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Prelat

Cartes
Carta demanant pregàries per la pluja.

Barcelona, 2 de febrer de 2016

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres dels consells 
pastorals parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de religió, 
dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes
Estimats germans i germanes en Crist,

Una de les grans preocupacions, no només dels que viuen al món rural sinó també a 
les ciutats, i no només en aquestes terres de Catalunya sinó també a la resta d’Espa-
nya, és la manca de pluja, la gran sequera que patim.

No voldria deixar passar més temps sense fer-me ressò d’aquesta preocupació. Vull 
fer realitat, un cop més, el que proclama el Concili Vaticà II en la Constitució sobre 
l’Església en el món actual: «El goig i l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels homes 
del nostre temps, sobretot dels pobres i de tots els afligits, són també el goig, l’espe-
rança, la tristesa i l’angoixa dels deixebles de Crist i no hi ha res de veritablement 
humà que no tingui ressò en el seu cor». (GS 1)
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Us demano a totes les comunitats de l’arxidiòcesi que us feu ressò de la preocupació 
per la sequera. Basant-nos en les paraules de Jesús, «el que demaneu al Pare en nom 
meu jo us ho donaré» (Jn 14, 13), i en l’exemple del profeta Elies, tal com ho recull 
l’apòstol Sant Jaume en la seva carta: «Elies era un home de la mateixa condició que 
nosaltres; va pregar insistentment perquè no plogués, i no va ploure sobre la terra 
durant tres anys i sis mesos. Després va pregar de nou i el cel va donar pluja i la 
terra va produir el seu fruit» (Jm 5, 17-18), us demano que feu pregàries, diàriament, 
en l’Eucaristia, per demanar la pluja; fins i tot podríeu organitzar rogatives amb la 
mateixa intenció (*). Només el Senyor és capaç de canviar el curs de les coses. Ell 
vol comptar, certament, amb la nostra ajuda però, moltes vegades, la nostra ajuda no 
pot ser altra cosa que demanar insistentment, com la vídua inoportuna de l’Evangeli.

Tant de bo que la nostra pregària sincera, confiada i perseverant pugui aconseguir la 
tan desitjada aigua per als camps, els pobles i les ciutats. Tant de bo que de la neces-
sitat d’aquesta aigua de pluja siguem capaços de passar a desitjar, acollir, l’aigua viva 
de l’Esperit que Déu concedeix sempre sense mesura.

Amb el meu afecte i benedicció,

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

(*) A la pregària dels fidels de l’Eucaristia, a la pregària de vespres de la litúrgia de les 
hores, i també en l’oració personal, se suggereix el següent text:

«Per la pluja, que ha de portar l’aigua que la nostra societat necessita: que Déu, pro-
vident i bo, ens la concedeixi com una benedicció que davalli del cel fins a nosaltres».

Als preveres ordenats en els darrers 7 anys. 

Barcelona, 22 de febrer de 2016

Estimats mossens,

Des del dia 26 de desembre de 2015 faig camí amb vosaltres en aquest servei que 
l’Església m’ha encomanat per a vosaltres. Aquests primers dies del meu ministeri a 
Barcelona són per anar coneixent de prop la realitat eclesial de l’arxidiòcesi. Aquests 
dies també m’aniré trobant amb vosaltres en les visites que vaig fent als arxiprestats i 
en els recessos de quaresma que predicaré a les diverses zones pastorals. 

També tinc intenció de continuar amb les trobades del Pastor Diocesà amb els preve-
res ordenats més recentment, en concret en els últims set anys. Per això us convido 
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amb força antelació a reservar-vos la data, que passarà a ser el dimarts, ja que el di-
lluns tenim ara la reunió del Consell Episcopal.

La propera trobada, doncs, serà el dimarts, 17 de maig de 2016, de 10:30 h. fins des-
prés de dinar. Seguint el que és habitual, ens reunirem a la casa d’espiritualitat Maria 
Immaculada de Tiana (carrer d’Edith Llauradó 22, Tiana - tel. 93 395.41.11). Més 
endavant ja us anunciarem el tema del qual parlarem.

En aquests propera trobada, donat que ja han superat els 7 anys de la seva ordenació, 
ja no hi participaran els vostres companys: Mn. Bruno Bérchez, Mn. Alfred Sabaté, 
Mn. Gabriel Carrió, Mn. Carles de la Fuente, Mn. Joan Muñoz, Mn. Miquel Ramon. 

No obstant això, els hem convidat a continuar participant del viatge d’estiu que en-
guany, i tenint en compte la meva procedència, tindrà com a destinació Logronyo, 
del dilluns 22 al divendres 26 d’agost de 2016. Per tal d’anar preparant el viatge us 
demanaria que tan bon punt decidiu la vostra assistència, m’ho comuniqueu amb un 
e-mail a: secretariaarquebisbe@arqbcn.cat.

Amb el desig de saludar-vos ben aviat personalment, 

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Als preveres que ja superen els 7 anys d’ordenació. 

Barcelona, 22 de febrer de 2016

Benvolgut mossèn:

Havent superat ja els set anys d’ordenació presbiteral, deixem de convocar-te a les 
trobades de l’Arquebisbe amb els preveres ordenats recentment. Aprofito per agrair-te 
tota la teva tasca ministerial al servei de l’Església i t’animo a seguir endavant amb 
goig i esperança, anunciant i vivint la misericòrdia de Déu amb els qui t’han estat 
encomanats.

Encara que no ens veiem en aquestes trobades, ens anirem saludant en multitud d’oca-
sions en què coincidirem. A més, com a bisbe teu, estic disposat a acollir-te amb els 
braços oberts sempre que m’ho demanis.

Tot i que deixeu de participar en aquestes trobades i, tenint en compte les peticions 
d’alguns de vosaltres, he cregut convenient convidar-vos a què no deixeu de participar 
del viatge que fem a l’estiu. 
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Enguany, tenint en compte la meva procedència, el destí escollit serà Logronyo i les 
dates seran del dilluns 22 al divendres 26 d’agost. Per tal d’anar preparant el viatge us 
demanaria que tant bon punt decidiu la vostra assistència m’ho comuniqueu amb un 
e-mail a: secretariaarquebisbe@arqbcn.cat. 

Fraternalment, 

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

NOTA: Així, doncs, a partir d’aquesta propera trobada ja no hi participareu els pre-
veres d’ordenació més antiga que fins ara sí que hi veníeu: Mn. Bruno Bérchez, Mn. 
Alfred Sabaté, Mn. Gabriel Carrió, Mn. Carles de la Fuente, Mn. Joan Muñoz, Mn. 
Miquel Ramon.

Als preveres de l’arxidiòcesi amb motiu del Jubileu dels Sacerdots 
en l’Any Sant de la Misericòrdia. 

Barcelona, 26 de febrer de 2016

Estimats mossens,

Com ja sabeu, el Sant Pare ha confiat al Pontifici Consell per a la Promoció de la 
Nova Evangelització l’organització de l’actual Any Sant Extraordinari, el Jubileu de 
la Misericòrdia. 

Si bé el Papa Francesc desitja que el Jubileu sigui viscut no sols a Roma, sinó també 
a cada Església particular, ell ha aprovat el calendari de les principals celebracions, 
de caràcter universal, que tindran lloc a Roma i que comptaran amb la seva presència.

Dins d’aquests grans esdeveniments es troba el Jubileu dels Sacerdots, que tindrà 
lloc a Roma, des del dimecres 1 fins al divendres 3 de juny del 2016. Durant aquesta 
trobada, una jornada estarà dedicada a un recés espiritual, en el qual el Papa Francesc 
oferirà tres meditacions sobre el tema: «El sacerdot, ministre de la misericòrdia». El 
Jubileu dels Sacerdots es clourà amb la concelebració eucarística, presidida pel Sant 
Pare, en el 160 aniversari de la institució de la Festa del Sagrat Cor de Jesús.

Com a pastor diocesà, acompanyaré el grup de sacerdots que vulgueu i pugueu parti-
cipar en aquest Jubileu. Ben segur que serà una bona oportunitat per a meditar i viure 
amb més intensitat el manament evangèlic: «Sigueu misericordiosos com el vostre 
Pare és misericordiós» (Lc 6,36).
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Fraternalment,

 † Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Nota: Us adjuntem el programa i el full d’inscripció de l’esmentat Jubileu dels 
Sacerdots. L’organització del viatge i estada a Roma l’hem confiada a l’Agència 
Ruth Travel (c/ València, 247, 1r 1a B – Tel. 93 487 31 17) on podeu adreçar-vos 
per a realitzar les inscripcions i per rebre més informació. 

El programa i el procés d’inscripció es poden consultar a la secció d’Informació en 
aquest mateix Butlletí.

Carta amb motiu de la iniciativa «24 hores per al Senyor».

Barcelona, 29 de febrer de 2016

Estimats germans,

Estem vivint com un regal especial l’Any Jubilar de la Misericòrdia. És un temps en 
el qual se’ns recorda que Déu «està interessat en cadascun de nosaltres, ens coneix 
pel nostre nom, ens cuida i ens busca quan l’abandonem». A aquest Déu Pare li 
resulta impossible romandre «indiferent al que ens succeeix».

El Sant Pare, el Papa Francesc ens posa moltes vegades davant la globalització de la 
«indiferència vers l’altre i vers Déu». Indiferència que és «una temptació real per 
als cristians». L’Església «no ha de quedar-se replegada en si mateixa, sinó que és 
enviada a tots els homes». «Quant desitjo –diu el Papa– que els llocs en el quals es 
manifesta l’Església, en particular les nostres parròquies i comunitats, arribin a ser 
illes de misericòrdia en el mar de la indiferència». Girar-se envers Déu és girar-se 
envers el germà.

El Papa reconeix que, davant la injustícia, tant de dolor, tanta violència, podem 
sentir-nos desbordats i incapacitats «per intervenir». «Què podem fer», es pre-
gunta, «per no deixar-nos absorbir per aquesta espiral d’horror i de violència?».

Ell ens anima a renovar-nos des de l’escolta de la Paraula de Déu: «Si un mem-
bre sofreix, tots sofreixen amb ell» (1Co 12-26); «On és el teu germà?» (Gn 4,9); 
«Enfortiu els cors» (Jm 5,8) I ens exhorta a respondre al clima d’injustícia amb 
tres iniciatives: pregar, activar la caritat i convertir-nos de cor -«Fes el nostre cor 
semblant al teu»-.
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El Sant Pare ens manifesta el seu desig que se celebri a tota l’Església, el 4 i 5 de 
març, la Jornada «24 hores per al Senyor», iniciativa del Consell Pontifici per a la 
Promoció de la Nova Evangelització. Com que aquesta carta arriba una mica tard i no 
s’ha pogut anunciar amb temps als feligresos, podeu dur a terme l’esmentada iniciati-
va durant un altre cap de setmana.

Us convido a secundar aquesta iniciativa, signe d’autèntic itinerari de renovació 
quaresmal i us animo a tots a sumar-nos a aquest acte, de manera que les parròquies 
de l’arxidiòcesi, en la mesura de les seves possibilitats, romanguin obertes els 
propers dies 4 i 5 de març, i facilitin la pregària i l’adoració al Santíssim, l’al-
moina i l’actitud caritativa i la conversió i Reconciliació Penitencial, si no pot ser 
durant tot el dia, unes hores abans de l’Eucaristia o quan us vingui millor a tots.

Que la presència maternal de Maria ens porti a tots a una veritable conversió.

Amb tot l’afecte,

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Homilies i al·locucions 
Homilia en la Jornada Mundial de la Vida Religiosa.

Catedral de Barcelona, 2 de febrer de 2016. 19:30h. 

Vaya mi saludo afectuoso para todos vosotros:
Hermanos sacerdotes,
Vicario Episcopal para la Vida Religiosa Mn. Francesc Prieto,
Presidente de la Unión de Religiosos de Cataluña
Hnos y Hnas de la Vida Consagrada
Hermanos todos en Cristo muerto y resucitado, nuestra esperanza:

Habéis recibido un gran don al ser llamados por el Señor para vivir la vida consagra-
da, que no es sino una luz esplendorosa del amor de Dios, una transparencia de su 
amor misericordioso.

La pregunta que siempre nos hacemos es cómo ser transparencias de ese Amor Mi-
sericordioso del Señor, en otras palabras, ¿cómo ser evangelizadores, misioneros de 
esta Buena Nueva de Dios en medio de nuestro mundo? Y esa pregunta es perfecta en 
este año de la misericordia. 
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Lo sabéis perfectamente. Lo habéis reflexionado de mil maneras en vuestros encuen-
tros, retiros, reflexiones comunitarias y personales. Permitidme que insista en algunas 
cosas que me parecen fundamentales.

1.- Solo evangeliza quien está tocado por dentro, seducido y cogido totalmente por el 
Señor. Lo vamos a entender bien a través de esta historia que os voy a contar: «Al final 
de una cena en un castillo inglés, un famoso actor de teatro entretenía a los huéspedes 
declamando textos de Shakespeare. Después se ofreció a que le pidieran un bis. Un 
tímido sacerdote preguntó al actor si conocía el salmo 22. El actor respondió: «Sí, 
lo conozco, pero estoy dispuesto a recitarlo sólo con una condición: que después 
lo recite usted». El sacerdote se sintió incómodo, pero accedió. El actor hizo una 
bellísima interpretación, con una dicción perfecta: «El Señor es mi Pastor. Nada me 
falta». Al final, los huéspedes aplaudieron vivamente. Llegó el turno al sacerdote, que 
se levantó y recitó las mismas palabras del Salmo. Esta vez, cuando terminó, no hubo 
aplausos. Sólo un profundo silencio y el inicio de lágrimas en algún rostro. El actor 
se mantuvo en silencio unos instantes. Después, se levantó y dijo: «Señoras y señores, 
espero que se hayan dado cuenta de lo que ha sucedido esta noche. Yo conocía el 
Salmo, pero este hombre conoce al Pastor».

Ahí está la clave de toda la acción misionera. Sólo evangeliza quien se ha dejado encon-
trar por el Señor y ha hecho una experiencia de amistad con Él. Y ese encuentro se reali-
za fundamentalmente en la oración. ¿Somos en verdad mujeres i hombres de la oración?

