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Prelat

Exhortació pastoral:
«Enviats a reconciliar» – Exhortació pastoral de 

l’Arquebisbe de Barcelona amb motiu del Dia 
del Seminari 2016.

Barcelona, 19 de març de 2016

Aquest és el lema –singularment bell– que la Conferència Episcopal Espanyola ens 
ha proposat per viure amb plena intensitat i sentit la jornada en favor de les vocacions 
sacerdotals, que celebrem aquest diumenge 13 de març, Dia del Seminari.

En el context de l’Any de la Misericòrdia, difícilment es podia haver escollit un motiu 
més estimulador amb vista a la crida al sacerdoci. Sí, els sacerdots som, en paraules de 
sant Joan Pau II, «transparències de l’amor misericordiós del Pare» i, per tant, estem 
cridats a ser instruments de reconciliació i d’amor entre tots.

El papa Francesc, en el seu pontificat ric en suggeriments pastorals, ens va recordant 
la necessitat urgent que té el nostre món –d’altra banda tecnificat i ric– de reconcili-
ació, d’acollida i de perdó. I això a tots nivells: personals, familiars, laborals i soci-
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als. Aquest «si us plau, gràcies i perdó», que tantes vegades repeteix el Papa, marca 
una pauta per la qual ha d’anar la vida de tot cristià si vol seguir les petjades deixa-
des pel Mestre amb la seva vida i la seva paraula, amb el seu exemple i amb la seva 
predicació. Això és el que ha de ser i sentir-se el sacerdot: un enviat per reconciliar. 

Els sacerdots ho faran –ho fem– de manera sublim en el sagrament de la Reconci-
liació, quan diem en nom de Crist: «Jo t’absolc dels teus pecats en el nom del Pare, 
del Fill i de l’Esperit Sant». A través d’aquestes senzilles paraules, i obrint el cor al 
Senyor amb humilitat, rebem amb abundància amor entranyable i misericordiós. Tal 
com en van rebre el fill pròdig, el bon lladre o la dona pecadora. 

Animo els meus germans sacerdots que assaboreixin en la pregària, en la contempla-
ció del misteri què és i què suposa ser ministres del Sagrament de la Reconciliació. 
Animo a tots els batejats que no temem acudir a aquest sagrament en el qual experi-
mentem la tendresa i la pau que només el Senyor pot donar. No ens ha d’estranyar, 
i menys en aquest Any de la Misericòrdia, que el Papa ens recordi als sacerdots la 
necessitat d’estar absolutament disponibles –sempre i en tot lloc– per escoltar en con-
fessió els nostres germans, amb la mateixa caritat i tendresa del Padre que abraça i 
besa el seu fill pròdig que torna de la seva vida passada.

Demanem al Senyor que no manquin joves que responguin a la seva crida a ser sa-
cerdots, servidors de la comunitat, instruments de reconciliació. I acompanyem els 
nostres seminaristes perquè segueixin amb generositat el camí iniciat. Que no tinguin 
por, ja que ser sacerdot és una vocació, un servei, preciós. 

Estic molt content de veure que els joves continuen responent a la crida del Se-
nyor. El nostre Seminari funciona. Hi ha un bon grup de joves alegres, senzills, 
entregats a l’estudi i al servei a les diverses parròquies de la diòcesi els caps de 
setmana. Els he visitat, he parlat amb cadascun d’ells, he compartit la pregària 
i el dinar amb ells. Puc dir que són joves normals, arrelats en la societat d’avui, 
amb el cor seduït pel Senyor i desitjosos de servir els homes i les dones del 
nostre món.

Acabo animant-vos, estimats diocesans, a demanar a l’Amo de les messes treballadors 
per a les seves messes. I demaneu pels sacerdots: que siguem un entre nosaltres, que 
siguem un amb el poble, aquest Poble de Déu que sovint camina com les ovelles que 
no tenen pastor. El Senyor no es deixarà guanyar en generositat.
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Amb el meu afecte i benedicció,

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Decrets

DECRET 02/16.– Barcelona, 14 de març de 2016.

Atès que el 19 de març d’aquest any, festa de Sant Josep, s’escau en dissabte i és dia 
laborable;

Donada la importància d’aquesta festa dins el calendari de l’Església, i preveient que 
molts fidels poden tenir dificultats per celebrar-la, a causa del treball;

PEL PRESENT decret disposem el següent:

1. A aquells fidels que poden tenir dificultats a causa del treball, els queda dis-
pensada l’obligació de participar en la celebració eucarística i les altres obliga-
cions derivades de les festes declarades de precepte.

2. D’acord amb el c. 1246 del Codi de Dret Canònic, es manté el precepte en 
aquells llocs on hagi estat triada la festa de Sant Josep com a festa local.

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

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Arquebisbe 

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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DECRET 03/16.– Barcelona, 18 de març de 2016.

Havent de procedir a la renovació dels càrrecs dels membres del Tribunal Eclesiàstic 
Metropolità de l’Arxidiòcesi de Barcelona; 

PEL PRESENT decret, d’acord amb els cànons 1420-1422 del Codi de Dret Canònic, 
confirmem per cinc anys, la configuració del Tribunal Eclesiàstic Metropolità de l’Ar-
xidiòcesi de Barcelona que ha de conèixer les causes judicials amb potestat ordinària 
vicària en nom nostre, segons les normes vigents, de la següent forma:

a) Potestat de jutjar

Confiada a l’òrgan de presidència, regit pel Vicari Judicial, i concretada en tres sales: la 
Sala I, presidida pel mateix Vicari Judicial, i la Sala II i la Sala III, presidides per un Vi-
cari Judicial Adjunt; així mateix, un Notari- Actuari servirà a cadascuna de les tres sales.

A tal fi, confirmem els següents oficis:
Vicari Judicial i President de la Sala I: Rvd. Dr. Santiago Bueno Salinas
Vicari Judicial adjunt i President de la Sala II: Rvd. Dr. Albert Cano Merino
Vicari Judicial adjunt i President de la Sala III: Rvd. P. Llic. Ramon Domènech Cas-
tells, OFM

Així mateix, confirmem en l’ofici de Jutges Diocesans:

Rvd. Dr. Santiago Bueno Salinas
Rvd. Dr. Albert Cano Merino
Rvd. P. Llic. Ramon Domènech Castells, OFM
Rvd. Dr. Josep Casanova Domènech
Rvd. Llic. Ramon Batlle Tomàs

Confirmem el càrrec de Jutge Instructor a favor del Rvd. Dr. Josep Casanova Do-
mènech

b) Ministeri públic

Confirmem en el càrrec de Promotor de Justícia:
—Rvd. Dr. Fernando Perales Madueño.
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Confirmem en el càrrec de Defensors del Vincle: 
—Rvd. P. Dr. Vicente Benedito Morant, OP
—Sra. Dra. Àngels Félix Ballesta

c) Delegació per a causes administratives matrimonials

Confirmem en el càrrec de Delegat el Rvd. Dr. Fernando Perales Madueño.

d) Assessoria jurídica

La secció d’assessoria jurídica serà dirigida pel Rvd. Llic. Joan Benito Tolsau.

e) Secretaria del Tribunal

Continuarà amb les funcions que li són pròpies i disposarà del personal adient per tal 
de dur-les a terme.

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe Metropolità de Barcelona.

