia 12 de novembre és un signe clar de reconeixement de la tasca ben
feta i del lloc que s’ha guanyat en la societat, en la cultura i en l’Església del nostre país.

La Fundació ha maldat durant tots aquests anys a inculturar el cristianisme en la cul-
tura. És una tasca de gran envergadura i importància. «Inculturació» és un terme re-
lativament nou, tot i que el concepte estava ja present des dels inicis del cristianisme.
Quan la llavor de l’Evangeli es sembra en una determinada cultura, cal que hi arreli
en profunditat si es vol que l’arbre creixi, es desenvolupi i doni fruits de vida cris-
tiana. És un treball difícil, però molt necessari. Cal agrair al Dr. Jubany la seva in-
tuïció en crear aquesta institució i a tots els qui l’han fet possible. 

Un famós document romà de 1659 de la recentment creada Congregació de Propa-
ganda Fide aconsellava el següent als missioners enviats a la Xina:

«No empenyeu aquells pobles a canviar els usos, costums i hàbits, excepte si fossin
clarament contraris a la religió o a la moralitat. No hi ha res més absurd que voler
exportar França, Espanya, Itàlia o qualsevol altra part d’Europa a la Xina. No hi
porteu això, sinó que hi porteu més aviat la fe, que no menysté o destrueix les ma-
neres de viure i els costums de cap poble… Al contrari, la fe desitja que aquestes tra-
dicions siguin conservades i protegides».

Per què, però, avui, parlem molt més d’inculturació? Perquè els nous horitzons dels
nostres coneixements ens fan més sensibles a la diversitat de cultures. La nova cons-
ciència històrica del pensament modern ens fa veure que cap cultura és un model únic
per a totes, que totes elles estan arrelades en el ser de cada poble i que la manera d’e-
xistir i d’expressar la visió cristiana, ha de estar sempre en relació al context cultural.

Idealment l’Evangeli transcendeix totes les seves encarnacions culturals. Alguns teò-
legs de la inculturació parlen com si hi hagués una «essència» històrica «del cristia-
nisme» a l’espera de ser encarnada. Això significa ignorar el fet que el cristianisme
mai ha existit, ni tan sols en els seus primers dies, sense estar expressat en alguna for-
ma cultural. I al contrari, la constatació meravellosa de la història de l’Església po-
sa en relleu que és una constant relació amb cadascuna de les cultures a la recerca
d’una nova i original expressió de l’única fe. Cal dir, també, que una mateixa cultu-
ra al llarg dels anys va enriquint-se, o empobrint-se, troba noves formes d’expressió,
etc, i, per tant, el procés d’inculturació demana un treball constant.

La vocació de la Fundació Joan Maragall és la inculturació en la cultura catalana, en
el marc, a manera de centres concèntrics, hispànic, europeu, occidental i mundial. I
aquesta vocació és cada vegada més necessària Com deia en la meva intervenció en
la recent Trobada Interreligiosa de Pregària per la Pau de Cracòvia, «nombrosos
símptomes ens indiquen que, en la història del cristianisme, hem entrat en un canvi
d’època… Estem a l’inici d’una nova època i per tant en el capvespre d’aquella que
hem deixat, però el cristianisme està viu. El capvespre de la “cristiandat” no és el
capvespre del cristianisme. La història cristiana ha conegut altres crepuscles i en-
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cara més dramàtics que l’actual. Pensem en Sant Agustí i en el final del món romà.
Pensem en el final de l’Edat Mitjana.» No hem de tenir por als canvis culturals. Els
laics cristians, homes i dones, han d’estar ben presents, actius i compromesos, en la
societat, en el món. La seva és una vocació secular, com recorda el Concili Vaticà II.
Han de participar ben activament en el camp cultural. La cultura té una importància
cabdal perquè les idees menen la societat, configuren la vida de les persones i de la
convivència social. La cultura no s’entén sense el delit per la veritat de les coses, de
la persona humana, de tota la creació. El camp és immens i engrescador. Els cristians
hem fet i continuem fent la nostra aportació al món cultural i a la societat i per con-
tribuir a l’enriquiment de la cultura cal que siguin acollides aquestes aportacions.
Així s’evita un pensament únic que tot ho empobreix i uniformitza.

Vint anys de la Fundació Joan Maragall és motiu de joia, de satisfacció i d’acció de
gràcies per la presència d’aquesta institució cultural cristiana enmig de la cultura ca-
talana. La memòria que ha presentat el Dr. Matabosch és molt rica i positiva. Ha es-
tat i ha de ser una presència activa i constructiva sense complexes d’inferioritat ni de
superioritat. Com institució d’Església amb una actitud constant de servei als grans
continguts culturals del nostre país que respecten sempre la dignitat de la persona hu-
mana creada a imatge i semblança de Déu. Treballeu, membres de la Fundació,
amb tots els creadors i realitzadors de cultura, però sempre des de la vostra identitat
cristiana que ha configurat i afaiçonat la nostra identitat catalana.

Felicitem-nos tots per aquests vint anys de vida i activitat de la Fundació Joan Ma-
ragall i l’encoratgem a continuar el seu treball amb il·lusió i confiança.

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona i Gran Canceller de les Fa-
cultats de Teologia i Filosofia, Dr. Lluís Martínez Sistach, en la mis-
sa d’inauguració del curs acadèmic 2009-2010. Barcelona, 7 d’oc-
tubre de 2009

Jesús en l’Evangeli ens ha manifestat quines són les seves relacions amb cadascun
de nosaltres i amb cada persona de la humanitat. El riquíssim contingut d’aquest frag-
ment evangèlic ens dóna el context adequat per l’inici d’un nou curs acadèmic en les
nostres Facultats, tant pels professors com pels alumnes. Tot l’esforç intel·lectual que
demana un curs acadèmic sobre el coneixement de Déu, de la seva Paraula, de l’Es-
glésia, de l’antropologia i del valor de la raó, convé que quedi sempre il·luminat per
aquestes paraules riquíssimes i entranyables de Jesucrist que hem escoltat.

L’estudi de la filosofia i de la teologia ens introdueix en el coneixement de Déu te-
nint ja el convenciment que pel baptisme inhabita en nosaltres la Santíssima Trinitat.
A més, Jesús ens ha dit que ens estima com el Pare l’ha estimat, i el Pare estima eter-
nament, infinitament i gratuïtament al Fill. Aquest és l’amor que Jesús ens profes-
sa. És un amor etern, infinit i gratuït que ens capacita per poder estimar com el Se-
nyor ens demana que ho fem. I aquest amor l’ha manifestat, com diu el fragment
evangèlic, donant la seva vida per nosaltres.
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Tanmateix Jesús afegeix al seu amor envers nosaltres, l’amistat. Ell ens ha dit que no
som els seus servents, sinó els seus amics. I això per dues raons. La primera perquè
ens ha fet conèixer tot el que he sentit del seu Pare. El coneixement de la revelació,
especialment de la realitzada en el Nou Testament fonamenta i alimenta la nostra
amistat amb el Senyor. Aquesta preuada amistat, la més sublim i meravellosa, de-
mana un coneixement cada cop més aprofundit de la Paraula de Déu. En aquest
sentit el recent Sínode Episcopal, en una de les seves propostes afirma que «torna a
proposar amb força a tots els fidels l’encontre amb Jesús, Paraula de Déu feta carn,
com a esdeveniment de gràcia que té lloc de nou en la lectura i l’escolta de les Sa-
grades Escriptures» (9a).

El curs acadèmic que iniciem ha de facilitar un major coneixement del que Jesús ha
sentit del Pare mitjançant la lectura de la Paraula de Déu, la pregària i l’estudi de la
teologia. I en aquest sentit cal recordar el que ha dit Benet XVI i ha reproduït una
proposta del Sínode Episcopal: «Quan l’exegesi no és teologia, l’Escriptura no pot
ser l’ànima de la teologia i, al revés, quan la teologia no és essencialment interpre-
tació de l’Escriptura pel que fa a l’Església, aquesta teologia ja no té fonament» (27a).

I Jesús ens dóna una altra raó de la nostra amistat amb Ell. Som els seus amics si fem
el que Ell ens mana. No es poden escoltar i conèixer els misteris de la revelació
sense convertir-nos i vivint coherentment amb aquest coneixement que és el contin-
gut de la nostra fe. Això significa que el coneixement de Déu més ric i aprofundit que
aquest curs acadèmic proporcionarà a professors i alumnes s’ha de traduir en llurs
vides en una major fidelitat a fer la voluntat de Déu.

Jesús ens diu, també, que no l’hem escollit nosaltres a Ell, sinó que ha estat Ell qui
ens ha escollit a nosaltres. Benvolguts, ser escollits pel Senyor! Sentir-se escollits pel
Senyor! És, certament, expressió d’aquest amor que Ell ens professa, malgrat la nos-
tra petitesa que com a criatures que som, hauríem de ser els seus servents i no pas els
seus amics. Déu, des de tota l’eternitat, ens ha escollit, com va escollir a Maria de
Natzaret i als grans personatges bíblics. 

Tanmateix, el Senyor ens ha escollit —tal com ens ha dit avui— perquè ens ha con-
fiat la missió d’anar per tot arreu i donar fruit, i un fruit que duri per sempre. Malgrat
ser gerros de terrissa, malgrat les nostres petiteses, el Senyor confia en nosaltres i
compta amb nosaltres perquè donem fruit de bones obres materials i espirituals en el
si de l’Església i en el món.

Avui el nostre món té moltes necessitats. Una munió de persones tenen fam i set de
menjar material i de la Paraula de Déu. La greu crisi econòmica ha agreujat la ja exis-
tent realitat dels milers i milers de persones que arreu del món pateixen fam i man-
cances de béns indispensables i absolutament necessaris. El desconeixement de Déu
i el viure com si Déu no existís, va configurant la vida de moltes persones i el con-
tingut de la mateixa cultura amb el sofriment profund i angoixant de la manca del
sentit de la vida. El Senyor ens elegeix per donar fruit enmig d’aquest món on vivim.
Hem de respondre a les demandes explícites o implícites dels qui sofreixen la man-
cança de béns materials i espirituals.
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Podríem pensar que viure tot això en la nostra vida quotidiana resulta molt difícil. És
ben cert. Però no hem de desencoratjar-nos. Jesús ens ha dit que tot allò que dema-
narem al Pare en nom seu, Ell ens ho concedirà. La força de la pregària. La força de
la lectura orant de la Paraula de Déu. La força de l’estudi de la teologia amb actitud
orant.

I he deixat per ara, després d’escoltar tot el que Jesús ens ha dit en aquest text ri-
quíssim, aquestes paraules seves del mateix fragment: «Us he dit tot això perquè la
meva joia sigui també la vostra, i la vostra joia sigui completa» (Jo 9,11). Realment
creure i viure tot el que Jesús ens ha dit és motiu d’una immensa joia, de la mateixa
joia del Senyor. Ell vol que visquem la nostra vida cristiana amb joia i que la nostra
joia i felicitat sigui completa. Ell vol que els qui teniu el privilegi de dedicar-vos a
l’estudi de la teologia —professors i alumnes— ho feu i ho visqueu amb joia.

Amb l’Eucaristia demanem al Pare que tot el treball que realitzaran les nostres Facul-
tats i Instituts siguin ben fecunds per conèixer i viure més i més totes aquestes ri-
queses insondables que Jesús ens ha comunicat avui en el fragment evangèlic que
hem escoltat.

Que l’atenció devota i amorosa a la figura de Maria, la Verge Mare del Verb Encar-
nat, ens ajudi a imitar-la en la postura d’escolta orant de la Paraula i en la generosi-
tat de l’interès per la missió i l’anunci de Jesucrist.

Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona i Gran Canceller de les Fa-
cultats de Teologia i Filosofia de Catalunya, Dr. Lluís Martínez Sis-
tach, a l’acte d’inauguració del curs 2009-2010. Barcelona, 7 d’oc-
tubre de 2009

Comencem un nou curs acadèmic a les nostres estimades i preuades institucions d’es-
tudi i recerca, d’ensenyament i presència en la cultura. És un motiu d’acció de grà-
cies a Déu per aquestes realitats tan necessàries per a les nostres diòcesis de Cata-
lunya i per a la nostra societat catalana.

Les Facultats i els Instituts que ens han congregat avui estan realitzant un servei molt
preuat en la formació dels futurs sacerdots, de religiosos i religioses i de molts laics
cristians. La vida i l’activitat de les comunitats cristianes i de les institucions de l’Es-
glésia en el futur depèn molt del treball, de l’ensenyament i de la recerca que s’està
fent en aquests centres de formació superior.

Aquest curs acadèmic coincideix amb l’Any Sacerdotal ofert a tota l’Església pel
nostre estimat Papa Benet XVI. La vocació, la vida i el ministeri dels preveres inte-
ressen a tot el poble de Déu, ja que el ministeri sacerdotal és indispensable per a l’Es-
glésia i les comunitats cristianes. Tanmateix interessa, també, a les nostres Facul-
tats i Instituts que es dediquen a la formació dels futurs sacerdots i a la formació
permanent dels sacerdots. És un estímul més per a un treball sòlid, fidel i amb espe-
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rit pastoral per part dels professors i alumnes. La Facultat de Teologia ha programat
com ja s’ha dit un simposi sobre el ministeri sacerdotal.

L’Església necessita molt aquestes institucions i cal valorar-les i potenciar-les per la
important funció que per la seva naturalesa realitzen i perquè cada dia més es neces-
siten preveres, diaques, religiosos i religioses, laics i laiques més formats i més pre-
parats. La nostra Facultat de Teologia serveix i treballa en bé dels Instituts Superiors
de Ciències Eclesiàstiques, com ja s’ha exposat.

Les memòries que hem escoltat posen en relleu tot el treball que s’ha realitzat amb
il·lusió, generositat i solidesa. Cal també felicitar la magnífica lliçó inaugural que ens
ha ofert el professor Dr. Jaume Aymar, glossant també la relació entre fra Ramon Pa-
né i el P. Batllori, escaient-se enguany el centenari del naixement del nostre Doctor
«Honoris Causa».

Tanmateix, aquestes institucions tenen una altra funció avui molt important. És, com
sabeu, la seva presència enmig de la societat i més en concret les seves relacions amb
la cultura. L’educació, la formació i la cultura són constructors fecunds de futur de la
societat i de l’Església. El mateix recent Sínode Episcopal diu que «la Paraula de
Déu, en tant que revelació, ha introduït en les cultures el coneixement de veritats que
d’una altra manera haguessin romàs desconegudes i va crear progrés i desenvolupa-
ment cultural» (Proposta 48). El mandat que el Senyor dóna a l’Església, d’anunciar
l’Evangeli a les criatures (cf. Mc 16,15), implica el trobament de la Paraula de Déu
amb tots els pobles de la terra i les seves cultures.

Avui es va intensificant la realitat d’una societat globalitzada i planetària, i això de-
mana als teòlegs que promoguin el diàleg entre les religions i les cultures, que contri-
bueixin al desenvolupament d’una ètica que tingui en compte com coordenades de
fons la pau, la justícia i la defensa de l’ambient natural.

Tanmateix, una teologia limitada a aquests objectius no respondria a la seva identi-
tat. La primera prioritat de la teologia és parlar de Déu. I la teologia no parla de
Déu com d’una hipòtesi del nostre pensament. Parla de Déu perquè Déu mateix ha
parlat amb nosaltres. Per això, la veritable tasca de la teologia consisteix en entrar en
la Paraula de Déu, tractar d’entendre-la i fer que el nostre món l’entengui per tal de
trobar les respostes als nostres grans interrogants.

El Papa Benet XVI parla de la teologia des del punt de vista objectiu i subjectiu. Ob-
jectivament, la veritat és la Revelació de Déu en Crist Jesús, que requereix com a res-
posta la obediència de la fe en comunió amb l’Església i el seu Magisteri. Així, el
mètode en teologia no podrà constituir-se només en base a criteris i normes comuns
a les altres ciències, sinó que haurà d’observar principalment els principis i les nor-
mes que deriven de la Revelació i de la fe, del fet que Déu ha parlat.

Des del punt de vista subjectiu, és a dir, del qui fa o estudia teologia, la virtut fona-
mental del teòleg es cercar l’obediència de la fe, la humilitat de la fe que obre els nos-
tres ulls, puix la humilitat converteix el teòleg en col·laborador de la veritat.
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El Papa afirma que l’obediència a la veritat no significa renúncia a la recerca i l’es-
forç per pensar; tot al contrari, la inquietud del pensament que sempre estarà present
en la vida dels creients, els acompanyarà i els estimularà en la peregrinació del pen-
sament sobre Déu, i així resultarà fecunda (Discurs a la Comissió Teològica Inter-
nacional, de 5 de desembre de 2008). 

Els treballs i reflexions del recent Sínode Episcopal sobre la Paraula de Déu, sintetit-
zats en les Propostes i esperant l’Exhortació Apostòlica, ens han d’ajudar en aquest
curs acadèmic de les nostres Facultats i Instituts per a la formació intel·lectual, es-
piritual i pastoral dels futurs sacerdots, dels religiosos, religioses i laics. És un treball
preuat, delicat i gratificant que els Bisbes de Catalunya us confiem als professors i
alumnes, sempre amb un esperit missioner i evangelitzador.

Fa uns dies que s’esqueia el centenari del naixement a la nostra ciutat de Barcelo-
na del P. Miquel Batllori, jesuïta, historiador i home de cultura. És un motiu per fer-
ne esment en aquest acte acadèmic a la nostra Facultat de Teologia, de la qual ell
n’és doctor honoris causa. El P. Batllori ha estat un català de dimensió universal,
amb una vàlua humana, sacerdotal i intel·lectual reconeguda arreu, que el feren me-
reixedor de molts i diversos guardons. En el marc d’aquesta celebració centenària,
desitjo agrair un cop més al P. Batllori, a la Companyia de Jesús, en la persona del
seu Provincial, tot el que ha fet com expressió del seu amor a Déu, a l’Església i a
la cultura.

Dono per inaugurat el curs acadèmic 2009-2010 de la Facultat de Teologia de Cata-
lunya, de la Facultat de Filosofia de Catalunya, de l’Institut de Litúrgia de Barcelo-
na i de l’Institut de Teologia Fonamental.

Palabras del Emmo. y Rvdmo. Dr. Lluís Martínez Sistach, Carde-
nal Arzobispo de Barcelona, en el acto celebrado en el «Angelicum»
de Roma, el día 10 de octubre de 2009

Es para mi un inmenso gozo participar en este encuentro de plegaria que nos prepa-
ra para la gran celebración de mañana, en San Pedro del Vaticano, en la que el San-
to Padre Benedicto XVI proclamará Santo al hasta ahora nuestro muy querido Bea-
to Padre Francisco Coll, fundador de la Congregación de las Hermanas Dominicas
de la Anunciata.

En el corazón de todos los que estamos reunidos en esta sede de la Universidad de
Santo Tomás, de la ciudad eterna, y también en el corazón de muchísimas personas
de los colegios y obras de la Congregación que no han podido peregrinar a Roma,
surge una entrañable acción de gracias a Dios por la figura del nuevo santo, por el ca-
risma que le concedió y la consiguiente fundación de las Hermanas Dominicas y por
todo el bien que ellas han realizado y están realizando en muchos lugares del mun-
do, especialmente en el campo de la educación de la infancia, adolescencia y ju-
ventud. Esta labor se pone de relieve contemplando las peregrinaciones que de muy
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diversos lugares del mundo habéis organizado para participar en la celebración de la
canonización del que —con inmensa satisfacción— habremos de acostumbrarnos a
llamar a partir de mañana San Francisco Coll.

Nos unimos al inmenso gozo de la Madre General y de todas las Dominicas de la
Anunciata por la canonización de su querido Fundador, el P. Francisco Coll, que con
su carisma ha contribuido a que sigan más de cerca y radicalmente a Jesucristo.

En la sede de esta famosa institución académica, en el «Angelicum», el nombre doc-
toral que la tradición ha dado a Santo Tomás de Aquino, deseo subrayar la fidelidad
del padre Coll al carisma dominico. Nacido en Gombrèn, diócesis de Vic, el año
1812, desde la infancia se sintió inclinado al sacerdocio. Persuadido que el Señor le
llamaba al estado religioso, en 1830 ingresó en el convento dominico de la Anun-
ciata, en Girona —esta advocación después daría nombre a su propia fundación—.
Pocos años más tarde, en agosto de 1835, se vio obligado a abandonar el convento
a causa de las leyes persecutorias contra los religiosos en España, la llamada «desa-
mortización». 

Se da una circunstancia que me parece muy digna de ser subrayada: a pesar de que a
lo largo de toda la vida del padre Coll no fue posible restaurar ningún convento de la
Orden de frailes de Santo Domingo en el territorio de la provincia de Aragón, a la que
él pertenecía, no obstante, él fue un gran dominico, viviendo siempre el carisma
dominicano propio de la llamada Orden de Predicadores.

Recibió el presbiterado el año 1836 y, de acuerdo con sus superiores religiosos, ofre-
ció sus servicios ministeriales al obispo de Vic. Su ministerio parroquial en Artés y
en Moià quedó enriquecido con su vocación dominicana, y por eso surgió el misio-
nero de las tierras de Cataluña, al formar equipo con otro gran misionero: San An-
tonio Maria Claret. Ambos formaban parte de la llamada Hermandad Apostólica, con
un ambicioso plan de evangelización de la sociedad, como misioneros populares. Era
tanta la admiración que el que conocemos popularmente como «el padre Claret» te-
nía a nuestro nuevo santo, que decía lo siguiente: «Cuando yo he misionado en un lu-
gar, el padre Coll todavía puede lograr nuevos frutos, pero donde ha misionado el pa-
dre Coll, yo ya no tengo nada que hacer allí». No se trata, ya lo comprenden, de
una competitividad apostólica entre dos santos, sino de poner de relieve la alta esti-
ma que el padre Claret tenia de su hermano en el ministerio.

Como una expresión más de su carisma dominicano surgió la fundación, en 1856, de
las inicialmente llamadas Terciarias Dominicas de la Anunciata —terciarias, por tan-
to entroncadas en la Orden de Predicadores—, dedicadas al anuncio del mensaje de
salvación a todos, entregadas especialmente a la educación de la infancia y de la ju-
ventud, y de manera muy directa a la juventud femenina que estaba afectada por el
abandono y la ignorancia religiosa, como él tuvo ocasión de comprobar en su activi-
dad como predicador itinerante por nuestras tierras.

Nuestro buen padre Coll estaba convencido que la falta de formación y la ignorancia
de la doctrina revelada eran la causa principal de los males de su tiempo. Y así fue

BAB 149 (2009) - octubre [13] 541

01 Prelat  23/11/09  11:56  Página 541



cómo surgió la Congregación de Hermanas Dominicas de la Anunciata, consciente
de que la mujer podía aportar mucho a la realización del carisma dominico para el
bien de la Iglesia y de la sociedad.

Podemos afirmar, sin ningún lugar a dudas, que el padre Coll fue un auténtico do-
minico en su espiritualidad personal, en su ministerio apostólico y en su obra co-
mo fundador religioso, y eso desde su entrada a la Orden, siendo un joven de 18
años, hasta su santa muerte en Vic —donde se conserva su sepultura— en 1875, a
los 73 años de una incansable vida de entrega a la predicación y al apostolado.
Mientras predicaba un novenario en la localidad de Sallent —patria natal de su her-
mano en el ministerio Sant Antonio María Claret— sufrió un ataque de apoplejía
que le dejó completamente ciego, pero él prosiguió su predicación hasta el último
día de la novena. Y a pesar de la enfermedad y de la repetición de los ataques apo-
pléjicos, quiso continuar su predicación itinerante hasta que sus fuerzas le faltaron
del todo. Este era el temple del nuevo santo. Dios quiera que todos participemos un
poco de él. 

Termino manifestando un doble gozo y un doble deseo que considero que compar-
ten todos cuantos están aquí o están unidos en espíritu a este acontecimiento en todo
el mundo:

—Para los dominicos y muy especialmente para las Religiosas Dominicas de la
Anunciata, el gozo de tener un nuevo santo en la escuela del padre santo Domingo
de Guzmán, y el deseo de una constante y creciente fidelidad a su propio carisma
y de que esta canonización sea motivo de renovación espiritual, de fecundidad ecle-
sial y de crecimiento de las vocaciones que necesitan para realizar su importante mi-
sión al servicio de la Iglesia y del mundo.