2.- Es fundamental no perder de vista que quien nos ha llamado y enviado a trabajar en 
la Iglesia es el Señor. Nos dijo y nos sigue diciendo: «Ven y sígueme». Muchas veces 
experimentamos la impotencia y la fragilidad, experimentamos la debilidad. En esos 
momentos necesitamos recordar, traer a la memoria, traer al corazón, que quien nos 
ha llamado y nos ha enviado a trabajar en su viña es el Señor. 

3.- No podemos olvidar que los destinatarios de nuestra misión son los hombres y mu-
jeres de todos los tiempos. No nuestros amigos o los que ya están convencidos, sino 
todos, incluidos los alejados y rebotados de todo. Por eso el Papa Francisco insiste 
tanto en salir a las periferias. Jesús decía que nos enviaba a Jerusalén, a Samaria y 
hasta los confines de la tierra.

4.- Los medios con los que contamos para esa misión son: creer en Dios, es decir, 
confiar plenamente en su Palabra y vivir según sus normas. Dicho con otras palabras: 
vivir al estilo de Jesús, sin adherencias mundanas.

5.- Y no olvidar nunca que el Señor nos acompaña en esta empresa. El nos acompa-
ñará siempre con su fuerza y su ternura. Nos dejo bien dicho: «Yo estaré con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo». 
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Algunas orientaciones de fondo para la nueva evangelización

1.- Acoger nuestro mundo. El objetivo de la evangelización es transmitir la fe en 
Dios, la fe en el Dios de Jesús. Pero nuestra gran deficiencia y miseria es haber per-
dido el sentido de Dios. Vivimos en un mundo en el que Dios no cuenta. Nos hemos 
hecho un mundo sin Dios. No experimentamos el contacto con la creación de Dios. 
Vemos en el mundo, en las cosas creadas, solamente lo que debe ser transformado, lo 
que tiene que ser mejorado por nosotros para que corresponda mejor a lo que nosotros 
deseamos y esperamos del mundo según nuestros objetivos y necesidades. Hemos 
perdido la capacidad de admiración, de contemplación del mundo.
Pero, por el contrario y gracias a Dios, crece hoy la conciencia del peligro de que la 
naturaleza no soporte los cambios que le estamos infligiendo y entremos en una vía 
de destrucción de la naturaleza. Crece la conciencia de que la naturaleza tiene que 
ser respetada. Crece la conciencia del respeto y cuidado de la creación. Cuidemos y 
respetemos el mundo, el planeta y todo lo que hay en el.

2.- Acogernos como don. Otra vía importante para la nueva evangelización es caer en 
la cuenta de que nosotros, los humanos, no nos hemos hecho a nosotros mismos y que 
tampoco hemos hecho las demás cosas que nos rodean. Todo es don, todo es regalo. Y 
deberíamos acoger todo con profunda gratuidad. 

Yo no existo porque he querido o porque me he dado a mí mismo la existencia. Los 
padres están implicados en la transmisión de la vida, pero tampoco ellos nos han cons-
truido, sino que nos han acogido tal como hemos crecido, tal como hemos llegado al 
vientre de la madre. Todos somos regalo de Alguien, del Creador. De ahí que nuestro 
primer deber es el de admirar y acoger la vida. Pero eso nos debe llevar también a aco-
ger a los demás. Ellos son también don para los otros. Cuando se enseña esto y, sobre 
todo, cuando se vive, entonces estamos más cerca de Dios, estamos evangelizando, 
estamos abriendo el corazón a la presencia y al amor de Dios.

3.- Acoger la vida futura, el sentido de la vida. Estamos inmersos en una corriente 
de consumo que nos lleva a no quedar nunca satisfechos. Por otra parte el dolor, el 
sufrimiento nos deja desubicados y con el interrogante de si merece la pena vivir para 
sufrir tanto. Aquí es donde se hace presente el mensaje de Jesús: Él nos abre a nuevos 
horizontes, a una nueva vida en la que no habrá llanto ni dolor, en la que seremos 
felices para siempre. La fe ilumina nuestro camino, a veces sombrío y lleno de dudas. 
Dios nos dice: «He aquí que hago nuevas todas las cosas» (Ap 21,5). 

Estas tres vías (acoger nuestro mundo, acogernos a nosotros y al prójimo, acoger la 
vida futura) nos liberan de las tres cárceles en las que estamos metidos: la cárcel de la 
percepción del mundo como producto humano, hechura de nuestras manos; la cárcel 
del egoísmo; la cárcel de la vida sin horizonte, sin futuro.
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El camino del testimonio:
1.- Testigos de una presencia que nos invade y nos transforma
2.- Comunidades fraternas
3.- La alegría que nace de saberse amados y acompañados por Dios
4.- El compromiso con los pobres. Pobreza de pan, de cultura y de Dios

Y que Santa María, Reina de las vírgenes y Madre de los Apóstoles, os proteja siempre 
con su amor maternal. Amén.

†Juan José Omella Omella
Arzobispo de Barcelona

Homilia en la visita a l’obra diocesana del Nen Déu.

Divendres 5 de febrer de 2016, a la capella de l’Obra del Nen Déu al Guinardó, 17 h.

Tant de part del Bisbe Sebastià com de la meva, vull donar les gràcies a Déu aquesta 
tarda de ser aquí en aquesta casa i a vosaltres per celebrar l’Eucaristia i vull saludar 
a les germanes i a tots vosaltres que sou treballadors de la casa, voluntaris, patronat, 
del qual jo sóc president, moltes gràcies. He trobat una cosa aquí a Barcelona que és 
preciosa, que hi ha molts patronats i fundacions de les quals és president l’arquebisbe. 
I em dic: «Quant treball!». Però, per l’altra part, em dic: «¡Quantes coses han fet aquí, 
a l’Església de Barcelona, en una línia cultural i en una línia social, amb fundacions 
i patronats de caràcter cultural i fins i tot universitari, o amb fundacions i patronats 
de caràcter socials, com aquest del Nen Déu!». Jo dono gràcies a Déu per la vitalitat 
d’aquesta Església. I així, el bisbe Sebastià i jo mateix us saludem a tots vosaltres que 
treballeu amb tanta generositat.

Una historia africana

I ara passo al castellà perquè sinó em quedaré sense trobar les paraules… 

Quiero empezar con una pequeña historieta, yo pensaba que iban a estar los niños 
aquí. No están, pero es igual, porque en el fondo todos somos un poco niños. Y dice 
el Evangelio: «Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Por 
eso, la historieta que les quería contar a los niños se la cuento a ustedes, porque nos 
puede venir a todos muy bien.

Cuentan en África, en la selva, una noche se reunieron todos los animales de la selva 
para hacer una gran fiesta, como se hace aquí también en Cataluña y en todas partes. 
Una gran fiesta, con bailes y todo. Pero en África necesitan un buen tambor para hacer 
la fiesta. Pero no había tambor; se había roto y no lo habían repuesto. ¿Y qué hace-
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mos? Si no hay tambor, no hay fiesta. Se reúne el consejo, que es lo que hay que hacer 
siempre, diálogo entre todos, que es lo que hacéis aquí, en el Patronato…

Hay que dialogar; no se puede imponer. Se reúnen, alguien preside, en este caso era 
el rey, que es el león. ¿Y qué vamos hacer? ¿Y cómo construiremos un tambor? No 
tenemos piel, el tronco vaciado ya lo tenemos, es muy fácil. Pero ¿y la piel del tam-
bor, dónde la vamos a encontrar? Y el rey león dice: «¡Ya lo tengo!. Que cada uno 
de un trocito de su oreja, y coseremos todos los trozos para hacer co n ellos la piel 
del tambor». Y fueron pasando todos los animales, y les cortaban un trozo de oreja e 
iban cosiendo los trozos para colocar la piel del tambor encima del tronco agujerea-
do… Ya habían pasado todos los animales de la selva, pero faltaba un trocito para 
acabar la piel del tambor. Y se decían los animales: «No va a sonar bien, porque no 
está cosido todo». Y de repente el ratoncito, de estos que hay en el campo, pequeñito 
él, va y dice: «Yo no he puesto la oreja todavía». Y todos le dicen que él no la puede 
poner, porque tiene una oreja muy pequeña. Pero él insiste mucho. Y tanto insiste 
que los otros ven que sin su pequeño trozo no hay tambor y no hay fiesta. Entonces 
le cortan un trozo de la oreja y lo colocan. ¡Era justo el trocito que faltaba! Cosen 
la piel del tambor, que ya suena bien, y empieza la fiesta. Una gran fiesta en la que 
todos habían puesto su parte.

¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que siempre se necesita (y perdonen la expre-
sión) la oreja de todos. Es decir, su trabajo y lo que cada uno aporta. Uno tiene la oreja 
más grande; el elefante evidentemente tiene más trabajo en la casa, y está más horas. 
Otro aporta un ratito, una parte de su tiempo; otro u otra aporta sus cualidades, gran-
des o pequeñas. Tan importante es el que dirige como el que limpia; tan importante el 
que da clases como el que cuida a una persona, como el que hace la comidas en la co-
cina… Todos somos necesarios y todos hemos de trabajar en armonía, en comunión, 
haciendo que esta casa funcione muy bien y sea la admiración de todos.

Mi deseo de venir a esta casa
 
Yo tenía ganas de venir hoy aquí, porque me enteré de que esta obra existía cuando 
leí que había venido el Papa Benedicto XVI. Pero me quedé muy admirado cuando 
supe lo que esta obra hace y todo el trabajo que aquí se realiza. Por esto, me siento 
muy contento, esta tarde, de estar aquí, y quiero felicitarles a todos y a cada uno y 
agradecerles su trabajo. Aquí la gente se apunta a trabajar, no a mirar, sino a trabajar, 
¡qué bonito! Esto es como un milagro.

Gracias, pues, por todo este trabajo que hacéis todos y cada uno de vosotros en esta 
casa. Ayudando a que las familias y los niños acogidos aquí sean felices. Y sé que les 
ayudáis a todos a crecer en humanidad, no solo a ellos, sino a esta sociedad, porque 
esta obra es un punto de referencia.
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Lo que la sociedad a veces no valora, porque en la sociedad de hoy vales por lo que 
tienes o por lo que das como producto. Y hay personas que no tienen muchos bienes 
materiales, y que quizá no pueden producir ganancias, pero aquí esas personas son 
querida, porque son hijos de Dios, son seres humanos. Y ellos dan cariño y humani-
dad, y aquí les dais cariño y humanidad. Y esto es lo más importante.

Yo muchas veces me pregunto: ¿y qué produce una flor? Rentable, nada. Pero una flor 
embellece. Y hay flores, hay macetas y flores de distintas clses, ¡y bonita es una casa 
con unas flores en el alta!. No produce nada, se va a secar. Pero merece la pena. Un 
niño, una niña, un anciano, una anciana, embellecen a nuestra sociedad, porque nos 
ayudan a sacar lo mejor de nosotros mismos para ayudarles y servirles.

Creo que esto es lo que a veces pierde nuestra sociedad, y nosotros tenemos que en-
señarlo no tanto con las palabras, sino con nuestro ejemplo. ¡Qué bonito que es esto!. 
Me gusta repasar en mi corazón aquellas palabras del profeta Isaías, en el capítulo 43, 
versículo 1 y 4, dice el Señor por medio del profeta Isaías: «Escucha Israel, escucha, 
aunque pases por tinieblas, aunque pases por medio del fuego, aunque pases por ríos, 
no temas, que yo estoy contigo» Y al final, en el versículo 4 dice: «Y dado que eres pre-
cioso a mis ojos, yo te amo». Y todas las personas que vivimos en la tierra, tengamos 
la discapacidad que tengamos, porque todos somos discapacitados en algo, porque no 
somos seres completos, no somos perfectos, nadie es perfecto. Pero todos somos que-
ridos por Dios. Porque dice el libro de la Sabiduría, en el capítulo 11, versículo 22, que 
Dios no odia nada de lo que ha creado, Dios lo ama todo. No hay nada que nazca, que 
viva en la Tierra que no sea querido por Dios. Dios no odia nada de lo que ha creado.

Aprendamos a amar la creación, esta tierra, esta belleza. Y cuando visité las Sagrada 
Familia y me explicaron la idea que tenia Gaudí, quedé admirado. Yo no o sabía, y me 
explicaron que la torre más alta no hay de superar la altura de Montjuic, porque la obra 
de los hombres no ha de querer superar la obra de Dios en la naturaleza. El hombre no 
puede construir nada que destruya la obra de Dios. ¡Qué gran sentido de admiración y 
de respeto hacia la obra de Dios refleja esta actitud!. El mundo, las cosas que salen de 
las manos y del corazón de Dios, las hemos de admirar y amar. No quiero estropearlas, 
ni quiero ser yo más que nadie. Esta actitud es preciosa.

El ejemplo de María

Gracias, repito, por eso que hacéis vosotros aquí, que es dignificar a cada familia que 
trae aquí a sus hijos y dignificar a cada una de esas personas que reciben vuestras 
atenciones y vuestros servicios. Es al mismo Señor al que servís. Estáis construyendo 
una humanidad mejor, poniendo los cimientos para una humanidad más fraterna, más 
contemplativa. Una humanidad con corazón; esto es lo que estáis haciendo. Seguid 
por este camino y no os canséis.
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En la participación de la eucaristía es donde encontramos el sentido de nuestra vida, el 
gozo y la alegría de vivir y de transmitir eso a los demás. Esto es lo que hace la Virgen 
María. Presenta a su hijo a Dios Padre y luego lo presenta a la humanidad porque Je-
sucristo es la salvación. Y Jesús dirá: Yo soy el camino, la verdad y la vida para todos 
los hombres. Aprendamos a través de este gesto a ofrecer hoy toda nuestra actividad y 
nuestras propias vidas, nuestros propios trabajos, nuestras cualidades, no para que se 
haga un tambor de fiesta, sino para que se haga una gran casa donde todos podamos 
vivir como hermanos. Una gran casa donde nos amemos y donde trabajemos por el 
bien común de todos.

Que la Virgen santa María les bendiga y que el Señor les dé fortalezca. Repito y 
acabo con esto. ¡Gracias a todos! Estoy muy impresionado en mi corazón por esta 
labor que vosotros hacéis, sencillamente, humildemente, sin poneros medallas, aun-
que lo mereceríais. «Todos somos voluntarios», veo que decís. Así me gusta: todos 
voluntarios. Porque aquí recibís más de lo que dáis. Este es el gran regalo que el 
Señor nos ha dado. Vuestro corazón se ensancha, se esponja, recibe y luego reparte. 
Y quien toca este mundo del dolor, de la discapacidad. con amor, es capaz luego de 
llevar ese amor a su entorno, mediante el testimonio de las obras, el testimonio de 
vuestro amor. 