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe Metropolità de Barcelona

Per manament del Sr. Arquebisbe Metropolità

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 04/16.– Barcelona,18 de març de 2016

Havent de procedir a la constitució del Consell Presbiteral de l’Arxidiòcesi, d’acord 
amb el que estableixen el Decret Presbyterorum Ordinis n. 7 del Concili Vaticà II i 
els cànons 495 i 501 §2 del Codi de Dret Canònic, i d’acord també amb els estatuts 
aprovats per decret 26/08 el 31 d’octubre de 2008 i que declaro vigents; 

PEL PRESENT decret convoquem les eleccions dels membres representants dels 
grups de representació territorial, funcional i altres del Consell Presbiteral, d’acord 
amb el que s’estableix, respectivament, en els articles 4 §1, 4 §2 i 4 §3 dels estatuts.
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Pel que fa als grups territorials s’elegirà un representant per cadascun dels arxipres-
tats, d’entre els preveres seculars –diocesans, extradiocesans i de les Prelatures– i els 
preveres d’Instituts de vida religiosa i de Societats de vida apostòlica, que tenen cura 
d’ànimes amb nomenament episcopal (rectors, vicaris, adscrits, etc.).

Així mateix, a tenor de l’article 4.2.3 dels estatuts del Consell, els grups funcionals 
que en aquesta elecció tindran un representant al Consell Presbiteral són els següents:

1. Cúria i Capítol Catedral
2. Professors de les tres facultats de l’Ateneu Sant Pacià i formadors dels Semi-
naris i Institucions diocesanes d’ensenyament
3. Preveres en la pastoral social i preveres en el treball
4. Preveres en la pastoral assistencial sanitària
5. Preveres de la Prelatura de la Santa Creu i Opus Dei

A més, s’haurà d’elegir un representant dels preveres seculars emèrits incardinats i 
residents a l’arxidiòcesi, així com dos representants dels preveres d’Instituts de vida 
religiosa i Societats de vida apostòlica, que viuen a l’arxdiòcesi, sense ofici pastoral 
elegits entre ells.

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

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Arquebisbe 

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 05/16.– Barcelona, 18 de març de 2016

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

Atesos els Estatuts del Consell Pastoral Diocesà aprovats per Decret 30/09 de 23 de 
setembre de 2009 i que declaro vigents,
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PEL PRESENT DECRET, a tenor de l’article 6.3 dels estatuts esmentats, convoquem 
les eleccions dels membres de lliure elecció que han de formar part del Consell Pasto-
ral Diocesà, i que són els següents:

Membres de representació territorial

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

—Catedral
—Rambles-Poble Sec
—Sant Josep Oriol
—Puríssima Concepció
—Sagrada Família
—Sant Martí
—Poblenou
—Provençals
—Sant Andreu
—Trinitat-Roquetes
—Horta
—Guinardó
—Vall d’Hebron

—Vilapicina
—Gràcia
—Sant Gervasi
—Sarrià
—Sants-la Marina
—La Torrassa-Collblanc
—L’Hospitalet de Llobregat
—Cornellà de Llobregat
—Badalona sud
—Badalona nord
—Gramenet
—La Cisa
—Mataró

Membres de representació funcional

• Dos representants masculins i dues representants femenines dels Instituts de Vida 
Consagrada i Societats de Vida Apostòlica, que resideixin a l’arxidiòcesi.

• Els representants dels organismes i entitats diocesanes següents:

—un representant dels diaques permanents diocesans
—un representant de les tres facultats de l’Ateneu Sant Pacià
—un laic representant de la Universitat Ramon Llull, diocesà de Barcelona
—dos representants dels moviments diocesans d’adults
—un representant de Caritas diocesana
—un representant de la delegació diocesana de catequesi
—un representant del Servei diocesà per al Catecumenat
—un representant de la delegació diocesana d’ensenyament
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—dos representants dels moviments diocesans de joventut
—un matrimoni representant dels moviments diocesans de la família
—un representant de la delegació diocesana de pastoral obrera
—un representant de la delegació diocesana de pastoral social
—un representant de la delegació diocesana de pastoral universitària i associacions 
del món de la cultura

Encarreguem al Secretari General i Canceller de l’Arquebisbat, juntament amb el respon-
sable de cada àmbit, la preparació i l’organització d’aquestes eleccions dins un termini 
que finirà el divendres 29 d’abril de 2016, per tal que es pugui celebrar la primera reunió 
del nou Consell Pastoral Diocesà, que tindrà lloc el dissabte 21 de maig de 2016.

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

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Arquebisbe 

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Cartes

Carta invitant a participar en la Missa Crismal.

Barcelona, 3 de març de 2016

Benvolguts preveres i diaques,

Amb aquestes lletres us invito a participar en la celebració de la Missa Crismal a la Santa 
Església Catedral de Barcelona, el proper dimarts 22 de març a les 11h. del matí, posant en 
relleu la comunió i la íntima fraternitat entre tots els membres del presbiteri diocesà.

La Missa Crismal és un moment significatiu en la preparació per a la celebració de 
la Pasqua. Els preveres renovareu les promeses sacerdotals que en el dia de la vostra 
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ordenació presbiteral vàreu fer i que, amb l’ajut del Senyor i la vostra col·laboració, 
heu anat portant a terme amb fidelitat i entrega generosa. M’agradarà molt que vul-
gueu convidar a participar-hi els membres de vida consagrada i els laics i laiques de 
les vostres comunitats.

La Missa Crismal d’enguany s’emmarca en l’Any Sant Extraordinari i Jubilar de la 
Misericòrdia. Per aquest motiu, en iniciar la celebració eucarística, tots els preveres i 
diaques, entrarem a la Catedral travessant la Porta Santa.

Al final de la celebració es retrà homenatge als preveres diocesans i religiosos amb 
càrrec a l’arxidiòcesi que celebren els seus 50 i 25 anys d’ordenació.

Després de la celebració ens aplegarem, com és costum i amb molta joia, al Seminari 
Diocesà per tal de poder compartir un àpat fratern i d’amistat.

Amb tot l’afecte,

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Homilies i al·locucions:

Homilia en la Missa Crismal.

Benvolgut cardenal, Lluís Martínez Sistach, arquebisbe emèrit de Barcelona.
Benvolgut bisbe auxiliar, Sebastià Taltavull.
Benvolgut bisbe Joan Godayol.
Benvolguts germans sacerdots, diaques i seminaristes,
Benvolguts religiosos, membres de vida consagrada
Germans tots en el Senyor.

En primer lloc, vull felicitar als nostres germans preveres que celebren el 50 i 25 ani-
versari d’ordenació sacerdotal.

Felicitats i gràcies pel treball que heu realitzat al servei de Déu i dels germans. Us ha 
tocat sembrar la Bona Nova del Senyor en un temps complex, però Déu farà que tot 
plegat doni bons fruits.
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1. «Que n’és, de bo i agradable, viure tots junts els germans!» 
(Sal 133, 1)
Que bonic és que estiguem reunits, aquest matí i en aquest Any Jubilar de la Miseri-
còrdia, tots nosaltres, sacerdots, religiosos, religioses i seglars, entorn a l’altar del 
Senyor. Aquí radica la nostra grandesa i la nostra força: en la unió de tots amb Crist, 
el nostre Salvador. Unió que brolla del perdó ofert i rebut diàriament entre nosaltres.

Germans, tan estimats i tan necessitats pel vostre arquebisbe, tan imprescindibles, tots 
i cadascú de vosaltres, davant el repte de la nova evangelització: no podem, de cap 
manera, perdre aquesta comú-unió, sinó ben al contrari, incrementar-la cada dia. És 
font de santedat i camí essencial d’evangelització. Sí, és veritat, sense misericòrdia 
i sense perdó no hi ha evangelització. El cos eclesial de Crist necessita de tots els 
seus membres i ningú pot prescindir honradament de ningú. No deien dels primers 
cristians: «mireu com s’estimen?» Que no entri a les nostres cases, als nostres cors, el 
dimoni de la divisió, de la discòrdia, de l’enveja, del ressentiment. Jesús, avui, ens diu, 
una vegada més: estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat; perdoneu-vos si 
algú té queixes contra un altre; romaneu en el meu amor.