—Para todos cuantos compartimos, de una u otra forma, el carisma y la misión
de la Orden Dominicana y de las Dominicas de la Anunciata, el gozo de sentir-
nos familia espiritual por encima de las fronteras, en la vivencia de la espiritua-
lidad dominicana que vivió siempre el que desde mañana será San Francisco Coll.
Y un deseo: que nuestra estancia en Roma, «apud Petrum», («junto a Pedro»)
en la gozosa celebración de mañana y en las que la preparan —como ésta de aho-
ra— o que la acompañarán en acción de gracias, sea un motivo para que esta pe-
regrinación, en esta hora de la Iglesia y del mundo, nos confirme a todos en la
fe para el bien de la Iglesia y de las sociedades de las que procedemos, imitando
el celo apostólico y las virtudes cristianas de nuestro querido Padre San Francis-
co Coll.

En este mes del Rosario, la intercesión de María para que igual sepamos contem-
plar los misterios de gozo, dolor, gloria y luz de Jesucristo. A partir de mañana po-
dremos decir en todas las lenguas y también en la que se habla en Gombrèn y hablaba
nuestro santo: «Sant Francesc Coll, pregueu per nosaltres».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona
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Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, amb motiu de l’aniversari de la mort de Mons. Joan
Carrera i Planas. Barcelona, 17 d’octubre de 2009

Ens hem aplegat per celebrar l’Eucaristia amb motiu de l’aniversari de la mort del nos-
tre estimat Bisbe Auxiliar, Mons. Joan Carrera i Planas. Ho fem, en la intimitat dio-
cesana, en agraïment al servei constant i generós que ell ha prestat a l’Església i a la
nostra societat en moltíssims camps de l’activitat religiosa, espiritual, cultural i social.

Iniciem aquesta commemoració amb la celebració de l’Eucaristia per tal de donar
gràcies a Déu per les meravelles que va realitzar en el seu servent durant la seva vi-
da i per totes les meravelles que ell va realitzar especialment en l’exercici del seu mi-
nisteri presbiteral i episcopal.

Celebrem avui la festivitat de Sant Ignasi d’Antioquia, que succeí Pere en l’episco-
pat de l’Església antioquena, condemnat a les feres i portat a Roma on morí l’any
107. El seu desig de lliurar-se radicalment al Senyor i de trobar-se i viure en Ell per
a tota l’eternitat posa en relleu la vocació transcendent i peregrinant de la vida cris-
tiana. Aquest desig que el Senyor vingui a la nostra vida i que un dia ens cridi a la Je-
rusalem celestial dóna el to adequat a la nostra espiritualitat.

El contingut martirial es propi de la vida cristiana, perquè els cristians hem de ser tes-
timonis de Jesucrist enmig del món. L’evangelista Lluc ens ha recordat les paraules
de Jesús: «Quan us portaran a les sinagogues, als magistrats o a les autoritats, no us
preocupeu del que haureu de dir ni de com us defensareu: l’Esperit Sant us ensenyarà
aleshores el que cal dir».

El nostre estimat membre del presbiteri diocesà i Bisbe Auxiliar de la nostra Arxi-
diòcesi fou sempre un home de Déu i d’Església. Va viure la relació íntima entre el
Senyor i la seva Església, Cos Místic de Crist. Va estimar i servir l’Església, —la
seva Mare que l’engendrà a la vida nova de fill de Déu, li conferí el presbiterat i l’e-
piscopat— amb l’amor que va estimar sempre a Jesucrist el qual fou el nord de tota
la seva vida ben compromesa com a ciutadà, cristià i sacerdot de Crist.

Perquè fou un home de Déu i d’Església, va ser un home lliurat sense límits ni fron-
teres a tothom, imitant al Bon Pastor, amb un amor pastoral envers les persones i ins-
titucions, especialment els més pobres i necessitats. La seva dedicació a les realitats
eclesials, socials i culturals era conseqüència de la seva fe cristiana que havia rebut
i viscut en el si de la seva família i que ens diu que Déu ha creat l’univers i la perso-
na humana a la seva imatge i semblança, i que Jesucrist ha fundat l’Església com a
sagrament universal de salvació. És realment bonica una vida —com ha de ser la nos-
tra— plenament al servei de l’Església i del món, ja que hem estat escollits per
Crist per donar fruit abundant i un fruit que perduri.

Penso que la seva fe en Déu creador i salvador, i la conseqüent harmonia que hi ha
en el cristianisme entre l’ordre de la creació i l’ordre de la salvació, va il·luminar i
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guiar tota l’obra àmplia i rica que portà a terme el Bisbe Joan Carrera durant la seva
vida i en diversíssims camps i facetes.

La vida, del nostre germà bisbe Joan ha estat un gran bé per a moltíssimes persones
i institucions que han rebut el servei preuat del seu ministeri presbiteral que s’inicià
l’any 1954 amb l’ordenació a Montserrat i del seu ministeri episcopal des de l’any
1991 amb l’ordenació episcopal. El Senyor s’ha valgut d’ell per manifestar el seu
amor i la seva misericòrdia a una munió de germans i germanes enmig de les diver-
síssimes circumstàncies i moments de la història del nostre país. Com a home de Déu
i d’Església, molt a prop de les persones, s’ha prodigat en l’animació pastoral de
les comunitats, en l’acompanyament espiritual dels cristians, en la defensa dels drets
humans i en el diàleg fe-cultura fent present l’Evangeli en les realitats temporals. 

La seva fe cristiana i la seva vocació de pastor el van empènyer sempre a fer pre-
sent l’Evangeli i l’Església en la vida de les persones i en la identitat i la cultura de
Catalunya. Va iniciar i va promoure diverses iniciatives i institucions en el camp pas-
toral, cultural i social i ha tingut una sensibilitat molt especial pels mitjans de co-
municació fent-s’hi present amb profit i encert evangèlic. Amb aquest treball ha fet
palesa l’actitud constant de l’Església d’estimar, servir i encarnar-se al nostre poble
en bé de les persones i de les institucions cabdals. 

En l’exercici del seu ministeri va harmonitzar les responsabilitats eclesials dels laics
i dels preveres. El Papa Benet XVI diu que «l’aprofundiment harmònic, correcte i
clar de la relació entre sacerdoci comú i ministerial constitueix actualment un dels
punts més delicats del ser i de la vida de l’Església. Per un cantó, el nombre exigu de
preveres podria conduir a les comunitats a resignar-se a aquesta mancança, conso-
lant-se en el fet que aquesta mancança de sacerdots manifesta millor el paper dels
laics cristians. Tanmateix —continua afirmant el Papa— la manca de sacerdots no
justifica una participació més activa i nombrosa dels laics. En realitat, a mida que els
laics cristians prenen major consciència de les seves responsabilitats en l’Església,
més i més sobresurt la identitat específica i el paper insubstituïble del sacerdot com
a pastor del conjunt de la comunitat, com a testimoni de l’autenticitat de la fe i dis-
pensador en nom de Crist – Cap, dels misteris de la Salvació» (Visita ad limina
d’un grup de bisbes del Brasil, 17 de setembre de 2009). Sacerdots i laics realitzem
una tasca complementària i molt necessària en les comunitats parroquials i cristia-
nes. Intensifiquem aquesta col·laboració plena d’amor i de comunió en bé de l’anunci
de Jesucrist a tothom, tal com volem que sigui la nostra pastoral diocesana.

El bon testimoniatge que ens donem mútuament ens ajuda en la nostra vida cristiana
i d’una manera molt especial el testimoniatge dels sants. Tots els qui hem conegut, trac-
tat i estimat al nostre germà Joan Carrera com a sacerdot i com a bisbe, ens hem enri-
quit espiritualment amb els seus bons exemples i amb el seu ajut. En aquest any sa-
cerdotal que estem vivint, el record de la seva vida i del seu ministeri ha de contribuir
a donar gràcies a Déu pel do del sacerdoci ministerial que ell va rebre i exercí, a pre-
gar intensament per les vocacions sacerdotals que són necessàries i indispensables en
l’Església i als sacerdots ens ha d’encoratjar a viure el nostre ministeri amb l’actitud
de pau, joia i confiança per tal de sembrar més que recollir immediatament els fruits.
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En aquest mes d’octubre revivim especialment la devoció mariana del Rosari. La vi-
da del cristià ha de contemplar per tal d’imitar a Jesús en els seus misteris de goig,
dolor, glòria i llum. Que Maria ens ajudi a contemplar amb els seus ulls aquests mis-
teris de la vida del Senyor.

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en l’acte d’homenatge al beat Pere Tarrés

Col·legi d’Advocats de Barcelona, 20 d’octubre de 2009

Em plau donar les gràcies a la Fundació Albert Bonet per haver organitzat aquesta
sessió en ocasió del cinquè aniversari de la beatificació del nostre estimat Dr. Pere
Tarrés i Claret. També desitjo donar les gràcies als components de la taula, Mn. Jo-
sep M. Ballarín, Francesc Torralba, Pedro Júdez i Mn. Joan Costa, consiliari de la Fe-
deració de Cristians de Catalunya, per les seves paraules sobre el nostre beat i pel
suggestiu desenvolupament d’aquesta sessió.

Voldria subratllar l’actualitat de Pere Tarrés. La sessió que estem celebrant ja indi-
cava aquesta voluntat en parlar de «propostes de Pere Tarrés ara i aquí». Cal recor-
dar que també anaven en aquesta línia les paraules que el Papa Joan Pau II va pro-
nunciar sobre el Dr. Tarrés a l’hora de l’Àngelus resat a l’esplanada de Montorso de
Loreto, en aquell memorable 5 de setembre de 2004: «El nou beat significa un gran
honor per a la vostra terra. La seva figura com a home, metge i prevere és un exem-
ple lluminós per als cristians del nostre temps».

Amb ocasió d’aquest cinquè aniversari, l’Editorial Claret ha reeditat el llibre Glos-
ses del Dr. Tarrés. Qui s’acosta a aquests escrits seus per al setmanari Flama, de la
Federació de Joves Cristians de Catalunya, queda fortament impressionat per l’ac-
tualitat del pensament de l’autor d’aquests 166 escrits, que donaren a la Federació de
Joves Cristians el seu pensament fonamental, avui diríem que li varen aportar el seu
ideari.

Aquesta sessió d’avui ha girat entorn de tres conceptes: ideal, entusiasme i organit-
zació. A tall d’exemple i com una petita aportació a aquest homenatge a Tarrés, vol-
dria citar uns breus pensaments seus sobre aquesta trilogia de conceptes.

Sobre el concepte d’ideal, voldria dir que avui potser el podríem anomenar més aviat
espiritualitat. Tarrés mateix em sembla que ens ho indica. He escollit la glossa nú-
mero 45, que Tarrés titula «Acció Catòlica». Tarrés reflecteix el fet que el fejocis-
me fou rebut amb cert recel per l’Acció catòlica general, perquè no estava enquadrat
dins d’ella. Tarrés intenta mostrar el caràcter ortodox de la Federació com a Acció
catòlica. Escoltem Tarrés glossant unes paraules del Sant Pare Pius XI dirigint-se a
dues mil noies de l’Acció catòlica romana: «Tota la vida del cristià conscient no ha
de ser altra cosa que Acció catòlica pura. No creguéssiu pas que aquesta ha de consis-
tir únicament a realitzar gestes extraordinàries, a donar mítings i conferències, a lluir
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càrrecs que no es compleixen; ni consisteix tampoc a dir als quatre vents: “Jo, ente-
neu-hi bé, jo sóc catòlic”.» (Em permeto observar la crítica irònica que hi ha en
aquestes paraules que acabo de citar).

Però Tarrés continua expressant-se de forma més positiva: «La nostra Acció catòlica,
seguint el consell del Sant Pare, ha d’ésser intensiva i constant. Cada un dels nostres
actes, dels nostres treballs, de les empreses o negocis nostres, cada paraula, en fi, no
ha d’ésser altra cosa que una exacta expressió de la nostra acció. […] No havem d’es-
perar per exercir-la ocasions lluïdes per merèixer alabances; ans bé tenim d’aprofitar
tots els instants per fer sentir entorn nostre l’alta espiritualitat que ens anima». Ja hem
arribat al concepte que volia subratllar. Una espiritualitat sòlida. I si em permeten una
cita personal, diré que en la carta pastoral Enviats per donar fruit vaig voler titular ai-
xí un dels apartats —«Una espiritualitat sòlida»— per dir que tota acció evangelitza-
dora ha de tenir com a fonament una espiritualitat que tingui com a centre Jesucrist.

El concepte d’entusiasme es va encarnar en la mateixa persona de Tarrés, que —molts
ho recorden— el comunicava amb el seu fer i el seu parlar. Amb la seva fidelitat si-
lenciosa i de vegades amb la seva paraula abrandada. Em sembla que aquestes pa-
raules de la glossa 29 descriuen el mateix Tarrés: «L’entusiasme és una qualitat es-
sencialment indispensable en tota organització que aspiri a la conquesta de grans
masses. És vida, és amor, és audàcia, és talent, és, en una paraula, potència creado-
ra. És indispensable que els dirigents visquin un entusiasme penetrant, incisiu, tu-
multuós, i que sàpiguen portar-lo a la massa i fer-li sentir el calfred de l’emoció». Em
sembla que convindran amb mi que el Dr. Tarrés era també un molt bon psicòleg…

Quant a l’organització, en parla Tarrés sobretot en les glosses 55 i 57. En aquest
concepte, que podríem qualificar de més tècnic, ell no oblida allò que és essencial:
l’esperit. Escoltem una breu cita del que diu parlant de «La vitalitat dels grups» (que
és el títol de la glossa, en què utilitza unes imatges ben expressives i ben nostres): «El
grup no ha de viure de foc d’encenalls, sinó del caliu recobert de cendra que sap man-
tenir constant el seu escalf i que sap, però, també avivar-se i flamejar fructíferament.
Aquest caliu han de mantenir-lo tots els grups, costi el que costi.» I afegia: «Amb gran
alegria podem constatar que són en gran nombre els grups que saben cuidar-se com la
nineta dels seus ulls del foc, d’aquest foc sagrat que els dóna alè vital». Tarrés és
realista i per això escriu davant la setmana d’estudis a Barcelona de juliol de 1933
(glossa 57): «El nostre lema: organització. La nostra obra serà potent com més ben or-
ganitzada i més ben travades siguin les múltiples anelles de què es compon».

Acabo dient que, amb aquests i amb tants altres conceptes que podríem trobar en el
nostre sant prevere, queda patent que la santedat és sempre font de renovació per a
l’Església i per al món. Al Sínode Episcopal extraordinari de l’any 1985, en el 20è
aniversari de l’acabament del Concili Vaticà II, es diu això: «Els sants i les santes han
estat sempre font i origen de renovació en les circumstàncies més difícils de la histò-
ria de l’Església». I Benet XVI va dir els joves reunits a l’esplanada de Marienfeld,
prop de Colònia, en la Jornada Mundial de la Joventut de l‘any 2005: «Els sants
són els vertaders reformadors… Només dels sants, només de Déu, prové la vertade-
ra revolució, el canvi decisiu del món».
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Catalunya va tenir, durant el segle XIX, el que els nostres historiadors han descrit com
«el pas dels sants». El nostre dramàtic segle XX va tenir també el seu «pas dels sants»,
entre els quals Pere Tarrés i tants sants màrtirs, un bon grup d’ells entre els joves de
la Federació de Joves Cristians que tenen introduïda a Roma la seva causa de beati-
ficació. Aquesta és, malgrat tot, la nostra esperança per a la vitalitat cristiana de la
nostra terra en el segle que hem iniciat.

Gràcies, finalment, a tots els qui han fet possible aquesta sessió i a tots els qui hi heu
participat.

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona i president de
l’ISCREB, Dr. Lluís Martínez Sistach, en la inauguració de curs
d’aquest Institut. Barcelona 21 d’octubre de 2009

Em plau molt cloure aquest acte solemne d’inauguració del nou curs de l’ISCREB.
Any rera any el nostre Institut Superior treballa per oferir uns estudis universitaris
de teologia de qualitat als més de vuit cents estudiants que cada any es matriculen.
És una xifra molt important. Veig també amb satisfacció que està afrontant amb de-
cisió els reptes que avui té: adaptació a Bolonya, refundació, assentament dels es-
tudis.

Voldria afegir una reflexió, complementària, sobre l’aportació de l’ISCREB al ser-
vei de l’Església i de la fe. De fet, totes les esglésies i comunitats cristianes tenen una
teologia de la mediació. Però especialment l’Església catòlica i ortodoxa han de-
senvolupat una més àmplia teologia de les mediacions. En el nostre camí cap a Déu,
diem, no estem sols, sinó acompanyats de moltes maneres. No hi ha Crist sense Es-
glésia; no hi ha Església sense sagraments, sense comunió, sense ministres ordenats,
sense magisteri i, tampoc sense una reflexió adequada de la fe que professem.

En tots els símbols de la fe s’inclou l’Església. Creiem a o en Déu en el si de l’Es-
glésia; en l’Esperit present a l’Església. Creiem que existeix una Església volguda
per Déu, creiem des de l’Església (com a do de Déu) i gràcies a ella (en tant que
habitada per l’Esperit). Per tant, la fe és teologal en el seu terme final i és eclesial
en la seva forma de realitzar-se: crec des de dins de l’Església i per la fe de l’Esglé-
sia.

A aquestes reflexions sobre la mediació eclesial, en vull afegir unes altres sobre la
fe. L’acte de fe és alhora un do de Déu i un acte lliure de la voluntat. La fe és un acte
intel·lectual (creiem moguts pels motius de credibilitat no evidents, però sí raona-
bles). I és també un acte amorós, un acte voluntari, lliure. És un acte lliure d’amor.
És un acte personal i alhora mediat en tots els seus nivells per l’Església. Joan Pau II
ho resumí molt bé dient: «La fe cristiana, do gratuït de Déu, és… una opció moti-
vada i raonable; es confronta sèriament amb les exigències autèntiques de l’esperit
humà; estima la reflexió atenta i no tem el judici rigorós d’un profund examen crí-
tic» (Al Congrés Europeu de Capellans d’Universitat, maig 1998).
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És fàcil veure l’aplicació del que acabo de dir fins ara a l’ISCREB. El que ensenya
el nostre Institut ha de sorgir del més fons del cristianisme viscut en l’Església i
fer-ne una exposició que tingui estreta relació amb les persones d’avui, el seu entorn
i les seves vivències personals. El que li és propi com a institució universitària és ex-
posar aquest missatge cristià de manera sistemàtica, raonable, rigorosa. Si ho fa ai-
xí, mostrarà la raonabilitat i la credibilitat del missatge cristià, donarà un testimo-
niatge de la revelació de Déu, contribuirà a la funció mediadora de l’Església. En
definitiva, contribuirà a fer sorgir i consolidar la fe en el nostre món.

Aquestes reflexions poden ajudar a valorar la tasca que està fent l’ISCREB, de pro-
fessors i alumnes. Què bonic és el treball dels teòlegs i dels qui estudien teologia! És
un autèntic do de Déu aquest treball que es fa en aquests estudis de l’ISCREB. La
primera prioritat de la teologia és parlar de Déu. Déu, està avui, dissortadament, molt
silenciat, en la societat occidental en la qual molts viuen «com si Déu no existís». La
teologia no parla de Déu com d’una hipòtesis del nostre pensament. La teologia par-
la de Déu perquè Déu mateix ha parlat amb nosaltres. Per això, la veritable tasca de
la teologia cristiana és entrar en la Paraula de Déu, tractar d’entendre-la i fer que el
nostre món l’entengui per tal de trobar les respostes als nostres grans interrogants.

Els treballs i reflexions del recent Sínode Episcopal sobre la Paraula de Déu, sintetit-
zats en les Propostes i tot esperant l’Exhortació Apostòlica del Papa, ens han d’aju-
dar en aquest curs acadèmic per a l’estudi de les ciències religioses, i tal com hem
escoltat en la riquíssima lliçó inaugural del P. Cebrià Pifarré, unint com feien els Pa-
res de l’Església l’experiència espiritual i la reflexió teològica.

Encoratjo a tots els qui feu possible el bon treball de l’ISCREB que continueu fent-
lo amb il·lusió, esperança, competència i fidelitat a Déu i a l’Església, pensant sem-
pre que sou una mediació eclesial i que feu un servei a la fe de moltes persones.

Declaro inaugurat el curs 2009-2010 de l’Institut Superior de Ciències Religioses de
Barcelona.

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, a l’ordenació de quatre nous diaques, a la Basílica de
Santa Maria del Mar. Barcelona, 25 d’octubre de 2009

Molt estimats Joan Garcia, Ramon Batlle, Javier Palomares i Joan Balcells. Ens hem
aplegat per celebrar l’Eucaristia i l’ordenació diaconal d’aquests joves que es prepa-
ren per a esdevenir preveres. La nostra celebració ens omple de goig perquè l’Euca-
ristia és una manifestació de l’amor fins a l’extrem que ens té el Senyor, i conferir el
diaconat a quatre cristians és també expressió d‘aquest amor que el Senyor té a l’Es-
glésia, ja que els diaques es posaran plenament al servei de les comunitats cristianes.

Amb l’ordenació d’aquests diaques ens unim a la Tradició Apostòlica de l’Església. Avui,
aquesta tarda, en aquesta bellíssima Basílica de Santa Maria del Mar, farem el mateix
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que feren els Apòstols. Per tal de dedicar-se més a la pregària i a la predicació de la
Bona Nova, escolliren set varons ben vistos per tothom i amb la pregària i la imposició
de les mans —tal com faré jo com a successor dels Apòstols— aquells homes esdevin-
gueren diaques, posats al servei de les viudes i els orfes de les comunitats cristianes.

Els nostres estimats germans rebran avui aquesta ordenació diaconal —el sagrament
de l’orde— per tal que es dediquin plenament, amb radicalitat i generositat, al ser-
vei dels pobres i necessitats, i certament que no els hi mancarà feina, especialment
enmig de la crisi econòmica que estem vivint i sofrint.

Tanmateix, aquest ministeri o servei no inclou tota la tasca que l’Església els confia
amb el diaconat. El ministeri que hauran d’exercir inclou també un servei a la co-
munitat cristiana en la proclamació de l’Evangeli i en la predicació a les celebracions
litúrgiques, i a la vegada, el servei a l’altar del Cos i de la Sang de Crist i en les ce-
lebracions del baptisme i del matrimoni, fonamentalment ajudant el Bisbe i els sacer-
dots en l’exercici del nostre ministeri.

Com veiem, benvolguts, els nostres germans diaques participaran més units al mi-
nisteri dels pastors en les tres dimensions de l’Església: l’anunci de la Paraula de
Déu, la celebració de la fe i el testimoniatge de la caritat. I serà en l’exercici d’aquests
serveis que hauran d’estimar Déu i els germans i, per tant, aniran assolint la santedat
que és la primera i fonamental vocació que hem rebut tots els batejats.

El diaconat vincula els diocesans que el reben a l’Església diocesana, s’incardinen a
la diòcesi, és a dir, es posen al servei de tota l’Església diocesana en mans del bisbe
diocesà per tal d’assumir el servei que sigui més pertinent i més necessari. Això és una
expressió de l’amor del diaca a l’Església de qui ha rebut el sagrament de l’orde.

Tanmateix això és una conseqüència del que és més fonamental i està a la base de tot
en la vida cristiana: l’amor a Déu, Pare, Fill i Esperit Sant. Els nostres germans han
arribat avui aquí perquè hi ha en les seves vides una història de l’amor de Jesús a ca-
dascú d’ells, i d’ells a Jesús. S’han anat enamorant tant del Senyor que s’han lliurat
plenament a Ell, assumint joiosament el celibat que manté el seu cor indivís plena-
ment per al Senyor.

El diaconat que avui rebeu, benvolguts Joan, Ramon, Javier i Joan, no és per a vosal-
tres, sinó per als germans. És per a viure el que hem escoltat en la Paraula de Déu que
ha estat proclamada en la nostra celebració. Us caldrà ajudar, com a homes de Déu,
els vostres germans en el seu caminar i peregrinar per aquest món vers la Jerusalem
celestial, tal com ho demanà el profeta Jeremies per alliberar-se de l’exili i tornar a Je-
rusalem. Aneu proclamant la Bona Nova de Jesús, l’únic Salvador, dient a tothom en
el si de l’Església i fora: el Senyor ha salvat el seu poble i Ell és el nostre Pare.

Participeu pel sagrament que avui rebreu del servei pastoral, tot esperant esdevenir
pastors per l’ordenació presbiteral. Viviu des d’ara el que ens ha dit l’autor de la Car-
ta als Hebreus: sentiu-vos escollits d’entre els homes, per representar els homes en
el culte a Déu i ser d’alguna manera com ponts entre Déu i els homes. Acostar Déu
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als homes i els homes a Déu. I això, tot anunciant la Bona Nova de Jesús, proclamant
la Paraula de Déu que fa present el Senyor enmig dels homes, com també amb la vos-
tra caritat pastoral mitjançant la pregària per als germans i l’estimació i lliurament
especialment als més necessitats del pa material i del pa de la Paraula de Déu. Sigueu
comprensius, acollidors i compassius com ho és el Senyor.