Y que Santa María, Reina de las vírgenes y Madre de los Apóstoles, os proteja siempre 
con su amor maternal. Amén.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Cartes dominicals 
Quaresma: preparació i perdó.

La Quaresma és un temps privilegiat de preparació personal. És una petita travessa del 
desert per repensar la nostra pròpia vida a la llum del misteri de Crist i preparar-nos 
renovats per a la celebració de la Pasqua.

Aquest any hauria de tenir un significat especial perquè celebrem l’Any Sant de la 
Misericòrdia, i el mateix Papa ens convidava en la seva convocatòria del Jubileu que 
«la Quaresma d’aquest any jubilar sigui viscuda amb més intensitat com a moment 
fort per celebrar i experimentar la misericòrdia de Déu» (MV 17). També ens recorda 
en el seu missatge per a la Quaresma de 2016 que «la Misericòrdia de Déu, en efecte, 
és un anunci al món: però cada cristià està cridat a experimentar en primera persona 
aquest anunci».
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La Quaresma és un temps d’interiorització per sembrar de nou l’Evangeli en els nos-
tres cors. Un temps per al perdó i un temps per a l’acció que es manifesta en la nostra 
capacitat d’exercir les obres de misericòrdia amb els altres.

La Misericòrdia de Jesús encomanada als seus deixebles per poder ser veritables fills 
del Pare es manifesta sobretot en la capacitat de perdonar els altres. Perdó que es fa 
oració en el parenostre que comprèn tots aquells que estan en deute amb nosaltres i 
que s’estén en les benaurances a tots aquells que ens persegueixen, ens difamen, ens 
tracten malament… Aquests són, en essència, els nostres enemics. Aquest és el gran 
repte per un cristià: donar i estendre el perdó a tots aquells als quals se’ns fa difícil 
perdonar.

Es pensa en determinats ambients que el perdó és una mostra de feblesa. El perdó no 
és un signe de flaquesa sinó que sempre és una victòria sobre un mateix. És una de-
cisió desitjada i volguda amb la qual, des d’una profunda responsabilitat, ens situem 
més propers a l’amor i més forts davant l’odi o davant aquelles raons humanes que an-
teposarien el nostre propi egoisme a la capacitat d’estimar i perdonar sense condició.

El perdó és també una forma eficaç de transformar en amics els nostres propis ene-
mics, perquè el perdó incondicional sempre respon al mal amb el bé ja que el mal no 
venç el mal sinó que el mal és vençut per l’amor (cf. Rm 12, 21).

En ocasions anteposem la justícia al perdó, perquè ens sembla més ètic proposar una 
cultura de la justícia per sobre d’una cultura del perdó. Però perdonar és una forma 
que la justícia tingui un rostre més humà. Aquí rau el sentit més profund de la miseri-
còrdia com a sentiment que neix de les nostres entranyes i es bolca sense condició als 
altres. El papa Francesc sempre repeteix que «abans ens cansarem nosaltres de pecar 
que Déu de perdonar».

Aprofitem aquest temps de Quaresma per demanar el perdó personal al Pare que ens 
estima, revisar des del fons del cor com ens interpel·la la Paraula de Jesús i com des de 
la nostra conversió perdonem i estimem els altres. Així prepararem una bona Pasqua.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Un món nou per a tots. 

Aquest diumenge se celebra la Jornada nacional de Mans Unides amb una nova cam-
panya que cerca donar resposta a les causes i els problemes que provoca la fam al 
món. Sota el lema «Planta-li cara a la fam: sembra», el projecte persevera en la seva 
missió d’acompanyar els més pobres i reforçar el dret a l’alimentació dels petits pro-
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ductors, contribuir al canvi cap a uns sistemes alimentaris més justos i educar per una 
vida solidària i sostenible.

Vivim temps difícils, castigats per uns anys d’inestabilitat econòmica en què la bretxa 
entre rics i pobres s’ha fet més profunda i dolorosa. Encara que no sabem si la crisi ja ha 
passat, podem afirmar que les seves conseqüències les continuen patint moltes famílies. 
A una escala més gran, el panorama internacional ens presenta un món en tensió per les 
aclaparadores desigualtats socioeconòmiques, que lluny de minvar semblen perpetuar-se.

No podem ignorar els nostres germans més pobres, els qui moren de fam als països 
anomenats del Tercer Món. No podem tancar-nos en les nostres trinxeres de països 
desenvolupats que miren d’augmentar al màxim la societat del benestar mentre ger-
mans nostres no tenen el més elemental i vital com és el menjar, la sanitat, l’educació, 
el respecte de la seva dignitat. Com a president de la Comissió Episcopal de Pastoral 
Social de la Conferència Episcopal Espanyola, puc donar testimoni de la important 
tasca d’entitats com Mans Unides.

Impressiona veure com molts germans nostres moren desnodrits, mancats d’atencions 
sanitàries, abandonats a la seva sort. Alguns d’ells intenten fugir de la seva realitat i 
emigren als països desenvolupats, però no sempre troben una acollida fraterna i molts 
d’ells moren en l’intent d’arribar a aquest paradís que imaginen bell i que els traurà 
de la seva extrema misèria.
Cristians corrents, que mirem de fer sempre el bé tal com ens va ensenyar el nostre 
Mestre i Senyor, en aquest Any Sant de la Misericòrdia estem cridats a construir un 
món nou en el qual ens sentim tots germans i ens ajudem els uns als altres a viure amb 
dignitat i tenint cobertes les necessitats bàsiques. És el valor de la col·laboració i la 
coordinació, és el sagrament de la comunitat i la comunió. Treballant junts és com 
podem obrir-nos als somnis i l’esperança, ja que «hem estat salvats, però només en 
esperança.» (Rm 8, 24)

Gràcies, Mans Unides, per la vostra lluita decidida contra la pobresa al món. Gràcies 
per creure que és possible eradicar-la. Gràcies per comptar amb la nostra ajuda per a 
aquesta bella empresa. I gràcies també a tots els qui col·laboreu amb Mans Unides; 
treballadors, socis, voluntaris, els qui aporteu els vostres donatius, així com els qui 
doneu herències o el vostre temps i il·lusió. Que Déu us beneeixi.

La col·lecta d’aquest diumenge a totes les comunitats cristianes d’Espanya està desti-
nada a aquesta institució i a la tasca que realitza. Que siguem generosos per ajudar en 
aquesta finalitat tan humanitària!

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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Davant les dificultats.

Dificultats i problemes no ens en falten. La pregunta és com reaccionem davant aques-
tes dificultats. Ens pot ajudar la paràbola següent a saber situar-nos amb pau i sense 
amargor davant els problemes que ens sorgeixen diàriament.

Una filla es queixava al seu pare sobre la seva vida i com les coses li resultaven tan 
difícils. No sabia com fer-ho per seguir endavant i creia que es donaria per vençuda. 
Estava cansada de lluitar. Semblava que quan solucionava un problema, n’apareixia 
un altre. El pare, un xef de cuina, la va portar al lloc on treballava. Allà va omplir tres 
olles amb aigua i les va posar al foc fort. Aviat l’aigua de les tres olles arrencà el bull. 
En una hi va tirar pastanagues, en una altra va posar-hi ous i en l’última grans de cafè. 
Les va deixar bullir sense dir res. La filla va esperar impacientment, preguntant-se què 
devia estar fent el seu pare.

Als vint minuts el pare va apagar el foc. Va treure les pastanagues i les va posar en un 
bol. Va treure els ous i els va posar en un altre bol. I va colar el cafè en un tercer bol. 
Mirant la seva filla, li va dir: «Estimada, què veus?». «Pastanagues», va respondre ella.

La va fer acostar i li va demanar que toqués les pastanagues. Ella ho va fer i va notar 
que estaven toves. Després li va demanar que prengués un ou i el trenqués. Després de 
treure-li la closca, va observar l’ou dur. Després li va demanar que tastés el cafè. Ella 
va somriure mentre gaudia del seu deliciós aroma. Humilment, la filla va preguntar: 
«Què significa això, pare?».

Ell li va explicar que els tres elements s’havien enfrontat a la mateixa adversitat, 
l’aigua bullint, però havien reaccionat de manera diferent. La pastanaga va arribar a 
l’aigua forta, dura. Però després de passar per l’aigua bullint s’havia tornat dèbil, fàcil 
de desfer. L’ou havia arribat a l’aigua fràgil. La closca fina protegia l’interior líquid. 
Però després d’estar en aigua bullint, l’interior s’havia endurit. Els grans de cafè, però, 
eren únics. Després d’estar en aigua bullint, havien canviat l’aigua: «Quin ets tu?», va 
preguntar a la seva filla. Quan els problemes truquen a la porta, com reacciones? Ets 
una pastanaga, un ou o un gra de cafè?

I tu, ets una pastanaga que sembla forta però que, quan l’adversitat i el dolor et toquen, 
et tornes feble i perds la teva fortalesa? Ets un ou, que comença amb un cor mal·leable 
-tenies un esperit fluid-, però després d’una mort, una separació, un divorci o un aco-
miadament t’has tornat dur i rígid, ets amargat i aspre, amb un esperit, un cor endurit? 
O ets com un gra de cafè? El cafè canvia l’aigua bullent, l’element que li causa dolor. 
Quan l’aigua arriba al punt d’ebullició, el cafè assoleix el millor gust. Si ets com el 
gra de cafè, quan les coses es posen pitjor tu reacciones millor i fas que les coses al 
teu voltant millorin.
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Desitjo de tot cor que sapiguem acceptar amb pau les dificultats i donar el millor 
de nosaltres mateixos. Ho aconseguirem si sabem unir-nos a la creu de Crist. Ell, 
enmig del gran dolor que patia, va saber perdonar i estimar tothom, fins i tot els 
seus enemics.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

El triple filtre de Sòcrates.

Tots som ben conscients que en les nostres converses, moltes vegades, introduïm 
qüestions que afecten altres persones: «Saps què li ha passat a en tal? Saps què 
m’han dit d’aquell altre?» I comencem a fer comentaris sense estar segurs del 
que diem i en absència de la persona afectada. Fem miques la fama d’aquesta 
persona i anem contra el vuitè manament, que ens diu: «No diràs falsos testimo-
nis ni mentiràs».

Quant de bé ens faria a tots tenir més cura de la nostra llengua i no parlar més del 
compte! I seria molt bo, cosa no sempre fàcil de fer, comentar més les coses bones 
dels altres i felicitar-los-hi.

Mireu quin consell tan savi va donar, en el seu temps, el filòsof grec Sòcrates a un 
amic que el va abordar un dia dient-li: «Saps què he sentit dir sobre el teu amic?» 
«Espera un moment -va replicar Sòcrates-, abans que em parlis sobre el meu amic, pot 
ser una bona idea filtrar tres vegades el que estàs a punt de dir-me. Per això l’anomeno 
l’examen del triple filtre.»

«El primer filtre és la veritat: estàs absolutament segur que el que em diràs és cert?» 
«No -va dir l’home-, en realitat vaig sentir parlar sobre això i… «Bé -va dir Sòcrates-, 
llavors no saps si és cert o no. Permet-me ara aplicar el segon filtre, la bondat: és 
alguna cosa bona el que em diràs del meu amic?» «No -va dir l’home-, al contrari». 
«Llavors -va replicar Sòcrates-, vols dir-me alguna cosa dolenta sobre ell, però no 
estàs segur que sigui certa. Però podria voler escoltar-lo… Ara bé, falta el tercer filtre, 
el filtre de la utilitat: em serveix d’alguna cosa saber el que em diràs del meu amic?» 
«No -va dir l’home-, la veritat és que no».

«Bé -va concloure Sòcrates-, si el que desitges dir-me no saps si és cert, ni és una 
cosa bona d’ell i fins i tot no és útil per a mi, per què vull saber-ho?» D’aquesta 
manera, Sòcrates va tallar el comentari que pretenien fer-li sobre el seu amic. 
Bella manera de tallar aquest corrent tan perniciós de comentaris, de xafarderies 
sobre els altres.
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Que bo és saber vèncer la morbositat sobre les coses dolentes dels altres! Que bo és 
no escoltar aquests comentaris ni escampar-los! Si ho practiquéssim, segurament la 
convivència entre famílies i entre veïns seria molt més bella i harmoniosa. El papa 
Francesc ens recorda moltes vegades que hem d’evitar les crítiques i les murmuraci-
ons, ja que són un corc per la convivència. 

Prenguem aquest compromís de no escoltar, de no propagar tot allò que no sabem si és 
cert, si no és una cosa bona ni és útil per a nosaltres. Recordem les paraules de Jesús: 
«No jutgeu i no sereu jutjats, no condemneu i no sereu condemnats».

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Comunicats de premsa 
El cardenal Martínez Sistach ha presentat a Roma l’edició italiana 
del seu llibre «Estat laic i societat plurireligiosa»

BARCELONA, 16 de febrer de 2016 –L’arquebisbe emèrit de Barcelona, el carde-
nal Lluís Martínez Sistach, ha presentat recentment la traducció italiana de la seva 
obra «Estat laic i societat plurireligiosa» a la sala Marconi de Ràdio Vaticana, a 
Roma.

L’acte public celebrat el divendres, 12 de febrer, ha comptat amb la presència del 
secretari del Tribunal Suprem de la Signatura Apostòlica, monsenyor Giuseppe Sciac-
ca; del director de la Cort Constitucional italiana, el professor Cesare Mirabelli i del 
director de la Llibreria Editrice Vaticana, Giuseppe Costa.

El representant de la Signatura Apostòlica, monsenyor Sciacca, va fer un elogi de 
l’obra del cardenal Martínez Sistach en la seva intervenció. Aquesta presentació va 
comptar amb la presència de nombroses autoritats procedents de la mateixa Signatura 
Apostòlica així com de personalitats de la societat italiana.

L’Osservatore Romano en va fer un avançament editorial el passat 10 de febrer, pu-
blicant-ne un capitol sencer. 