En uns instants, consagrarem l’oli dels catecúmens, l’oli dels malalts i el sant crisma. 
Us proposo endinsar-vos amb senzillesa en el que significa cada un d’aquests olis, que 
presentem al Senyor per què els beneeixi i consagri.

2. Oli de catecúmens.
Amb la seva unció, rebem la força per lluitar contra les forces del mal. Els atletes, 
en l’antiguitat, fortificaven els seus membres amb oli i, si els seus enemics pretenien 
agafar-los, es lliscaven amb facilitat perquè els seus membres estaven untats amb oli.

Demanem al Senyor que ens concedeixi saber i poder deslliurar-nos de les insídies de 
l’enemic, del dimoni, del Príncep del mal. En la cultura d’avui, de vegades el mal va 
disfressat de modernitat, d’estar al dia, d’una espècie de caritat que posposa la veritat; 
la temptació, és forta i necessitem estar àgils. El combat cristià no és la militància de 
la intransigència i la ruptura, sinó que les seves armes són la negació d’un mateix, el 
diàleg pacient amb l’altre, l’oració i la misericòrdia. Demanem-li al Senyor que ens 
mantingui en la ferma decisió de lluitar contra el mal, amb les armes del bé. Així ho 
recomana sant Pau: Enfortiu-vos en el Senyor. Revestiu-vos de les armes de Déu per 
poder resistir a les insídies del Diable. Perquè la nostra lluita no és contra la carn i la 
sang, sinó contra els Principats, contra les Potestats, contra els Esperits del Mal que 
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estan en les altures. En peu! Cenyida la cintura amb la Veritat i revestiu-vos de la Jus-
tícia com cuirassa, calceu els peus amb el Zel per l’Evangeli de la Pau (Ef 6,10-18).

3. Oli dels malalts.
Els pobres i els malalts són els preferits del Senyor. En els primers capítols de 
l’Evangeli de sant Marc, es veu amb tota claredat: s’apropaven a Ell en cerca de 
curació, de consol i de pau.

L’Església posa en mans dels preveres aquesta meravellosa medicina de la Unció, 
unida a la invocació de l’ajuda divina. Diu la carta de Santiago: Està malalt algú de 
vosaltres? Cridi als preveres de l’Església, que orin sobre ell i l’ungeixin amb oli en 
nom del Senyor. I l’oració de la fe salvarà al malalt (St 5,14-15).

Estimats germans; cuidem molt la pastoral dels malalts. Són els preferits del Senyor. 
Visitar-los a les seves cases i als hospitals és la millor manera d’anunciar la Bona Nova 
de Jesús. En ells ens espera el mateix Jesucrist, ells necessiten la presència entranyable 
i discreta d’algú que sempre porta la pau, el consol i l’esperança. I no anem tan sols als 
que ens ho demanen o als nostres més propers col·laboradors. Tots agraeixen la visita, el 
consol i l’oració del prevere i dels cristians. Fem aquest misteri amb humilitat, tendresa, 
assiduïtat, i gosadia, però amb la suficient delicadesa per no fer-nos pesats.

4. El sant crisma
Cada vegada que algú és batejat, confirmat i ungit prevere, recordem la nostra pròpia 
unció i ens recorda les paraules de Jesús: L’Esperit del Senyor està sobre mi, perquè 
m’ha ungit. M’ha enviat a anunciar als pobres la Bona Nova, a proclamar l’allibera-
ment als captius i la vista als cecs, per donar la llibertat als oprimits i proclamar un 
any de gràcia del Senyor (Lc 4, 18-19).

Sí, el Senyor ens ha ungit i ens ha fet els seus fills; ens ha fet temples del seu Esperit, 
portadors de la seva presència amorosa i transformadora. Visquem amb goig el pre-
ciós do de la fe i de la vida cristiana. No ens avergonyim de ser els ungits del Senyor. 
Portem per totes parts, en tota ocasió, el perfum de Déu, el suau i preciós aroma d’un 
amor servicial, acollidor, que disculpa tot, que no exigeix res a ningú. Aprofundim en 
el gran do que el Senyor ens ha fet i siguem conseqüents.

No té lloc entre nosaltres, ungits de Déu, la impuresa, la hipocresia, la falsedat, la co-
vardia…, en definitiva, el pecat. Estem cridats a ser la bona olor de Crist. Recordeu que 
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necessitem joves a l’Església, per a ungir-los amb el sant crisma en el sagrament de la 
confirmació, per enfortir-los en el camí de la vida religiosa, per consagrar les seves mans 
al sacerdoci. Preguem els uns pels altres, per què el Senyor ens doni encert en la pastoral 
de juvenil i en la pastoral de les vocacions, i ens mantingui a tots en el camí de la santedat.

5. Conclusió
I abans d’acabar vull dir dues coses ben senzilles, però importants:

• No us oblideu d’animar als cristians, especialment en aquests moments, a la gene-
rositat amb l’Església que està a Jerusalem. Necessita la nostra ajuda. La situació que 
estan vivint els cristians en aquella terra és «desesperada». De Terra Santa ens arriba 
un clam: «No ens deixeu sols!» Les Esglésies d’Europa i d’Amèrica els estan dient: 
«No esteu sols!» Que aquesta preciosa resposta solidària es faci realitat en tots nosal-
tres. No us oblideu de fer la col·lecta pels Sants Llocs, el Divendres Sant. Necessiten 
la nostra ajuda econòmica.

• Vull dir-vos, una vegada més, a vosaltres sacerdots i a tots els seglars que treballeu 
per estendre el Regne de Déu en aquesta estimada Arxidiòcesi de Barcelona: La vostra 
dedicació i il·lusió, de les que em faig coneixedor poc a poc, m’estimulen, cada dia 
més, a lliurar-me sense cansament per la causa del Regne. Que el Senyor us beneeixi 
sempre amb la seva Pau. Les trobades als arxiprestats deixen percebre que tenim un 
bon clergat. Gràcies pel que sou i pel que feu. Reitero la meva felicitació als preveres 
que celebren el 50 i 25 aniversari de ministeri. Que el Senyor us beneeixi a tots, ger-
mans sacerdots, religiosos i religioses, laics i laiques, i us guardi sempre en la seva Pau.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Cartes dominicals 

Déu en nosaltres i nosaltres en Déu (6 de març de 2016) 
L’Església, a través dels segles, s’ha edificat i s’ha mantingut gràcies a l’Eucaristia. 
Ella és «font i cimal de tota la vida cristiana» (Lumen Gentium 11). «Mitjançant ella 
viu, s’edifica i creix sense parar l’Església de Déu» (LG 26), tal com indica el Concili 
Vaticà II. Aquest misteri sorprenent i impressionant és cantat, proclamat i adorat per 
totes les comunitats cristianes: «Cantem a l’Amor dels Amors, cantem al Senyor. Déu 
és aquí». D’aquest gran misteri vull parlar-vos durant les pròximes setmanes.
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L’Eucaristia és font i meta. I sabem que la meta de la vida cristiana és arribar a assolir 
una vida d’amistat, d’intimitat amb Ell. Deia sant Ireneu de Lió: «Déu es va fer home 
entre els homes per enllaçar l’home amb Déu» (Contra les heretgies, Llibre 4, 20,4-5). 
La meta és assolir la filiació, arribar a ser fills en el Fill. I això ho anem aconseguint a 
través d’uns esglaons o estances: «A la casa del meu Pare hi ha moltes estances» (Jn 
14,1-3), deia el Senyor. D’aquestes estances vull parlar-vos.

La primera és la de la inhabitació: Déu en nosaltres i nosaltres en Ell. Acostar-se a la 
taula del Senyor, a combregar del seu Cos i de la seva Sang, és respondre a la crida 
del Senyor i dir-li que entri dins nostre. Ell truca diàriament a la porta del nostre cor a 
través de la seva Paraula, dels esdeveniments de la vida i de les seves indicacions en 
el silenci del nostre cor: «Si algú escolta la meva veu, i obre la porta, entraré a casa 
seva i soparé amb ell i ell amb mi» (Ap 3,20).