El vostre ministeri diaconal us ha de portar a ajudar a molts cecs de la llum de la fe,
de l’amor i de l’esperança del nostre món, a imitar al cec Bartimeu de l’Evangeli d’a-
vui i a cridar com ell «Fill de David, compadiu-vos de mi», i a anar cap a Jesús per
trobar-se amb Ell. El trobament amb Jesús li dóna la llum. Benet XVI ens diu que es-
devenim cristians no per un conjunt de principis doctrinals, sinó per l’encontre amb
una Persona: l’encontre personal amb el Senyor!

El cec de l’Evangeli que demanava caritat en el camí de Jericó, a Jesús no li va dema-
nar ni or ni plata, sinó allò que només Ell podia donar-li: veure-hi! La llum dels ulls,
la llum de la fe. Benvolguts diaques, amb el vostre ministeri ajudeu a acostar-se els
homes i les dones, els grans, joves i infants a Jesús per demanar-li la llum de la fe.

Per exercir fructuosament i amb satisfacció el vostre servei diaconal acosteu-vos vos-
altres més i més a Jesús, dient-li que tingui misericòrdia i us ompli del seu amor, per-
què Ell ens ha dit que ens estima com el Pare l’estima i que som els seus amics i que
ha estat Ell qui ens ha escollit. Sí, Ell us ha escollit a vosaltres per ser diaques i més
endavant preveres i donar fruit abundant.

Nois i noies, el Senyor que també us estima així, també us ha escollit. Ja sabeu per a
què us ha escollit? Li heu preguntat quina vocació us vol donar? Acosteu-vos amb la
fe del cec de l’Evangeli i demaneu-li que us faci veure-hi. Nois, si el Senyor us crida
a la vocació sacerdotal digueu-li sí, com els vostres amics, sereu veritablement feliços.

Paraula i Vida

El futur del continent africà (04/10/09)

Del 4 al 25 d’octubre té lloc a la Ciutat del Vaticà la segona assemblea especial per a
l’Àfrica del Sínode dels bisbes. Té com a tema central aquest: «L’Església a Àfrica
al servei de la reconciliació, de la justícia i de la pau». L’ any 1994 el Papa Joan Pau II
va convocar ja una primera assemblea sinodal per a les diòcesis africanes, que va
tenir com a tema: L’Església a Àfrica i la seva missió evangelitzadora cap a l’any
2000: «Vosaltres sereu els meus testimonis».

Aquests dos esdeveniments, i altres que podríem citar, manifesten una forta preocu-
pació de l’Església catòlica per Àfrica. Però ens podem preguntar: Europa, i més en
concret la Unió Europea, ¿quina preocupació té per a aquest continent situat al sud
del nostre, tan proper geogràficament i sovint tan llunyà en l’ajut i en la solidaritat?
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Tots hem d’estar disposats a donar un cop de mà a l’Àfrica en la mesura de les nos-
tres possibilitats. La munió de missioners i missioneres que lliuren el seu temps i la
seva vida al servei del desenvolupament espiritual i social d’aquest continent fan un
treball molt preuat.

Em vénen a la memòria les crides que ha fet aquests darrers temps Benet XVI, so-
bretot en el discurs pronunciat el gener de 2007 davant els diplomàtics acreditats da-
vant la Santa Seu. I en l’exhortació apostòlica sobre el sagrament de l’eucaristia deia
el que segueix: «No podem romandre passius davant de certs processos de globalit-
zació, que amb freqüència fan créixer desmesuradament arreu del món la diferència
entre rics i pobres».

I en la recent encíclica social que ha publicat Benet XVI, en la que fa nombroses
referències a l’encíclica de Pau VI Populorum progressio, sobre el desenvolupament
dels pobles. «A més de quaranta anys de publicació de l’encíclica, vull retre homenat-
ge i honorar la memòria del gran pontífex Pau VI, reprenent els seus ensenyaments so-
bre el desenvolupament humà integral i seguint la ruta que aquests ensenyaments han
traçat, per a actualitzar-los en els nostres dies».

La distància entre rics i pobres en el món no ha disminuït en aquests quaranta anys,
sinó que ha augmentat en molts aspectes. Això representa una greu interpel·lació per
a tothom, però d’una manera especial per al nostre primer món. Sembla que, malgrat
tot, hi ha una consciència ètica i un sentit de la justícia que ens permeten esperar que
aquesta situació pugui millorar en el futur.

Per tal de poder assolir aquest desig fan falta moltes iniciatives i un esforç de solida-
ritat molt gran. És ben cert el que ha dit Benet XVI en la seva recent encíclica social:
«la societat cada cop més globalitzada ens fa més pròxims. Però no més germans.
La raó, per ella mateixa, és capaç d’acceptar la igualtat entre els homes i establir una
convivència cívica entre ells, però no aconsegueix fundar la germandat, la qual neix
d’una vocació transcendent de Déu Pare, el primer que ens ha estimat, i que ens ha
ensenyat mitjançant el seu Fill el que és la caritat fraterna» (Caritas in veritate, 19).

Cal que estiguem disposats a donar la mà al continent africà. No comencem de zero.
I són moltes les persones i les institucions que senten avui aquesta responsabilitat. El
Sínode especial per a Àfrica pot esdevenir una ocasió per a impulsar el desenvolu-
pament de l’anomenat continent de l’esperança.

† Lluís Martínez Sistach 
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Testimonis d’un estil de vida més humà (11/10/2004)

Un dels temes cabdals del Concili Vaticà II fou el que quedà plasmat en el capítol
cinquè de la Constitució sobre l’Església i que es titula «La vocació universal a la
santedat en l’Església». Aquest document, considerat com l’eix de totes les disposi-
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cions del Concili, afirma que «és evident que la crida a la plenitud de la vida cris-
tiana i a la perfecció de la caritat s’adreça a tots els fidels, de qualsevol estat o con-
dició, i amb aquesta santedat es promou, àdhuc en la societat temporal, un estil de vi-
da més humà» (LG 40).

Aquesta afirmació té una especial rellevància perquè ens recorda que la fe i la san-
tedat té uns efectes benèfics no només sobre les persones individuals, sinó també so-
bre la societat. La santedat, podríem dir, és un factor més del bé comú d’una socie-
tat. Perquè els efectes de les virtuts dels sants i les santes no es queden reclosos a
l’interior de les seves consciències sinó que s’expandeixen benèficament cap a tota
la societat en què ells viuen i a tots aquells grups humans als que poden arribar
amb la continuïtat de les obres creades per ells.

Els sants són els millors testimonis de la fe, però alhora són també uns grans bene-
factors de la humanitat. Aquesta constatació es compleix admirablement en els deu
sants i santes que Benet XVI canonitza aquest diumenge, quatre dels quals són més
propers i coneguts entre nosaltres.

Recordem-los breument. Joana Jugan (1792-1879) visqué en la França posterior al
terratrèmol de la Revolució. Enmig de no poques dificultats i tribulacions posà en
peu la congregació de les Germanetes dels Pobres, que actualment tenen obertes
cases d’acolliment per als ancians i ancianes en els cinc continents, oferint escalf i
atenció als més necessitats. Amb les seves residències a Barcelona elles fan més
humans els darrers anys de moltes persones ancianes de casa nostra.

L’actitud benèfica del pare Damià de Veuster (1840-1889) entre els leprosos de l’illa
de Molokai excel·leix per la seva claredat. Ell es fa pròxim dels leprosos i demana
anar a viure amb els afectats per aquesta malaltia, aleshores considerada inguarible,
a aquesta illa del Pacífic. La seva solidaritat el va portar a compartir amb ells la ma-
teixa dolença. Era sacerdot de la congregació dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria
(Picpus), presents també amb el seu apostolat actualment a la nostra ciutat de Bar-
celona.

El pare Francesc Coll i Guitart (1812-1875), fill de Gombrèn, a la comarca del Ripo-
llès, fou un dominic català que visqué el drama de l’exclaustració. Però aquest fet no
va poder limitar el seu impuls apostòlic. El pare Coll és un missioner en la Catalu-
nya del segle XIX, al costat de Sant Antoni Maria Claret, de qui fou company i amic.
En les seves missions per les comarques catalanes va veure el greu problema de l’e-
ducació de la joventut, sobretot de les noies, i per elevar el seu nivell cultural i for-
matiu fundà les religioses Dominiques de l’Anunciata, que continuen aquesta missió
de promoció de la dona jove i treballadora.

He deixat per al darrer lloc l’esment del nou sant Rafael Arnáiz Barón (1911-1938).
Morí jove, als 27 anys. Havia estudiat arquitectura i va voler ser monjo a la Trapa
de San Isidre de Dueñas (Palència). Sentí la vocació de lliurar-se totalment a Déu
en el retir, el silenci i la pregària per l’Església i pel món. Avui, el germà Rafael és
un gran testimoni de santedat per als joves cristians i s’ha pensat a fer-lo patró de la
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propera Jornada Mundial de la Joventut, que el Sant Pare presidirà a Madrid l’estiu
de l’any 2011. La seva vocació ens diu que la primacia de Déu i el lliurament total
a ell obre sempre en el món un horitzó de sentit de la vida i d’esperança en qualse-
vol situació. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Anunciar arreu la Paraula de Déu (18/10/09)

L’Església ha de ser sempre missionera, perquè existeix per evangelitzar. Aquesta és
la seva raó de ser. Avui aquesta tasca essencial de l’Església és molt necessària i ur-
gent. Joan Pau II ho deia fa uns anys en una encíclica sobre les missions, fent aques-
ta observació: «Tres quartes parts de la humanitat —formades la majoria per joves—
no coneixen Jesucrist ni el seu programa de vida i de salvació per a l’home». El nom-
bre dels qui encara no coneixen Jesucrist ni formen part de l’Església augmenta cons-
tantment, perquè la humanitat va augmentant també en nombre. És ben evident,
doncs, la urgència de la missió.

L’evangelització s’ha de realitzar arreu. Tanmateix, avui, amb motiu del Domund, la
Jornada Mundial per a les Missions ens fa pensar més concretament en l’anunci de
Jesucrist en els països on són enviats els missioners.

La universalitat de la salvació no significa que sigui concedida només als qui, d’u-
na manera explícita, creuen en el Crist i han entrat en l’Església. Si es destina a tot-
hom, la salvació ha d’estar de debò a disposició de tothom. El Concili Vaticà II afir-
ma que «Crist morí per tothom, i la vocació suprema de l’home en realitat és una
sola, és a dir, la divina. Per això hem de creure que l’Esperit Sant ofereix a tothom la
possibilitat que, en la forma que només Déu coneix, s’associïn al misteri pasqual».

Cal recordar aquelles paraules de sant Pau que fan referència directa a la missió i
als missioners: «Com podran invocar Déu sense haver-hi cregut? I com podran creu-
re en Ell sense haver-ne sentit parlar?». Els missioners són necessaris, i és una vo-
cació que demana molta generositat i confiança en Déu. Avui l’Església continua en-
viant missioners i missioneres per tal que anunciïn ben explícitament Jesucrist, Déu
i home, mort i ressuscitat, salvador de tots els homes i dones.

El lema del Domund d’enguany és aquest: «La Paraula de Déu, llum per als pobles».
La Paraula de Déu és un bé per a tots els homes que l’Església no ha de conservar
només per a si mateixa, sinó que ha de compartir amb alegria i generositat amb tots
els pobles i totes les cultures, perquè també ells puguin trobar en Jesucrist el camí, la
veritat i la vida.

El recent Sínode episcopal sobre la Paraula de Déu «reafirma la urgència de la mis-
sió ad gentes també en el nostre temps». Es tracta d’un anunci de la Paraula de Déu
que ha de ser explícit, fet no sols dins les nostres esglésies, sinó a tot arreu, i ha de
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ser acompanyat pel testimoni coherent de vida, la qual fa evident el contingut i el re-
força. 

Participar en la missió de l’Església és un deure de tots els cristians. Tanmateix, és el
fet de contemplar Jesucrist, el primer i més gran missioner, el que ens transforma
en missioners a casa o arreu del món. Ens fa prendre consciència de la voluntat de
Jesús de donar la vida eterna, tal com ho recorda l’apòstol Pau: «Déu volgué que tots
els homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat». El Papa 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».

Aquesta passió per Jesucrist suscitarà en l’Església una nova acció missionera que
no podrà ser delegada a uns pocs especialistes, sinó que acabarà per implicar la res-
ponsabilitat de tots els membres del poble de Déu, perquè qui ha trobat veritablement
el Crist no pot retenir-lo per a si mateix: ha d’anunciar-lo.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

La proposta de la fe (25/10/09)

Ens cal assumir plenament que la situació com a Església, en aquest començament
del segle XXI, és de missió. El futur de les nostres Esglésies d’Europa té un nom:
cal fer una acció pastoral missionera i evangelitzadora. 

Si és veritat que l’acció de l’Església ha de ser sempre evangelitzadora, avui encara
és més necessari i urgent que ho sigui realment, tenint en compte la realitat del nos-
tre Occident europeu i concretament de casa nostra. Estem en una societat plural en
la qual, en l’aspecte religiós, es dóna una actitud força generalitzada d’increença i
d’agnosticisme. Estem davant d’un allunyament cada vegada més radical de la fe
i del 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 —que algú ha qualificat com d’una apostasia silencio-
sa- no ens podem deixar endur per la desesperança i la passivitat. Ens cal retrobar
els fets i els continguts originaris de la nostra fe. En aquest sentit és molt il·lustra-
tiva aquesta afirmació del llibre dels Actes dels Apòstols que descriu sintèticament
la vida de les primeres comunitats cristianes: «Tots eren constants a escoltar l’ense-
nyament dels apòstols i viure en comunió fraterna, a partir el Pa i a assistir a les pre-
gàries» (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 eucarística; i
viure en la comunió, en el sentit de crear un estil de vida fraternal a l’interior de les
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comunitats i també en el sentit de fer uns actes de solidaritat efectiva amb els po-
bres i marginats de cada lloc i de cada temps.

En aquest món nostre, que és en part creient i en part no creient, els cristians no
hem d’imposar la fe, però no podem deixar de proposar-la. Amb paraules i amb les
obres com les que he esmentat. 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 dó-
na Jesucrist. 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 vida». Aquesta
persona és Jesucrist.

Aquestes reflexions estan a l’origen del programa per als dos propers anys de la diò-
cesi de Barcelona. Hem preparat el que anomenem el Pla Pastoral Diocesà. Respon
al propòsit de fer una acció pastoral decididament evangelitzadora i missionera.
I també proposa uns objectius o unes accions concretes que són com una concreció
actual de la manera de viure de les primeres comunitats cristianes. Aquests tres ob-
jectius prioritaris es poden resumir així: fer de la Paraula de Déu el centre i l’aliment
espiritual de les nostres comunitats; crear un clima de comunió afectiva i efectiva tant
a l’interior de cada comunitat, acollint de manera especial els immigrants que com-
parteixen la nostra fe; i expressar amb unes ajudes concretes la solidaritat dels cris-
tians amb els qui pateixen per situacions de pobresa i marginació, en especial a
causa de l’actual crisi econòmica. Aquest és, doncs, el nostre projecte col·lectiu com
a Església diocesana de Barcelona per al futur immediat. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Declaracions al setmanari 
«Catalunya Cristiana»

«La defensa de la vida és expressió de la humanització i civilització d’un poble.»

Després de presidir la solemne eucaristia de la festivitat de la Mare de Déu de la
Mercè, el Sr. Cardenal Arquebisbe va fer aquestes declaracions al setmanari «Cata-
lunya Cristiana»:

—Durant l’homilia, vostè ha manifestat davant de les autoritats polítiques la seva
tristesa pel projecte de reforma de la llei de l’avortament.

He manifestat davant de la ciutat de Barcelona i del conjunt de la societat la meva
gran tristesa perquè està en joc la vida humana, que és el valor més important i que
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és anterior a la mateixa societat i, evidentment, a l’Estat i a l’Administració. El
grau d’humanitat i de civilització d’un poble es veu i es caracteritza pel respecte, la
defensa i la tutela de la vida humana des del primer moment de la seva concepció i
fins a la seva mort natural. Qualsevol ésser engendrat és un ésser humà que té la dig-
nitat de la persona humana i és estimat per Déu Nostre Senyor. Per això he demanat
que quan estan en joc drets fonamentals la societat expressi el seu parer i pugui em-
prar tots els mecanismes de reflexió i de decisió. A més, el respecte a la vida har-
monitza plenament amb el precepte constitucional de la nostra Carta Magna que pro-
clama que «tots tenen dret a la vida».

—També s’ha referit als quatre milions d’aturats que hi ha l’Estat espanyol i ha
demanat una vegada més la col·laboració de totes les entitats i institucions per tal
de superar l’actual crisi econòmica.

La xifra és alarmant i també són alarmants les conseqüències per a les persones,
les famílies i les institucions, la societat, l’Església i el món. Comprenc que la cri-
si és universal, però sí que he demanat que tots plegats treballem més conjunta-
ment perquè és un problema de primera magnitud i és una qüestió d’Estat. Tam-
bé he demanat que tots visquem amb més austeritat i sobrietat, no únicament en
solidaritat amb els que ho fan per necessitat, perquè no tenen béns suficients, si-
nó també com una conversió personal i perquè canviem de criteris en ordre a can-
viar de sistema econòmic mundial. La crisi econòmica és en el fons una crisi de
valors.

—¿Quina és la importància avui dia del treball dels mercedaris?

Fan un treball importantíssim en la pastoral penitenciària. És un carisma que l’han
actualitzat i que és molt necessari. Hem de pensar avui dia en tants germans nostres
que es troben reclosos a les presons de Catalunya i d’arreu. No hem d’oblidar que
són membres de la nostra societat i per això hauríem de procurar-los una reinserció
positiva.

—No podem evitar de preguntar-li finalment per la Sagrada Família i per la visita
dels cinc magistrats de l’Audiència Nacional. Què va passar?

No va passar res. Com a president que sóc del Patronat de la Construcció del Temple
de la Sagrada Família i també com a cardenal de Barcelona, m’interesso i segueixo
el procés de construcció del temple així com, evidentment, la seva seguretat. Com
que sabia que vindrien els magistrats de l’Audiència Nacional per fer unes prospec-
cions, vaig pensar que si entraven al temple seria positiu que els donéssim la ben-
vinguda. No volia res més que donar-los la benvinguda, ja que em semblava que
era simplement una Qüestió de cortesia. No van poder venir perquè tenien molta fei-
na i, com que no van entrar, no els vaig poder saludar. Però de cap manera no va
haver-hi mala intenció.
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Declaraciones del cardenal arzobispo 
de Barcelona a «La Vanguardia»

El cardenal Lluís Martínez Sistach confiesa sobre la ministra Bi-
biana Aido: «La conozco muy poco, pero lamento que haya prepa-
rado la reforma de la ley del aborto»

—El episcopado ¿propone su postura contra esta ley y el aborto, o más bien la impone?

Proponer el mensaje gozoso y positivo de la fe y del humanismo cristiano no es
ninguna imposición. La verdad de su contenido se impone por si misma. Nuestra pro-
puesta obedece al convencimiento de que su contenido es un bien para la persona hu-
mana y la sociedad. Esta propuesta apela al valor trascendente de la persona y salva
la sociedad del riesgo de un pensamiento único. Nuestro amor a los demás nos im-
pele a hacerles participantes de lo que da sentido pleno a nuestra vida.

—Usted plantea proponer la fe con «palabras y obras». ¿Alude a la manifestación
del 17 de octubre en Madrid impulsada por algunas entidades católicas?

No necesariamente. Significa que el hombre contemporáneo da más importancia a las
obras que a las palabras. Hay que evitar el divorcio entre lo que los cristianos creemos
y vivimos. Este divorcio, según el Vaticano II, es una de las causas del ateísmo y del ag-
nosticismo de hoy. La fe y la antropología cristianas valoran la vida humana desde el
primer momento de su concepción hasta la muerte natural como un don precioso de
Dios. En coherencia, los cristianos hemos de defender y proteger la vida con todos los
medios éticos y legítimos. Un medio legítimo es, sin duda, la manifestación del día 17.

—Otros sectores católicos no van a estas manifestaciones.

Los cristianos defendemos la vida humana. Puede defenderse de muchas maneras.
La manifestación del día 17 convocada por asociaciones cristianas es una forma
que tienen los ciudadanos de defender la vida humana y mostrar el desacuerdo con
el proyecto de ley de reforma de la regulación del aborto. Ante opciones legislativas
que afectan a los derechos humanos, toda la sociedad debe manifestar su parecer y
emplear todos los mecanismos de reflexión y decisión que tiene una sociedad de-
mocrática. Tratándose de la defensa de la vida, esta manifestación está abierta a
creyentes y no creyentes. El gobierno, que ha de buscar el bien común, ha de escu-
char estas voces con atención y valorar debidamente todos los pareceres, mucho más
cuando está en juego la vida humana, el primero de los derechos fundamentales.

—¿Cuál es su agenda para el próximo día 17?

Desde hace mucho tiempo tengo llena mi agenda este 17 de octubre con diversos ac-
tos pastorales. Entre ellos, la conmemoración, en Barcelona, del primer aniversario
de la muerte de monseñor Joan Carrera que fue mi obispo auxiliar.
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—Se ha referido a la antropologia cristiana. ¿Por qué sectores que no la compar-
ten tienen que aceptar sus postulados?

Pero, ¿por qué no han de aceptar estos postulados si su contenido es de pleno respeto,
defensa y tutela de la vida humana? Está en juego la vida, el contenido más capital del
bien común de la sociedad. El derecho a la vida es un derecho previo al Estado, que
éste ha de respetar. De lo contrario caemos en un positivismo jurídico que no ofrece nin-
guna garantía para el reconocimiento y la defensa de los derechos fundamentales de la
persona. Hoy se redescubre el valor y la función de la ley natural objetiva inscrita en el
corazón del hombre y en la naturaleza de las cosas, punto de referencia normativa para
la legislación. Aquellos postulados en defensa de la vida y contra el aborto armonizan
plenamente con la Constitución que proclama que «todos tienen derecho a la vida».

—¿Qué postura adoptará el episcopado si la ley es definitivamente aprobada?

Si se da esta lamentable y dolorosa realidad, la Iglesia continuará proclamando el va-
lor incondicional y la grandeza de la vida humana y, en consecuencia, el rechazo del
aborto. Esta ha sido una práctica constante. El mensaje del Evangelio de Jesús es
un canto a la vida, al amor y a la libertad auténtica. La Iglesia es madre y maestra.
Como maestra, recuerda el mensaje maravilloso de que la vida es de Dios, que él nos
da el mandato de «no matarás» y que el nasciturus desde el primer momento de su
concepción es un ser humano con la dignidad de la persona, amado por Dios y que
tiene el derecho a nacer. 

—Una mujer que aborta ¿ha de ser objeto de condena o de misericordia por parte de
la Iglesia?

Ha de ser objeto de misericordia y de acogida maternal por parte de la Iglesia. Los
psiquiatras conocen bien el trauma que queda para toda la vida en la mujer que ha
decidido abortar, ya que contradice su innato sentido maternal como fuente de vida.
Decía antes que la Iglesia es madre y continuará perdonando y acogiendo maternal-
mente a las mujeres que han abortado. Ayudará a las embarazadas para que no se
vean obligadas a abortar por falta de medios y de acogida. Hay congregaciones re-
ligiosas y ONG que realizan un trabajo encomiable en este sentido.

—¿No puede la nueva ley reducir los abortos y controlar mejor los clandestinos?

Con este proyecto no cabe esta posibilidad. Todo lo contrario. Si el número de abor-
tos en España es muy elevado con la actual regulación —seguramente mucho más de
lo que dicha regulación vigente permite—, de aprobarse este proyecto aumentará mu-
chísimo el número de abortos. Porque dicho proyecto concede la libertad de abortar
hasta las 14 semanas de embarazo. Es el reconocimiento legal del derecho al aborto,
lo cual es una aberración, porque sería el derecho a impedir el nacimiento del aún no
nacido, a quitarle la vida. Esto no es ni puede ser un derecho. Además, este proyec-
to permite abortar hasta las 22 semanas si se dan unos supuestos de hecho e, inclu-
so, a partir de este período. Es incomprensible que se permita abortar a una adoles-
cente de 16 años sin autorización de sus padres

558 [30] octubre - BAB 149 (2009)

01 Prelat  23/11/09  11:56  Página 558



—Pero se quiere dar respuesta a un problema humano y social.