Aquest llibre conté el discurs d’ingrés que el cardenal Martínez Sistach va pronun-
ciar en català a finals de l’any 2015 a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de 
Catalunya. La traducció italiana publicada per Llibreria Editrice Vaticana es suma 
a l’edició castellana editada per la mateixa editorial i per Romana Editorial. Una 
primera edició catalana va ser publicada per l’Arquebisbat de Barcelona.
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L’arquebisbe Omella, designat bisbe delegat de Càritas Catalunya

BARCELONA, 18 de febrer de 2016 - Els bisbes de la Conferència Episcopal Tar-
raconense han designat l’arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, com 
a bisbe delegat a Càritas Catalunya i responsable de l’àrea de Pastoral Social de la 
Conferència Episcopal Tarraconense (CET).

Per primera vegada ha participat a la reunió de la CET Mons. Omella que, com 
a arquebisbe de Barcelona, n’és el vicepresident. Els dies 16 i 17 de febrer de 
2016 ha tingut lloc aquesta trobada dels representants de les deu diòcesis amb 
seu a Catalunya celebrada a la Casa d’Espiritualitat «Maria Immaculada» de 
Tiana. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe 
de Tarragona. 

Articles i declaracions: 
Respecte a la fe religiosa (article al diari La Vanguardia)

Ara que ja han passat uns dies de la lectura del poema «Mare-nostra» al Saló de 
Cent de la nostra ciutat, m’agradaria trencar el silenci que aquests dies he mantingut 
sobre aquesta qüestió per no alimentar una controvèrsia política que, de retruc, fes 
més grossa la ferida que ha produït a milers de barcelonins el fet que es programés 
en un acte públic, organitzat pel consistori de la nostra ciutat, la lectura d’un poema 
que parafraseja amb poca fortuna la pregària central dels catòlics.

Tal com ho expressava Simon Weil en el seu escrit sobre el Parenostre, «aquesta 
pregària conté totes les peticions possibles». Ens fa caminar per un camí de pro-
grés que ens autorealitza ja que és impossible de pronunciar-la una vegada sense 
que un canvi potser infinitesimal però real esdevingui en l’ànima». El Parenostre 
ens fa aixecar els ulls a Aquell que Jesús ens ha ensenyat que és el nostre Pare. 
És posar la mirada al cel! El Parenostre és la pregària dels senzills, d’aquells 
que posen el cor confiat en el Pare al Cel. És la pregària dels nets de cor, dels 
que busquen la justícia, dels que accepten les pròpies limitacions i dipositen les 
seves esperances amb una dependència amorosa del Déu que ens estima. Ens 
fa ser agraïts i corresponsables també en el servei misericordiós al proïsme. És 
una pregària al Pare que inclou en la seva infinitud el Déu que és pare i mare, 
tal com ens va ensenyar el papa Joan Pau I en aquella bonica expressió «Dio è 
papa anche mamma», per tant, ens posem en mans d’aquest Pare/Mare que mai 
deixa de ser-ho i transcendint la masculinitat i la feminitat. Com deia Romano 
Guardini, «el més important davant d’aquesta pregària és la cerca del rostre de 
Déu». Tota altra desfiguració del Parenostre no és ni respon a la pregària que en 
va ensenyar Jesús.
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El Parenostre és una pregària que ens emociona i ens interpel·la. Totes les pregàries 
poden fer-se des del crit i el dolor, però sempre haurien de ser expressades amb les 
paraules adequades a Aquell a qui ens dirigim.

Davant dels fets ocorreguts aquests dies sobre els quals ja vaig manifestar-me públi-
cament que «a vegades callar és la millor resposta», és el mateix silenci que Jesús va 
manifestar davant de Sanedrí. Respondre a la provocació amb el silenci és una forma 
de prendre distància davant l’estirabot. Presa aquesta distància, cal recordar que el 
respecte per la llibertat d’expressió i creació és un valor incontrovertible de la nostra 
societat, reconegut a l’article 20 de la Constitució Espanyola. També convindrem en 
considerar inqüestionable el dret a crear una obra artística. Ara bé, èticament i moral 
pot ser qüestionable el fet que una obra artística que resulta ofensiva per un col·lectiu 
de persones sigui inclosa en el programa d’un acte oficial organitzat per un Consistori 
que representa a tothom.

La defensa de la llibertat d’expressió ha de ser compatible amb el respecte per la fe 
religiosa de la persones. La llibertat religiosa va començar amb aquelles lapidàries 
paraules de Jesús per donar al Cèsar el que és del Cèsar i donar a Déu el que és de 
Déu. Ara més que mai, la llibertat religiosa és un aspecte fonamental que polsa el grau 
de civilització de les nostres societats plurals. L’Església no és ni vol ser un agent 
polític però té un profund interès pel bé de la comunitat política, l’ànima de la qual és 
la justícia. L’Església continua oferint a la societat, amb generositat i constància, el 
compromís pel bé comú, que quan està inspirat en el testimoni de la caritat, té un valor 
superior al compromís merament secular i polític.

En definitiva, només demanem que els nostres representants polítics preservin la lli-
bertat religiosa com un actiu que ens pertany a tots i que ens correspon a tots preservar.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

A Barcelona, dilluns 29 de febrer de 2016.
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Secretaria General
Nomenaments parroquials

03.02.16 – Rvd. Sr. Ignasi Borrull Puigarnau, adscrit a la parròquia de Sant Josep, de 
Badalona.

Nomenaments no parroquials
03.02.16 – Rvd. P. José Ramón Campoy Corzo, MCCI, agent pastoral en el Servei 
religiós de l’Hospital de Mataró, amb mitja dedicació (20 hores setmanals).

03.02.16 – Sr. Martí Escofet i Armengol, responsable de la Seguretat en el Tractament 
de la Informació amb la finalitat de coordinar la implantació, seguiment i manteni-
ment de les mesures de seguretat dels processos en l’aplicació de les lleis que regulen 
el tractament de la informació de la que n’és responsable l’Arquebisbat de Barcelona.

Província Eclesiàstica de Barcelona (PEB)
09.02.16 – L’Arquebisbe Metropolità de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella Ome-
lla, amb el vistiplau dels senyors bisbes de les diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i de 
Terrassa, nomena el Rvd. Sr. Sergi Gordo Rodríguez per al càrrec de Secretari de la 
Província Eclesiàstica de Barcelona.

Institucions d’Ensenyament Superior
El Sr. Arquebisbe de Barcelona, com a Gran Canceller de l’Ateneu de Sant Pacià, 
nomena:

29.02.16 – Rvd. Dr. Joaquim Blas i Pastor VICEDEGÀ de la Facultat Antoni Gaudí 
d’Història, Arqueologia i Arts cristianes, per un trienni.

Cartes: Calendari laboral de l’any 2016:
Als preveres i diaques de l’arxidiòcesi, 25 de febrer de 2016.

Benvolguts preveres i diaques, Déu vos guard,
 
Ha estat aprovat per l’Arquebisbat, juntament amb el comitè d’empresa, el calendari 
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laboral de l’any 2016, confeccionat d’acord amb el que estableix el Departament de 
treball de la Generalitat de Catalunya i el conveni del sector d’oficines i despatxos.
 
Disposeu, així, de tota la informació dels dies en què romandrà tancat el Palau Episco-
pal per prendre les mesures que s’escaiguin amb vista a la vostra organització.
  
Rebeu la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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Religiosa difunta:
La germana Elvira Rigol Roca va morir a Barcelona, el 14 de febrer del 2016, als 89 
anys d’edat i després de 67 de vida religiosa. Fou superiora general de la Congregació 
de les Franciscanes Missioneres de l’any 1981 al 1993.

Capítol d’eleccions:
El Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada de l’Arxidiòcesi de Barcelona, Mn. 
Francesc Prieto Rodríguez, va presidir el dia 3 de febrer de 2016, el Capítol d’elecci-
ons de les Monges Carmelites del Monestir de l’Encarnació, de la ciutat i arxidiòcesi 
de Barcelona.
Va resultar elegida com a Priora de la Comunitat, per un trienni, la Rvda. M. Maria 
Pilar de Jesús Crucificat Simón i Blasco.
En tot es va observar el que prescriu el Dret Canònic, les Constitucions de l’Orde i el 
Cerimonial.
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Conferència Episcopal 
Tarraconense

Comunicat de la reunió núm. 217.
1. Els dies 16 i 17 de febrer de 2016 ha tingut lloc la reunió núm. 217 de la Conferèn-
cia Episcopal Tarraconense (CET) a la Casa d’Espiritualitat «Maria Immaculada» de 
Tiana. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tar-
ragona. Ha excusat la seva assistència el bisbe Sebastià Taltavull. Per primera vegada 
ha participat a la reunió de la CET Mons. Joan Josep Omella que, com a arquebisbe 
de Barcelona, n’és el vicepresident.

2. Els bisbes expressen la seva joia pel nomenament del P. Manuel Nin, monjo de 
Montserrat, fill de El Vendrell, com a Exarca (bisbe) dels catòlics grecs de ritus bizantí 
amb residència a Atenes, i preguen pel bon desenvolupament del servei eclesial que 
li ha estat encomanat. El P. Nin rebrà l’ordenació episcopal el proper 15 d’abril a la 
Basílica papal de Sant Pau Extramurs de Roma.

3. La Dra. Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya i la Gna. Adoració Puja-
das, directora de Càritas Diocesana de Vic i responsable de la Comissió d’Immigració 
de Càritas Catalunya, han exposat als bisbes la situació actual de la crisi migratòria a 
Europa, a Espanya i a Catalunya i quin és el treball que Càritas porta a terme en re-
lació a aquesta emergència humanitària. S’han fet propostes encaminades a l’ajut als 
desplaçats i refugiats, especialment en els països d’origen d’aquestes persones, així 
com també en aquells països que reben una major afluència migratòria. 

4. El coordinador del Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ), Mn. Bruno Bérchez i la 
secretària del SIJ, Sra. Sílvia Ruzo, juntament amb Mons. Francesc Pardo, han presentat 
el projecte de la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), que se celebrarà a Cracòvia del 24 
al 31 de juliol, i de quina manera les delegacions diocesanes participaran en aquest impor-
tant esdeveniment eclesial. Els bisbes animen els joves catalans a participar-hi, per conèi-
xer alguns dels llocs més emblemàtics de la història cristiana de Polònia i prendre part 
en la JMJ amb el papa Francesc i amb milers de joves que s’hi trobaran d’arreu del món.

5. Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, ha presentat el programa de la Jornada Presbi-
teral que se celebrarà a Vic el proper 11 d’abril de 2016, en ocasió del centenari de la 
mort del Venerable Dr. Josep Torras i Bages. El Cardenal Beniamino Stella, prefecte 
de la Congregació per al Clergat, pronunciarà la conferència i presidirà l’Eucaristia a 
la catedral. Els bisbes conviden els preveres i diaques a participar en aquesta Jornada, 
emmarcada també en l’Any Sant de la Misericòrdia.
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6. Mons. Joan Enric Vives, responsable de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia 
(CIL), ha informat que la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagra-
ments ha donat el vistiplau a la nova edició de la Litúrgia de les Hores en català, que 
s’ha revisat d’acord amb les instruccions de la Santa Seu per a la deguda aplicació 
del Concili Vaticà II.

7. Els bisbes han designat Mons. Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, com 
a bisbe delegat a Càritas Catalunya i responsable de l’àrea de Pastoral Social de la 
CET. També han designat Mons. Jaume Pujol com a president del Centre d’Estudis 
Pastorals (CEP).

8. Mons. Joan Enric Vives, secretari de la CET, ha presentat als bisbes el Balanç eco-
nòmic de l’any 2015 i el Pressupost de l’any 2016 del Fons Comú Interdiocesà, els 
quals han estat estudiats i aprovats. 

9. Els bisbes han tractat també diverses qüestions relatives a l’Any Sant de la Miseri-
còrdia, com ara l’obertura de les portes santes de les catedrals, el nomenament de 23 
preveres diocesans i religiosos de les diòcesis catalanes com a missioners de la miseri-
còrdia, o les publicacions aparegudes fins ara.

10. La Misericòrdia ha estat el tema de la XXVII reunió de treball de la CET 
amb els professors de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, integrat per la Facultat 
de Teologia de Catalunya, la Facultat de Filosofia de Catalunya i la Facultat 
Antoni Gaudí d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes. Hi han 
assistit el rector de l’Ateneu Sant Pacià, Dr. Armand Puig i Tàrrech, els vice-
rectors Dr. Santiago Bueno i Dr. Ramon Corts, i els degans de les tres facultats, 
Dr. Joan Planellas, Dr. Jaume Aymar i Dr. David Abadias. Les ponències han 
anat a càrrec dels professors Dra. Rosa Ribas, «La misericòrdia en l’art»; Dr. 
Carles Llinàs, «Arrels antropològiques de la misericòrdia»; Dr. Gaspar Mora, 
«Algunes reflexions teològiques sobre la misericòrdia»; Dr. Joan Planellas, «La 
Indulgència en l’Any Sant de la Misericòrdia»; i Dr. Salvador Pié-Ninot, «Les 
obres de misericòrdia».

11. Els bisbes han reflexionat sobre les notícies aparegudes aquests dies passats rela-
cionades amb dues escoles i han aprovat la següent

Nota
Davant les denúncies d’abusos a menors en alguns centres educatius de Catalunya, de 
titularitat catòlica, que s’han fet públiques recentment, els Bisbes de la Conferència 
Episcopal Tarraconense reiterem la nostra total condemna a qualsevol abús, de qual-
sevol tipus, comès contra un infant o un menor d’edat. 
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El papa Francesc, com els seus immediats predecessors, ha repetit diverses vegades 
aquesta condemna i ha manifestat la seva proximitat a les víctimes. En comunió plena 
amb ell, ens comprometem a lluitar contra aquesta plaga que destrueix tantes infan-
teses.

Les normes de l’Església són clares. Ens demanen actuar amb rapidesa i decisió da-
vant les denúncies, garantir la transparència i actuar amb tolerància zero. Entre altres 
mesures, seguint les indicacions de la Santa Seu, s’han d’apartar cautelarment de les 
seves funcions les persones acusades i oferir tota la col·laboració a l’acció de la justí-
cia i a les autoritats civils. 

L’Església ofereix tot el seu suport, atenció, escolta i acompanyament a les víctimes 
dels abusos, fins i tot en el cas de delictes que poden estar prescrits penalment. La 
Pontifícia Comissió per a la Protecció dels Menors, els darrers anys, ha realitzat una 
important tasca de promoció dels drets dels menors i de prevenció dels abusos en tots 
els àmbits, i especialment en aquells països amb menys sensibilitat sobre la protecció 
dels menors. Aquest també és el nostre compromís i el de tota l’Església present a 
Catalunya. 