En algunes esglésies s’ha col·locat un cartell que recorda permanentment aquesta 
crida: «El Senyor és aquí i et crida» (Jn 11,28). L’Eucaristia, el Sopar del Senyor, és 
el camí que introdueix en el silenci de Déu, en la seva presència amorosa, en el cercle 
dels seus íntims.

Diu sant Ciril d’Alexandria: «El Fill de Déu, com a home, està corporalment unit a no-
saltres per mitjà de l’Eucaristia; i espiritualment unit a nosaltres, com a Déu, per mitjà 
de la força i de la gràcia del seu Esperit recreant en nosaltres una vida nova, fent-nos 
participar de la seva naturalesa divina» (In Joannem XI, 12, 1001). D’aquesta manera 
arribem a ser família de Déu, confidents de Déu, igual que els sants: «Conciutadans 
dels sants, familiars de Déu […] fins a formar un temple sant en el Senyor […] estatge 
de Déu en l’Esperit» (Ef 2,19-22). Que gran és el misteri de la nostra fe! Que gran i 
impressionant és el do inestimable de l’Eucaristia! Ens fa habitar amb Déu: «Si algú 
m’estima, el meu Pare l’estimarà, vindrem a ell i farem estada en ell» (Jn 14,23).

Tant de bo que l’Eucaristia sigui sempre el centre de la nostra vida, que tot giri entorn 
d’ella, que hi participem i ens n’alimentem, que ens faci créixer i madurar en la nostra 
fe cristiana, en el goig incomparable de l’Esperit.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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Incorporats a Crist (13 de març de 2016)
La segona estança on ens introdueix l’Eucaristia, quan combreguem dignament, és la 
de la incorporació: ens col·loca en el seu cos, ens fa el seu Cos, membres seus.

«Aquest sagrament —diu sant Albert el Gran, al segle XII— ens transforma en Cos 
de Crist a fi que siguem os dels seus ossos, carn de la seva carn, membres dels seus 
membres» (Catequesis mistagògiques, IV, 3, PG 33, 1100). No es tracta només d’obrir 
la porta de casa nostra, del nostre cor, a Crist o d’entrar en l’estatge de Déu, en la seva 
intimitat. Es tracta d’alguna cosa més profunda i incomprensible per a la intel·ligència 
humana; es tracta de formar un sol cos amb Crist per mitjà de la Comunió Eucarística. 
Es tracta de posseir el Ressuscitat i de ser posseïts per Ell.

Necessitem aturar-nos i remugar en el silenci del cor aquestes paraules de sant Albert el 
Gran. És un misteri que esglaia i que llança cap a camins insospitats de grandesa i de san-
tedat. Sant Pau ha recorregut a expressions noves fins aleshores per expressar aquest gran 
misteri. Ho dirà amb paraules com: «cosepultats amb Crist» (Rm 6,4), «hereus amb Crist» 
(Rm 7,17), «semblants a Ell en la seva mort» (Flp 3,10), «morts en Crist» (Rm 6,8) i «vivint 
en Crist per sempre» (Rm 8,13). És a dir, que «som una mateixa cosa amb Ell» (Rm 6,5), 
«edificats i arrelats en Ell» (Col 2,6). Completament incorporats en Ell.

Sant Ciril d’Alexandria, al segle V, arriba fins i tot a dir que posseïm la mateixa corporalitat 
de Crist: «Per un sol cos, el seu, beneeix els qui creuen en Ell gràcies a la comunió mística, 
i els fa ser co-corporals amb Ell i entre ells» (In Joannem XI, 11, 998). Sant Pau dirà que 
«som membres del mateix cos i compartim la mateixa promesa en Crist Jesús» (Ef 3,6).

El gran misteri de l’Encarnació de Jesucrist ens porta a descobrir, i a celebrar, que Crist s’ha 
unit a la nostra naturalesa. En l’Eucaristia celebrem que Crist es fa seu el nostre cor. Unint-
se al nostre cos i la nostra ànima, regna sobre les ànimes i sobre els cossos. Llavors entenem 
el que diu sant Pau: «El cos és per al Senyor i el Senyor per al cos» (1Co 6,13). Per mitjà de 
l’Eucaristia l’amor de Crist ens envaeix completament i nosaltres el posseïm del tot. «Res 
pot subsistir, res pot ja entrar en el nostre cos —diu Nicolau Cabasilas— quan Crist l’omple 
amb la seva presència i ens envolta completament». Llavors som un en Crist. I podem dir 
amb sant Pau: «Ja no sóc jo, és Crist qui viu en mi» (Ga 2,20). Necessitem temps de silenci 
contemplatiu per anar assaborint i comprenent tantes meravelles: com n’és de bo el Senyor.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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Beneït el qui ve en nom del Senyor (20 de març de 2016)
Iniciem avui, benvolguts lectors del Full Dominical, la setmana que des de temps 
immemorial el poble cristià anomena santa. I l’anomena així per moltes raons, però 
bàsicament perquè està abocada al diumenge de Resurrecció, al diumenge de Pasqua, 
que conté el fonament de la nostra fe. De manera molt gràfica, sant Pau ho va raonar 
sota la inspiració de l’Esperit Sant: «Crist ha ressuscitat, i s’ha aparegut a Simó i als 
altres. Finalment, se m’ha aparegut a mi. Si Crist no hagués ressuscitat, la nostra fe no 
tindria sentit, estaria buida, i seguiríem amb els nostres pecats.»

La festa central de tot el calendari cristià és la Resurrecció de Jesucrist. I tots els es-
deveniments que rememorem, que tornem a fer presents i que celebrem els dies de la 
Setmana Santa estan abocats al gran misteri pasqual.

Avui és el diumenge de Rams, i l’Església recorda, reviu i celebra l’entrada triomfal de 
Jesús a Jerusalem. Entorn de Jesús, que ha sortit de bon matí de Betània, s’ha congregat 
una multitud bigarrada. Entre tots, deixebles, curiosos, testimonis dels seus miracles, for-
men un veritable seguici entorn de Jesús, que munta en un senzill roquet. Estenen els seus 
mantells a terra com si fossin un tapís, escampen i branden branques al llarg del trajecte 
i, sobretot, canten i criden, portats per un entusiasme sobtat. I Jesús accepta l’homenatge. 
Un homenatge senzill, com és senzill el pobre animal sobre el qual munta. Molts segles 
abans s’havia profetitzat que el Messies entraria a Jerusalem muntat sobre un pollí.

Jesús vol entrar avui triomfant a Jerusalem. Pocs dies més tard, serà en aquesta ciutat 
on serà clavat en una creu. Sempre m’han cridat l’atenció les veus dels que aclamaven 
al Senyor en aquesta entrada triomfal: «Hosanna –cridaven–, beneït el Rei que ve en 
nom del Senyor». Aquestes paraules em recorden altres escrites per sant Joan en el 
pròleg del seu Evangeli que llegim per Nadal: «Ha vingut a casa seva, i els seus no 
l’han acollit». Avui ve a casa seva de nou, i tampoc el rebran, tampoc l’acceptaran, 
tampoc el seguiran, malgrat el fervor entusiasta que ha encomanat al seguici. Avui 
sabem prou bé que aquella entrada triomfal va ser per a la majoria quelcom efímer. De 
fet, els qui criden a plena veu «hosanna!», seran pràcticament els mateixos que el Di-
vendres Sant hauran transformat aquest crit en un enfurismat «crucifiqueu-lo!» «Que 
diferents eren les veus —comenta Sant Bernat en un sermó pronunciat un diumenge 
de Rams— i que diferents els rams i la creu, les flors i les espines!»