Este proyecto contribuye a la deshumanización de la sociedad al no dar la protección
debida a seres inocentes e indefensos. Ante la realidad de los embarazos no desea-
dos, la sociedad y la legislación han de ofrecer una auténtica y sólida formación se-
xual a los adolescentes y jóvenes y toda la ayuda y protección necesarias a las mu-
jeres embarazadas.

—¿Con actuaciones del Gobierno, como ésta, se incrementa el anticlericalismo?

Es difícil contestar. Quizás, sí. Algunas reformas legislativas tocan aspectos muy im-
portantes para la vida de las personas y la configuración de la sociedad. El episco-
pado da su juicio crítico y puede parecer a la opinión pública como si dificultamos
el progreso.

—Otro punto de fricción fue la Cope. Usted pidió cambios. ¿Cómo lo contempla ahora?

Por lo poco que puedo oírla, pienso que sus programas respetan hoy el ideario de es-
ta cadena.
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Secretaria General

Ordenacions sagrades

Confereix l’Emm. i Rvdm. Sr. Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Bar-
celona a la Basílica parroquial de Santa Maria del Mar de Barcelona.

Diaconat:
Joan Balcells Sintes
Ramon Batlle i Tomàs
Joan Garcia De Mendoza Esteban
Francisco Javier Palomares Peña, O de M

Nomenaments parroquials

Mn. Santiago Bueno Salinas, rector de la parròquia de la Mare de Déu de Núria de
Barcelona.

P. Emili Coll Bucher, TOR, rector de la parròquia de Sant Joan de Mata de Barcelona.

P. Mariano Sánchez Andrés, B, rector de la parròquia de Sant Joan Baptista de Sant
Adrià de Besós.

P. José Miguel Sánchez Florido, CM, rector de la parròquia de Sant Sever i Sant Vi-
cenç de Paül de Barcelona.

Mn. Joaquim Vidal Artés, rector de la parròquia de Santa Maria de Badalona.

P. Lluís Araiz Churio, SDB, administrador parroquial de la parròquia de Santa Ber-
nardeta de Barcelona.

P. Joaquim Querol Carceller, Sch P, administrador parroquial de la parròquia de Sant
Marc de Barcelona.

P. Julià Beretta Tarenghi, B, vicari de la parròquia de Sant Joan Baptista de Sant
Adrià de Besós.
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Mn. Carles Mas de Xaxars Gassó, adscrit a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort
de Barcelona.

Mn. Vicenç Mira Massaguer, adscrit a la parròquia de la Sant Josep de Mataró.

Rvd. Sr. Ramon Batlle Tomàs, diaca adscrit a la parròquia de Sant Josep de Ma-
taró.

Rvd. Sr. Joan Garcia de Mendoza Esteban, diaca adscrit a la parròquia de Verge de
la Pau de Barcelona.

Mn. Ignasi Torrent Portabella, diaca adscrit a la parròquia de Santa Maria de Bada-
lona.

Nomenaments no parroquials

Mn. Ignasi Mora Terrats, arxiprest de l’Arxiprestat de Catedral
Mn. Joan Cabot Barbany, arxiprest de l’Arxiprestat de Rambles Poble Sec
Mn. Saturnino Rodríguez Rodríguez, arxiprest de l’Arxiprestat de Sant Josep
Oriol
Mn. Ramon Corts Blay, arxiprest de l’Arxiprestat de la Puríssima Concepció
Mn. Lluís Bonet Armengol, arxiprest de l’Arxiprestat de Sagrada Família
Mn. Manuel Seliva Ponce, arxiprest de l’Arxiprestat de Sant Martí
Mn. Francesc Romeu Torrents, arxiprest de l’Arxiprestat de Poblenou
Mn. Josep Enric Roig Sansegundo, arxiprest de l’Arxiprestat de Provençals
Mn. Joan Cuadrench Aragonès, arxiprest de l’Arxiprestat de Trinitat-Roquetes
Mn. Jordi Carreter Cambra, arxiprest de l’Arxiprestat d’Horta
Mn. Jordi Cussó Porredón, arxiprest de l’Arxiprestat de Guinardó
Mn. Àngel Eugeni Pérez Sánchez, arxiprest de l’Arxiprestat de Vall d’Hebron
Mn. Francesc Gimeno Piñol, arxiprest de l’Arxiprestat de Vilapicina
Mn. Joan Torrent Tusell, arxiprest de l’Arxiprestat de Gràcia
Mn. Josep Ramon Pérez Sánchez, arxiprest de l’Arxiprestat de Sant Gervasi
Mn. Pere Montagut Piquet, arxiprest de l’Arxiprestat de Sarrià
Mn. Josep Hortet Gausachs, arxiprest de l’Arxiprestat de Sants la Marina
Mn. Josep Murillo Tejada, arxiprest de l’Arxiprestat de la Torrassa Collblanc
Mn. Agustí Moreno González, arxiprest de l’Arxiprestat de l’Hospitalet de Llo-
bregat
Mn. Antoni Casas Miguel, arxiprest de l’Arxiprestat de Cornellà de Llobregat
Mn. Alfred Valladares Retamero, arxiprest de l’Arxiprestat de Badalona nord
Mn. Agustí Viñas Rexach, arxiprest de l’Arxiprestat de Gramenet
Mn. Felip Juli Rodríguez Piñel, arxiprest de l’Arxiprestat de la Cisa
Mn. Jordi Espí Vives, arxiprest de l’Arxiprestat de Mataró

Mn. Ramon Mor Balaguer, agent de pastoral en el Servei religiós de l’Hospital de
Bellvitge

02 Secret General  23/11/09  11:56  Página 561



562 [34] octubre - BAB 149 (2009)

Fr. José Juan Galve Ardid, OM, capellà del Centre Penitenciari d’homes (Model)
de Barcelona.

Mn. Jordi Farré Muro, Consiliari de la Germandat de la Mare de Déu de la Mercè.

P. Enric Puig i Jofra, sj, Consiliari general de l’Institut Pere Tarrés d’Educació en
l’Esplai-Fundació Pere Tarrés, per quatre anys

Cartes

Carta del Secretari general i Canceller sobre el sistema Intranet

Benvolguts preveres i diaques:

Com alguns ja sabeu, s’han produït alguns canvis en el sistema de la Intranet de l’Ar-
quebisbat de Barcelona. 

Tot i que les novetats més importants afecten el sistema de gestió parroquial, també
es poden oferir noves prestacions, no només a les parròquies, sinó també als preve-
res i diaques diocesans, extradiocesans i religiosos que treballen al servei de l’Arxi-
diòcesi.

El sistema Intranet, al qual podeu accedir des del web de l’Arquebisbat (www.arqbcn.cat /
secció «entrar intranet»), us proporciona un servei de correu electrònic (exemple@
arqbcn.cat) des del qual també es pot accedir a una sèrie de «carpetes públiques»
en les quals les diferents institucions diocesanes «pengen» les seves informa-
cions.

Aquest servei és gratuït, i qui encara no en disposi pot sol·licitar-lo a la Secretaria Ge-
neral de l’Arquebisbat (Tel. 932 701 012 - Fax. 932 70303 - email: guia@arqbcn.cat),
que, a través del Departament d’Informàtica, us proporcionarà el vostre nom d’usuari
i contrasenya (password) per poder accedir a l’esmentat servei de correu electrònic
i carpetes públiques (intranet).

Amb la meva salutació cordial,

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari General i Canceller

Barcelona, 8 d’octubre de 2009
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Carta del Secretari general i Canceller sobre la peregrinació de pre-
veres a Roma amb motiu de l’Any Sacerdotal

A tots els preveres de l’Arquebisbat

Assumpte: anunci d’una propera peregrinació de preveres a Roma amb motiu
de l’Any Sacerdotal

Benvolguts, Déu vos guard,

Per indicació del Sr. Cardenal Arquebisbe, us trameto el programa adjunt de la Tro-
bada Internacional de Sacerdots que, sota el lema «Fidelitat de Crist, fidelitat del sa-
cerdot», tindrà lloc a Roma del nou a l’onze de juny de 2010, amb motiu de la cele-
bració de l’Any Sacerdotal.

Qui vulgui assistir-hi té la possibilitat de reservar-se les dates que figuren al pro-
grama. Més endavant us farem arribar la informació concreta amb els preus,
terminis d’inscripció i altres detalls del pelegrinatge que l’Arquebisbat està orga-
nitzant per tal que els preveres de l’arxidiòcesi de Barcelona hi participem conjunta-
ment.

Amb la meva salutació cordial,

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 16 d’octubre de 2009

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques,
membres del Consell Pastoral Diocesà i dels consells parro-
quials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de
religió i dirigents de moviments, associacions i altres entitats
diocesanes

Benvolguts i benvolgudes, Déu vos guard,

Per indicació del Sr. Cardenal Arquebisbe us anunciem que ja ha estat publicada l’e-
dició impresa del Pla Pastoral Diocesà 2009-2011 «Anuncieu a tothom l’Evangeli».

S’ha preparat també una edició en castellà. De totes dues versions, se n’ha fet
una edició prou àmplia com perquè pugui arribar a tothom per tal que es conver-
teixi en eina de treball pastoral. Sapigueu que a la Secretaria General de l’Arque-
bisbat us podem facilitar tants exemplars com us calgui per difondre aquesta pu-
blicació.
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Us recordo que totes dues versions del text del nou Pla Pastoral Diocesà continuen
disponibles en edició electrònica a la pàgina web de l’Arquebisbat (www.arqbcn.cat).

Amb la meva salutació cordial,

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 22 d’octubre de 2009

In pace Christi

Mons. Joan Martí Alanis, arquebisbe-bisbe emèrit d’Urgell

L’arquebisbe-bisbe emèrit d’Urgell, Mons. Joan Martí i Alanis, va morir el diumen-
ge 11 d’octubre al matí en la pau de Crist, a Barcelona, a l’Hospital de Nostra Senyo-
ra de l’Esperança.

Mons. Joan Martí nasqué a Milà (Alt Camp), el 29 de novembre de 1928. Cursà
els estudis eclesiàstics al Seminari de Tarragona (1939-1951) i va cursar la llicen-
ciatura en Humanitats Clàssiques a Salamanca (1951-1954). Va ser destinat al
Col·legi de la Mare de Déu de la Mercè de Montblanc, del qual fou nomenat di-
rector l’any 1957. Aquell mateix any va obtenir el diploma de llengua francesa a
la Sorbona, i el 1959 el de llengua anglesa a l’Oversea Language Scholl de Lon-
dres. El 1966 fundà el Col·legi menor de Sant Pau del Camp de Mart de Tarrago-
na, del qual fou nomenat director. També va ser nomenat director tècnic dels estu-
dis de batxillerat del Seminari, Vicari episcopal d’Ensenyament i Doctrina de la Fe
(1969-1971) i vicepresident dels patronats de les Escoles de Suburbis de Tarra-
gona i Reus.

El 25 de novembre de 1970 va ser nomenat bisbe d’Urgell i rebé l’ordenació epis-
copal el 31 de gener de 1971 a la catedral de la Seu d’Urgell. El mes de març del ma-
teix any va prendre possessió del Coprincipat d’Andorra. Des de l’any 1975 fins al
1977 va ser administrador apostòlic del bisbat de Solsona.

Al llarg d’aquests anys de canvis profunds, es va dedicar a reordenar el Bisbat
d’Urgell d’acord amb els nous temps. El seu pontificat s’emmarcà plenament
dins del procés de transformació econòmica i social del món rural —majoritari
a la diòcesi— i que afecta la vivència religiosa, les celebracions i els serveis
eclesials.

La seva activitat pastoral es va caracteritzar per la capacitat organitzadora i per l’im-
puls donat a la corresponsabilitat eclesial. Des de primera hora, va crear o revifar els
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diferents òrgans auxiliars de la pastoral assenyalats pel Concili Vaticà II i pel Codi
de Dret Canònic de 1983. Van ser constants les visites pastorals, tan regulars com
ocasionals, que va fer a les parròquies de la diòcesi.

La seva producció escrita ha estat abundosa. Destaquen els seus escrits sobre els pro-
blemes del món rural, sobre Europa i sobre l’Església local. Seguia molt vivament
l’actualitat i els darrers anys col·laborava regularment al setmanari Catalunya Cris-
tiana i era col·laborador de diversos diaris, com Diari d’Andorra, l’Avui i La Van-
guardia. Era acadèmic honorari de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant
Jordi (Barcelona 1990) i participà en diverses iniciatives per a la promoció de la llen-
gua catalana. Per honorar la memòria dels preveres assassinats en la persecució re-
ligiosa de 1936, afavorí la publicació del Martirologi diocesà (1975) i d’un grup
d’ells va obrir i culminà el procés de beatificació (1993).

El 1972 creà la revista diocesana Església d’Urgell. Al 1977, amb la col·laboració
d’un grup d’estudiosos, creà la Societat Cultural Urgel·litana, que a través del seu
òrgan, l’anuari Urgelia, fomenta l’estudi i la divulgació del patrimoni cultural de la
diòcesi. També va promoure la creació del Full Dominical per a la diòcesi i la crea-
ció d’una emissora de ràdio diocesana, Ràdio Principat, que col·labora estretament
des dels seus inicis amb Ràdio Estel.

Com a Príncep d’Andorra, càrrec inherent a la seu urgellesa, va vetllar pel manteni-
ment i la promoció de la sobirania del Principat i per la protecció dels drets hu-
mans. Va afavorir la modernització de les institucions, tasca que va culminar el 1993
amb l’aprovació d’una nova Constitució per a Andorra.

A la Conferència Episcopal Espanyola va ser membre del Comitè Executiu, presi-
dent de la Comissió Episcopal de Migracions i de la Comissió Episcopal de Mit-
jans de Comunicació Social. L’any 1989 va ser nomenat també membre del Pontifi-
ci Consell de les Comunicacions Socials. A la Conferència Episcopal Tarraconense
va ser responsable de Missions.

El 25 de juny de 2001, va rebre de la Santa Seu el nomenament d’arquebisbe ad per-
sonam, en reconeixement als seus treballs com a Copríncep d’Andorra i a la seva tra-
jectòria personal i eclesial. El 12 de maig de 2003, el Sant Pare Joan Pau II acceptà
la seva renúncia al govern pastoral de la diòcesi per edat. Des d’aleshores residia a la
Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol, a Barcelona, i participava en les princi-
pals celebracions religioses de l’any i en els esdeveniments principals de la nostra
diòcesi, fent, al mateix temps diversos serveis pastorals sacerdotals a les diòcesis
de Tarragona i de Barcelona. A la Residència Sacerdotal va celebrar-se una missa
exequial el dimarts 13 d’octubre a les 11h, presidida per Mons. Pere Tena i concele-
brada amb els mossens de la casa.

La missa exequial en sufragi de la seva ànima i l’enterrament varen celebrar-se a la ca-
tedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell, seu que ell va regir durant 32 anys, el dia 14
d’octubre, a dos quarts de dotze del matí. El nostre Arquebisbat va estar representat pel
nostre cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, acompanyat d’un grup de pre-

02 Secret General  23/11/09  11:56  Página 565



566 [38] octubre - BAB 149 (2009)

veres i diaques. La celebració fou presidida per l’antic bisbe auxiliar de Barcelona i ara
bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives i Sicília, que va acom-
panyar personalment el seu antecessor a la seu d’Urgell durant la seva darrera malaltia
i en els mateixos moments del seu traspàs a la vida eterna. Que reposi en la pau de Crist.

Religioses difuntes

Germana Francisca Jiménez Pérez, de la Congregació de les Missioneres Germanes
de Betània, va morir el 21 de setembre de 2009, als 83 anys d’edat i 62 de vida reli-
giosa.

Germana Maria Francesca Molas Aguilar (Dolors), de les Germanes Franciscanes de
la Nativitat de Nostra Senyora (Darderes), va morir el 30 de setembre de 2009, als 91
anys d’edat i 74 de vida religiosa.

Germana Maria Inés Santamaria Arroyo, de les Germanes Franciscanes de la Nati-
vitat de Nostra Senyora (Darderes), va morir el 17 d’octubre de 2009, als 79 anys d’e-
dat i 59 de vida religiosa.
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Consell Episcopal

Reunió del Consell Episcopal amb els arxiprestos,
delegats diocesans i responsables de secretariats 

i comissions de l’Arquebisbat 

El dilluns 26 d’octubre, a la sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona, so-
ta la presidència del Sr. Cardenal Arquebisbe i del Sr. Bisbe Auxiliar, es varen reunir
els arxiprestos en la primera reunió després de la renovació d’aquest col·lectiu que
havia esgotat el període pel qual foren nomenats. També varen ser presents a la reu-
nió els Vicaris Episcopals i el Secretari General i Canceller, així com els delegats dio-
cesans i els responsables de secretariats i de comissions diocesanes. Actuà com a mo-
derador el Vicari Episcopal Mn. Salvador Bacardit. 

L’objectiu principal d’aquesta reunió conjunta d’arxiprestos i delegats amb el Con-
sell Episcopal fou l’impuls de l’inici de l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà per al
bienni 2009-2011 Anuncieu a tothom l’Evangeli.

Amb la convocatòria de la reunió, el Secretari General i Canceller envià, el dia 8 de
setembre, una carta a tots els convocats, amb el text fotocopiat del nou Pla Pastoral.
El dia de la reunió es va posar a la disposició dels reunits exemplars de l’edició de-
finitiva en català i en castellà. Així mateix, el text es publica en el Butlletí de l’Ar-
quebisbat del mes de setembre i es pot descarregar de la pàgina web de l’Arquebis-
bat (www.arqbcn.cat) en format electrònic.

1. Pregària inicial i salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe

La reunió començà amb la pregària de Tèrcia i amb les paraules de salutació del Sr. Car-
denal que donà les gràcies als nous arxiprestos nomenats per l’acceptació del càrrec. El Se-
cretari General llegí la llista dels nous arxiprestos, nomenats per un període de quatre anys.

El Sr. Cardenal va dir que a aquesta reunió amb el Consell Episcopal, hi assistien els
responsables dels àmbits territorials (arxiprestos) amb els responsables dels àmbits
funcionals de la diòcesi (delegacions, secretariats i comissions) i que l’arxiprestat és
la unitat bàsica de la pastoral de conjunt i per tant l’arxiprest és un col·laborador
del bisbe. Recordà que té unes responsabilitats a promoure la pastoral de conjunt en
tot l’àmbit de l’arxiprestat, amb els preveres, amb els religiosos i religioses, amb
els laics i laiques i amb les institucions religioses diocesanes.
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Va dir també el Sr. Cardenal que a tots els arxiprestats, de fet, es duen a terme ac-
cions pastorals de conjunt, com l’acolliment de les parelles que es preparen per al
matrimoni, la formació dels catequistes, els serveis de Càritas, la pastoral dels ma-
lalts… Va demanar que es facin propostes de noves accions arxiprestals que es po-
drien dur a terme. Pel que fa als delegats va dir que sovint el seu servei apareix poc,
però que hi és, com el treball de la mare de família, que sembla que no fa res, però
el dia que hi manca, aleshores es veu tot el que feia... Va demanar un impuls de les
relacions entre les delegacions i els arxiprestats, a proposta dels primers o dels se-
gons, i el foment de la col·laboració entre diverses delegacions en temes d’interès
conjunt.

2. L’inici del nou Pla Pastoral

2.1. Presentació a càrrec del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal va dir que el nou Pla Pastoral tenia, en principi, una duració de dos
cursos pastorals. Explicà que es feien unes propostes d’accions per a cada un dels tres
objectius següents:

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

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

Després, indicà que la capacitat de fer una pastoral evangelitzadora i missionera és
un indicador de la nostre fe i que per portar a terme aquest principal objectiu del
Pla Pastoral Diocesà tenim necessitat d’una espiritualitat sòlida i autèntica, que ha de
ser una expressió de la vocació universal a la santedat (Concili Vaticà II) i que avui
s’ha de manifestar en la pregària, en la simplicitat de vida, en les obres de solidaritat
amb els pobres i marginats, i amb aquella «espiritualitat de comunió» que ens va pro-
posar —amb uns pensaments molt profunds— el Sant Pare Joan Pau II. Citant el do-
cument del CELAM en l’assemblea general d’Aparecida (any 2007), va dir que
«conèixer Jesús i donar-lo a conèixer és el nostre goig i la nostra missió». I recordà
un pensament que el bisbe Joan Carrera deia sovint als nois i noies que rebien els sa-
grament de la Confirmació: «Conèixer Jesús es la cosa millor que ens ha pogut pas-
sar en la nostra vida».
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En la darrera part de la seva presentació el Sr. Cardenal va fer referència a la missió
dels laics en l’Església, sobretot en el món, enmig de les realitats seculars. Parlà so-
bre la col·laboració entre sacerdots, religiosos, religioses i laics en la pastoral evan-
gelitzadora i missionera.

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

Va fer referències als tres objectius prioritaris del Nou Pla Pastoral i, referint-se al
tercer, va remarcar la necessitat del treball amb els immigrants, no fent una pastoral
«per als immigrants», sinó una pastoral «amb els immigrants». També esmentà la
col·laboració ecumènica en l’evangelització del món d’avui i la necessitat del dià-
leg interreligiós, dient que Barcelona i Marsella són les dues úniques diòcesis que te-
nen una plataforma de diàleg interreligiós (a Barcelona és el GETER o Grup Estable
de Treball sobre les Religions). En aquest context, va dir que serà també un ajut la
celebració a Barcelona, l’octubre de l’any 2010, de la Trobada Interreligiosa de Pre-
gària per la Pau.

Finalment, explicà el contingut del darrer apartat del Pla Pastoral Diocesà titulat «Mè-
tode de treball», remarcant que convé que totes les instàncies pastorals de l’arxidiò-
cesi optin en la programació del curs per alguna o algunes de les accions del Pla Pas-
toral per portar a terme algun o alguns dels objectius  i que al final del curs en facin
l’avaluació corresponent. I va dir que havia publicat la Carta Pastoral titulada Anun-
cieu a tothom l’Evangeli com un ajut per a aplicar el Pla Pastoral Diocesà. Aquesta
carta pastoral es publica al Butlletí de l’Arquebisbat del mes de setembre i se’n farà
«separates» que es poden demanar a la Secretaria General de l’Arquebisbat.

2.2. Aportacions dels delegats i els arxiprestos

A continuació es va passar a les intervencions dels arxiprestos i dels delegats i res-
ponsables de comissions i secretariats responent a tres preguntes. Per desig de bre-
vetat, després de cada pregunta, indiquem algunes de les propostes fetes en les di-
verses intervencions.

2.2.1. Pregunta: Com treballar els objectius i les accions del nou Pla Pastoral Diocesà?

—De moment, es fa un treball de difusió del Pla Pastoral.
—La parròquia de Santa Maria del Mar ha organitzat una presentació del Pla Pasto-

ral a càrrec de Mons. Sebastià Taltavull.
—L’arxiprestat de Sant Martí ha previst organitzar una segona Setmana Bíblica i

s’ha creat una Coordinadora d’acció social Clot-Camp de l’Arpa que farà diverses
accions socials en col·laboració amb altres confessions i/o religions i amb el Banc
d’Aliments.
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—L’arxiprestat de la Cisa treballarà sobretot  els objectius sobre la crisi econòmica
i els immigrants.

—L’arxiprestat de Trinitat-Roquetes es planteja treballar la pastoral missionera i
evangelitzadora davant el creixement d’alguns barris,

—La Delegació de Pastoral Sacramental i Litúrgia fa un conjunt de propostes sobre
l’objectiu primer: dignificar les lectures bíbliques a la missa, explicar en què
consisteix la lectio divina, fer una catequesi de la Paraula de Déu i de les cele-
bracions sagramentals, llegir el “Missatge al Poble de Déu (darrer Sínode Episco-
pal), i l’ordenament de les lectures de la missa, etc.

—El Servei Diocesà per al Catecumenat proposa un calendari de trobades i cele-
bracions del curs que orientaran de manera que es pugui assolir el primer objectiu
del Pla Pastoral.

—La Delegació de Pastoral Obrera treballarà el segon objectiu del Pla: la crisi econòmica.

2.2.2. Pregunta: Com podem ajudar a la seva aplicació des de les delegacions, ar-
xiprestats i parròquies?

—En general, les parròquies i els arxiprestats ja han programat i estan iniciant un tre-
ball per donar a conèixer el nou Pla Pastoral Diocesà.

—Un segon moment serà: veure i decidir quines accions es poden fer a cada lloc.
—La Delegació d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses ofereix diverses iniciati-

ves: Nova Orientació per als Cristians (NOC), Grup de pregària (amb catòlics i
protestants), Grup de treball sobre la solidaritat, materials per a donar a conèixer
la fe als immigrants (films d’Agape, fulletó sobre immigrants, etc.).