Constatem que els Germans Maristes i altres institucions realitzen una tasca social 
i educativa amb centenars d’obres arreu del món i sempre s’han dedicat a l’atenció 
i a la promoció dels infants. Les Diòcesis amb seu a Catalunya ens hem beneficiat 
de la seva tasca. El treball de les comunitats educatives, dels mestres i educadors, i 
dels pares i mares que fan confiança a aquestes Escoles, no pot quedar qüestionat per 
aquests casos que tots deplorem i condemnem. De la mateixa manera, l’extensa xarxa 
d’institucions educatives que l’Església posa al servei de les famílies del país, creiem 
que no pot ser sotmesa a una permanent sospita. 

La prevenció dels abusos als menors és una qüestió molt greu que afecta l’àmbit esco-
lar, però també afecta altres institucions educatives, de lleure, i també l’àmbit familiar. 
Totes les administracions, agents socials i institucions hem de comprometre’ns en una 
acció efectiva que comporti una gran regeneració ètica i moral de la nostra societat.

Tiana, 17 de febrer de 2016
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Organismes diocesans

Tribunal Eclesiàstic: 
Edicte de nul·litat matrimonial

Edicte, Causa: Promotor-Obiekezie/Gómez

DECRET. Barcelona, 3 de febrer de 2016.

Pel present EDICTE hom fa saber als Srs. Desmond OKEKHUKWU URU (àlies Ken-
neth OBIEKEZIE CHURWUEBUWU DURU i Montserrat GÓMEZ LUCENA, en 
parador ignorat, que en el judici de Declaració de Nul·litat, instat pel Rvdm. Dr. D. 
Fernando PERALES MADUEÑO, Promotor de Justícia, ha estat dictada Sentència de-
finitiva en aquesta instància, en la qual CONSTA la nul·litat de l’esmentat matrimoni.

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

Ho decreta i signa el M. Il·ltre. Sr. Jutge Eclesiàstic.

En dono fe 

Firma il·legible i segell del Tribunal Eclesiàstic.

Delegació Diocesana de Pastoral Familiar: 
La Setmana de la Família 2016. 

Cada any les diòcesis de parla catalana organitzen la Setmana de la Família en els 
primers dies del mes de març amb la finalitat de fer present en la societat el valor i la 
importància de la família.

Tot i les dificultats de reconèixer què entenen per família alguns cercles, l’Església des 
del respecte a les diverses opcions, presenta la relació d’amor l’home-dona, com aquella 
que s’adequa millor a la mateixa naturalesa de les persones, com a fonament de la família. 

El darrer Sínode de la Família ha afrontat el tema del matrimoni i la família des de 
la perspectiva evangèlica. Reconeixent que actualment hi ha una crisi de matrimoni 
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i de família, ha volgut donar una paraula encoratjadora i d’esperança a totes les fa-
mílies. Cal reconèixer que, tot i les dificultats, el matrimoni és un do. En la mida que 
s’acull és font de plenitud i felicitat; do ofert i viscut en el compromís de la donació 
personal en llibertat, conseqüència de l’amor veritable, de plena fecunditat, de mútua 
comprensió i perdó. El Papa Francesc proposa als esposos que, en el compartir la vida, 
es sàpiguen preguntar: »em permets», perquè la vida conjugal no és una coexistència 
d’individualitats i han actuar amb delicadesa i comunió. Saber dir «perdó» perquè en 
el tarannà de cada dia poden sorgir les lògiques limitacions i debilitats humanes: po-
den equivocar-se o ferir la sensibilitat de l’altre; cal demanar perdó per a retornar a la 
mútua comunió i curar ferides. Finalment cal saber dir «gràcies» perquè la presència 
amorosa de l’altra sempre és motiu de creixement, de sorpresa, d’enriquiment humà, 
familiar i espiritual. La família, enmig de les seves humanes i lògiques limitacions, 
segueix essent el mitjà necessari de referència de tota persona, l’entorn que ens acom-
boia, on es troba l’ambient que comunica amor i viu de l’amor. Lloc on es viuen i 
transmeten els valors que dirigeixen la vida i la fe que li dóna sentit. 

No podem, en les actuals circumstàncies, no sentir-nos solidaris del drama de milers 
de famílies que han d’emigrar dels seus països per causa de la guerra o de la violèn-
cia, en la recerca d’una terra on poder viure en pau. Dels qui en el camí de l’exili 
per mar o travessant prats i muntanyes, hi han deixat la vida, o dels qui viuen en 
l’angoixa per no trobar el degut acolliment per part dels països on esperen refer les 
seves vides. Pensem també en les famílies que no han estat capaces de mantenir la 
flama de l’amor i són causa d’inseguretat i d’angoixa pels seus fills; en les que tenen 
dificultat per arribar a la fi de mes per manca de treball o d’ingressos suficients. 
Famílies que han estat desnonades per no poder fer front a pagament de la seva llar 
per causa de l’atur i de la crisi econòmica, etc. Cal tenir present que la família és el 
lloc de la vida, de la persona, de l’amor veritable. Per això cal enfortir la família, 
donar-li els mitjans que necessita. La família és molt important, però es feble. És el 
fonament de la societat, però no rep l’ajut que necessita, és la que transmet la fe, els 
valors familiars i socials, però és ridiculitzada i afeblida des d’instàncies ideològi-
ques i polítiques.

No es pot negar que una gran majoria de ciutadans viu i frueix amb il·lusió de la prò-
pia família. Són la majoria silenciosa que segueixen vivint en l’amor, en la fraternitat, 
en autèntic i veritable servei responsable a la vida i que col·laboren en la formació 
d’una societat sana i activa. 

Durant la setmana de la família volem convidar a tots els membres de la societat que 
no oblidin que en la família hi ha en joc el bé de la persona, de la societat i de l’Esglé-
sia. En aquest moment de certa incertesa política i moral, cal que els cristians sàpiguen 
aportar tots aquells valors i fe que són el fonament de la persona i que obren vers el 
camí de l’esperança enmig de les dificultats. 
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En aquest setmana de la família dirigim els nostres cors a Déu, que s’ha revelat com a 
Pare de tots els homes, que som la seva família, perquè sapiguem descobrir la nostra 
dignitat de fills, vinculats en la força de l’Esperit que venç tot egoisme, tot mal i ens 
porta vers el descobriment i vivència de la vida veritable.

Mn. Manuel Claret i Nonell
Delegat Diocesà de Pastoral Familiar
Arquebisbat de Barcelona.

Servei Diocesà per al Catecumenat: 
Carta del Delegat.

Barcelona, 8 de febrer de 2016.

Benvolgut/da,

Amb motiu de noves informacions sobre el catecumenat, aprofito per saludar-te.

En aquesta tramesa trobes dos nous documents que et poden ajudar per interioritzar el 
do del catecumenat en les nostres esglésies:

1r El full n. 14 dels Serveis Diocesans del Catecumenat de Catalunya i les Illes Bale-
ars del SIC.

2n Un tríptic ben senzill que parla de la proposta cristiana davant la inquietud existen-
cial de la vida. Si t’interessa, pots demanar-ne més i gratuïtament al Servei Diocesà 
per al Catecumenat.

Està previst celebrar el dia 2 de març de2016 el V Seminari d’Estudi sobre el 
catecumenat. El tema és «El precatecumenat en el procés catecumenal». S’im-
partirà en el Seminari Conciliar de Barcelona a partir de les 10.30h del matí fins 
després de dinar.

Tot desitjant-te un bon treball pastoral, resto a la teva disposició per a qualsevol dubte 
en relació al Catecumenat.

Amb afecte,

Mn. Felip-Juli Rodríguez Piñel
Delegat diocesà per al Catecumenat
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Delegació diocesana d’Ensenyament: carta sobre 
la preinscripció i la formació religiosa.

Barcelona, 15 de febrer de 2016

A l’atenció dels Arxiprestos i Rectors de l’Arquebisbat de Barcelona 

Estimat mossèn,
Ens plau recordar-vos novament que probablement del 30 de març al 7 d’abril, tindrà 
lloc a Catalunya l’anomenat «període de preinscripció» en què les famílies podran 
sol·licitar plaça per als seus fills en centres docents sostinguts amb fons públics; és a 
dir, tant en les escoles públiques, com en les privades concertades.

Sabeu que, en sol·licitar plaça per a un fill o filla en una escola concreta, els pares 
tenen l’oportunitat d’indicar, segons la legislació vigent, si desitgen que hi rebi for-
mació religiosa catòlica, d’acord amb el currículum proposat per l’episcopat. Ara és 
el temps de demanar-la.

Si no hi ha classe de religió en algun centre de la vostra demarcació parroquial, la Delega-
ció us explicarà els passos que cal fer i estarà al vostre costat. Primer de tot, caldria trobar 
eventuals pares interessats a demanar la Religió ja sigui de la catequesi o que conegueu.

Us preguem sobretot que feu el que estigui al vostre abast per recordar als pares i 
mares amb fills en edat escolar, ja des d’infantil (3-5 anys) que tenen relació amb la 
vostra parròquia, que sol·licitin que en les escoles respectives rebin l’ensenyament de 
la religió catòlica. Paga la pena que en parleu a l’homilia, esmentant l’oportunitat de 
fer la inscripció a la classe de Religió, explicant-ho també als catequistes, etc.

Aquest ensenyament no és, ja ho sabem, la catequesi que fem a les parròquies, però 
pot ser-ne un òptim complement. El material que us donem pot servir molt si en parleu 
i el difoneu. En trobareu més a la Delegació.

Tot això, es pot concretar fent, si es pot, un seguiment dels pares amb infants de tres i 
de sis anys, dels nois i noies de catequesi de Comunió i de Confirmació.

Gràcies per tot el que pugueu fer.

Afectuosament en Crist,

Dr. Ramon Corts i Blay
Delegat diocesà d’Ensenyament
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Crònica
Cloenda de l’Any de la Vida Religiosa a la cate-

dral de Barcelona.
El dia 2 de febrer, festa de la Presentació del Senyor al temple, a les 19 hores, es va 
celebrar una eucaristia a la catedral de Barcelona, presidida pel Sr. Arquebisbe, Mons. 
Joan Josep Omella, que va concelebrar amb Mn. Francesc Prieto, delegat episcopal 
per a la Vida Consagrada i amb altres sacerdots del clergat regular i secular.

A l’inici de la celebració el P. Màxim Muñoz, claretià i president de la URC, va pro-
nunciar aquestes paraules:

«Ara que clausurem l’Any de la Vida Consagrada ens brollen del cor paraules d’agra-
ïment per aquest temps de gràcia.

Agraïment al Papa Francesc que, en proposar-lo, ha expressat la valoració i l’estima 
de l’Església envers la nostra forma de seguiment del Crist. Agraïm especialment la 
carta que ens van adreçar ell i els nostres Bisbes.

Agraïment perquè hem pogut apreciar, amb perspectiva de 50 anys, el llarg i fecund camí 
de renovació engegat pel Vaticà II a través del seu document Perfectae Caritatis. Un camí 
que ens ha portat, amb tots els clarobscurs que vulgueu, una vida religiosa més evangèli-
ca, més fidel a la Paraula de Déu i als carismes fundacionals, d’una espiritualitat més bí-
blica i litúrgica, més interrelacionada amb els diversos carismes i ministeris de l’Església, 
més desplaçada cap al que avui en diem les perifèries: humanes, socials, culturals.

Agraïment per tants moments d’encontre que aquest Any ha propiciat a tots els àmbits: 
comunitaris, congregacionals i intercongregacionals. Subratllo especialment aquests 
darrers, i en concret els realitzats en el territori més proper on vivim, perquè ens han 
ajuda a conèixer-nos millor, compartir experiències i projectes i fins plantejar-nos la 
col·laboració en projectes conjunts.

Agraïment també pels moments d’encontre, pregària i reflexió compartits amb els 
nostres bisbes, preveres i laics de les esglésies diocesanes on s’ubiquen les nostres 
comunitats i centres. Especialment recordem amb estimació la trobada dels nostres 
bisbes amb els Superiors Majors el 29 de gener.

Agraïment pel dinamisme d’animació i formació que ha generat en les nostres comunitats i 
instituts a través de multitud d’iniciatives: trobades, experiències, subsidis, celebracions…
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Agraïment per la interpel·lació i orientació que ha propiciat celebrar aquest Any pre-
cisament a la llum de dos escrits papals altament estimulants: Evangelii Gaudium i 
Laudato Si’, molt presents en els nostres capítols i assemblees. Hem sentit molt endins 
la crida del Papa Francesc a la conversió pastoral i ecològica de l’Església, per ser 
Església en sortida cap als marges i les perifèries, dins de la qual el nostre estil de vida 
s’hi sent especialment empès.

Agraïment per la possibilitat de donar a conèixer a la resta de l’Església i a la societat 
quina és la nostra vida i en quines experiències fonamentals s’arrela. Alguns progra-
mes i mitjans de comunicació com Signes dels Temps, Catalunya Cristiana i Catalu-
nya Religió hi han col·laborat molt, sobretot difonent testimonis de persones de les 
diverses branques de la vida consagrada.

Agraïment finalment per acabar aquest Any dins ja de l’Any Jubilar de la Misericòr-
dia. El lema de la nostra jornada d’enguany expressa el lligam entre ells i ho fa expres-
sant alhora una constatació i, sobretot, un gran repte:  «La vida consagrada, profecia 
de la misericòrdia» com un estímul important del que també l’Església pot esperar de 
nosaltres: expressar amb la nostra vida i els nostres gestos el moll de l’os de l’evangeli 
de Jesucrist: el Déu Pare-Mare que és Amor, especialment envers els qui sofreixen en 
el cos o en l’esperit.

En definitiva, estem agraïts perquè aquest Any, gràcies a l’acció de l’Esperit, hem po-
gut assaborir el goig d’haver estat cridats al seguiment de Crist en la Vida Consagrada 
i hem trobat força per viure amb serenitat i fortalesa els moments de canvi, de feblesa, 
de discerniment que estem travessant.

Crec que expresso el sentiment de tots vosaltres en dir que el lema que el Papa ens va 
proposar per a aquest Any ha penetrat molt endins dels nostres cors i resta com un far 
que, lluny d’esgotar-se en aquest any, està cridat a inspirar-nos i esperonar-nos en els 
propers anys, plens de reptes: recordar el passat amb gratitud, viure el present amb 
passió i abraçar el futur amb esperança. Continuem fent el camí junts!»