Què ha degut passar per un canvi així? Per què tanta falta de coherència? Ha estat la 
por, la comoditat, el què diran, els respectes humans? Us convido, benvolguts lectors, 
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que ens fem aquestes preguntes nosaltres mateixos mirant el nostre propi cor. Avui, 
com fa dos mil anys, som capaços de les mateixes grandeses i les mateixes misèries 
d’aquells que es van bolcar en la rebuda a Jesús. El van seguir en massa, molts, però 
en realitat van ser molt pocs els qui van arribar fins al final. Avui som més de mil cent 
milions d’homes i dones, de tot el món, els seguidors de Jesús. Seguidors? Aquella 
entrada triomfal demana avui, igual que llavors, coherència, perseverança, fidelitat, 
continuïtat. El nostre seguiment de Jesús no pot ser un sentiment fugaç que s’apaga a 
la més mínima contrarietat. La pedra de toc del seguiment de Jesús, no ho oblidem, és 
l’amor, i l’amor passa per la creu. Sense creu no hi ha redempció, no hi ha salvació.

Desitjo de tot cor que visquem la Setmana Santa en tota la seva profunditat. Que des 
d’avui fins al Diumenge de Pasqua fem un esforç per penetrar en el misteri més gran dels 
que celebra l’Església. Preguem, meditem, participem en les celebracions litúrgiques, en 
les processons… amb un cor eixamplat, acollint amb respecte Crist, el nostre Salvador, 
que ha lliurat la seva vida per amor, per amor cap a cada un de nosaltres, cap a tu i cap a mi.

Rebem en el nostre cor aquest Jesús que ve ple d’humilitat muntat en un pollí. Di-
guem-li que estem disposats a acompanyar-lo fins al final, duent a terme totes les 
nostres obligacions envers Déu, envers la família i envers tota la societat. Visquem 
una Setmana Santa —i sempre— amb tal categoria que els altres, amics, companys de 
feina i familiars, en veure’ns, no tinguin més remei que dir amb alegria: «Aquest és 
un cristià, un veritable seguidor de Jesucrist».

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Ha ressuscitat el Senyor, al·leluia! (27 de març de 2016)
«Acabat el repòs del dissabte, Maria Magdalena, Maria, mare de Jaume, i Salomé 
compraren espècies aromàtiques, per anar a ungir el cos de Jesús. El diumenge, molt 
de matí, arribaren al sepulcre a la sortida del sol» (Mc 16,1-2). «I entrant, es quedaren 
consternades perquè no trobaren el cos del Senyor. L’àngel del Senyor digué a les do-
nes: No tingueu por, vosaltres. Sé que busqueu Jesús, el crucificat. No hi és, aquí. Ha 
ressuscitat tal com ho havia predit.» (Mt 28,5) Amb aquestes senzilles, però impressi-
onants paraules, anuncien els evangelis la Resurrecció de Jesucrist.

El diumenge passat, en l’inici de la Setmana Santa, us recordava que la Resurrecció del 
Senyor és el fonament de la nostra fe. Avui ho reafirmo. La Resurrecció de Jesucrist és 
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la realitat central de la fe catòlica, i com a tal va ser predicada des dels primers moments. 
Fixeu-vos si és decisiu aquest fet que els deixebles, i de manera singular els apòstols, es 
consideraven abans de res testimonis de la Resurrecció de Jesús (Ac 1, 22).

Dit d’una manera senzilla, i alhora clara i rotunda: la predicació dels primers cristians 
no va tenir un altre argument d’anunciar que «Crist viu». Aquesta veritat és la que, 
després de dos mil anys, nosaltres –el Papa, els bisbes, els sacerdots, els seglars– 
seguim anunciant al món: «Crist viu!» La prova de la divinitat de Jesucrist passa 
inexorablement per la resurrecció, i això fins al punt que els seguidors de Jesús –els 
cristians– de tots els temps, quan van donar la seva vida per Ell, ho van fer donant 
testimoniatge aquesta veritat.

Crist viu! Amb quina força ens ho assegura la litúrgia, sublim, esplèndida, de la Vetlla 
Pasqual. Ahir a la nit, un dels himnes més antics, el «Exultet», també anomenat Pre-
gó Pasqual, ens convidava a la joia i a l’alegria perquè «aquesta és la nit en què, per 
tota la terra, els que confessen la seva fe en Crist són arrencats dels vicis del món i 
de la foscor del pecat, són restituïts a la gràcia i són agregats als sants». I continuava: 
«Aquesta és la nit en què, trencades les cadenes de la mort, Crist ascendeix victoriós 
de l’abisme». I de la llum del ciri pasqual, que simbolitza a Crist, els que vam estar 
presents a la Vetlla vam rebre la llum, i el temple va quedar il·luminat amb la llum 
del ciri i la de tots els fidels. Crist és la llum que l’Església ofereix a tots els homes 
sumits en les tenebres.

Com ressonen a les nostres oïdes i en el nostre cor les paraules pronunciades pel Mes-
tre al gran sermó de la muntanya: «Vosaltres sou la llum del món, vosaltres sou la sal 
de la terra!» Paraules que són una crida forta a l’apostolat. El Papa ha de ser llum, els 
bisbes i els sacerdots hem de ser llum, i vosaltres –pares i mares de família– heu de 
ser llum amb el vostre bon exemple i amb la vostra paraula. Som llum i hem de portar 
la llum a altres, als que ens envolten per motius de treball, d’amistat, de parentiu. I per 
ser llum, estarem molt units al que va dir de si mateix «jo sóc la llum del món». Units 
per la gràcia i per l’oració.

Avui és un dia de gran alegria. Per la mort i la resurrecció de Jesucrist hem estat fets 
fills de Déu. I la nostra filiació divina és el fonament de la nostra alegria. L’alegria, no 
ens equivoquem, no és un mer sentiment que depèn de l’estat d’ànim, de les circums-
tàncies, del destí o de la sort. Un fill de Déu està alegre perquè és fill de Déu, sempre! 
En el bo i en el dolent, en la salut i en la malaltia, en la contrarietat i en el benestar. 
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L’alegria és una veritable virtut en la qual hem de créixer, i que amb el nostre testimo-
ni haurem d’encomanar als que ens envolten i així farem la seva vida més agradable. 
«Estigueu sempre alegres —ens exhorta sant Pau—; us ho repeteixo, estigueu sempre 
contents en el Senyor» (Fl 4,4).

Vull acabar mirant amb vosaltres el rostre de la Verge, aquest rostre que amb pau però amb 
gran sofriment no va deixar de mirar al seu Fill esquinçat i penjat a la creu. En la resur-
recció, quina alegria després de tant dolor! Nosaltres, amb senzillesa, ens unim en aquesta 
immensa alegria de la Mare. I preguem i cantem amb tota l’Església: «Alegra’t, Reina del 
cel, al·leluia!, perquè Aquell a qui vas merèixer portar dins teu ha ressuscitat, Al·leluia!» 
Bona Pasqua de Resurrecció!

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Comunicats de premsa
L’arquebisbe de Barcelona expressa el seu condol per les víctimes de 
l’accident de trànsit de Freginals
BARCELONA, 20 de març de 2016.– Aquest Diumenge de Rams, l’arquebisbe de 
Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, vol dirigir un sentit missatge de condol als 
familiars de les víctimes de l’accident de trànsit que s’ha produït aquest matí a l’auto-
pista del Mediterrani, a l’altura de Freginals (Tarragona). 

«Tots desitgem trobar en la pregària el consol i la pau que Déu ens pot donar en 
aquests moments de sofriment, de manera molt especial als familiars de les víctimes 
mortals», ha declarat monsenyor Joan Josep Omella. L’arquebisbe de Barcelona prega 
pels difunts i ferits en aquest tràgic sinistre així com per les seves famílies. 