—La Delegació de MCS proposa publicar unes informacions sobre les accions fe-
tes a parròquies i arxiprestats al Full Dominical i a la pàgina web de l’Arquebis-
bat, com es va fer amb el passat Pla Pastoral Diocesà. 

—La Delegació de Pastoral Familiar dedicarà a temes relacionats amb el Pla Pasto-
ral el full mensual Problemàtica Viva i farà unes jornades sobre «La fe a l’inte-
rior de la família», amb la Delegació de Catequesi.

2.2.3. Propostes d’aplicació

—Potenciar el tercer objectiu amb motiu de la Jornada Mundial de les Migracions
(17 gener 2010).

—Ressò a les parròquies.
—Participar a les trobades del grup «Pastoral amb immigrants» (PAI) els primers di-

vendres de cada mes, al CEP, 11 h.
—Establir contactes amb els capellans al servei de grups d’immigrants  estrangers.
—Participar a la trobada europea d’organismes d’immigració, que a Barcelona estu-

diarà el tema «Els fills del immigrants», o com ho viu la segona generació (7-10
març 2010).

—La Delegació de Pastoral Social s’ofereix per anar a informar d’aquests temes a
les parròquies.

—La Delegació de Confraries i Germandats proposa més comprensió vers la iden-
titat d’aquestes institucions i resoldre la manca de consiliaris. També proposa
una actitud més acollidora de les persones que estan en situacions irregulars amb
la doctrina de l’Església.
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3. Nova etapa del sistema Intranet i del programa de Gestió parroquial

Mn. Enric Ribas, responsable diocesà del sistema Intranet, exposà que la Comissió
Intranet de la Província Eclesiàstica de Barcelona (PEB) ha fet una remodelació de
l’aplicatiu de gestió parroquial que és adequada a la tecnologia actual. El programa
s’ofereix a totes les parròquies.

3.1. Característiques del nou programa

1. És un programa «en línia», és a dir, s’hi accedeix amb un navegador web a través
d’Internet. No cal tenir equips ni programes especials. Es pot fer servir des de qual-
sevol ordinador que tingui connexió a Internet; només cal usuari i contrasenya  per en-
trar. Així, per exemple, els encarregats de portar l’economia  el podran fer servir des
de casa seva. L’adreça que cal escriure al navegador és: http://gestioparroquial.
arqbcn-cat. Hi haurà també una versió de formació a http://formaciogp.arqbcn-cat.

2. És un programa gratuït per a les parròquies, car tot el cost és assumit per les diò-
cesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa.

3. Les dades s’allotgen en un servidor permanentment vigilat, ubicat en un Centre
de Dades, on es fan còpies de seguretat globals automàticament i periòdica. Per tant,
en no tenir les dades a l’ordinador local, no cal patir per si l’ordinador es fa malbé,
ni per si ens el roben, ni pel procés de fer còpies de seguretat, etc. D’altra banda,
les actualitzacions i/o correccions que es vagin aplicant quedaran incorporades al sis-
tema, sense requerir cap acció per part de l’usuari.

4. L’aplicatiu s’ha dissenyat de manera que hi ha un únic padró al sistema, relacionant
cada persona de la base de dades amb la/les parròquia/parròquies amb què hagi tingut al-
gun tipus de relació (bateig, confirmació, matrimoni,…). D’aquesta forma, les dades
només s’entren un sol cop, entre tots es van completant i les tenim sempre actualitzades.

3.2. Reunions de formació

Mn. Ribas informà també d’aquests quatre punts:

1. Calendari:
—Dimarts, 13 d’octubre, de 10 a 13 h, a Rivadeneyra 6, 3r, Barcelona.
—Dissabte, 17 d’octubre, de 10 a 13 h, a la parròquia de la Miraculosa (Consell

de Cent 114, sala Jerusalem).
—Dilluns, 19 d’octubre, de 16 a 19 h, a la Miraculosa.
—Dimarts, 20 d’octubre, de 10 a 13 h, a Rivadeneyra 6, 3r.
—Dimarts, 3 de novembre, de10 a 13 h a c. Rivadeneyra 6, 3r, Barcelona.
—Dilluns, 9 de novembre, de 16 a 19 h, a la Miraculosa.
—Dimarts, 10 de novembre, de 10 a 13 h, a c. Rivadeneyra 6, 3r, Barcelona.

2. Cal inscriure’s a l’adreça electrònica: eribas@arqbcn.cat. Cal fer constar el nom
de la parròquia, la tanda (dia i hora) i quantes persones hi vindran (tantes com cal-
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gui, normalment entre 1 i 3 persones). Cal ser seriosos i garantir l’assistència dels
inscrits. Es rebrà confirmació de la inscripció o avís que la tanda és plena.

3. Les parròquies que hagin fet servir el programa antic caldrà que portin l’última
còpia de seguretat de les dades per poder-les traspassar al nou programa. És molt im-
portant que, un cop s’hagi fet aquesta còpia de seguretat, no s’introdueixi res més
al programa antic, ja que els canvis no constarien a l’aplicatiu nou.

4. A la reunió de preparació es facilitaran els usuaris i les contrasenyes per poder en-
trar al programa, a les parròquies que ho sol·licitin. Els qui porten les còpies de se-
guretat hauran d’esperar uns dies fins que es traspassin les dades al nou sistema. De
moment podran fer servir el programa de formació i proves.
És molt important que cada parròquia que usi el sistema tingui un interlocutor per a
aquest tema amb una adreça electrònica de contacte que estigui a disposició del Bis-
bat. Si cal alguna adreça electrònica i es vol que el Bisbat la faciliti, cal notificar-ho
a la Secretaria General.
A partir d’ara no s’enviaran més cartes per correu postal referents a temes d’Intranet,
només correus electrònics.

4. Informacions diocesanes

—El grup de «Pastoral amb immigrants» (PAI) voldria que hi hagués un represen-
tant de cada arxiprestat. Treballarà el tema dels immigrants.

—Pastoral Vocacional: cadena de pregària per les vocacions (8, 18 i 28 de novembre).

El Sr. Cardenal informà dels preveres malalts, de les ordenacions recents i de les pre-
vistes, de la seva nova Carta Pastoral per a l’aplicació del Pla Pastoral i de diverses ini-
ciatives amb motiu de l’Any Sacerdotal: beatificació del Dr. Samsó i Jornada Sacer-
dotal Interdiocesana, carta dels bisbes de la PEB, comissió central i comissió local,
formació permanent dels preveres, amb temes preparats per Mons. Taltavull, Trobada
Mundial Sacerdotal a Roma (9-11, juny 2010), edició d’una estampa-pregària per l’Ar-
quebisbat, congrés a la Facultat de Teologia de Catalunya sobre el ministeri sacerdotal,
amb la participació del cardenal Hummes, prefecte de la Congregació per al Clergat.

Sobre els problemes sanitaris causats per l’anomenada Grip A, el Sr. Cardenal indicà
que no cal prendre cap mesura més de precaució que les que es prenen per a la grip
estacional. La Comissió permanent de la CEE, en la seva darrera reunió, va prendre
per unanimitat l’acord que no és necessari prendre cap mesura especial al respecte,
almenys mentre que les autoritats sanitàries no prescriguin mesures generals per als
actes socials equiparables a les celebracions litúrgiques o a altres activitats de la vi-
da de l’Església.

Després d’alguns «precs i preguntes», es va cloure la reunió amb la pregària de l’Àn-
gelus.
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Consell Presbiteral

Crònica de la tercera reunió 
del trienni 2008-2011 (29/10/09)

El dijous 29 d’octubre de 2009, a les 10.30 h, del matí, s’inicia amb la pregària de Tèr-
cia la tercera reunió del Consell Presbiteral (CP) a la sala Sant Jordi del Seminari
Conciliar. Presidí el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, acompa-
nyat del Sr. Bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, de Mn. Francesc Romeu, secreta-
ri del CP i de Mn. Antoni Casas i Mn. Robert Baró, membres del Secretariat del CP.

1. Salutació inicial

S’aprova l’acta de la reunió anterior (21/05/09) i el secretari del CP, Mn. Francesc
Romeu, comunica que, per causa d’un canvi de destinació parroquial, ha deixat de
formar part del CP Mn. Joan Muñoz i l’ha substituït Mn. Josep Murillo, de l’arxi-
prestat Torrassa-Collblanc.

El Sr. Cardenal saluda tots els presents i explica la complementarietat dels diversos
organismes diocesans consultius: CE, CP, Col·legi de Consultors, CPD.

Parla també de la forta crisi econòmica que vivim i diu que per això s’ha dedicat el
segon objectiu del Pla Pastoral Diocesà a aquesta qüestió. Remarca que el treball que
es fa a les parròquies, Càritas, moviments, arxiprestats, etc., és d’una gran im-
portància en aquest sentit.

2. Any Sacerdotal

2.1. Exposició de Mn. Josep M. Turull, rector del Seminari i delegat de Pasto-
ral Vocacional

2.1.1. L’any sacerdotal 2009-2010. Una oportunitat
Amb motiu dels 150 anys de la mort de Sant Joan M. Vianney, el sant Rector d’Ars,
el papa Benet XVI ha convocat aquest any sacerdotal, per tal de «contribuir a pro-
moure el compromís de renovació interior de tots els sacerdots, perquè el seu testi-
moni evangèlic en el món d’avui sigui més intens i incisiu» (de la carta del papa als
sacerdots amb motiu de l’any sacerdotal). De fet, el sant Rector d’Ars és un verita-
ble exemple de sacerdot que porta a terme un apostolat cada vegada més intens i in-
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cisiu al llarg de la seva vida ministerial. I això, gràcies a buscar sempre una unió més
profunda amb el que és la font de la seva vocació, el mateix Jesús. Per a Sant Joan
M. Vianey no va suposar cap dificultat insalvable ser enviat a una parròquia extre-
madament petita, en la qual «no hi havia gaire amor a Déu». Ell va fer realitat el
que el seu bisbe li va demanar, que ell hi posés aquest amor.

Aquest any sacerdotal se’ns presenta com una oportunitat que no hem de desaprofi-
tar. Una oportunitat per als sacerdots, per revitalitzar el nostre ministeri, que és tota
la nostra vida. I també una oportunitat per a tots els cristians, perquè puguin valorar
més i millor els preveres.

2.1.2. El nostre ministeri sacerdotal en el 2010
Els sacerdots vivim amb intensitat el nostre ministeri, entregant-nos-hi en cos i àni-
ma cada dia. Però en aquests moments trobem elements que ens fan més difícil viu-
re’l amb tota l’alegria i esperança: l’escassetat de respostes a la crida del Senyor,
les dificultats pastorals, el laïcisme militant, el cansament…

Aquest any sacerdotal ens convida a reprendre les paraules de sant Pau: «de tot això,
en sortim plenament vencedors gràcies a aquell qui ens estima» (Rm 8,37). Aquesta
és la raó que ens permetrà suportar totes les contrarietats amb la veritable alegria i la
ferma esperança.

2.1.3. La música de fons d’aquest any
L’any sacerdotal és una invitació, abans que res, a la renovació interior, per sobre del
fer moltes coses. Renovació interior dels sacerdots i de tots els cristians. Un any per
redescobrir com Jesucrist està amb nosaltres «cada dia fins a la fi del món» (Mt
28,20). I com, colze a colze amb Ell, podem superar tota contrarietat i avançar lleu-
gers pel camí joiós del sacerdoci. Un any per viure que el que Déu vol és «que tots
els homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat» (1Tim 2,4). I, per tant, com
el Rector d’Ars, no podem descansar mentre quedi algú que encara no hagi desco-
bert aquesta salvació i aquesta veritat. És un any per viure «sempre contents en el
Senyor» (Fl 4,4), i la nostra alegria serà el millor testimoni davant dels cristians i da-
vant dels no creients.

2.1.4. Alguns mitjans concrets per a aquest any
Encara que cal tenir en compte a l’hora de programar aquest any el que Sant Ignasi
de Loiola té ben present que «no el mucho saber harta y sacia el ánima, sinó el sen-
tir y gustar internamente»; també és cert que necessitem mitjans concrets que ens aju-
din a avançar. A la nostra diòcesi són els següents els que s’han proposat.

a) El testimoni dels sacerdots diocesans

A la nostra diòcesi de Barcelona hi ha hagut un bon nombre de sacerdots que han vis-
cut intensament i santament el seu ministeri. Serà aquest un bon temps per a recor-
dar-los i recuperar el seu testimoni. Així, Sant Josep Oriol, que va viure al segle XVIII

i va tenir una gran semblança amb el Rector d’Ars per la seva intensitat en l’oració
i la seva pobresa extrema. També el beat Pere Tarrés, sacerdot que havia estat un met-
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ge excel·lent. I, és clar, el servent de Déu Dr. Josep Samsó, prevere i màrtir del
1936 que serà beatificat el 23 de gener de 2010.

b) La lectura sacerdotal

Al llarg d’aquests 365 dies convé llegir almenys un llibre d’espiritualitat sacerdotal.
Suggerim els següents, a títol indicatiu.

1. Francis TROCHU, El cura de Ars. El atractivo de un alma pura (Arcaduz 32),
Madrid: Palabra14 2008.

2. Tomàs VERGÉS, El Doctor Pa i Aigua. Biografia i espiritualitat de sant Josep
Oriol, Barcelona: La Formiga d’Or 21992.

3. Saturnino GAMARRA, Manual de espiritualidad sacerdotal, Burgos: Monte Car-
melo 2008.

4. Juan ESQUERDA BIFET, Teología de la espiritualidad sacerdotal (BAC 382), Ma-
drid: BAC 2009.

5. Jaume FONTBONA, Ministerio ordenado, ministerio de comunión (Biblioteca li-
túrgica 36), Barcelona: CPL 2009.

6. Enzo BIANCHI, A los presbíteros (Nueva Alianza Minor 18), Salamanca: Sí-
gueme 2005.

c) El cinema sacerdotal

Serà interessant reprendre les grans obres cinematogràfiques sobre els sacerdots.
En aquest sentit pot ser molt útil el DVD «Los sacerdotes católicos en el cine. His-
torias de fidelidad y de servicio», elaborat per Mn. Peio Sánchez, del departament de
cinema de l’Arxidiòcesi de Barcelona. En ell es fa un repàs a tota l’amplària del
ministeri sacerdotal a base de fragments de pel·lícules clau sobre el presbiterat. És
una bona eina per a debats, reunions de grups, etc. per plantejar el sentit i la profun-
ditat del ministeri ordenat.

d) L’oració per als sacerdots i amb els sacerdots

En la línia del que proposa el papa, es pot intensificar l’oració que fem els sacerdots,
aprofitant encara més l’oració personal així com la comunitària amb els nostres feli-
gresos (pot ser un bon temps per començar-la si encara no s’ha portat a terme). També
val la pena aprofitar amb tota intensitat els dies de recés i els exercicis espirituals. La
direcció espiritual per als sacerdots es revela com l’ajuda imprescindible per no decaure
en la vida ministerial. Els grups de sacerdots són també un auxili que cal reprendre.
Serà interessant poder pronunciar cada dia, o almenys una vegada a la setmana, la
petició que pugui sortir una vocació sacerdotal de la mateixa parròquia o del mateix
centre al llarg d’aquest any o en temps pròxim. Es tracta de «demandar lo que quie-
ro», com convida a fer sant Ignasi de Loyola.
També cal aprofitar la cadena de pregària per les vocacions proposada per cinquè any
consecutiu per totes les delegacions de pastoral vocacional de les diòcesis amb seu a
Catalunya. Amb ella es pretén establir una cadena que inclogui tots els dies i totes les
hores del mes de novembre, repartides entre les deu diòcesis. Aquest any, com és na-
tural, la intenció està posada especialment en les vocacions sacerdotals.
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L’arquebisbat de Barcelona ha publicat una oració per a aquest any que s’afegeix a
l’oficial preparada des de la Congregació per al Clergat. S’ha publicat com a estam-
pa amb la imatge del sant Rector d’Ars.

e) Pastoral de vivència i seguiment

En la pastoral ordinària, convindrà intensificar per una part la vivència de la celebració
dels sagraments com un moment d’oració intensa per al sacerdot que la celebra i d’evan-
gelització directa cap als que hi participen. D’altra banda, serà necessari dedicar més
atenció a l’acompanyament personalitzat, especialment de joves. Aquest és el camí
més segur per al descobriment de la pròpia vocació, sobretot si aquesta és la sacerdotal.

f) Peregrinació sacerdotal

Al llarg de la història, i encara segueix vigent, la peregrinació ha estat una font de re-
novació de la fe i de descobriment de la pròpia vocació. Per això mateix serà inte-
ressant organitzar una «peregrinació sacerdotal» amb la parròquia per llocs com la
parròquia de Sant Joan M. Vianney, la parròquia de Santa Maria del Pi (on va treba-
llar i va ser enterrat Sant Josep Oriol), o el mateix seminari conciliar.
També cal tenir molt present la peregrinació sacerdotal a Roma amb motiu de la clau-
sura de l’any sacerdotal i el congrés que referent a això s’hi celebrarà.

g) Ascesi sacerdotal

En uns temps en què aquest tema sembla gairebé tabú, la figura del Rector d’Ars ens
rescata el valor d’aquesta tasca espiritual. Ell va oferir tot el seu sofriment per a la
conversió de la seva parròquia. Ell ens convida a no témer pel dolor ni el sofriment,
sinó a oferir-ho perquè sigui una oportunitat per a la pròpia parròquia o per a aquells
que més ho necessitin. Amb l’esperit amb què Jesucrist ens va convidar a fer-ho, amb
el cap perfumat i la cara neta (Mt 6,17), val la pena redescobrir l’ascesi en el que
suposa d’esforç i d’alliberament verdader de tot el que no és «l’únic necessari.»

h) Formació permanent

L’arquebisbat ofereix unes fitxes preparades pel Bisbe Auxiliar Mons. Sebastià Tal-
tavull, per a la formació permanent dels sacerdots, pensant sobretot en les reunions
d’arxiprestat o de zona pastoral. En elles es passa revista a tots els àmbits de la vida
presbiteral.
La Facultat de Teologia de Catalunya organitzarà una jornada teològica entorn del
ministeri ordenat en què hi participarà el Cardenal Hummes, prefecte de la Congre-
gació per al Clergat.

i) Reprendre unes propostes ben actuals

Fa dos anys, amb motiu de la beatificació del seminarista de Barcelona Josep Casas
Ros, el Cardenal Lluís Martínez Sistach va publicar la carta pastoral Les vocacions
sacerdotals, do de Déu. En ella es formulaven catorze propostes concretes per por-
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tar a terme. Ara, amb motiu de l’any sacerdotal, es tornen a proposar per poder com-
pletar la seva realització.

2.2. Informació de Mons. Sebastià Taltavull sobre els temes de formació permanent

Indica que els temes de formació permanent dels preveres per a aquest curs, amb mo-
tiu de l’Any Sacerdotal, preparats per ell, porten aquest títol: «El prevere, amic de Crist
i pastor fidel». Són temes per a la reflexió en les reunions arxiprestals de preveres, de ca-
ra a l’estudi i a la pregària, al col·loqui compartit i amb algunes conclusions operatives.

Són cinc blocs amb uns textos de referència:

—«No tinguis por, t’he escollit i et prenc per la mà» (reflexions a partir del Ritual
d’Ordenació).

—El prevere, amic de Crist i home de pregària. (Fidelitat, Encarnació, Eucaristia).
—La Paraula de Déu en la vida i en la missió de l’Església.
—La pastoral de missió (en sintonia amb el Pla Pastoral Diocesà).
—La sembra evangèlica i les condicions del terreny. (La joia del prevere i el des-

vetllament vocacional).

2.3. Diàleg

Intervenen diversos membres del CP per parlar, entre altres, d’aquests temes:

—S’informa que el Sr. Cardenal Arquebisbe, amb data 20/10/09 ha adreçat un co-
municat a tots els diocesans per animar a impulsar i aplicar 14 actuacions vo-
cacionals consignades a la seva Carta Pastoral de setembre de 2007 Les voca-
cions sacerdotals, do de Déu. Amb motiu de l’Any sacerdotal, cal intensificar
l’aplicació d’aquestes accions.

—També s’informa de l’estampa de pregària que ha editat l’Arquebisbat per fo-
mentar la pregària pels sacerdots i les vocacions amb motiu de l’Any Sacerdotal.

—El Sr. Cardenal informa que la Facultat de Teologia de Catalunya organitzarà un
simposi sobre la teologia del ministeri ordenat (3, maig, 2010), al qual hi par-
ticiparà el cardenal Hummes, prefecte de la Congregació per al Clergat.

—El Sr. Cardenal anima a participar als exercicis espirituals per a preveres orga-
nitzats per l’arxidiòcesi (11 a 15 de gener de 2010).

3. El Dr. Josep Samsó i Elias en l’Any Sacerdotal

3.1. El Sr. Cardenal comunica que la beatificació del servent de Déu Dr. Josep Sam-
só i Elias, prevere i màrtir, tindrà lloc el dissabte 23 de gener de 2010 a la basílica de
Santa Maria de Mataró. Informa que s’ha creat una comissió central, en l’àmbit de la
Província Eclesiàstica de Barcelona i una comissió local a Mataró. Els bisbes de
Catalunya convoquen a una jornada sacerdotal interdiocesana coincidint amb la bea-
tificació. El Sr. Cardenal anima a tots a sensibilitzar i a secundar les iniciatives, ate-
sa la fama sanctitatis et fama devotionis del Dr. Samsó. 
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3.2. Exposició de Mn. Josep Colomer Busquets que desenvolupa aquests punts:

—El Sant Pare autoritza la beatificació.
—El seu martiri i la seva figura com a sacerdot plenament lliurat al minis-

teri.
—Breus apunts de la seva vida: neix a Castellbisbal. Es trasllada a Rubí. Semi-

narista. Ordenat capellà. Vicari de Sant Julià d’Argentona. Rector de Sant Joan
de Mediona. Ecònom arxiprest de Santa Maria de Mataró. La catequesi. Guia
per a catequistes. Joventut. Director espiritual. Home a qui agraden les coses
ben fetes. Els fets del 6 d’octubre de 1934. Acceptació del martiri. Del 19 al
30 de juliol de 1936. Agafen el Dr. Samsó. La presó. La seva mort. L’enterra-
ment. Síntesi.

4. Informació sobre la nova etapa del sistema Intranet i del progra-
ma de Gestió parroquial

Mn. Enric Ribas, responsable diocesà del sistema Intranet, s’incorpora a la reunió i
exposa que la Comissió Intranet de la Província Eclesiàstica de Barcelona (PEB) ha
fet una remodelació de l’aplicatiu de gestió parroquial que és adequada a la tecno-
logia actual. El programa s’ofereix a totes les parròquies.

4.1. Característiques del nou programa

4.1.1. És un programa «en línia», és a dir, s’hi accedeix amb un navegador web a tra-
vés d’Internet. No cal tenir equips ni programes especials. Es pot fer servir des de
qualsevol ordinador que tingui connexió a Internet, només cal usuari i contrasenya per
entrar. Així, per exemple, els encarregats de portar l’economia el podran fer servir des
de casa seva. L’adreça que cal escriure al navegador és: http://gestioparroquial.
arqbcn-cat . Hi haurà també una versió de formació a http://formaciogp.arqbcn-cat.

4.1.2. És un programa gratuït per a les parròquies, car tot el cost és assumit per les
diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa.

4.1.3. Les dades s’allotgen en un servidor permanentment vigilat, ubicat en un Cen-
tre de Dades, on es fan còpies de seguretat globals automàticament i periòdica. Per
tant, en no tenir les dades a l’ordinador local, no cal patir per si l’ordinador es fa mal-
bé, ni per si ens el roben, ni pel procés de fer còpies de seguretat, etc. D’altra ban-
da, les actualitzacions i/o correccions que es vagin aplicant quedaran incorporades al
sistema sense requerir cap acció per part de l’usuari.

4.1.4. L’aplicatiu s’ha dissenyat de manera que hi ha un únic padró al sistema, re-
lacionant a cada persona de la base de dades amb la/les parròquia/parròquies amb
què hagi tingut algun tipus de relació (bateig, confirmació, matrimoni,...) D’aques-
ta forma, les dades només s’entren un sol cop, entre tots es van completant i les te-
nim sempre actualitzades.
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4.2. Reunions de formació

Mn. Ribas informa també d’aquests quatre punts:

4.2.1. Calendari:
—Dimarts, 13 d’octubre, de 10 a 13 h, a Rivadeneyra 6, 3r, Barcelona.
—Dissabte, 17 d’octubre, de 10 a 13 h, a la parròquia de la Miraculosa (Consell

de Cent 114, sala Jerusalem).
—Dilluns, 19 d’octubre, de 16 a 19 h, a la Miraculosa.
—Dimarts, 20 d’octubre, de 10 a 13 h, a Rivadeneyra 6, 3r.
—Dimarts, 3 de novembre, de10 a 13 h a c. Rivadeneyra 6, 3r, Barcelona.
—Dilluns, 9 de novembre, de 16 a 19 h, a la Miraculosa.
—Dimarts, 10 de novembre, de 10 a 13 h, a c/ Rivadeneyra 6, 3r, Barcelona.