Es va desenvolupar la litúrgia de la festa de la Presentació del Senyor al temple, amb 
la benedicció de les candeles i el ritu de la llum. Les religioses i els religiosos omplien 
la catedral, ja que aquesta eucaristia és cada any una ocasió privilegiada per viure una 
trobada de l’Arquebisbe diocesà amb els religiosos.

En aquesta ocasió, a més, hi havia el fet que era la primera vegada que el nou Ar-
quebisbe de Barcelona tenia l’ocasió de dirigir-se a les religioses i religiosos de la 
diòcesi en el marc d’una celebració eucarística, i en una festa molt significativa per 
als religiosos i religioses, a la qual s’afegia el fet de ser la cloenda de l’Any de la 
Vida Religiosa.
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El text de l’homilia que va pronunciar Mons. Omella es publica a la secció del Prelat, 
en aquest mateix número del BAB.

Al final de la celebració, Mons. Omella va comunicar que, després de visitar els arxi-
prestats, començarà a visitar les diferents ordes i congregacions per tal d’entrar més 
en contacte amb els religiosos i religioses de la seva nova diòcesi.

Activitats pastorals del Sr. Arquebisbe 
Joan Josep Omella.

Durant el mes de febrer, el Sr. Arquebisbe, als matins, ha rebut visites al Palau Epis-
copal. Durant les tardes ha realitzat visites a parròquies i altres obres diocesanes. 
Deixem constància de les principals.

El dimarts 2 de febrer, a les 19 hores, presidí l’eucaristia a la catedral en la festa de la 
Presentació del Senyor al Temple, una celebració especialment orientada als religio-
sos i religioses de l’arxidiòcesi. També era l’acte de cloenda de l’Any de la Vida Re-
ligiosa, convocat pel Papa Francesc. Es publica la seva homilia a la secció del Prelat.

El divendres dia 5 de febrer, a les 18.30 hores, presidí l’eucaristia i visità la casa 
central de l’Obra Benèfico-social del Nen Déu, al barri del Guinardó, acompanyat pel 
Bisbe auxiliar Mons. Sebastià Taltavull.

El dimarts 9 de febrer, a les 13 hores, presidí la trobada amb els bisbes de la Província 
Eclesiàstica de Barcelona, al Palau Episcopal.

El dimecres dia 10 de febrer, a les 21 hores, celebrà la funció religiosa del Dimecres 
de Cendra –inici de la Quaresma- amb els universitaris cristians, en un acte organitzat 
per les Delegacions de Pastoral Universitària i de Pastoral de Joventut.

Conferència quaresmal a la Puríssima Concepció

El diumenge 14 de febrer pronuncià la primera de les conferències quaresmals a la 
basílica de la Puríssima Concepció sobre el Jubileu de la Misericòrdia. El títol de la 
conferència era «El nom de Déu és misericòrdia». El Sr. Arquebisbe va estructurar la 
seva exposició seguint els diversos moments de la lectio divina: la statio, o presenta-
ció del tema, la seva ambientació i la invocació de l’Esperit Sant; la lectio, o la escolta 
de la Paraula de Déu; la meditatio, o la reflexió i l’aprofundiment sobre la Paraula de 
Déu proclamada; la oratio, que consisteix en pregar seguint la mateixa Paraula de Déu 
llegida i meditada; i finalment la contemplatio, que és com l’assaboriment espiritual 
dels anteriors moments demanant els dons de l’Esperit Sant.
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Centrant-se en la misericòrdia de Déu, una de les seves indicacions fou la necessi-
tat de la pregària. »Ens hem de quedar tranquils davant del Senyor i ja veureu que, 
com més reseu, més a gust quedareu en l’oració. L’oració pot ser senzilleta, si voleu, 
però en aquest temps de Quaresma heu d’intensificar l’oració, el sacrifici, el dejuni 
i l’almoina. I després de fer totes aquestes coses, us heu de deixar estimar per Déu i 
estimar-lo també vosaltres».

També va demanar obres i no només paraules: «No podem quedar-nos tancats en les 
nostres parròquies; hem d’anunciar Jesucrist amb fets. Hem de fer com els sants, que 
no necessiten parlar, perquè la seva vida ja és un testimoni de l’amor de Déu». Mons. 
Omella també va posar l’accent sobre la humilitat: «Nosaltres som molt petits davant 
Déu, molt petits, perquè tots som criatures sortides de les entranyes de Déu. Els títols 
i els càrrecs queden en un no-res davant Déu». 

El Sr. Arquebisbe també va pronuncià una conferència sobre el mateix tema a la par-
ròquia de Sant Josep de Mataró el 17 de febrer.

El dilluns dia 15 es reuní amb el Consell Episcopal a l’arquebisbat (les reunions del 
Sr. Arquebisbe amb el Consell Episcopal es celebren habitualment els dilluns al matí).

El dimarts dia 16 de febrer i el dimecres dia 17 participà en la reunió de la Conferència 
Episcopal Tarraconense, a la Casa de l’espiritualitat de Maria Immaculada, a Tiana, 
reunió en què rebé l’encàrrec dels seus germans bisbes de tenir cura de les Càrites i 
de l’apostolat social en l’àmbit de Catalunya. (El comunicat es troba a la secció de la 
Conferència Episcopal Tarraconense).

Amb els joves cristians al Café Youcat

Els dies 18,19. i 20 visità els arxiprestats de La Cisa, Trinitat-Roquestes, Badalo-
na-Nord,Tiana-Montagt i Sant Martí.

El diumenge 21 de febrer, a les 18 hores, participà en el Café Youcat, organizat men-
sualment per la Delegació Diocesana de Joventut. Al claustre de la parròquia de Santa 
Anna, on es varen col·locar aquesta vegada unes cadires suplementàries a causa de 
l’extraordinària assistència de joves, l’Arquebisbe va iniciar la conversa amb una breu 
presentació de les etapes de la seva vida fins arribar a ser nomenat Arquebisbe de Bar-
celona. Va explicar com és el seu poble, Cretes, que durant la seva infància formava 
part de la diòcesi de Tortosa, i com més tard va entrar al Seminari de Saragossa; als 
24 anys fou ordenat sacerdot i va exercir com a professor d’institut i de capellà de di-
versos pobles. També va explicar la seva decisió de ser missioner a l’Àfrica i com, per 
això, va fer estudis a Logronyo, França i Bèlgica fins a anar a les missions del Congo. 
Va recordar que fou bisbe auxiliar de Saragossa i després de Logronyo. «Quan em van 
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dir que el Sant Pare em volia nomenar arquebisbe de Barcelona, vaig respondre: ‘No 
sé si sap el que ha fet el Sant Pare’».

Tot seguit va invitar els joves a plantejar els temes que volguessin i va iniciar-se un torn 
de preguntes, algunes més incisives que altres. Una pregunta fou sobre la fe i sobre la 
manera d’estar prop de Déu. L’Arquebisbe va respondre amb tres punts: primer, resar 
durant deu o quinze minuts cada dia; segon, viure la fe vinculant-se a algun grup cris-
tià, compartint les seves motivacions i reflexions; tercer, dedicar un temps als altres, 
perquè d’aquesta manera un deixa de pensar en si mateix i procura ajudar els altres.

Sobre la manera de manera de viure la fe i superar els dubtes, l’Arquebisbe va dir que 
«tots tenim dubtes a la vida, en un moment o en un altre. I cal aguantar ferms en el 
moment dels dubtes i no desesperar-se mai i així, al final, sempre s’arriba a veure la 
llum». També va animar els joves a no tenir por de viure la fe i a «sortit de l’armari», 
donant testimoni de Jesucrist en els seus propis ambients. A la pregunta de quines 
lectures recomanaria, va citar dos noms. Antoine de Saint-Exupéry, en especial El 
petit príncep, i els escrits del cardenal vietnamita Frances-Xavier Nguyen Van Thuan, 
sobretot el llibre Cinco panes y dos peces.

 Els dies 23 i 24 de febrer va participar –amb el Sr. Bisbe Auxiliar, Mons. Sebastià Tal-
tavull- a la reunió de la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola 
i el dijous 25 participà a la reunió ordinària de la Congregació dels Bisbes al Vaticà.

Els dies següents va continuar les visites als arxiprestats, seguint el programa publicat 
al Butlletí de l’Arquebisbat del passat mes de gener, a la secció de la Secretaria Ge-
neral de l’Arquebisbat.

Presentació de l’edició italiana d’un llibre del 
Cardenal Lluís Martínez Sistach.

Mons. Sciacca va dir que «el llibre del cardenal Martínez Sistach uneix la sensibilitat 
del pastor amb una sòlida formació jurídica»

El Cardenal i Arquebisbe emèrit de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach va parti-
cipar, el divendres 12 de febrer de 2016, a la presentació de l’edició italiana del seu 
llibre Statu laico e società multi-religiosa, celebrat a la sala Marconi, de la seu de la 
Radio Vaticana, a Roma. Aquest llibre és la versió italiana del discurs d’ingrés del Sr. 
Cardenal com a Acadèmic de número a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de 
Catalunya, i fou publicat en català amb el títol Estat laic i societat plurireligiosa per la 
mateixa Acadèmia amb el discurs de resposta del Dr. Josep Pintó Ruiz. S’ha publicat 
també en castellà i en italià.



BAB 156 (2016) - febrer [35] 123

L’acte de presentació va comptar amb les intervencions de Mons. Giuseppe Sciac-
ca, secretari del Suprem Tribunal de la Signatura Apostòlica, que té la categoria de 
Tribunal Suprem en la legislació eclesiàstica, tribunal del que forma part el cardenal 
de Barcelona. També va intervenir en la presentació el professor Cesare Mirabelli, 
president del Tribunal Constitucional d’Itàlia, i el sacerdot Giuseppe Costa, salesià, 
director de la Libreria Editrice Vaticana, que ha tingut cura de l’edició en italià d’ 
aquest darrer llibre del doctor Martínez Sistach. Hi varen assistir diversos cardenals 
i membres de la Cúria i el delegat de mitjans de comunicació del nostre Arquebisbat, 
Mn. Ramon Ollé Ribalta.

Després d’unes breus paraules introductòries del pare Costa, el representant del Tribu-
nal de la Signatura Apostòlica, va iniciar la presentació dient que es tractava d’un «es-
crit estimulant», i que el llibre era l’obra d’un «pastor atent i sensible a les necessitats 
de la seva comunitat, un pastor, a més a més, basat en una sòlida formació jurídica». 
Posà en relleu l’actualitat de les qüestions plantejades per l’autor, remarcant sobretot 
el concepte d’una «sana laïcitat», qüestió ja inicialment plantejada per Pius XII i pels 
pontífexs posteriors, i el concepte de laïcisme, que és una actitud hostil envers la reli-
gió i la seva funció en les persones i en la societat.

Va continuar dient que el cristianisme defensa la laïcitat de l’Estat, que té en el seu 
fonament en les paraules de Crist «doneu al Cèsar allò que és del Cèsar i a Déu allò 
que és de Déu» i va descriure les relacions entre l’Estat i l’Església a partir de la doc-
trina del Concili Vaticà II, sobretot en la constitució Gaudium et Spes i en la declaració 
Dignitatis humanae sobre el dret civil a la llibertat religiosa. «L’Església i l’Estat són 
independents i autònomes –va dir- i l’Església només demana la llibertat de poder 
realitzar la seva missió en una societat pluralística culturalment i religiosament. Va 
felicitar el Dr. Martínez Sistach per la lucidesa del seu treball i pel record del magisteri 
del professor de Dret Romà, Gabrio Lombardi, que ja abans del Concili feia l’elogi del 
famós Edicte de Milà, de l’any 313, veient-hi l’inici de la llibertat religiosa en l’Imperi 
Romà i en moltes legislacions posteriors.

El professor Cesare Mirabelli, com a president del Tribunal Constitucional d’Itàlia, va 
fer una valoració del llibre del cardenal Martínez Sistach i va qualificar el seu llibre 
com «una iniciativa cultural important, perquè «en un discurs lineal, clar i molt cohe-
rent, toca un tema crucial en les nostres societats contemporànies, sobretot a Europa». 

En les seves paraules, el professor Mirabelli va entrar en unes consideracions de pro-
fund contingut jurídic, remarcant que l’antic Dret Públic Eclesiàstic havia viscut uns 
canvis profunds sobretot després dl Concili Vaticà II, i va fer un estudi comparatiu de 
les disposicions civils sobre matèria religiosa en dos països concordataris com Itàlia i 
Espanya i subratllà la importància de la distinció entre laïcitat i laïcisme; ja que el laï-
cisme parteix d’una irrellevància social de la religió, actitud que no respon a la realitat 
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de les nostres societats. També va explicar el concepte de la «no confessionalitat» i el 
principi de la «col·laboració recíproca», tant en el sistema constitucional italià, ja en 
els Pactes del Laterà, com en el sistema constitucional espanyol.

Finalment, el pare Giuseppe Costa, va donar la paraula al cardenal Martínez Sistach, 
que va començar la seva intervenció agraint la profunditat jurídica de les presentaci-
ons de monsenyor Sciacca i del professor Mirabelli, tot recordant les classes de Dret 
Romà del professor Gabrio Lombardi, en els anys del Concili Vaticà II, a la Pontifícia 
Universitat Lateranense.

«La temàtica del meu llibre –va dir- és viva no només entre els juristes interessats 
en el tema religiós, sinó també en les xarxes socials i en els mitjans de comunicació 
social. Les paraules laïcitat i laïcisme signifiquen realitats molt diverses. L’Estat és 
laic, però la societat actual és plurireligiosa, perquè en poc temps hem passat, en les 
nostres societats europees, a una situació de pluralisme religiós». Va recordar el dret a 
la llibertat religiosa com el primer i principal dels drets humans i va recordar l’estret 
vincle que hi ha entre la llibertat religiosa i la pau social, una de les qüestions plante-
jades en el llibre.».

«La llibertat religiosa –va afegir el Sr. Cardenal Martínez Sistach- va començar amb 
aquelles lapidàries paraules de Jesús per donar al Cèsar el que és del Cèsar i donar a 
Déu el que és de Déu. Continuà amb l’Edicte de Milà fa més de 1700 anys. Ara més 
que mai, la llibertat religiosa representa la prova de foc més sensible del grau de ma-
duresa de les nostres societats plurals. La llibertat religiosa apareix avui com l’índex 
d’un desafiament mol més gran: com el de l’elaboració i la pràctica, en l’àmbit local 
i universal, de les noves bases antropològiques, socials i cosmològiques de la convi-
vència pròpia de les societats d’aquest tercer mil·lenni!».