L’arquebisbe de Barcelona expressa el seu condol per les víctimes de l’atemptat 
de Brussel·les
BARCELONA, 22 de març de 2016. L’arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep 
Omella, vol dirigir aquest Dimarts Sant un sentit missatge de condol als familiars de 
les víctimes de l’atemptat que ha tingut lloc avui al matí a l’aeroport de Zaventem i a 
l’estació de metro de Maelbeek, a Brussel·les. Mons. Omella encomana a Déu les víc-
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times i els ferits, així com tota l’arxidiòcesi de Malines-Brussel·les, i els acompanya 
en la pregària en aquests tràgics moments.

L’arquebisbe de Barcelona també ha volgut fer arribar el seu missatge de condol a 
l’arquebisbe de la regió afectada, Mons. Jozef De Kesel, en què condemna la violèn-
cia i expressa la seva consternació pels atemptats terroristes soferts avui a la capital 
belga. A continuació, reproduïm la nota emesa:

A Sa Excel·lència Jozef De Kesel, Arquebisbe de Malines-Brussel·les
En nom meu i en el de tota la diòcesi de Barcelona, voldria expressar el nostre profund 
dolor pels atemptats d’avui a Brussel·les. Preguem a Déu, el Pare de la Misericòrdia, 
que aculli en la seva pau a totes les víctimes i enforteixi els ferits i les seves famílies.
Fraternalment en Crist ressuscitat, 
†Mons. Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona

L’arquebisbe de Barcelona prega pels cristians assassinats al Pakistan
BARCELONA, 29 de març de 2016.– Monsenyor Joan Josep Omella se sent total-
ment consternat per la mort de més de 70 persones, majoritàriament cristians i entre 
ells molts infants, així com els centenars de ferits que ha deixat l’atemptat terrorista 
d’aquest Diumenge de Pasqua a la ciutat paquistanesa de Lahore. L’arquebisbe de 
Barcelona expressa el seu condol per les víctimes que, en aquell moment, estaven 
celebrant la Resurrecció del Senyor en un parc públic, un lloc habitual de reunió de la 
comunitat cristiana.

Mons. Omella condemna aquest atemptat al Pakistan i aprofita per denunciar la vi-
olència i persecució contra qualsevol creença religiosa. L’arquebisbe de Barcelona 
encomana a Déu les víctimes i els ferits, així com tota l’arxidiòcesi de Lahore i el seu 
arquebisbe Mons. Sebastian Francis Shaw, i els acompanya en la pregària en aquests 
moments tràgics.

Articles i declaracions
Joan Josep Omella: «L’economia ha de servir a les persones»

Declaracions de l’Arquebisbe de Barcelona a Albert Sáez, «El Periódico», del diu-
menge, 6 de març de 2016.



[20] març - BAB 156 (2016)160

Va prendre possessió del càrrec d’arquebisbe de Barcelona el 26 de desembre passat. 
Va amunt i avall visitant parròquies, centres socials i donant-se a conèixer. Porta anorac. 
Segueix tenint l’aspecte del capellà de poble que va ser. Somriu quan li recorden que 
és yb dels bisbes de confiança del papa Francesc. El va posar dins de la comissió que 
selecciona els candidats a bisbe a tot el món. I el va enviar a Barcelona a lidiar amb un 
ajuntament dirigit per l’esquerra radical i una Generalitat independentista. I quan feia un 
mes que ocupava el càrrec li va explotar el cas de les denúncies per abusos sexuals en 
col·legis maristes de la ciutat i l’escàndol del poema Mare Nostra llegit en un acte oficial. 

—¿Han reaccionat amb suficient contundència els Maristes?
—La primera cosa que hem de dir és que ens fa mal, a mi em fa moltíssim mal aquesta 
mena de pràctica que és dolorosíssima per a les víctimes. La primera cosa que miro és 
el dolor, el patiment de la víctima, que no és fàcil perquè és un menor. ¿Com ho gesti-
ona? És terrible. I amb els menors, els pares i els germans, els familiars que pateixen 
enormement. ¿Què es pot fer? Tot el que fem per ells sempre és poc. Dit això, les ma-
teixes institucions, com pot ser l’Església, ja tenim un protocol que desgraciadament 
s’ha fet molt recentment. Crec que l’Església, la nostra diòcesi i totes les diòcesis del 
món, aquest protocol l’està complint i és dur, és sever. El tema penal, si s’ha de portar, 
s’ha de portar. Hem de ser molt vigilants, pares, educadors, poders polítics, tots.

—¿No hauria de demanar perdó l’Església per aquestes coses?
—Bé, sempre que algú comet un error s’ha de demanar perdó i en això l’Església no 
se n’ha avergonyit. El Papa ho ha fet en nom de tota l’Església, jo també ho faig en 
nom de la meva diòcesi, acabo d’arribar però pel que tingui la diòcesi de pecat en 
això, demano perdó. No és meu el pecat, gràcies a Déu, però sento també, d’alguna 
manera, que és de la pròpia família, hem d’aprendre a demanar perdó.

—El Papa ha estat en aquest tema i en altres partidari de les parets de vidre. ¿A 
quins canvis l’obliga?
—Estem sentint la paraula de Déu i també estem escoltant la societat. En moltes co-
ses, la societat ens interpel·la i amb raó, però en altres no.

—¿En quines coses sí que poden fer canvis?
—Doncs per exemple, la llei de la transparència. Siguem més transparents, en l’as-
pecte econòmic i en les activitats. A mi em sembla que això és important. Altres temes 
més morals, ètics, en això no casa bé amb l’Evangeli. Llavors diem: «miri, no, nosal-
tres com a cristians no hi entrem, i ja està».
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—¿Està tota l’Església compromesa en les prioritats que ha marcat el papa Francesc?
—Una de les coses que impressionen el Papa en primer lloc és que sap transmetre 
molt bé el missatge. Un missatge curt, incisiu, que arriba al cor i que obrer a l’espe-
rança. Segon, que aquest missatge el transmet amb alegria, no llançant anatemes i 
condemnes. I tercer, el papa Francesc, i això m’ho han dit els periodistes, és un home 
coherent. Que el que diu ho fa i el que fa ho diu.

—També obliga els bisbes a posar-se les piles…
—És clar, és evident.

—¿I renunciar a privilegis?
—Ho anirem veient pel camí. El papa Francesc sí que ens està dient: hem de viure 
més a l’estil de Jesús, que viu en la senzillesa. No té on reclinar el cap, no fa anatemes, 
perdona la pecadora. Li diu: no pequis, el pecat és dolent, però jo a tu et perdono. És 
distingir entre persona i acció. El papa Francesc sembla que ho ha posat més en evi-
dència i a alguns els xoca i diuen: «a veure si vostès ho corregeixen aviat». Mirem-nos 
a nosaltres mateixos, en què puc canviar i en què he de canviar jo per bé.

—Però aquest Papa és molt concret, no només apel·la a la solidaritat i a la caritat, 
sinó que també apel·la a canviar les estructures econòmiques que condueixen a 
la injustícia, com l’evasió fiscal, i l’Església no paga alguns impostos com l’IBI…
—S’ha de distingir una miqueta. A veure. L’economia ha d’estar al servei de la 
persona i no dels diners. I això ho diu molt bé el Papa. I quan no està al servei 
de la persona pot entrar la corrupció, pot entrar la injustícia, etcètera. I segon, el 
tema de l’IBI no és cap privilegi: la llei permet que un bé quan serveix per a la 
societat no tingui un gravamen. Això ho tenen els sindicats, ho tenen els centres 
de l’administració i ho té també l’Església perquè serveix la societat. Si això es 
treu, doncs es treu, i nosaltres pagarem com tots. Si canvia la llei, que la canviïn, 
però que sigui per a tots. I en això l’Administració també ha de ser honesta. Bé, 
tots hem de ser honestos.