4.2.2. Cal inscriure’s a l’adreça electrònica: eribas@arqbcn.cat. Cal fer constar el
nom de la parròquia, la tanda (dia i hora) i quantes persones hi vindran (tantes com
us calgui, normalment entre 1 i 3 persones). Cal ser seriosos i garantir l’assistència
dels inscrits. Es rebrà confirmació de la inscripció o avís que la tanda és plena.

4.2.3. Les parròquies que hagin fet servir el programa antic caldrà que portin l’últi-
ma còpia de seguretat de les dades per poder-les traspassar al nou programa. És molt
important que, un cop hagin fet aquesta còpia de seguretat, no s’introdueixi res més
al programa antic, ja que els canvis no constarien a l’aplicatiu nou.

4.2.4. A la reunió de preparació es facilitaran els usuaris i les contrasenyes per po-
der entrar al programa, a les parròquies que ho sol·licitin. Els qui porten les còpies
de seguretat hauran d’esperar uns dies fins que es traspassin les dades al nou siste-
ma. De moment podran fer servir el programa de formació i proves.

És molt important que cada parròquia que usi el sistema tingui un interlocutor per a
aquest tema amb una adreça electrònica de contacte que estigui a disposició del Bis-
bat. Si cal alguna adreça electrònica i es vol que el Bisbat la faciliti, cal notificar-ho
a la Secretaria General.

A partir d’ara no s’enviaran més cartes per correu postal referents a temes d’Intranet,
només correus electrònics.

5. Proposta de treball per a la propera reunió del CP (18/02/2010)

Mn. Francesc Romeu informa que es treballarà en el Pla Pastoral Diocesà en la se-
va transversalitat. Què hauríem de fer perquè la pastoral ordinària fos més missio-
nera i evangelitzadora. Cal fer des d’ara un treball previ en les reunions arxiprestals
i dels àmbits funcionals.

Hi haurà tres testimonis: parròquia missionera (Mn. Joan Cuadrench), arxiprestat
missioner (Mn. Felip-Juli Rodríguez i Mn. Manuel Valls), les missions (Mn. Manuel
Roig, delegat de Missions).
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6. Trobada Internacional de Pregària per la Pau

Se celebrarà a Barcelona els dies 3, 4 i 5 d’octubre de 2010, amb una trobada inte-
rreligiosa al temple de la Sagrada Família el dia de la festa de Sant Francesc d’Assís.

7. Informacions diocesanes

El Sr. Cardenal informa:
• dels preveres malalts,
• un record del Dr. Jaume Riera, Provicari General, que va morir el 24 de maig de 2009,
• ordenació de quatre diaques a Santa Maria del Mar (25/10/09), altres ordena-

cions de preveres, propera ordenació de tres preveres a la catedral (15/11/09),
• nova Carta Pastoral per a l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà,
• sobre els problemes sanitaris causats per l’anomenada Grip A, el Sr. Cardenal

indica que no cal prendre cap mesura més de precaució que les que es prenen
per a la grip estacional. La Comissió permanent de la CEE, en la seva darrera
reunió, va prendre per unanimitat l’acord que no és necessari prendre cap me-
sura especial al respecte, almenys mentre que les autoritats sanitàries no pres-
criguin mesures generals per als actes socials equiparables a les celebracions li-
túrgiques o a altres activitats de la vida de l’Església

• nou llibre del Dr. Xavier Morlans sobre «El primer anunci» (PPC),
• reunió d’intercanvi pastoral del Sr. Cardenal amb els arquebisbes de Burdeos i

de Marsella.

8. Precs i preguntes

Es plantegen diverses qüestions que contesta el Sr. Cardenal, com les molt bones
declaracions del Sr. Cardenal sobre l’avortament al diari La Vanguardia, el temple de
la Sagrada Família i les obres de l’AVE, algunes modificacions en els estatuts del
CPD, la divisió dels béns eclesiàstics a la PEB, el catecisme «Jesús és el Senyor» i
el quadern didàctic elaborat pel SIC, la propera reunió del CPD (28/11/09), la nota
dels bisbes de la Tarraconense sobre el document del Centre Borja de Bioètica en re-
lació a l’avortament, etc.

A les 14.15 h, acaba la reunió amb la pregària final i un dinar al Seminari.
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Organismes diocesans

Delegació de Pastoral de Joventut

Carta del Delegat diocesà

Benvolguts/benvolgudes

Rebeu una salutació ben cordial a l’inici d’aquests curs que en l’àmbit de la nostra
Pastoral Juvenil, un any més —i ja són deu les edicions— estarà fortament marcat
per la convocatòria del X Aplec de l’Esperit.

Iniciem el curs, com sempre, amb esperit missioner i evangelitzador, tal i con ens pro-
posa el nou Pla Pastoral Diocesà «Anuncieu a tothom l’Evangeli», intentant recollir
els «fruits» de l’anterior Pla, l’objectiu núm. 1 del qual era precisament el treball pas-
toral amb els joves.

Ens posem en marxa de nou, conscients que no ho fem sols: Ell és «AMB NOSALTRES
CADA DIA», tal i com diu el lema que ens convoca per a l’Aplec que tindrà lloc el
22 de maig a Terrassa. I aquesta serà la idea força que travessarà les diverses activi-
tats i propostes que farem des de la Delegació de Joventut enguany.

He fem amb una «imatge» renovada i renovadora: en aquesta tramesa trobareu el Lli-
bret amb la Programació del curs; al Web de la Delegació també trobareu totes les
novetats i ben aviat un vídeo que estem preparant per difondre entre els joves allò que
la Delegació els pot oferir... Som conscients que la imatge és un factor important per
parlar als joves d’avui, i volem acceptar el repte sense menystenir gens els contin-
guts. En la imatge, ja hi ha el contingut: ¿per què no us proposeu treballar el lema del
curs («Amb vosaltres cada dia») tot analitzant amb els vostres adolescents i joves la
portada del Llibret?… A què dóna joc?

Tota aquesta tasca és possible gràcies a l’Equip de la Delegació i a les seves comis-
sions que, en aquest curs que ara comencem, s’han vist també renovades i amplia-
des; gràcies a l’esperit generós i evangelitzador d’uns quants joves, nois i noies de la
nostra diòcesi.

Del Programa, cal destacar els dos espais de periodicitat mensual:

—l’Escola de Pregària a la Catedral amb el Sr. Arquebisbe (cada 4t dijous a les 20 h)
—l’Estació d’Enllaç (cada 3r divendres a les 22 h)
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Al Web www.delejovebcn.com trobareu sempre aquestes dues propostes i tota la res-
ta amb informació actualitzada; volem que sigui una bona eina de comunicació en-
tre tots els agents de pastoral juvenil de la diòcesi. Així como també el web del Se-
cretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ) especialment en aquest any d’Aplec de
l’Esperit: www.jovesij.com.

Una fita important serà també la consolidació de la Taula Diocesana de Joventut, com
a fruit del Pla Pastoral anterior. En ella volem reunir, bimensualment, un o dos re-
presentats de la pastoral que es fa amb joves a cada Arxiprestat. De moment, el camí
recorregut és molt positiu: 12 arxiprestats ja compten amb aquesta/es persona/es (ho
podeu trobar en el Llibret) i el treball fet en xarxa és molt satisfactori. La primera
reunió de la Taula aquest curs serà el dissabte 10 d’octubre a les 10 h a la seu de la
Delegació (c/ Rivadeneyra 6, 9a planta).

És també des d’aquesta Taula Diocesana des d’on volem donar un nou impuls i co-
ordinació al treball que fem amb els grups a les parròquies, als moviments d’Acció
Catòlica, als esplais i agrupaments.

Des de l’Equip de la Delegació restem a la vostra disposició per a qualsevol consul-
ta o suggeriment; us agrairem de debò que connecteu amb nosaltres. I també que feu
arribar aquesta informació als vostres dinamitzadors de la Pastoral Juvenil.

Atentament,

Toni Roman
Delegat de Joventut de Barcelona

28 de setembre de 2009

Delegació Diocesana de Pastoral Sacramental 
i Litúrgia

Carta del Delegat diocesà

A tots els preveres i comunitats religioses de l’Arxidiòcesi

Us faig arribar aquestes ratlles per comunicar-vos que, a l’hora de comprar el
CALENDARI LITÚRGIC 2010, enguany trobareu a les llibreries també el que ha
preparat la Conferència Episcopal Tarraconense. En la seva presentació, signada
pel bisbe Joan-Enric Vives, president de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia, en-
tre altres coses, s’hi diu: «Aquest Calendari litúrgic 2010 és l’ordenament particu-
lar per a les deu diòcesis amb seu a Catalunya, que els bisbes de la Conferència Epis-

582 [54] octubre - BAB 149 (2009)

03 Organismes  23/11/09  11:57  Página 582



copal Tarraconense han determinat per a les seves diòcesis. Ha estat reclamat pels de-
legats diocesans de Litúrgia de Catalunya i creiem que farà un bon servei a tots els
sacerdots, religiosos, religioses, parròquies i comunitats cristianes que han de pre-
parar les celebracions per viure units a l’Església que celebra el Senyor. Hi trobareu,
per tant, les celebracions més pròpies de les vostres diòcesis catalanes, combinades
i organitzades amb el cicle general de l’any litúrgic.

És senzill i fàcil de manejar. L’ha editat, per encàrrec de la Conferència Episcopal Tar-
raconense, el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona. Es pot adquirir ja des d’avui
en aquest mateix Centre de Pastoral i a les llibreries habituals, pel preu de 9,90 euros.

De cara a l’edició per al 2011, per millorar la present de 2010, seran benvinguts els
suggeriments i les observacions que ens vulgueu fer arribar.

Rebeu una salutació ben cordial,

Josep Urdeix
Delegat diocesà de Litúrgia

Barcelona, 1 d’octubre de 2009

Delegació de Pastoral Vocacional

Carta del Delegat diocesà

Benvolguts:

En aquests curs 2009-2010 estem celebrant ja de ple l’any sacerdotal, al qual ens ha
convocat el papa Benet XVI. És un any per aprofundir en el ministeri presbiteral dins
del conjunt de vocacions de l’Església. Per tal de dur-ho a terme, i reprenent les ini-
ciatives dels darrers anys, us oferim les següents possibilitats:

1. La cadena de pregària per les vocacions

Amb aquest, ja son cinc els anys que ens unim les diòcesis amb seu a Catalunya per pre-
gar coordinadament per les vocacions. En aquesta ocasió s’ha agafat com a lema el ma-
teix de l’any sacerdotal i s’hi han afegit com a subtítol les paraules del rector d’Ars en el
trobament amb el pastor del poble, escena a la qual es refereix la fotografia del cartell i
el material. La cadena de pregària segueix essent-ho per a totes les vocacions, però en-
guany, unint-nos a tota l’Església, d’una manera especial per a les vocacions sacerdotals.

El cartell d’ enguany està pensat perquè, un cop acabada la cadena de pregària, pu-
gui servir per a tot l’any sacerdotal doblegant o retallant la part de baix. Juntament
amb el cartell també us fem arribar un full per organitzar una trobada de pregària, i
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també una estampa amb l’acte d’amor del Rector d’Ars. Si necessiteu més exemplars
d’algun material, ens els podeu demanar i mirarem de fer-vos-els arribar

A l’arxidiòcesi de Barcelona, com és costum, se’ns han encarregat els dies 8, 18 i 28
per a la pregària. Cada persona, grup, comunitat, monestir, parròquia, moviment, pot
escollir el temps que dedicarà d’aquests dies a aquesta intenció de pregària i comu-
nicar-ho a la secretaria de la Delegació de Pastoral Vocacional (telèfon 934 541 600,
de nou del matí a dues del migdia; o bé fer-ho arribar per correu electrònic a l’adreça
seminari@seminaribarcelona.net). Pot ser aquesta l’ocasió d’organitzar alguna ac-
tivitat extraordinària que ens uneixi en la pregària o bé aprofitar-ne alguna de les que
ja es fan aquest dies per tal de dedicar-la especialment a les vocacions. 

A la pàgina web del Seminari (www.seminaribarcelona.net) hi trobareu el material
en format electrònic i també la llista dels qui es van afegint a la pregària.

2. Seminari Menor Obert

Per tal que els adolescents puguin conèixer el Seminari Menor de prop i discernir si
la vocació sacerdotal és la seva, oferim el Seminari Menor Obert, una trobada de
divendres tarda i dissabte matí. La pregària i la convivència ajuden a obrir-se a Déu
i a veure quin és el propi camí.

Amb el cartell, us fem arribar també uns punts de llibre amb les dates de les troba-
des que farem al llarg del curs. Són una bona eina sobretot per als escolars que es
mostren més interessats en la qüestió vocacional.

Units en la pregària ja des d’ara,

Mn. Josep M. Turull
Delegat Diocesà de Pastoral Vocacional

Barcelona, 14 d’octubre de 2009
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Conferència Episcopal Tarraconense 

Comunicat de la reunió n. 192

Els dies 6 i 7 d’octubre de 2009 ha tingut lloc la reunió n. 192 de la Conferència Epis-
copal Tarraconense (CET), a la Casa d’Espiritualitat «Maria Immaculada», de Tiana
i a Barcelona. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebis-
be de Tarragona, i hi han assistit tots els seus membres.

En començar, Mons. Vives ha informat de l’estat de salut de l’Arquebisbe emèrit
d’Urgell, Mons. Joan Martí Alanis, que s’està recuperant d’una greu afecció en una
clínica de Barcelona.

1. En relació al Projecte de «Llei de l’avortament», aprovat recentment pel govern
espanyol, els bisbes catalans s’adhereixen plenament a la Declaració publicada
per la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola el proppassat
17 de juny i titulada «Atemptar contra la vida dels que van a néixer, convertit en
dret».

Com diu l’esmentada Declaració, «els bisbes no han deixat mai de recordar la
doctrina de l’Església, segons la qual la llei natural i divina exigeix que tota vida
humana ha de ser respectada com a sagrada des de la concepció a la mort natural.
Per tant, no poden menys de compartir el rebuig que la legislació projectada sus-
cita en diverses i rellevants institucions així com en una gran part de la societat. 

Entre les iniciatives per a la defensa del dret a la vida i per a la justa promoció
de la maternitat, nombroses associacions han cridat els ciutadans a expressar-se a
favor d’aquestes finalitats amb una manifestació convocada pel 17 d’octubre
a Madrid. Els bisbes consideren legítima i convenient aquesta convocatòria i la
participació en ella.» 

Així mateix, els bisbes manifesten que en aquesta qüestió «és també molt necessà-
ria l’oració. En previsió dels greus problemes plantejats, aquest any de 2009 ha
estat especialment dedicat a l’oració per a la vida humana incipient. Els bisbes ex-
horten tots els fidels a pregar amb insistència, perquè el dret a la vida dels que van
a néixer sigui adequadament protegit per les nostres lleis.»

2. En relació a l’Any Jubilar Sacerdotal, amb motiu del 150è aniversari de la mort
de sant Joan Maria Vianney, el sant rector d’Ars, iniciat pel Sant Pare el prop-
passat 19 de juny, els bisbes han informat sobre les diferents activitats que duran
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a terme en cadascuna de les diòcesis i han decidit convocar una Jornada Inter-
diocesana del clergat de les deu diòcesis catalanes, coincidint amb la beatifica-
ció del màrtir Dr. Josep Samsó i Elias, prevere barceloní i rector de Mataró, en
la data que s’anunciarà oportunament.

3. En la tarda del dimarts dia 6, els bisbes s’han reunit amb els Delegats diocesans
i els Directors de les Càritas diocesanes de les diòcesis catalanes, coordinades a
Càritas Catalunya, per tractar de les qüestions més importants relacionades amb
la crisi econòmica i social actual.

La Sra. Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, ha presentat als bisbes
un detallat informe en el qual ha exposat els diferents aspectes del servei que duen
a terme les Càritas. Ha subratllat que a Càritas treballen 12.000 voluntaris (amb
un increment del 20% en el darrer any) i que el 80% de les aportacions amb les
quals procuren pal·liar les múltiples necessitats de les persones ateses, que s’ele-
va a més de 30 milions d’euros en ajudes, provenen de donacions particulars i no-
més un 20% d’ajuts oficials. Ha destacat també alguns aspectes a tenir en comp-
te com són la feminització de la pobresa, la necessitat de les famílies que no poden
arribar a final de mes, les exigències imperioses d’ajuda, l’assistència psicològi-
ca, la problemàtica del col·lectiu immigrant i el paper de les administracions.

En el col·loqui posterior, els bisbes han aprofundit en els diferents aspectes de l’in-
forme, han agraït a tots els qui treballen a les Càritas el seu esforçat servei i fan
una crida als fidels i a tota la societat en general a ajudar de manera constant, amb
aportacions econòmiques i personals, totes les institucions que treballen al ser-
vei dels més necessitats.

4. Mons. Salinas, encarregat de l’àmbit catequètic en la CET, ha informat amb de-
tall els bisbes de la implantació que s’està duent a terme en les diòcesis catala-
nes i balears del nou Catecisme Jesús és el Senyor, el qual conté l’exposició de la
fe adaptada als infants de 6 a 11 anys. Així mateix, ha informat dels diferents ac-
tes de presentació del Catecisme i del ressò que ha tingut en relació al seu contin-
gut i als materials complementaris, com són el quadern d’activitats i la guia per
als catequistes.

Els bisbes esperen que el nou Catecisme, treballat adequadament, ajudi a iniciar
i a consolidar en la fe cristiana les noves generacions.

5. Mons. Vives, encarregat de l’àmbit litúrgic en la CET, ha presentat als bisbes
el Calendari Litúrgic ja editat per al pròxim any 2010. Aquest Calendari Litúr-
gic 2010 és l’ordenament particular per a les deu diòcesis catalanes amb seu a
Catalunya, que els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense han deter-
minat per a les seves diòcesis. El Calendari ha estat reclamat pels delegats dio-
cesans de Litúrgia de Catalunya i els bisbes creuen que farà un bon servei a
tots els sacerdots, religiosos, religioses, parròquies i comunitats cristianes que
han de preparar les celebracions per viure units a l’Església que celebra el seu
Senyor.
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Els Bisbes de Catalunya, en posar a les mans de tots els responsables de les cele-
bracions aquest Calendari litúrgic 2010, agraeixen la valuosa aportació dels qui
l’han fet possible, de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia (CIL) amb les se-
ves tres Seccions de Litúrgia, de Música i de Versions, així com de les Delega-
cions diocesanes de Litúrgia de les deu diòcesis catalanes i del Centre de Pastoral
Litúrgica de Barcelona, així com dels estudiosos i mestres que els han ajudat.

6. Els bisbes donen gràcies a Déu per la imminent canonització el dia 11 d’octubre
d’un nou sant català, el P. Francesc Coll i Guitart, dominic i gran predicador, fun-
dador de les religioses dominiques de l’Anunciata, així com del germà trapenc
Rafael Arnáiz i altres tres beats que seran canonitzats pel Papa Benet XVI. Han
tractat així mateix dels diferents actes que tindran lloc a Roma amb motiu de la
canonització i els actes d’acció de gràcies a les Diòcesis de Catalunya. 

7. El Cardenal Martínez Sistach ha invitat els bisbes a participar a la Jornada d’homenat-
ge al bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Joan Carrera Planas, traspassat ara fa un any,
jornada que tindrà lloc el pròxim dissabte 17 d’octubre, al Seminari de Barcelona.

8. Finalment, els bisbes s’han congratulat i han felicitat l’Escola de Mestres Blan-
querna, integrada dins la Universitat Ramon Llull, i el P. Francesc Riu, salesià,
que han estat guardonats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Cata-
lunya amb els Premis Catalunya d’Educació 2009.

9. Al matí del dimecres dia 7, els bisbes han assistit a la inauguració oficial del
curs 2009-2010 de la Facultat de Teologia de Catalunya, de la Facultat de Filoso-
fia de Catalunya, de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i de l’Institut de
Teologia Fonamental.

Barcelona, 7 d’octubre de 2009 

Nota dels bisbes de Catalunya sobre el document
«Consideraciones sobre l’embrió humà», 
publicat per l’Institut Borja de bioètica, 

el dia 9 d’octubre de 2009

1. El dia 9 d’octubre de 2009 l’Institut Borja de Bioètica va fer públic un Document,
amb el títol «Consideracions sobre l’embrió humà» a la seva revista «Bioètica &
debat» (2009, vol. 15, n. 57). La intenció d’aquest Document és, segons pròpies pa-
raules, «contribuir al diàleg social, aportant elements de reflexió que ajudin a tro-
bar, entre tots, respostes raonables, prudents i acceptables per una àmplia majoria
de la societat».
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2. Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, des de la seva responsabi-
litat de pastors del Poble de Déu i fidels als successius pronunciaments que, tant
col·lectivament com particularment, han anat fent sobre la valoració moral de la
vida humana abans de néixer, se senten en l’obligació de manifestar que les opi-
nions expressades en l’esmentat Document no estan d’acord amb la doctrina catò-
lica, ni amb la defensa d’un dret, prioritari i fonamental, com és el dret a la vida.

3. En concret aquest Document, tot admetent la legitimitat ètica i jurídica de l’avor-
tament, contradiu el principi fonamental de l’ensenyament de l’Església, segons
el qual sempre s’ha de respectar i defensar la dignitat de tota vida humana i, en
conseqüència, no es pot admetre una acció que directament vulgui impedir el nor-
mal desenvolupament de l’ésser humà iniciat a la concepció (cf. Concili Vaticà II,
Gaudium et Spes, 51; Catecisme de l’Església Catòlica, 2270; Evangelium vi-
tae, 62).

4. Les dades científiques confirmen que, des de la fecundació ja hi ha un ésser humà,
diferent de la mare. A més, el factor decisiu del valor de la vida del no nascut és
la dignitat inviolable de tot ésser humà, i els conceptes i criteris ètics que se’n de-
riven. Els criteris ètics ens permeten, tant la interpretació de les dades científiques,
com la fonamentació de les lleis. De fet, són molts els científics i juristes ben acre-
ditats, que sense renunciar a cap de les aportacions de les seves respectives cièn-
cies, no només es declaren contraris a l’avortament, sinó que es negarien a sig-
nar aquest Document.

5. Convé precisar davant l’opinió pública que, tot i ser lloable l’aportació al diàleg
sobre qüestions en les quals està en joc un dret fonamental, com ara el dret a la vi-
da, aquest diàleg no és veritablement constructiu, si no es fa des de la raó, la ve-
ritat i les conviccions personals. Qui des d’aquestes instàncies afirma que el dret
a la vida és prioritari i irrenunciable, la millor aportació que pot fer a la societat
és la defensa de la vida humana en totes les fases de la seva existència, com un bé
per a tothom i un acte de justícia, que s’ha d’exigir als responsables socials. 

6. Com hem declarat repetidament els Bisbes de Catalunya, l’Església, defensant po-
sitivament la vida humana i a través de les seves institucions eclesials d’acolli-
da, vol estar a prop de totes les dones que en situació humanament difícil hagin
de fer front a un embaràs, que demana una responsabilitat afegida. En aquest sen-
tit, l’Església els està oferint el seu suport i es compromet a seguir oferint-lo, al
mateix temps que dirigeix una crida a la societat i als poders públics perquè fa-
cilitin els mitjans necessaris per tal que la maternitat i la vida humana des de la
seva concepció, esdevinguin veritablement un bé respectat i protegit.

Barcelona, 19 d’octubre de 2009
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Crònica

Inauguració del curs acadèmic 2009-2010 
a l’Institut de Teologia Espiritual

El dilluns 5 d’octubre tingué lloc la sessió inaugural de l’Institut de Teologia Espi-
ritual sota la presidència de Emm. i Rvdm. Dr. Lluís Martínez Sistach, Cardenal
Arquebisbe Metropolità de Barcelona. L’acte convocat a l’aula magna del Seminari
Conciliar de Barcelona s’inicià amb una pregària tot proclamant un fragment de la
segona carta de Sant Pau a Timoteu 3,10: «Davant de Déu i de Jesucrist, que ha de
judicar els vius i els morts, et conjuro, per la seva manifestació i pel seu Regne:
proclama la paraula de Déu, insisteix quan és oportú i quan no ho és, reprèn,
interpel·la, exhorta, com un que té molta paciència i sap ensenyar». A la mesa de pre-
sidència de l’acte, a més del Sr. Cardenal Arquebisbe com a president de l’Institut,
també hi eren presents el Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Dr. Ar-
mand Puig; el Director emèrit de l’Institut, Dr. Pere Farnés; l’actual Director, Dr. Pe-
re Montagut i el Sr. Josep Maria Tarragona que dictava la lliçó inaugural com a biò-
graf d’Antoni Gaudí i membre de la comissió Pro-Beatificació.