El diari L’Osservatore Romano del dia 10 de febrer de 2016 va fer un avançament edi-
torial del llibre publicant-ne un capítol sencer titulat «Lo Stato è laico, la società no».
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Informació

Programa del Jubileu dels preveres a Roma. 
Procés d’inscripció
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El Dr. Salvador Pié, nomenat Missioner
de la Misericòrdia.

Un total de 22 sacerdots diocesans i religiosos de Catalunya han estat cridats a ser 
Missioners de la Misericòrdia. Entre aquests hi ha el Dr. Salvador Pié Ninot, recone-
gut teòleg, rector de la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona i redactor del 
subsidi oficial de l’Any Jubilar sobre les Obres de Misericòrdia.

Com diu el Papa en la butlla Misericordiae vultus, n. 18, «seran un signe de la sol-
licitud materna de l’Església per al Poble de Déu, perquè entri en profunditat en la 
riquesa d’aquest misteri tan fonamental per a la fe. Seran sacerdots als quals donaré 
l’autoritat de perdonar els pecats que estan reservats a la Seu Apostòlica, perquè es 
faci evident l’amplitud del seu mandat. Seran, sobretot, signe viu de com el Pare 
acull els qui estan a la recerca del seu perdó. Seran Missioners de la Misericòrdia 
perquè seran artífexs davant de tothom d’un encontre carregat d’humanitat, font 
d’alliberament, ric de responsabilitat, per superar els obstacles i reprendre la vida 
nova del Baptisme».

 El Dr. Salvador Pié Ninot ha declarat a Catalunya Cristiana: «La crida especial a 
la qual em sento més enviat és a proposar diverses reflexions teològiques i pasto-
rals que suscita aquest Any Jubilar de la Misericòrdia. I això per tal de compren-
dre millor que la misericòrdia com a forma més específica de l’amor cristià té una 
característica central que cap altra religió o ideologia té, com és perdonar tal com 
Jesús recorda, ja que «si estimeu els qui us estimen, si només saludeu els vostres 
germans, què feu d’extraordinari?» (Mt 5, 46s.) En definitiva, només si es perdona 
es pot complir el manament de Jesús d’estimar tothom! Heus ací la gran novetat 
de l’amor cristià i la misericòrdia que comporta, que aquest Jubileu ens hauria 
d’ajudar a redescobrir i viure!

«A partir de la celebració del Dimecres de Cendra en què els Missioners de la Miseri-
còrdia rebem l’encàrrec directament del Papa Francesc a Roma, el nostre arquebisbe 
Joan Josep Omella vol possibilitar que en l’àmbit diocesà es pugui significar més 
visiblement aquest Any Jubilar.

«A la parròquia de Santa Maria del Mar –afegí el Dr. Pié- farem una Ruta jubilar de 
la Misericòrdia el dissabte 27 de febrer, començant per la Porta Santa de la catedral 
de Barcelona a les 17.30h, seguint a la capella d’en Marcús (c. Carders, 2), amb 
una meva conferència sobre les Obres de Misericòrdia a les 18.30h, per acabar a la 
basílica de Santa Maria del Mar amb confessions, pregàries, adoració de la Creu del 
Via Crucis i Eucaristia jubilar a les 19.30h. Es tracta d’un petit signe, entre els altres 
que es puguin oferir a la nostra diòcesi durant aquest Any Jubilar.»
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Missioners de la Misericòrdia de les altres diòcesis

Per a les altres diòcesis catalanes aquests són els Missioners de la Misericòrdia:
Girona: Joan Baburés Noguer, Josep Puig Bofill, Joan Planellas Barnosell.
Lleida: Ramon Prat Pons, Gerard Soler Quintillà, Daniel Turmo Gargallo.
Sant Feliu de Llobregat: Bernabé Dalmau Ribalta, Ramon Olomí Batlle, Josep Roca Mas.
Solsona:Antoni Bonet Trilla, Josep Maria Montiu de Nuix.
Tarragona: Jaume Gené Nolla, Josep Mateu Guarro.
Terrassa. David Abadías Aurín, Lluís Victori Companys.
Tortosa. Javier Vilanova Pellissa, Iván Cid Pegueroles.
Urgell: Ignasi Navarri Benet, Antoni Elvira Gordorió.
Vic: Jaume Casamitjana Vilaseca, Joan Casas Griera. 

En el centenari de la mort del bisbe 
Josep Torras i Bages.

Aquest mes de febrer s’ha acomplert el centenari de la mort del que fou bisbe de 
Vic Josep Torras i Bages. Els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya ja han 
anunciat (cf. Comunicat de la reunió n. 217) que, amb aquest motiu, hi haurà 
una Jornada Presbiteral que se celebrarà a Vic el proper 11 d’abril de 2016, en 
la qual pronunciarà una conferència el cardenal Beniamino Stella, prefecte de 
la Congregació per al Clergat, que també presidirà la celebració de l’eucaristia 
a la catedral. Els nostres bisbes conviden els preveres i diaques a participar en 
aquesta Jornada, emmarcada també en l’Any Sant de la Misericòrdia. 

El caputxí i historiador Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels Caputxins, ha 
publicat un article a «Catalunya Cristiana» (7/02/2016, pag. 22), titulat «Ressò del 
llibre La tradició catalana», que pot ajudar a comprendre la figura del bisbe Torras i 
Bages amb motiu de l’actual centenari.

«El venerable bisbe ausetà Josep Torras i Bages –celebrem el primer centenari del seu 
traspàs, esdevingut a Vic el 7 de febrer de 1916-, a través dels seus escrits i ministeri 
féu tota mena d’esforços per tal de vincular Església i societat, promovent alhora la 
regeneració social. Aquesta missió l’havia de dur a terme el clergat de casa nostra a 
través d’un catalanisme de tarannà moderat i d’inspiració catòlica vindicador de la in-
cidència de l’Església en la formació de la identitat catalana com a alternativa a aquell 
corrent secular que, desmarcat de la tradició cristiana, postulava la independència 
total de la societat i de l’individu respecte de Déu.

El reverend Josep Torras i Bages, davant la realitat d’una Catalunya que, en aquells 
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anys, arran de la publicació l’any 1886 de Lo catalanisme de Valentí Almirall volia 
emergir expressament desvinculada i al marge de les seves genuïnes tradicions i arrels 
cristianes, escriví, des de la preocupació, al seu bon amic el canonge Jaume Collell 
«que no poden ser (només) aquesta gent (d’Almirall) els restauradors de Catalunya». 
Per tal de superar aquesta marginalitat o exclusió, Josep Torras i Bages començà, entre 
1887 i 1888, a publicar una sèrie d’articles al periòdic La Veu del Montserrat a propòsit 
de l’Església i el Regionalisme i, també, sobre la influència moralitzadora del Regio-
nalisme; uns articles que serien la primera llavor del llibre titulat La tradició catalana, 
publicat a Barcelona l’any 1892, la més destacada de les obres del Dr. Josep Torras i 
Bages i, també, la que ha tingut més incidència en la vida social i eclesial de Catalunya.

L’edició vigatana de l’any 1906

Em vull fixar, expressament, en la segona edició de La tradició catalana, estampada a 
cura de la vídua de Ramon Anglada, a Vic, l’any 1906. En efecte, amb la segona edició 
de La tradició catalana, el bisbe Torras i Bages es consolidà com a Patriarca espiritual 
de Catalunya quan aquesta obra magna torrassiana obtenia el seu caràcter definitiu. 
Els continguts d’aquest tractat sobre «el valor ètic i racional del regionalisme català» 
havien anat madurant aquell sanitós clima de redreç cultural i espiritual que hauria de 
culminar en la proclamació de les famoses Bases de Manresa, aprovades per l’assem-
blea de la Unió Catalanista (congregada a la capital del Pla de Bages els dies 25, 26 i 
27 de març de 1892) per tal de «col·locar la primera pedra de la reconstrucció política 
de la nostra Pàtria», de tan vella i fonda arrel cristiana.

Eclesiàstics eminents com el canonge Jaume Collell (terciari dels caputxins) i el Dr. 
Torras i Bages van participar de manera activa en la redacció de les esmentades Bases, 
però no acudiren a l’assemblea manresana per tal d’evitar les incomprensions i críti-
ques que, tantes vegades, un i altre, hagueren d’afrontar.

El bisbe Torras i Bages a finals de l’any 1905, uns mesos abans de sortir estampada a 
Vic la segona i definitiva edició de La tradició catalana, signava, a tall de justificació 
editorial, un pròleg on esmenta les motivacions que l’esperonaren a reeditar l’obra amb 
l’aval de la seva autoritat episcopal. En efecte, el prelat ausetà, després de rellegir i 
d’examinar a la llum de la seva experiència pastoral, com a bisbe, el text dels diversos 
capítols que integren l’obra, s’adonà que amb la reedició del text de La tradició cata-
lana, podria afermar i «contribuir al sosteniment i a l’energia de l’esperit catalanesc».

A través dels continguts de La tradició catalana el seu autor volia posar en relleu la 
conveniència d’incidir eclesialment en la Catalunya que emergia de l’acció restaura-
dora dels homes de la Renaixença; una Catalunya que, de cap de les maneres, no podia 
pas abdicar ni renunciar dels seus tradicionals valors de vella arrel cristiana. Tanma-
teix, aquest convenciment de Josep Torras i Bages no fou pas compartit per tothom, 
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ni fou seguit per tots els moviments catalanistes, ni tampoc fou entès per totes les 
instàncies eclesials peninsulars (no sempre favorables a Catalunya), tal com dolguda-
ment se’n planyia l’any 1992 el llavors bisbe de Vic, Josep M. Guix, en donar pública 
notícia de la promulgació del decret d’heroïcitat de virtuts del Dr. Torras i Bages, 
quan volgué expressar que el procés de beatificació havia estat un camí llarg i difícil, 
puix que a Roma els escrits del Patriarca espiritual de Catalunya es sotmeteren a una 
examen molt minuciós atès que, el Dr. Torras, «abans i després de ser bisbe, abans i 
després de la seva mort, fou objecte de recels i crítiques apassionades».

La tradició catalana fou escrita amb l’expressa finalitat d’integrar dins del moviment 
de redreç del nostre poble els valors irrenunciables de la tradició en «les arrels cristia-
nes de Catalunya». En la primera part de l’obra hi trobem aplegats el conjunt d’articles 
que el Dr. Torras comença a divulgar des del setmanari vigatà La Veu del Montserrat, 
fundat i dirigit pel canonge Jaume Collell, on oferí una acurada anàlisi sobre «el valor 
del regionalisme català». En la segona part del llibre, molt més extensa, el Dr. Torras 
tracta sobre «el valor racional del Regionalisme català», tot oferint-nos una magnífica 
aproximació a la contribució de les personalitats més destacades de la nostra tradició 
cristiana: sant Ramon de Penyafort (dominic), el beat Ramon Llull (tercerol francis-
cà), Francesc Eiximenis (framenor), Jaume Balmes (terciari dels caputxins), talment 
els guies més sòlids i assenyats per garantir una restauració nacional màximament 
fidel a la cultura cristiana de Catalunya. 

Vigència dels continguts

Per tal de defensar la identitat del nostre poble, el bisbe Josep Torras i Bages mani-
festà que el mòbil dels seus escrits no era pas el de «les lletres per les lletres», sinó 
que havien estat «la fe i la pàtria les que m’han posat la ploma als dits». El Dr. Torras, 
a través dels seus escrits, es comprometé activament per tal d’afavorir els ideals de 
redreçament de Catalunya promoguts per la Renaixença, un compromís que es féu des 
d’una clara intencionalitat religiosa i sacerdotal que, per això, el venerable bisbe Josep 
Torras i Bages fou, i continua essent, el Patriarca espiritual de Catalunya, amb tanta 
autoritat i força que, just començat el segle XXI, hem de saber-ne aprofitar encara el 
seu mestratge i la seva exemplaritat.

El Dr. Torras i Bages assumí coratjosament aquest repte de guiar Catalunya com a Pa-
triarca espiritual del nostre poble, i ja en el seu dia, La tradició catalana fou esguarda-
da com una rèplica respectuosa i molt ben argumentada al llibre titulat Lo catalanisme 
de Valentí Almirall.

Atesa la bona recepció dels continguts de La tradició catalana, a finals de l’any 1905 
el bisbe Torras i Bages decidí publicar-la, avalada amb el segell de la seva autoritat 
episcopal. I aquesta segona edició, estampada a Vic el 1906, aviat assolí la categoria 
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de document pastoral al servei del nostre poble.
Esperem que, en aquest temps que ara vivim, marcat pel laïcisme i per una gran crisi 
cultural i identitària, el poble català no es desentengui de la seva tradició pròpia car, 
Europa serà cristiana o no serà i, òbviament, Catalunya serà cristiana o no serà.

L’any 1992, en l’escaiença del primer centenari de la publicació de La tradició cata-
lana, el Papa Joan Pau II signà el decret en el qual es reconeixia l’heroïcitat de virtuts 
del prelat ausetà, tot obrint d’aquesta faisó les portes vers la canonització del Patri-
arca espiritual del nostre poble. Esperem que ben aviat el puguem veure als altars! 
El centenari del traspàs del venerable Josep Torras i Bages seria una escaiença per 
celebrar-ne la solemne beatificació. – Fra Valentí Serra de Manresa. 

El Dr. David Abadias i Aurín, 
nou degà de la facultat Antoni Gaudí.

El Gran Canceller de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, Mons. Joan Josep Omella, ha 
nomenat el Dr. David Abadías i Aurín com a nou degà de la Facultat Antoni Gaudí 
d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes (FHEAG), en substitució del Dr. Armand 
Puig i Tàrrech, que ha ocupat el càrrec en la fase inicial, des de la creació d’aquesta 
institució, el 2 d’octubre de 2014.