—Vostè va dues vegades al mes a Roma… ¿Aquest impuls renovador del Papa 
està trobant molts resistència?
—El Papa ha posat el rail de l’AVE. Serà molt difícil treure’l. El Papa està marcant un 
camí i malgrat algunes resistències, que sempre n’hi pot haver i n’hi ha, el Papa, i crec 
que amb ell moltíssima gent, diu: «Endavant». Ara, a vegades no es va a la velocitat 
que un vol.
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—Però hi ha gent que té por que se’l carreguin…
—Bé, això són els periodistes que diuen al Vaticà que si enverinen el Papa, que si se’l 
carreguen. De fet, ningú està lliure d’un atemptat. Joan Pau II ja en va tenir un, però 
no ho crec. Si la pregunta anava per dins de l’Església, entre bisbes i cardenals, som 
bona gent, no matarem el Papa.

—I a vostè, ¿què li ha demanat el Papa que faci a Barcelona?
—Li vaig dir: m’ha enviat a una ciutat, jo no sóc bisbe de ciutat, jo sóc un bisbe rural 
que sempre he estat en pobles. Però ell, amb la senzillesa i la profunditat que té, em va 
dir, doncs sigui pastor, vostè és pastor i ja està. Això és estimar la gent, sigui qui sigui, 
establir ponts d’unió, perquè això és estimar, crear una societat més fraterna, faci el 
que pugui en aquesta línia i no de crispació o de separació.

—I el secretari d’Estat, que s’ocupa d’assumptes més mundans, ¿quina consigna 
li va donar?
—Són molt murris els periodistes i ho volen saber tot. Amb ell em trobo alguna vega-
da. ¿Com li va per Barcelona? Doncs miri, molt ben acollit. Doncs segueixi. Són molt 
respectuosos, són de la carrera diplomàtica.

—¿Què és el que més l’ha impressionat d’aquests dos primers mesos a Bar-
celona? 
—Doncs hi ha dues coses. És una ciutat molt cosmopolita, on hi ha moltíssimes 
races, colors, llengües. I la segona, la gran acollida. Jo veig la gent pel carrer, i 
molt gent em diu: «L’he vist en una entrevista», o «El vaig sentir a la ràdio», i em 
saludem, em parlen, i això no pensava que em passaria en una gran ciutat com és 
Barcelona. Em fa pensar que dins de les grans ciutats la gent busca la relació huma-
na, la comunicació.

—¿Què s’ha trobat a Barcelona que no havia llegit als diaris?
—Quan vaig al Raval, quan vaig a la Mina, veig el que està fent l’Església a prop 
del dolor de la gent, no només ella, hi ha altres organitzacions –també l’administra-
ció es fa present–, i em quedo impressionat. És una ciutat amb cor. A la Mina, em 
va impressionar la presència d’una comunitat religiosa que viu, certament, en un 
dels edificis diríem entre cometes, més degradat, on a l’entrar et trobes amb tot de 
pintades, escombraries pel carrer, pel pati de la casa, i veure allà la presència d’uns 
religiosos que comparteixen el dolor, el patiment de la gent, a mi em va impactar. 
Vaig dir: davant d’això t’has de treure el barret, ¡què maco!
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—Molts barris de Barcelona viuen una situació d’emergència social. ¿La soci-
etat està responent a aquest repte?
—Crec que és una mostra del que està passant en la nostra societat actual, també a 
Europa. I he de dir que la societat espanyola, i veig que Catalunya, també Barcelona, 
està responent amb el mateix paràmetre. Descobreixo molta soledat, molt patiment, 
molta marginació, però a la vegada també descobreixo molta resposta solidària. I 
fixi-s’hi, en dono una mostra. En aquest temps de crisi que hem viscut a Espanya i Eu-
ropa, pràcticament al món, les aportacions a Càritas s’han triplicat. Dic Càritas, però 
podríem citar també les altres. Amb els d’aquí i també amb els d’allà evidentment, que 
també hi ha gent que mor de fam al món i aquests sí que viuen en crisi, no només de 
tres anys, sinó des de que neixen fins que moren. 

—¿Com és la seva relació en un ajuntament que està molt allunyat de l’Església? 
—Les organitzacions que treballen amb la marginació i amb la pobresa treballen 
molt en xarxa. Això ho tenen molt clar. Treballen junts, perquè junts és com 
poden incidir en la realitat i fer que evolucioni i canviï. Això és molt important. 
Nosaltres no podem anar de genets solitaris. Caminem junts en una realitat que 
ens supera. I e n això també s’hi apunta, pel que veig, l’Administració. I en el 
diàleg que he tingut amb els polítics, amb l’Administració, veig que tenen una 
sensibilitat especial en aquest camp i per treballar conjuntament amb l’Església, 
i crec que l’Església també té una actitud de col·laborar i treballar amb ells. He 
detectat sintonia en aquest món de la marginació, que és del que més parlem. 
Amb totes les administracions.

—¿Amb l’alcaldessa Ada Colau ja s’hi ha reunit?
—No he arribat a parlar amb ella, tinc cites pendents encara, però anem en aques-
ta línia. Em sembla molt important. Perquè som aquí per anar establint ponts de 
diàleg. L’important no és una confrontació, sinó acostar posicions i col·laborar 
tots, colze a colze, tinguem la religió que tinguem, tinguem la ideologia política 
que tinguem.

—¿Està tota l’Església amb les piles posades en aquest compromís social?
—Hi ha moltes piles, unes són Duracell, altres tenen una mica menys de força, però 
gastades del tot no n’he trobat cap. Els japonesos sembren la llavor de bambú a la 
terra i durant sis anys la van regant, dia a dia, setmana a setmana, sense que surti res. 
I el setè anys, en sis mesos, surt i creix dos metres. Però han hagut d’esperar sis anys 
sense veure cap resultat.
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—Parlant de política, aquesta crisi social ha provocat un canvi molt substantiu, 
per exemple, a l’ajuntament de Barcelona, i una majoria independentista al Par-
lament. ¿És massa nacionalista l’Església de Barcelona com diuen alguns?
—L’Església és molt respectuosa de les diferents realitats, en aquest cas, de les ins-
titucions. L’únic que busco i per allò que vull treballar és que no fem fosses de divi-
sió sinó de comunió i d’acostar posicions. En aquests moments a mi ningú em parla 
d’aquest tipus de bel·ligerància nacional, més aviat el contrari, he vist persones que 
volen servir la societat. Hi pot haver algun cas, en això ja no hi entro, i per descomptat 
no els faig l’examen de quin partit són. I ells tampoc.

—Ja sap que aquí sempre que vénen bisbes que no parlen català hi ha un cert 
enrenou…
—Bé, quan vaig venir sentia aquest missatge que sempre hem sentit: Volem bis-
bes catalans. Bé, jo dic: doncs tenen raó. Això també ho diuen els aragonesos. A 
mi em deien, tu podries ser bisbe de Saragossa, que ens coneixes i coneixes la 
terra, doncs normal. Però d’això no se’n fa una batalla sine qua non. Sóc arago-
nès, sóc de la Franja com diuen aquí, però m’han rebut molt bé i no he percebut 
cap menyspreu.

—Vostè diria que hi ha una visió desenfocada de la resta d’Espanya del que està 
passant a Catalunya.
—He arribat aquí i dic, doncs certament, els catalans noi són el que a vegades es creu 
un fora. ¿Qui contribueix a aquesta imatge? Aquí és on de fer tots anàlisis. Els uns per 
creure que només és aquest missatge i els altres per enviar aquest missatge, involun-
tàriament, perquè crec que és involuntari.