El primer en prendre la paraula fou el Dr. Pere Montagut que, com a Director de
l’Institut, feu una breu memòria sobre l’estat actual de la institució i repassà els con-
tinguts del nou any acadèmic tot remarcant alguns punts a tenir presents alhora d’a-
profundir l’estudi de la vida espiritual cristiana: «La teologia espiritual, com a disci-
plina teològica, posa al nostre abast un patrimoni immens amb el qual renovar,
consolidar i respondre a les urgències evangelitzadores del nostre temps en la di-
versitat de contextos socials i eclesials. La síntesi teològica passa per l’exègesi i la
història, per la mística i la pastoral, per la religiositat popular i la litúrgia, per la vi-
da interior i consciència moral». Després de la presentació dels cursos i de la mà
del Papa Benet XVI en la seva encíclica «Caritas in veritate» afirmà: «Sense Veritat
la vida espiritual cau en un pur sentimentalisme. L’amor es torna un envàs buit que
es pot omplir de forma arbitrària. Aquest és el risc de l’amor en una cultura sense ve-
ritat. Llavors és quan l’experiència cristiana és fàcilment manipulable per emocions
i les opinions contingents; i de tal manera es distorsiona, que acaba per significar
tot el contrari. La veritat, en canvi, allibera sempre d’una emotivitat cega sense con-
tinguts relacionals i socials així com d’un fideisme que mutila el seu horitzó humà i
universal». Seguidament, la lliçó inaugural a càrrec del Sr. Josep M. Tarragona, fou
un recorregut biogràfic d’Antoni Gaudí a través del qual es posaven de relleu els trets
principals de la seva vida mística. Amb el rerefons de cadascuna de les seves obres,

05 CRONICA  23/11/09  11:57  Página 589



590 [62] octubre - BAB 149 (2009)

mitjançant diverses vicissituds personals, els encàrrecs que rebia i l’expressió del seu
geni artístic no li mancaren contrarietats i fracassos. Però fou, sobretot, en l’etapa de
la Sagrada Família quan apareixia l’home eclesial, piadós, auster i penitent. Les in-
fluències decisives d’una visió franciscana de l’existència, del mateix Pare Manya-
net, de l’Oratori de Sant felip Neri, de l’espiritualitat carmelitana etc… el portaren
a comprendre més la seva vocació i prepararen una conversió definitiva per tal de po-
sar al servei de Déu l’acció de l’artista dedicat a redimir la matèria per transportar-
ho tot cap a la Bellesa que és Déu mateix. 

Acabada la lliçó, el Sr. Cardenal Arquebisbe, Mons. Lluís Martínez Sistach féu un
breu parlament recordant als assistents que «l’Església necessita un laïcat ben format
en una espiritualitat sòlida, cristològica i eclesial». Després de lloar la competència
de la lliçó inaugural així com del ponent assenyalà que «res pot quedar fora de l’edi-
ficació de la ciutat de Déu universal vers la qual avança la història de la família hu-
mana». En aquest sentit afegí: «En el temple expiatori de la Sagrada Família, que serà
cobert abans no acabi el curs, haurem de portar a terme el llegat i la inspiració mag-
nífica d’Antoni Gaudí per a l’Església de Barcelona i Universal. L’obra d’un fill de
l’Església que va saber traduir amb geni artístic la seva vida cristiana. Ara caldrà pro-
curar que siguin pedres vives, al bell mig de la ciutat de l’home, com a prefiguració
de la ciutat de Déu on els pobles i nacions son vivificats en comunió sense fronte-
res». Tot declarant inaugurat el curs 2009-2010 la sessió acabà al claustre del Semi-
nari amb un refrigeri i animada conversa entre els assistents.

Inauguració de curs a la Fundació Joan Maragall

La Fundació Joan Maragall (FJM) el 6 d’octubre inaugurà el curs en què commemo-
ra el 20è aniversari de la seva creació en un acte celebrat a l’aula magna del Semina-
ri Conciliar i presidit pel Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach. El Dr.
Antoni Matabosch, president de la FJM, explicà els cinc eixos que vertebren trans-
versalment tots els seus programes i les seves actuacions. Abans de fer-ho anuncià
que la FJM ha estat guardonada amb el XXXIII Premi d’Honor Lluís Carulla, que
li serà lliurat el proper 12 de novembre, en el decurs d’un acte que tindrà lloc al Sa-
ló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest reconeixement, que es concedeix «a persones o entitats que, amb la qualitat
de la seva activitat científica, cultural o cívica, hagin ajudat a enfortir la conscièn-
cia de comunitat nacional i el sentit de pertinença a la cultura dels països de llengua
catalana», representa, segons el Dr. Matabosch, «la coronació de la commemoració
dels dos primers decennis» de la FJM.

«La nostra Fundació inicia el seu tercer decenni amb el convenciment de la neces-
sitat que existeixin institucions que es proposin ser punta de llança, imaginatives, ac-
tives, creatives i significatives. Reivindiquem i reafirmem la importància cabdal, avui
més que mai, de la tasca intel·lectual d’analitzar el present, d’anar a fons, de preveu-
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re el futur, d’indicar camins creatius. És clar que són necessàries les parròquies, les
delegacions, la cúria, l’economia, els moviments seglars, les escoles i tantes altres
institucions que hem rebut i tenim; però cal tenir i complementar al seu costat una
forta tasca de pensament, de discerniment, de creativitat nova, de nous camins» va
dir Mn. Antoni Matabosch.

Els cinc eixos d’actuació de la FJM

El Dr. Matabosch recordà els cinc eixos vertebradors de tots els programes i actua-
cions promoguts des de la FJM:

1. Creació de pensament. La voluntat de discerniment de la FJM ens porta a cercar
un pensament cristià propi, que sigui fidel, creïble i significatiu dins de la nostra
cultura. Per això, ens cal promoure una reflexió crítica, oberta permanentment als
gran moviments de fons que travessen la nostra societat, per tal de donar un tes-
timoniatge viu de la Paraula de Déu en el nostre món.

2. Diàleg i debat. La FJM aprèn a esdevenir interlocutora de la cultura del país des
d’un catolicisme viscut amb naturalitat, en relació alhora receptiva i crítica amb
la modernitat. Vol fer també de pont entre la fe en el Déu de Jesucrist, viscuda
en Església, i la cultura contemporània (amb especial atenció a la catalana), es-
tant immersa en ambdós àmbits de manera sincera i cordial, per tal de fomentar
el coneixement, la col·laboració i l’intercanvi mutus i promoure així una millor
inculturació del cristianisme i una millor evangelització de la cultura. Malda tam-
bé per fomentar el diàleg interreligiós des de la seva identitat com a confessió
catòlica, amb voluntat de contribuir a construir un espai de trobada de les dife-
rents tradicions religioses arrelades o nouvingudes a Catalunya.

3. Formació. La FJM aspira a ser un lloc rellevant per a la informació i la formació
permanent dels cristians, amb voluntat d’ajudar a aprofundir en la fe cristiana. Vol
arribar en particular als universitaris, als intel·lectuals i als professionals, però
també a un públic més ampli que pugui trobar en el missatge cristià un ferment
de creativitat cultural, de modernitat crítica i d’anàlisi atenta dels signes dels
temps.

4. Difusió i xarxa. Amb el propòsit de difondre un pensament cristià viu i incultu-
rat en el nostre món, la FJM impulsa una estreta relació amb entitats culturals cris-
tianes, especialment a Catalunya, a Europa i en l’àmbit Mediterrani. D’aquesta
manera, contribueix a situar Barcelona entre els centres europeus de referència,
pel que fa a la producció cultural d’inspiració cristiana, entrant en els circuits de
difusió de les novetats culturals.

5. Publicacions i Qüestions de vida cristiana. La FJM ha posat una especial cura en
la publicació d’estudis i assaigs. La Col·lecció Cristianisme i Cultura, en coedi-
ció amb Editorial Cruïlla, consta de 63 volums i els Quaderns de la FJM, en aquest
cas amb Editorial Claret, arriba al número 89. Els Quaderns inclouen una subsè-
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rie dedicada a Joan Maragall. La novetat d’enguany és que, des del primer núme-
ro de 2009, la revista Qüestions de vida cristiana —amb 232 números publicats du-
rant els seus 50 anys d’existència— és coeditada per la FJM —que n’assumeix la
direcció— i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. S’inicia així una segona èpo-
ca de Qüestions amb una clara voluntat de continuïtat, però també de renovació.

Finalment, el Dr. Antoni Matabosch parlà dels actes del 20è aniversari, que es van
iniciar precisament amb la presentació d’aquesta segona etapa de Qüestions, el prop-
passat 28 de maig, a La Pedrera. El segon acte celebratiu es viurà en el mateix marc,
l’Auditori de La Pedrera de Caixa Catalunya —seu de l’acte commemoratiu del
10è aniversari—, el proper 1 de desembre. Serà un acte sobre Bíblia i Art, que comp-
tarà amb la participació de Perico Pastor, il·lustrador d’una edició especial de la Bí-
blia de la BCI, del teòleg Armand Puig i del físic i poeta David Jou.

I la cloenda d’aquest 20è aniversari comptarà amb la presència del president del Pon-
tifici Consell per a la Cultura (ministre de cultura del Vaticà), Mons. Gianfranco Ra-
vasi, que impartirà una conferència el 21 de gener de 2010 a l’Auditori de La Pedre-
ra de Caixa Catalunya.

Lliçó inaugural de Mons. Sebastià Taltavull

El bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull, pronuncià la lliçó inaugu-
ral del curs, que porta per títol Espiritualitat, un camí interior per al cristià. Després
d’argumentar el significat del mot espiritualitat, el Dr. Taltavull recordà que «l’es-
piritualitat cristiana demana reconèixer a Déu el lloc que li correspon en la nostra vi-
da, la presència del Déu que és Amor i que en Jesús s’ha definit com a Camí, Veri-
tat i Vida». «L’espiritualitat, si l’entenem com a vida sota l’acció de l’Esperit, i la
volem entendre com a camí interior per al cristià, implica exercici personal, voluntat
de creixement, actitud bàsica, expressió de la sinceritat de la persona que ha inte-
grat el valor religiós i cristià en la seva vida». «L’espiritualitat és, per tant, referèn-
cia a Déu, acceptació de la seva persona com a do, esforç quotidià de descoberta a
través de la Paraula de Déu, la pregària i la vida. Jesús ha promès l’Esperit Sant i diu
que serà l’Esperit el qui ens ho farà recordar tot i entendre-ho».

Mons. Taltavull parlà també del fenomen de la indiferència religiosa i les espiritua-
litats sense Déu, de l’espiritualitat fora de les Esglésies, de la recerca de Déu enmig
del desert espiritual del món d’avui, i de la diversitat d’oferta de resposta espiritual
en «situacions d’emergència». Finalment, el bisbe Sebastià Taltavull esmentà dife-
rents tipus d’espiritualitat per al cristià: la que creu en un procés d’iniciació; la de di-
mensió evangèlica, eclesial i missionera; l’espiritualitat centrada en el Misteri Pas-
qual de Jesucrist; l’arrelada en la pròpia terra per donar fruit; l’espiritualitat de la
confiança i de la fidelitat. I ha acabat presentant una espiritualitat per al segle XXI:
l’espiritualitat de comunió, a partir del Concili Vaticà II.

Va cloure l’acte el Sr. Cardenal Arquebisbe amb el seu parlament que es publica ínte-
grament a la secció del Prelat en aquest mateix número del Butlletí. 
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Inauguració de curs a les Facultats 
de Teologia i de Filosofia de Catalunya

El Sr. Cardenal Arquebisbe presidí l’acte de la inauguració oficial del curs a la Facul-
tat de Teologia de Catalunya (FTC) i a la Facultat de Filosofia de Catalunya (FFC),
així com a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i a l’Institut de Teologia Fona-
mental. Els actes es varen celebrar el dia 7 d’octubre de 2009, a la seu de les Facul-
tats, al Seminari Conciliar de Barcelona. 

A les 10 h, a la capella del Seminari Conciliar, va celebrar-se la missa de l’Es-
perit Sant presidida pel Sr. Cardenal Arquebisbe i concelebrada amb els altres bis-
bes de Catalunya i el P. Abad de Montserrat., i pels preveres que són membres
dels dos claustres de professors. El Sr. Cardenal pronuncià l’homilia de la missa,
que es publica íntegrament a la secció del Prelat en aquest mateix número del
Butlletí.

Després, a un quart de dotze, a l’aula magna del Seminari Conciliar es va celebrar
l’acte acadèmic. Es va iniciar amb la presentació de la Memòria del curs passat,
tant a la FTC com als dos instituts vinculats a ella. Va presentar la Memòria el Dr. Ar-
mand Puig i Tàrrech, degàpresident de la FTC. Va dir que la implantació del Pla Bo-
lonya a la institució «ha reportat més beneficis que dificultats». «Els professors, con-
vidats a revisar els continguts i la pedagogia de les matèries que imparteixen, s’han
sentit estimulats en la seva tasca docent a la Facultat, mentre que els alumnes, impul-
sats a una dedicació més intensa, poden ara donar una resposta més coherent a les
exigències intel·lectuals de les matèries, filosòfiques i teològiques, que estudien». El
Dr. Armand Puig també va recordar que en el tema del Pla Bolonya,com en d’al-
tres, la FTC ha treballat conjuntament amb la FFC, de la URL.

«L’aplicació del Pla Bolonya estimula, d’altra banda —va dir el degàpresident, càr-
rec en què ha estat reelegit recentment per a un segon trienni— els projectes de re-
cerca iniciats el curs passat en els departaments amb una durada prevista de dos anys:
Teologia Sistemàtica treballa sobre l’eclesiologia del Vaticà II; Sagrada Escriptura se
centra en el tema Jesús i Pau; mentre que Teologia Moral dedica els seus esforços a
escatir el tema «Ètica cristiana i ètiques arreligioses».

Per encàrrec de la Congregació per a l’Educació Catòlica, la FTC patrocina sis Ins-
tituts Superiors de Ciències Religioses: Barcelona (en les seves modalitats presencial
i virtual, i en les seves aules obertes a les diòcesis de Sant Feliu i Terrassa), Girona,
Lleida (on s’integren docents i estudiants provinents de la Seu i Solsona), Mallorca,
Tarragona (on s’integren docents i estudiants provinents de Tortosa) i Vic. «Els Insti-
tuts s’han convertit —segons el degà de la FTC— en una xarxa que articula la docèn-
cia teològica, en sentit ampli; la Facultat, en cada lloc, porta el nom de l’Institut cor-
responent». La recent Instrucció romana, explicà el Dr. Armand Puig, «ens ha
refermat en una comprensió universitària dels Instituts, els quals no han de ser sim-
ples escoles de teologia, sinó institucions de volada universitària, en partenariat amb
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les universitats de referència de cadascun d’ells». Cal recordar que la Santa Seu ha
endegat un procés de refundació dels Instituts erigits a l’Estat Espanyol, i que aquest
procés s’ha de cloure aquest mateix curs que ara s’inicia.

«El nostre objectiu —assegurà el degà de la FTC— és modular adequadament el
nivell dels nostres sis Instituts Superiors, per tal que compleixin els requeriments
de la Instrucció de la Congregació i puguin ser integrats sense problemes en el “ma-
pa” d’Instituts que ha de preparar la Comissió instituïda “ad hoc” i que ha d’apro-
var el Plenari de la Conferència Episcopal Espanyola del pròxim mes d’abril, abans
de la seva tramesa a la Santa Seu per a l’aprovació definitiva». Per aquesta raó, per
al curs 2010-2011 els Instituts hauran d’haver passat tres verificacions, i que tan sols
aquells que reïxin podran continuar com a Instituts que imparteixin els dos cicles o,
eventualment, el primer cicle del pla d’estudis. Cal recordar també que la FTC ha re-
but, per part de la Congregació, l’encàrrec de donar raó del nivell dels Instituts i ga-
rantir que són realment viables.

Activitat acadèmica de la FTC

El nombre d’alumnes matriculats a la FTC mostren un manteniment de les xifres dels
darrers anys, pel que fa al quinquenni institucional (102) i un augment dels inscrits
en els cursos de segon i tercer cicle: 97 alumnes de Llicència i 19 de doctorat. Pel que
fa a les activitats no acadèmiques —on destaca la Formació Permanent, que va asso-
lir la xifra de 247 alumnes—, el nombre total d’alumnes va ser de 270. S’han de-
fensat amb èxit tres tesis doctorals. Per tant, es van inscriure a la FTC i als seus Ins-
tituts afiliats, durant el curs 2008-2009, un total de 561 alumnes.

Cal fer notar que la FTC acull un nombre creixent d’alumnes provinents d’altres paï-
sos, sobretot d’Amèrica Llatina però també d’Europa de l’Est i d’Àfrica, els quals
s’inscriuen en el segon i tercer cicle de la mateixa Facultat i en els dos instituts supe-
riors que hi són vinculats: el de Teologia Fonamental i el de Litúrgia.

Les facultats de Teologia i de Filosofia han publicat durant el curs passat una obra
fora de col·lecció: el Llibre d’estil per a la redacció d’escrits de teologia i filosofia,
que ha coronat els esforços de molts anys per aconseguir una eina metodològica del
tot imprescindible. El llibre és coeditat per les nostres dues facultats eclesiàstiques i
per l’Associació Bíblica de Catalunya.

Actes que organitzarà la FTC

Els propers 8 i 9 de febrer de 2010 la FTC organitzarà una Jornada dedicada a un
tema relacionat amb l’ètica i la societat d’avui. Serà justament un any després de la
doble sessió que va convocar un gran nombre d’assistents per debatre el tema La si-
tuació econòmica global. A la recerca d’uns criteris ètics, en què hi varen intervenir
persones de la talla de Michel Camdessus, Ricard Fornesa, Joaquim Muns, Antonio
Argandoña, Carlos Losada i Ramon Ollé.
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El 3 de març de 2010 se celebrarà a la FTC una Jornada d’Estudi dedicada al mi-
nisteri presbiteral, amb motiu de l’Any Sacerdotal. Presidida pels cardenals Lluís
Martínez Sistach i Claudio Hummes, prefecte de la Congregació per al Clergat, po-
nents de prestigi internacional repensaran teològicament les bases del presbiterat (sa-
cerdoci), així com l’espiritualitat i la pastoralitat d’aquells que han estat cridats al mi-
nisteri de prevere (capellà).

Els dies 13 i 14 de maig de 2010 tindrà lloc el Simposi Internacional de Bíblia, que
enguany porta per títol El Jesús de la història i el Crist bíblic. Els ponents seran els
professors Daniel Marguerat (Lausanne), Francesc Torralba, Jörg Frey (Munic),
Agustí Borrell, Larry Hurtado (St. Andrews), Armand Puig, Gerd Theissen (Heidel-
berg) i Salvador Pié.

Durant l’acte d’inauguració de curs, i amb motiu de l’Any Batllori, es va fer un re-
cord i una lloança de la figura extraordinària d’un dels grans eclesiàstics catalans:
el P. Miquel Batllori, nascut ara fa cent anys, que va rebre curiosament el seu pri-
mer doctorat honoris causa en aquesta facultat, l’any 1978. Després en vindrien tret-
ze més. Per mitjà de l’acte, es va fer un reconeixement públic, amb el desig que la
preocupació del P. Batllori de comprendre la història de l’Església i de la cultura
catalanes pugui ser eficaçment vehiculada en la FTC.

Novetats a la Facultat de Filosofia de Catalunya

El Dr. Joan B. Martínez Porcell inicià a partir d’aquest curs el segon trienni com a
degà de la FFC (URL), càrrec per al qual va ser reelegit el desembre passat. Durant
l’acte inaugural del curs, el Dr. Martínez Porcell anuncià l’aprovació definitiva de les
titulacions oficials de Màster en Gestió i Didàctica del Patrimoni Cultural i Màster
en Recerca de Filosofia i Estudis Humanístics —que dóna, aquest últim, accés al
doctorat en Filosofia i Estudis Humanístics—.

La FFC ofereix les llicenciatures de Filosofia i Humanitats, en procés d’adaptació a
l’Espai Europeu per a l’Educació Superior. La llicenciatura en Filosofia promou una
formació en els grans corrents filosòfics de tots els temps, centrada en el comentari
dels autors principals, la reflexió sobre les grans preguntes que afecten l’home i el
diàleg entre les diverses tradicions filosòfiques. La llicenciatura en Humanitats, per
la seva banda, aporta una formació humanística de caràcter global, reclamada des de
molts sectors professionals. Es potencien d’una manera especial els àmbits de la
història de la cultura i del patrimoni artístic, dos àmbits clau en el desenvolupament
d’alguns sectors amb més sortides professionals: la gestió cultural i el turisme.

En el curs 2008-2009, el nombre total d’alumnes matriculats a la FFC va ser de 140
(104 per seguir estudis de Filosofia i 36 per cursar Humanitats). Pel que fa als estu-
dis de Filosofia de 1r i 2n cicles, 25 alumnes segueixen les condicions exigides per a
la validesa civil dels seus estudis i 28 per a la validesa eclesiàstica. 31 alumnes fan
el doctorat. Pel que fa a Humanitats, 32 han estat matrícules d’alumnes ordinaris i 4
d’extraordinaris. Els llicenciats en Filosofia han estat el curs 2008-2009 un total de
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6, mentre que 10 han obtingut el títol de llicenciat en Humanitats. Dos alumnes han
assolit el títol de doctor en Filosofia.

Lliçó inaugural del Dr. Jaume Aymar

Després de la presentació de la Memòria dels curs passat en les dues institucions do-
cents, el Dr. Jaume Aymar Ragolta, professor de la FFC, pronuncià la lliçó inaugural
del curs sobre Fra Ramon Pané i l’univers Taí. El Dr. Aymar va fer una introducció
sobre la filosofia de la història en el P. Miquel Batllori, en el centenari del seu naixe-
ment. El ponent definí Batllori com a «príncep dels historiadors de la corona cata-
lano-aragonesa» i explicà els motius pels quals l’insigne jesuïta va defensar una
història global —social, econòmica, política i cultural—. Va fer referència el mes-
tratge que en Batllori exerciren Jordi Rubió, Antonio de la Torre i Pere Bosch Gim-
pera, i també a la seva amistat amb Jaume Vicens i Vives, del qual Batllori es consi-
derava continuador. La part central de la lliçó va estar dedicada a fra Ramon Pané,
un humil ermità jerònim català, que va acompanyar Cristòfor Colom en el seu segon
viatge a les Índies (1493). «Per encàrrec de l’Almirall, Pané va aprendre la llengua
dels indis, va estudiar els mites, les creences i els rituals d’aquells aborígens i els va
posar per escrit en una valuosa obra, la Relació sobre les Antiguitats dels Indis, que
es considera el primer tractat etnogràfic del Nou Món». També, en un context advers,
va catequitzar i va batejar els primers taïns, ha explicat Jaume Aymar. «Al procés
de Colom (1500) es posa de relleu que Pané n’hauria batejat molts més si no ha-
gués topat els qui preferien mantenir-los en l’esclavitud». Cal recordar que el P. Bat-
llori va orientar la recerca de Jaume Aymar sobre Ramon Pané.

Tot seguit, el Cardenal Arquebisbe i Gran Canceller de les facultats eclesiàstiques
pronuncià el parlament que es publica a la Secció del Prelat i declarà oficialment
inaugurat el curs 2009-2010. 

En el transcurs de l’acte, el Gran Canceller lliurà la medalla de la FTC al professor cap
del Departament de Bíblia, Dr. Enric Cortés, que enguany passa a la condició d’emèrit.

Acte diocesà en memòria 
de Mons. Joan Carrera Planas

El dissabte dia 17 d’octubre de 2009 va celebrar-se al Seminari l’acte en memòria de
Mons. Joan Carrera Planas, amb motiu de complir-se el primer aniversari del seu traspàs.