El Dr. David Abadías i Aurín (Barcelona, 31 de juliol de 1973) es va llicenciar en 
Teologia, especialitat Sagrada Escriptura, per la FTC, i en Història de l’Església per 
la Facultat d’Història Eclesiàstica de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. 
És doctor en Història de l’Església per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. 
La seva tesi doctoral porta per títol La influència de quatre teòlegs espanyols durant 
el regnat de Maria I Tudor d’Anglaterra (1553-1558): Fray Bartolomé de Carranza, 
fray Alfonso de Castro, fray Bernardo de Fresneda i fray Pedro de Soto (PUG, 2008). 
Va rebre l’ordenació sacerdotal el 13 de desembre de 1998.

És professor d’Història de l’Església medieval (FTC i FHEAG) de Metodologia i 
fonts Històriques (FHEAG) i de Cultura i Cristianisme a l’edat moderna i contempo-
rània (FHEAG). Ha estat el Cap del Departament d’Història de l’Església de la FTC 
(fins 2014), i cap de Publicacions de la FTC i de la FHEAG, a més de coordinador 
acadèmic de la FHEAG.

Ha publicat Breu història de l’Església a l’edat mitjana (Instrumenta 1), Barcelona: 
Facultad de Historia de la Iglesia, Arqueología y Artes cristianas Antoni Gaudí – Fa-
cultad de Teología de Cataluña, 2015. I Los teólogos españoles en el reino de María 
I Tudor de Inglaterra. La influencia de cuatro teólogos españoles durante el reino de 
María I Tudor de Inglaterra (1553-1558): fray Bartolomé de Carranza, fray Alfonso 
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de Castro, fray Bernardo de Fresneda y fray Pedro de Soto (Studia Historica Tarraco-
nensia 1), Barcelona: Facultad de Historia de la Iglesia, Arqueología y Artes cristianas 
Antoni Gaudí – Facultad de Teología de Cataluña, 2015.

Declaracions del nou degà de la FHEAG

El nou degà de la Facultat Antoni Gaudí considera que el centre està creixent i «oferint 
un programa d’estudis molt atractiu, complet i, en molts sentits únic; però ens cal fer-
nos conèixer i anar trobant el nostre espai dins del gran ventall d’ofertes acadèmiques 
que ofereix el nostre entorn». Com a degà, el Dr. Abadías destaca que una de les 
necessitats més òbvies que haurà de desenvolupar serà la de treballar per mostrar qui 
som i què oferim, amb l’objectiu d’arribar a tants estudiants com sigui possible perquè 
vegin en la Facultat Antoni Gaudí una proposta útil i interessant per a la seva forma-
ció, així com una oportunitat única d’accedir a uns estudis i matèries que difícilment 
trobarien en altres espais».

En la història trobem el nostre recorregut com a col·lectiu humà. Podem conèixer 
d’on venim i això ens ajuda a saber qui som, i obre opcions i perspectives per saber 
cap a on anar. «Ens ajuda a reconèixer, aprofundir i fer nostre el gran bagatge cultural, 
intel·lectual, artístic, humà i espiritual que ens precedeix i que en cert sentit ha estat 
preparat perquè nosaltres el visquem. En les Arts trobem l’expressió de la bellesa del 
ser humà i de la seva ànima. La paraula que dóna sentit, la pintura que mostra una 
mirada creativa i única sobre la vida, la música que expressa el sentiment i la passió 
de l’existència, la poesia que desgrana l’interior del cor humà, l’edifici que mostra 
esplendor i majestat… I l’Arqueologia és la que ens permet anar a les nostres arrels, 
tocar la vida dels que ens han precedit i comprendre els seus valors, prioritats, allò que 
estimaven i que ha perdurat fins a nosaltres», explica el degà de la FHEAG.

La Facultat Antoni Gaudí ha preparat un recorregut acadèmic amb el que vol aprofun-
dir i gaudir aquest immens bagatge històric i artístic. Disposa d’un professorat molt 
motivat que ha configurat des de les seves especialitats una proposta molt seriosa i a 
la vegada innovadora. «Volem no sols oferir un programa d’estudis complet i eficient, 
sinó que ens agradaria també ajudar a descobrir i viure el sentit profund i vital de tota 
aquesta riquesa. Com a Església tenim un recorregut bimil·lenari on hem estat prota-
gonistes i promotors de moltes d’aquestes realitats. Volem ajudar a comprendre-les en 
tota la seva bellesa i sentit. Aquest és el nostre programa, i per això estem convençuts 
d’oferir una proposta apassionant», afegeix el Dr. Abadías.

La Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes

La Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes, impulsada per 
l’Arquebisbat de Barcelona, és la primera en rebre l’aprovació vaticana per a oferir 
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estudis en arqueologia, després de les institucions eclesiàstiques de Roma i Jerusalem; 
la quarta, en oferir història de l’Església, juntament amb institucions que tenen la seva 
seu a Roma, Polònia i Mèxic; i l’única que combina aquests dos estudis amb l’art 
cristià. La FHEAG és la tercera facultat eclesiàstica de Catalunya, juntament amb les 
de Teologia (FTC) i de Filosofia (FFC); les tres estan integrades en l’Ateneu Univer-
sitari Sant Pacià, constituït l’1 d’octubre de 2015 com una institució universitària que 
promou la docència i la recerca sobre les àrees centrals del pensament cristià, el rector 
del qual és el Dr. Armand Puig i Tàrrech.

Els estudis de la FHEAG, que enguany han començat el tercer curs acadèmic, seguei-
xen els criteris de la Santa Seu i, paral·lelament, els del sistema educatiu de Bolonya: 
un primer cicle de tres anys, un segon cicle o màster de dos –d’especialització en histò-
ria de l’Església, arqueologia i art, i patrimoni de l’Església–, i un tercer cicle o docto-
rat. Hi ha dos departaments: el d’Història de l’Església i el d’Arqueologia i Art Cristià.

Restauració de l’arxiu de la basílica del Pi.
La basílica de Santa Maria del Pi ha rehabilitat el seu arxiu i l’obre al públic per mostrar 
la seva nombrosa documentació. El Sr. Jordi Sacasas, responsable de l’arxiu i conservador 
de la basílica, ha declarat a Catalunya Cristiana: «No som un museu, som una parròquia 
que intenta posar en valor el patrimoni artístic i cultural que tenim. Volem obrir-nos al món 
universitari, als historiadors i als estudiosos, fer de vincle entre l’Església i el món civil».

Després de convertir un espai en museu, de restaurar les capelles, de fer visible el 
campanar i de posar en valor el patrimoni artístic, ha arribar el torn de l’arxiu. Aquest 
arxiu va ser obert al públic el dia 8 de febrer de 2016. A l’acte hi varen assistir el direc-
tor general d’Afers Religiosos de la Generalitat, Sr. Enric Vendrell; el delegat diocesà 
del Patrimoni Cultural, Dr. Josep M. Martí Bonet; el delegat diocesà d’Economia, Dr. 
Antoni Matabosch, i el rector de la parròquia, Mn. Gaietà de Casacuberta, entre altres 
personalitats. També es va fer una presentació de l’arxiu per al nombrós grup de feli-
gresos, molts dels quals han col·laborat en els treballs de la rehabilitació.

L’arxiu del Pi té una llarga història que comença cap al 1400, quan la parròquia va 
començar a recopilar la informació que produïa i va néixer l’arxiu, que ha superat 
diversos moments crítics durant la seva història. Gairebé de manera miraculosa, un 
grup de feligresos, ajudants per funcionaris de la Generalitat, va aconseguir treure les 
capses de documents de l’arxiu l’any 1936 a través de les finestres i van salvar del foc 
gairebé tot el que hi havia. Fruit d’aquesta actuació heroica, el del Pi és un dels pocs 
arxius parroquials que va sobreviure a la guerra civil.

Una nova generació de feligresos, entre els quals l’actual arxiver, Jordi Sacasas, 
funcionari en excedència i actual arxiver en cap, es va posar a la feina d’inventariar 
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i ordenar els documents que estaven capses plenes de pols. Aquest esforç ha anat 
en paral·lel al projecte general de restauració de tot el conjunt de la basílica. Primer 
es va inaugurar un petit museu, en una sala annexa a la parròquia; s’han restaurat 
capelles, peces artístiques i retaules, etc. Llavors es va fixar l’actual sistema d’en-
trada de pagament en unes hores del dia. També s’han iniciat campanyes de micro-
mecenatge per tal d’assegurar el manteniment econòmic del patrimoni parroquial. 
El gener del 2014 van començar les visites guiades al campanar després que hagués 
estat restaurat i adequat.

La restauració de l’arxiu ha comportat una doble feina: primer, la part pròpiament arxi-
vística i, en segon lloc, l’habilitació de l’espai que allotja la documentació. També s’ha 
arreglat l’escalinata que porta a l’arxiu i s’ha renovat la instal·lació elèctrica. En aquest 
moment hi ha un 50% dels documents inventariats i un 90% ja es poden consultar. Cal 
dir que un grup de feligresos voluntaris s’han implicar en la neteja, en el trasllat de les 
capses de documents, en la seva instal·lació i fins i tot en pintar les parets. Una prova 
d’aquesta implicació real de la feligresia és que les prestatgeries on hi ha les capses de 
documentació són una donació d’un particular. Com va afirmar el Dr. Martí Bonet en 
l’acte de la inauguració, l’opulència de l’època gòtica en què es va construir la basílica 
del Pi ha passat, però ara hi ha la implicació de la feligresia. «No hi ha tanta fe ni tants 
diners com en el segle XIV, però hi ha gent amb entusiasme i voluntat ferma».

L’inventari de l’arxiu i la seva organització ha permès descobrir molts documents que 
ni tan sols els arxivers sabien que tenien. També s’ha inventariat l’arxiu de música 
amb més de 2.000 manuscrits. En total, hi ha uns 200 metres lineals de documentació 
amb la particularitat que hi ha informació continuada d’alguns temes des del segle 
XV fins a l’actualitat. Per exemple, hi ha la documentació econòmica i totes les nò-
mines dels sacerdots des del 1501 fins la guerra civil. S’han recuperat pergamins del 
1180 i documents especials com manuscrits originals escrits per sant Josep Oriol, el 
gran sant barceloní vinculat a aquesta basílica. Per exemple, hi ha la documentació 
completa del seu procés de canonització, amb les entrevistes a les persones que el van 
conèixer i informes personals. 

L’horari d’obertura de l’arxiu és: dilluns, dimecres i divendres, de 16.30 a 20 hores. Dis-
sabtes, de 10 a 13.30 hores. Tel. 93 318.47.43. www.apsmp.cat. www.basilicadelpi.com.

Presentat el projecte ecumènic de la traducció 
de la Bíblia a la llengua de signes.

La tarda del diumenge 24 de gener de 2016, a la parròquia barcelonina de la Mare de 
Déu de la Medalla Miraculosa, es va presentar el projecte ecumènic de la traducció de 
la Bíblia a la Llengua de Signes Espanyola (LSE) i Catalana (LSC).
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La presentació va anar a càrrec de Stephen Parkhust, lingüista i un dels promotors 
del projecte, que compta amb el suport del Departament de la Pastoral del Sord, de la 
Conferència Episcopal Espanyola.

Les parets de la sala en la qual es va fer la presentació mostraven imatges sobre la 
creació. D’aquesta manera, l’inici de l’exposició va suposar un exemple de com pre-
sentar en signes l’inici de la Bíblia.

Stephen Parkhust va explicar com les paraules, sovint, es refereixen a coses, i per això 
solen tenir un contingut visual. O, dit d’una altra manera, paraules i coses compartei-
xen imatges. Un bon exemple és el signe de les claus a les mans de Jesús.
El projecte té un caire ecumènic perquè, més enllà de les diferències d’interpretació, 
el text bíblic per als cristians de diverses confessions és el mateix. I, a causa d’això, 
treballen el text membres de l’Església catòlica i membre de la confessió evangèlica 
que atenen persones sordes.

De moment, ja s’han traduït els textos, a més plasmats en imatges d’animació 3D, de 
la narració de la creació del món, alguns capítols de l’Antic Testament i els Evangelis 
de Marc i de Lluc, aquest últim encara per acabar.
Per a més informació, es poden visitar les pàgines web següents: www.biblialselsc.org 
i www.pastoraldelsord.org.

Acte pels sense sostre organitzat per la 
Comunitat de Sant Egidi. 

El dia 28 de febrer, a dos quarts de dotze del matí, desenes de persones sense sostre, 
juntament amb els seus amics i voluntaris, varen omplir de gom a gom la basílica dels 
Sants Just i Pastor de la ciutat de Barcelona. L’acte estava dirigit a les persones que 
viuen al carrer i en l’acte es va fer memòria especialment de dues d’aquestes persones, 
Rafael i Antonio, i de totes les persones que moren al carrer de fred i a causa de la 
duresa de la vida al carrer,

El Rafael va morir el 30 de desembre de 1996 i l’Antonio l’endemà, ambdós a causa 
del fred, en una de les nits més gèlides de l’any a Barcelona. Tenien 45 i 60 anys res-
pectivament. La Comunitat de Sant Egidi els recorda cada anys des de 1997.

Durant la celebració, presidida per mossèn Armand Puig, es va recordar el nom 
d’aquestes dues persones, juntament amb el de molts altres que durant tots aquests anys 
han mort al carrer. Davant de la icona de la Misericòrdia, en el cor de l’actual Jubileu, 
es varen encendre moltes candeles en memòria de totes les persones mortes per manca 
d’acollida. Després es va oferir un dinar a tots els participats com a signe de solidaritat.
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Durant totes aquestes setmanes, i fins a la fi de l’hivern, tenen lloc a moltes ciutats 
d’Europa moments de memòria de qui mor al carrer. Són uns actes promoguts per la 
Comunitat de Sant Egidi. El primer d’aquests actes es fa a Roma, a la basílica de San-
ta Maria in Trastevere en memòria d’una dona anomenada Modesta. El 31 de gener 
de 1983 Modesta Valenti va morir davant de l’Estació de Termini de Roma, després 
d’hores d’agonia, perquè, com que anava bruta, l’ambulància va refusar portar-la a un 
hospital. Des de llavors, la Comunitat de Sant Egidi recorda Modesta, morta per la 
manca d’acollida, i n’ha nascut un gran moviment de solidaritat.

El president de la Comunitat de Sant Egidi, Marco Impagliazzo, ha llançat una forta 
crida a tots els ciutadans: «És possible ajudar, cadascú pot donar un cop de mà a qui, 
per les dificultats de la vida, s’ha trobat vivint al carrer. Diguem no a la indiferència 
i invitem a tots a una solidaritat que protegeixi la vida dels sense sostre i faci més 
humanes les nostres ciutats».
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