A les 11 h, a la capella del Seminari Conciliar, va celebrar-se l’eucaristia, presidida
pel Sr. Cardenal Arquebisbe, qui va pronuncià l’homilia, el text de la qual es troba a
la secció del Prelat. Amb el Cardenal varen concelebrar Mons. Sebastià Taltavull,
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bisbe auxiliar; Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit; Mons. Joan Godayol, bisbe
emèrit d’Ayaviri (Perú); els Vicaris episcopals, el Secretari general i canceller de l’Ar-
quebisbat, i un centenar de preveres i diaques, amb la presència també dels semina-
ristes. Unes cinc-centes persones varen omplir totalment la capella del Seminari, en-
tre les quals hi havia els familiars de Mons. Carrera i Planas. La celebració eucarística
es va cloure amb el cant del Virolai a la Mare de Déu de Montserrat, recordant la vin-
culació del bisbe Carrera amb aquest santuari, en que fou ordenat prevere.

Després, a les 12 h, al saló d’actes, va celebrar-se l’acte acadèmic, que varen presi-
dir el Sr. Cardenal Arquebisbe i els tres bisbes presents a l’acte, amb Mn. Salvador
Bacardit, vicari episcopal i delegat episcopal a Càritas Diocesana, que presentà una
ponència sobre «El bisbe Joan Carrera, pastor».

Mn. Bacardit va fer una exposició molt viva de les característiques del ministeri pres-
biteral i episcopal de Mons. Joan Carrera. Va iniciar el seu parlament amb aquestes
paraules: «El millor que ens ha pogut passar a la vida és haver conegut Jesucrist. Ai-
xí acostumava a començar el bisbe Joan Carrera les seves converses amb els nois i
les noies que es preparaven per rebre el sagrament de la Confirmació». «Amb aques-
ta reflexió —va dir tot seguit— intentarem apropar-nos a la vocació pastoral del bis-
be Joan perquè, curiosament, tot i ser la dimensió que unifica la seva vida, potser
no se n’ha parlat tant com d’altres. La seva llarga història de servei a l’Església,
que era també de servei a la societat, el treball de base en el món obrer en els mo-
ments durs de la dictadura, la creació d’estructures culturals i polítiques democràti-
ques i catalanes, han estat característiques molt valorades, en diferents escrits i en di-
ferents actes, durant l’any transcorregut des de la seva mort. Aquí ens fixarem però,
com us deia, en Joan Carrera home de fe, pastor: sacerdot i bisbe. Conscients que els
seus compromisos amb la societat en la qual va viure eren evidentment, també, una
conseqüència de la seva fe i de la seva fidelitat a l’Evangeli».

El do de la trobada amb Jesucrist i la fe

Mn. Bacardit va anar repassant els anhels més profunds del ministeri de Mons. Carrera.

• En primer lloc, va destacar la trobada amb la persona de Jesucrist i les ganes de
comunicar el do de la fe. I en aquest sentit va citar aquestes paraules del testament
espiritual del bisbe auxiliar: «L’esperança em ve de la meva fe en Jesucrist ressus-
citat que, per gràcia de Déu, m’ha acompanyat tota la vida. Una fe que, en mi, ha
surat per damunt de les febleses i els dubtes, que també he tingut i que he viscut
en el si de l’Església catòlica, que ha estat sempre per a mi una pàtria espiritual».

• El ponent recordà la seva pietat com a seminarista, com a vicari i com a rector
de les diverses parròquies a les quals serví i com a bisbe: «Joan Carrera creia
profundament que Jesucrist és el do que cal cercar i acollir. És Ell el do que hem
de procurar fer arribar a tothom». Glossant un poema de Thomas S. Eliot —va
dir Mn. Bacardit— Mons. Carrera va escriure això sobre Jesucrist: «Ja no es
tracta d’un home que ha gosat dir: Jo sóc aquell Misteri, Jo sóc el teu destí. No
pas: t’ensenyo el camí, sinó Jo sóc el Camí, la Veritat i la Vida.
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L’anunci de l’Evangeli, raó de ser de l’Església

• En aquest apartat de la ponència, Mn. Bacardit recordà aquell pensament de
Pau VI a l’Evangelii nuntiandi que diu que l’Església existeix per evangelitzar
i servir la societat. «Aquesta és la seva identitat més profunda. El bisbe Joan ex-
plicava sovint com l’havien marcat la seva mare, les misses de la seva infància
a Sant Feliu i Cornellà de Llobregat, els mossens que va conèixer». «Ningú de
nosaltres —deia ell— no va veure el Senyor al carrer, com ho veien els seus con-
temporanis. Al carrer, pels camins de la nostra vida, hi varem trobar l’Església,
el seu cos… Els membres de l’Església més propers a nosaltres ens van posar
sobre la bona pista. Així varem connectar amb Ell i ens va anar arribant la seva
proposta. Qui ha trobat Jesús, estima entranyablement l’Església, malgrat totes
les seves ambigüitats humanes».

• També va explicar que al bisbe Carrera li sabien greu les crítiques desaforades
que rep sovint l’Església a casa nostra i, en general, en el nostre món occidental
i que també li dolia la poca autoestima que ens tenim. Tampoc no podia ama-
gar la seva preocupació per la desafecció de l’Església de molts companys de
camí. I deia que «tota comunitat cristiana ha de tenir molt present sempre aques-
ta dimensió testimonial i evangelitzadora. “En el darrer canvi de rector que el
bisbe Joan va presidir, aquest setembre ha fet un any, a la parròquia del barri
de Sínguerlin de Santa Coloma de Gramenet, va dir, entre altres coses, que ‘la
comunitat no és un club que es preocupa només dels seus socis, la vostra parrò-
quia no és només per als qui estan dintre, no; existeix fonamentalment per als
que estan fora, perquè els puguem mostrar la llum de Crist’”».

Criteris que cal tenir presents

• Entre els pensadors que varen marcar les orientacions i els criteris de l’actua-
ció pastoral de Mons. Carrera, el ponent va indicar aquests: Jacques Maritain,
Torras i Bages, Carles Cardó i Cardijn… Aquestes figures senyeres del pensa-
ment li van permetre fer una revisió ben fonamentada dels períodes del Con-
cilipostconcili, de la modernitat i del progressisme. I el ponent va indicar al-
guns aspectes que, segons el bisbe Joan, no hauríem d’oblidar en la nostra
pastoral.

• Ser valents en les propostes. Viure en una societat on es respecti i es valori el
pluralisme i la llibertat religiosa no vol dir no poder fer propostes coherents de
la fe, sense amagar-la. Propostes, naturalment, no imposicions. Som respec-
tuosos però valents en les nostres propostes?, es va preguntar Mn. Bacardit.
I amb diversos textos llunyans i de més recents del bisbe Joan el ponent va mos-
trar que ell defensava la valentia en fer la proposta de la fe. I recordà que en la
primera trobada del clergat després de la desmembració de l’arxidiòcesi, el
bisbe Carrera va dir: «Hi ha dues coses que ningú no ens podrà prendre mai:
el goig del treball per l’Evangeli i l’amistat entre nosaltres». Les preguntes d’un
pastor. Cal fer lloc a Déu. Aquesta és la resposta que el bisbe Joan donà a les pre-
guntes que ens fem com a pastors. Al bisbe Joan el preocupava molt com provo-
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car la conversió en la gent més allunyada de l’Església. Aquesta era la pregun-
ta que es feia l’apòstol i el pastor que ell era.

• Acollir i fer créixer. «Aprofiteu ara que encara vénen, perquè arribarà un dia que
ho enyorareu», els va dir el bisbe Carrera en més d’una reunió, quan s’obrien els
eterns debats sobre les motivacions socials de les primeres comunions o dels ca-
saments. De fet —va afegir Mn. Bacardit—, aquesta enyorança ja la comencem
a tenir davant la notable disminució de la pràctica sagramental que en general
constatem a les nostres parròquies. Són molts els escrits i les reflexions que
ens va deixar sobre el que anomenem religiositat popular, tot i que a ell li agra-
dava més parlar de cristianisme popular.

• El ponent va fer referència tot seguit a la visió de l’Església, en el moment pre-
sent, com una «minoria creativa», com a llevat dins de la massa, i afegí: «Però
la meva pregunta és si el nostre bisbe Carrera es conformaria amb aquesta for-
mulació de les minories, tot i que creatives i significatives, o del que ell mateix
en deia el “nucli dur” que hi ha a la majoria de les parròquies— No hi posaria
ell un contrapunt, com solia fer en els seus escrits i converses?». El ponent
amb paraules de Carles Cardó es va preguntar si aquesta visió reduccionista de
l’Església no ens portaria a la comoditat o a l’elitisme. Darrerament, observava
el bisbe Joan, es va escampant una voluntat de diàleg i de reconciliació popu-
lar a propòsit de les tradicions, les autòctones i les que refan aquí els immigrants
amb l’afegit de la nostàlgia i d’un desig d’identificació col·lectiva.

• El nostre bisbe Carrera, pastor, ens recomanaria unir sempre litúrgia, caritat i
missió. El ponent, amb pensaments del bisbe Joan, parlà sobre la força missio-
nera de la litúrgia, sobre la força profètica i evangelitzadora de la caritat cris-
tiana i de les organitzacions caritatives de l’Església, començant per Càritas.
«Espero que el bisbe Carrera des del Cel em perdoni si us comunico que ell
era un soci més de Càritas, col·laborant amb la seva aportació mensual, i va dei-
xar als pobres que atenem a Càritas els pocs béns que tenia».

El seu afany de comptar amb tothom

«Per acabar —va dir Mn.Bacardit— crec que no podem deixar de referir-nos a una
característica no sempre ben compresa de l’estil pastoral del nostre estimat bisbe Joan:
el seu afany de comptar amb tothom, amb gent de totes les sensibilitats. Això el por-
tava a rebre crítiques, com si ell volgués contemporitzar amb tota mena de persones
i de grups. Cal comptar-hi amb les sensibilitats, ens deia sovint.»

«Com a pastor i evangelitzador, Joan Carrera, sacerdot i bisbe, amb la seva capacitat
de dialogar amb totes les persones de qualsevol sensibilitat, ens va deixar, a la vega-
da, un exemple de delicadesa i d’humilitat. I també de bon humor. Aquell sa bon hu-
mor que el caracteritzava i amb el qual ajudava a relativitzar molts problemes».

«Que el testimoni del nostre estimat bisbe Joan Carrera —acabà dient Mn. Bacar-
dit— la seva manera de ser i de fer com a pastor, ens ajudi a tots a seguir amb més
confiança els camins de l’Evangeli i a comunicar-lo amb goig als altres. I demanem,
per la seva intercessió, que no ens manquin pastors, com diu el profeta, segons el cor
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de Déu: “Us donaré pastors com desitja el meu cor que us pasturin amb coneixement
i amb seny” (Jr 3,15)».

La ponència del Mn. Bacardit va ser rubricada amb llargs aplaudiments dels presents
a l’acte.

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal Arquebisbe, amb breus paraules, va excusar la presència del carde-
nal Ricard M. Carles, impossibilitat d’assistir a l’acte, però que s’hi va adherir, com
també ho varen fer els altres membres de l’episcopat català. Va donar les gràcies a
Mn. Bacardit per la seva exposició, tan ben rebuda pels presents, com ho havien ma-
nifestat els aplaudiments. Agraí a tots els presents, bisbes, preveres, religiosos i re-
ligioses, laics i laiques, la seva presència.

«Em plau agrair també —va dir— el servei preuat, lúcid, sòlid i amb visió de futur,
del bisbe Joan a la nostra diòcesi. A mi personalment, com a bisbe auxiliar primer, i
després com a bisbe de Tortosa i arquebisbe de Tarragona i finalment com a arque-
bisbe de Barcelona, em va ajudar molt. Tots li agraïm els seus consells i la seva ca-
pacitat de discerniment, plena de seny i de coratge evangelitzador.»

«El bisbe Joan era —com s’ha dit— un home de Déu i un home d’Església. Ell era
de tots i per a tots, perquè se sentia membre de l’Església, i l’Església és catòlica.
El bisbe Joan Carrera ens ha deixat un bon testimoni d’amor a Déu i als germans,
d’amor a l’Església i al món, perquè el Senyor va venir al món no per condemnar-lo,
sinó per salvar-lo. Que el seu record ens encoratgi a tots en el treball d’aplicar el nos-
tre Pla Pastoral Diocesà 2009-2011, que té com el seu objectiu fonamental portar a
terme una pastoral missionera i evangelitzadora. Gràcies, estimat bisbe Joan Carre-
ra, per tot el que has fet en nosaltres i per a nosaltres!» 

L’acte acadèmic es va cloure amb el cant del «Salve Regina».

Inauguració de curs a l’ISCREB

L’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) inicià el curs, el
dia 21 d’octubre. Ha estat refundat seguint la nova Instrucció de la Congregació
per a l’Educació Catòlica, amb els deures fets. Aquesta institució acadèmica depe-
nent de l’arquebisbat de Barcelona compleix «amb escreix» les exigències —com és
ara assegurar un nivell acadèmic universitari, que obliga a tenir un mínim de 75
alumnes ordinaris i almenys cinc professors estables que siguin doctors—, segons va
dir el Dr. Antoni Matabosch, director de l’ISCREB, durant l’acte d’inauguració de
curs, presidit pel cardenal de Barcelona i president de l’ISCREB, Dr. Lluís Martínez
Sistach. 
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El curs que comença estarà marcat també per la preparació de l’adaptació del primer
cicle d’estudis al Pla de Bolonya. L’any acadèmic 2008-2009 es va iniciar aquesta
adaptació en el primer any dels Màsters en Teologia Bíblica i Diàleg Interreligiós,
Ecumènic i Cultural. També es va cursar el Postgrau en Religions i Diàleg, organitzat
conjuntament amb la Universitat Pompeu Fabra, que es tornarà a oferir aquest curs.
Cal recordar que la Santa Seu va atorgar el permís perquè l’ISCREB pogués cursar el
primer any del Màster en Identitat Cristiana i Diàleg, i enguany es podrà fer el segon.

Una de les dades que esperonen més els responsables del centre és l’augment conti-
nuat d’alumnes en ambdues de les modalitats d’estudi —presencial i virtual—, tot i
que cada vegada hi ha més matriculats per cursar la Diplomatura i el Màster per In-
ternet. El curs 2008-2009 es van matricular 845 alumnes, dels quals 440 ho van fer
en la modalitat virtual —454 van ser presencials i 49 van optar per la fórmula mix-
ta, presencial i virtual—. Enguany, el nombre de matriculats ja arriba als 444 alum-
nes per internet, la qual cosa significa que en el segon semestre se superarà la xifra
dels 500 alumnes de Teologia x Internet.

Una altra de les característiques de l’ISCREB és la tipologia de l’alumnat. El 80%
tenen estudis universitaris, a la modalitat presencial els majors de 55 anys represen-
ten el 48% i el 33% els que tenen entre 41 i 55 anys —els de la franja de 30 a 40 anys
són el 16%—; a la virtual, els alumnes que tenen entre 30 i 40 anys són el 36% del
total, mentre que el 35% correspon als de la franja de 41 a 55 anys —els de més de
55 anys són l’11%—. Les dones són el sexe predominant al centre: un 63% en la mo-
dalitat presencial i un 56% en la virtual.

Lliçó inaugural sobre els Pares de l’Església, a càrrec del P. Cebrià
Pifarré

La lliçó inaugural del curs ha anat a càrrec del P. Cebrià Pifarré, monjo de Montser-
rat, doctor en Teologia i professor de Teologia Patrística i Història de l’espirituali-
tat. El títol és Els Pares de l’Església, mestres d’espiritualitat per al segle XXI, i en
ella el P. Cebrià Pifarré ha respost la qüestió sobre l’actualitat dels Pares de l’Esglé-
sia, de la qual ha dit que era una «actualitat de fecunditat», en el sentit que pot inspi-
rar encara l’experiència espiritual dels creients del segle XXI.

Després recordar que els Pares són inseparables en teologia i vida espiritual, cultu-
ra i santedat, el P. Cebrià ha destacat que, «com a testimonis d’una Església indivisa,
el Pares poden ser una ajuda preciosa en l’apropament a la família espiritual d’Orient,
i un esperó a mantenir viva la consciència de catolicitat de la fe. El seu mestratge es-
piritual constitueix un terreny comú de diàleg en el camí vers la tan anhelada pleni-
tud de comunió entre les Esglésies d’Orient i d’Occident».

«Artistes de la paraula i hereus de la retòrica grecollatina, la literatura dels Pares
pot obrir camins sorprenents de cara una lectura renovada de les sagrades Escriptu-
res —ha assegurat el ponent—. El magisteri bíblic d’Orígenes, de Basili, d’Ambròs i
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d’Àgustí ens fan adonar que l’Escriptura és font sempre fecunda per a la fe del creient
del segle XXI, camí segur de creixement humà i espiritual. L’al·legoria i la tipologia,
formes determinants d’interpretació patrística, eixamplen la nostra comprensió dels di-
ferents nivells i sentits de l’Escriptura, fins i tot reconeixent-ne els límits», ha afirmat.

«La manera discreta que els Pares tenen de situar-se davant el misteri inaccessible de
Déu, contemplat en la unitat del seu designi de salvació en Crist, és per als creients
del segle XXI una invitació a la sobrietat i a la discreció, a la senzillesa i a la pau a
l’hora de parlar de Déu. El fons apofàtic de la doctrina i de l’espiritualitat dels Pares,
vera invitació a no sacralitzar les fórmules de la fe, fa veure que hom no pot viure
clos en les pròpies certeses. Les creences no són sinó fites que l’ésser humà es dóna
a si mateix per tal d’escapar al vertigen de la radical desconeixença del misteri de
Déu», ha continuat argumentant el P. Cebrià Pifarré.

«En una cultura que exalça l’individualisme i les formes de vida desvinculades de tot
lligam, esdevé particularment estimulant l’experiència espiritual dels Pares, per als
quals l’existència de l’home cristià és impensable als marges de la comunitat ecle-
sial, de la qual és expressió l’assemblea litúrgica, gràcies a la qual el creient entra en
una fonda experiència de comunió amb Crist i amb els germans». I un darrer aspec-
te, en el qual els Pares de l’Església són també, paradoxalment, mestres de vida es-
piritual per als creients del segle XXI, ha dit el P. Cebrià Pifarré, fa referència al lli-
gam inseparable entre la vida cristiana i la sol·licitud envers els pobres. «Viscuda al
cor mateix de l’assemblea eucarística, aquesta consciència de solidaritat envers els
més desvalguts mostra com els primers segles cristians es volgueren fidels a les en-
senyances de Jesús sobre el primat de l’amor i de la misericòrdia», ha conclòs.

El Sr. Cardenal Arquebisbe va pronunciar unes paraules que es publiquen a la secció
del «Prelat» d’aquest exemplar.

Inauguració del curs 2009-2010 al Centre 
d’Estudis Pastorals de les diòcesis catalanes

El dilluns 26 d’octubre va tenir lloc la inauguració del curs 2009-2010 al Centre
d’Estudis Pastorals de les diòcesis catalanes (CEP). El Sr. Cardenal Arquebisbe de
Barcelona, que és president del Centre per designació de la CET, no va poder estar
present a l’acte. En el seu lloc va ocupar la presidència el Sr. Arquebisbe de Tarrago-
na, Mons. Jaume Pujol, president de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) i
Metropolità, acompanyat pel bisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, secretari de
la CET, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés, el bisbe de Giro-
na, Mons. Francesc Pardo i el bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Talta-
vull. També hi eren presents els membres del Consell de Direcció que solen reunir-
se prèviament a l’acte inaugural, així com el Degà de la Facultat de Teologia. Hem de
remarcar la presència de Mn. Joan Batlles i Mn. Josep M. Totosaus, primers director
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i secretari del Centre. La seva presència —aplaudida per tots— al costat de la del bis-
be de Girona, Francesc Pardo, segon director posa de relleu la continuïtat del Centre.

El director del Centre, Mn. Josep Maria Domingo, vicari episcopal de la diòcesi de
Sant Feliu de Llobregat, va saludar els presents donant la benvinguda a tothom, recor-
dant el bisbe Josep Maria Guix, emèrit de Vic, i l’arquebisbe Joan Martí, emèrit d’Ur-
gell, traspassats els darrers mesos i anunciant els nous projectes del Centre, entre ells
la «Xarxa CEP».

El P. Antoni Serramona, secretari del Centre, va llegir la memòria del curs 2008-
2009, fent esment dels tres moments de la celebració dels 40 anys de la institució:
la lliçó inaugural del malaguanyat bisbe Joan Carrera a l’inici de les celebracions (oc-
tubre de 2007); el Congrés sobre la parròquia missionera, en col·laboració amb la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya el gener de 2008 i la planificació de la «Xarxa CEP»
com a espai virtual de reflexió pastoral que representa un final d’etapa més presen-
cial i l’inici de les activitats per la via de les mediacions virtuals. A la xarxa hi col·la-
boren ja més de 60 persones de les deu diòcesis catalanes i de les illes Balears. La
memòria també ha fer referència als darrers deu anys de funcionament del Curs bà-
sic de pastoral com una dinàmica de promoció de laics col·laboradors de la pasto-
ral. Una activitat emblemàtica que s’ha realitzat 41 cursos a 23 arxiprestats de cinc
del deu bisbats de Catalunya amb un total de 506 alumnes.

Tot seguit, Mn. Lluís Pou, rector de Sant Esteve de Granollers i delegat nacional del
Col·loqui i Mn. Josep Taberner, rector de Figueres, i recentment elegit President
del Col·loqui Europeu han presentat una breu història d’aquesta institució eclesial,
fundada ara fa 50 anys pel P. Connan, a París, i que cada dos anys ha reunit en dià-
leg i en intercanvi representants dels països europeus, per tractar tota mena de te-
màtiques relacionades amb la via de les parròquies. Catalunya ha estat sempre molt
present en tots els col·loquis i ha estat tres vegades la seu de col·loquis europeus a
Barcelona, Tarragona i Girona. El pròxim tindrà lloc l’any 2011 a Hongria. 

La lliçó inaugural del nou curs, «Per una pastoral de proximitat, creativa i de propos-
ta», va ser pronunciada per Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona.
Mons. Taltavull va exposar amb senzillesa i profunditat els trets que ha de tenir avui la
pastoral per fer present la bona notícia de l’Evangeli de Jesucrist a la nostra societat:
fer-nos pròxims a tots i de tots, amb un llenguatge i unes formes entenedores, que pro-
posin el missatge i el testimoni sempre nou de Jesús, el bon pastor. Més que una lliçó
inaugural va ser una meditació sobre la espiritualitat del pastor en l’exercici del minis-
teri. Una reflexió que, sense perdre el rigor acadèmic, el depassava per esdevenir una
invitació a fer de l’acció pastoral un exercici ascètici espiritual de vida interior.

En cloure l’acte, Mons. Pujol ha agraït la labor de tots els que fan possible les acti-
vitats del CEP, ha recordat també els bisbes catalans traspassats recentment, ha su-
bratllat la importància de l’Any Jubilar Sacerdotal, que enguany està celebrant l’Es-
glésia, i ha declarat inaugurat el curs 2009-2010.

Barcelona, 27 d’octubre de 2009
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Informació

Inici de l’Any Batllori al Palau de la Generalitat

El president Montilla, acompanyat pel conseller Tresserras, ha presidit l’acte que es
va celebrar, el divendres 2 d’octubre, a l’Auditori del Palau de la Generalitat. Agus-
tí Alcoberro, Josep Maria Benítez, Eliseu Climent, Cristina Gatell, Valentí Gómez,
Hilari Raguer, Glòria Soler i Josep Solevicens han glosat la figura de Batllori i la se-
va dedicació a la cultura i al país. 

Els assistents han rebut la publicació La saviesa cordial de Miquel Batllori. Semblan-
ces en el centenari del seu naixement, editada especialment per a l’ocasió per la Fun-
dació Carulla - Editorial Barcino i la Institució de les Lletres Catalanes amb la col·la-
boració del Museu d’Història de Catalunya i la Companyia de Jesús. 

Miquel Batllori (Barcelona, 1909 - Sant Cugat del Vallès, Barcelona, 2003) va ser
historiador, teòleg i assagista. El gruix de la seva obra gira entorn de l’estudi de la fi-
gura de Ramon Llull i la seva influència a Europa, l’Humanisme i el Renaixement,
la cultura dels jesuïtes al segle XVIII i altres moments rellevants de la cultura catala-
na i europea. 

L’acte ha estat organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes i el Museu d’Histò-
ria de Catalunya i compta amb la col·laboració de la Fundació Lluís Carulla i de la
Companyia de Jesús a Catalunya. Aquest reconeixement institucional ha estat el
tret de sortida de les diferents activitats que s’han preparat per fer un balanç de què
ha significat Miquel Batllori per a la cultura catalana.
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