—El col·lectiu e-cristians li ha demanat que porti als jutjats l’incident de la lec-
tura del poema Mare nostra als premis Ciutat de Barcelona.
—A mi em dol que en un acte públic es tingui aquesta falta de respecte a un munt 
de persones que tenen unes creences i en una cosa tan sagrada, com en aquest 
cas és el Pare Nostre. Pots creure o no pots creure, però fer d’això una espècie de 
burla a mi em dol moltíssim. Dit això, el respecte que jo demano el tinc també. 
Potser és bo saber callar. Igual que respectem un musulmà en la seva creença, 
un ortodox en la seva creença, un protestant, un polític d’un partit o d’un altre, 
també demanem respecte per a l’Església, perquè nosaltres també el volem prac-
ticar amb tots.
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—Vostè has intentat fer gestos com els del Papa, al palau amb el seu bisbe auxi-
liar, sense servei…
—Parem taula, ens escalfem el menjar i després freguem. I riem. Seré el que era sem-
pre. Unes coses les podré fer, d’altres no, però si he d’anar a comprar vaig a comprar. 
I si haig d’anar a l’hospital a veure un malalt, doncs vaig a veure un malalt.

—M’han dit que va en metro.
—Sí, ja hi he anat diverses vegades. Vaig en metro, vaig caminant també, i altres ve-
gades en cotxe, normal, com fa tothom, ¿no?

—Molts bisbes no ho fan…
—Ells mateixos. Jo no sé el que fan.

Joan Josep Omella: «Des de fora, la imatge de Catalunya està una 
mica desdibuixada»

Declaracions de l’Arquebisbe de Barcelona a Josep Playà i Susanna Quadrado, «La 
Vanguardia», del diumenge, 27 de març de 2016.

Joan Josep Omella va prendre possessió com a nou arquebisbe de Barcelona, en subs-
titució de Lluís Martínez Sistach, el 26 de desembre passat. I des d’aleshores no ha 
parat. Ha visitat 24 dels 26 arxiprestats de la seva diòcesis i això vol dir que ha con-
tactat amb prop de 400 capellans. Ha anat a Montserrat, però també al Cottolengo, a 
la Mina, a Nen Déu… tothom en destaca la proximitat. 

—Quina acollida ha trobat a la diòcesi?
—Molt positiva. Vaig pel carrer, per les parròquies, i noto una acollida molt calorosa.

—La imatge que es té des de fora de Catalunya de la convivència i de l’anomenat 
«procés» és encertada o està condicionada per l’enfrontament polític? 
—La percepció que es té a fora està molt influïda pels mitjans de comunicació i pels po-
lítics. Però la gent ho viu d’una altra manera. Hi ha una imatge una mica desdibuixada. 
És com el País Basc quan la gent de fora pensava que tots els bascos eren terroristes. 

—S’ha trobat una Catalunya molt secularitzada? 
—Sempre es diu això. Però el que he vist és que també està molt activa. Quan vaig 
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a les esglésies estan plenes…. no sé, potser és perquè hi va l’arquebisbe, he, he. Les 
comunitats cristianes estan molt vives. Al seminari, ara mateix hi ha 32 seminaristes. 
Són joves, alguns han acabat carreres universitàries, tenen un bon treball i el deixen 
per fer-se sacerdots. 

—El va molestar que en un acte oficial es llegís un poema com Mare Nostra? 
—No m’agrada que es falti al respecte de les creences tant si es refereix als musul-
mans com als catòlics o altres religions, o fins i tot als ateus. Em va saber greu. No 
ajuda a conviure junts. Hi ha una laïcitat que és militant a la contra i no és bona. 

—El cartell del festival de Barna–Sants duia la frase: «Les úniques esglésies que 
il·luminen són les que paguen el rebut de la llum», que evocava la de l’anarquista 
Kropotkin: «L’única església que il·lumina és la que crema»… 
Són frases que semblen més del segle passat. De vegades no tenim mirada de futur. Tots 
hem d’il·luminar, aquesta és la millor llum. Anar cremant idees i creences no és bo. 

—Però al marge de la frase hi ha un debat sobre qui ha de pagar la il·luminació 
de les façanes d’algunes esglésies.
—Els catòlics són ciutadans que col·laboren amb els seus impostos. I si s’il·lumina la 
façana d’un teatre amb els diners de tots perquè no s’ha d’il·luminar la façana de San-
ta Maria del Mar, que forma part del nostre patrimoni. La llum exterior contribueix a 
millorar el seu aspecte, al fa més bella. 

—Com va anar la primera reunió amb el tinent d’alcalde Gerardo Pisarello?
—Va ser una trobada molt cordial. És un home obert, interessat pels temes socials, per 
la pobresa i amb això coincidirem.

—Ja té prevista una entrevista amb l’alcaldessa Ada Colau?
—Sí, serà en els propers dies. 

—I amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont?
—Encara no perquè té una agenda molt plena, però hi serà. 

—No creu que es pot interpretar com un tracte de favor que l’Església no pagui l’IBI?
—La llei diu que totes les organitzacions que treballen pel bé comú no han de pagar. 
Si canvien la llei, pagarem. Ara bé, en la mateixa situació que nosaltres estan els sin-
dicats o altres organismes polítics. El que facin ho respectarem. 
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—En aquests primers mesos s’ha topat amb les denúncies d’abusos a un centre 
dels Maristes. Com ho ha viscut?
—Estem davant d’un patiment molt gran que afecta les institucions religioses però 
també les escoles, els esplais, les famílies… és un escàndol i fa patir. Em poso al cor 
dels pares afectats i de les víctimes i… en nom de l’Església demano perdó. També 
vull recordar que el protocol establert diu que quan es coneix un cas s’ha de denun-
ciar de seguida. Tant si passa en un lloc com en un altre. De vegades sembla que som 
els únics culpables. I potser no es diu prou que els religiosos fan un gran treball als 
centres educatius. 

—No creu que s’ha actuat amb tebiesa? 
—Cal distingir entre casos d’ara i d’abans. Si parlem del passat, de fa vint anys, no hi 
havia encara un protocol, ni tanta consciència dels abusos. Ara se’ls aparta de l’escola, 
de la comunitat. I aquests protocols els va marcar Ratzinger, quan encara ni els ajunta-
ments ni altres administracions els tenien. Ell és qui comença amb la tolerància zero. 

—Si els capellans i religiosos es poguessin casar, hi hauria menys casos de pederàstia? 
—Professors, metges o monitors es poden casar i desgraciadament també cauen en el 
mateix delicte. No crec que sigui un problema de celibat. És una qüestió que reclama 
una atenció més gran, més formació moral. Vivim en una societat que ha descuidat els 
valors morals, tot és igual, tants se val. Cal recuperar els manaments. Es convida al 
sexe amb preservatius i no es respecta l’amor. Ni als altres. 

—El va sorprendre que el Papa digués que es podia recórrer als preservatius per 
evitar el zika?
—No. Primer és la vida, per davant de la moral. 

—Com pot recuperar l’Església la proximitat als més pobres? 
—L’Evangeli diu que els preveres, el bisbe, han de ser servei. No han de ser homes 
que pugin les escales del poder, han d’estar entre nosaltres, a prop dels malalts. Com 
Crist rentant els peus dels apòstols. I com fa el papa Francesc anant a la presó de 
Roma a rentar els peus dels presoners o d’una dona musulmana. Hem d’acollir els 
pobres i els immigrants, hem de treballar tots i ho hem de fer des de Càritas, des les 
onegés, des de les administracions. 

—Se sent una mica presoner aquí al palau episcopal?
La casa és gran, però surto molt. Sempre dic que si un dia la casa s’enfonsés segura-
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ment no m’agafaria a dins. M’agrada trepitjar carrer, saludar la gent. Vivim en una 
societat molt individualista i ens calen relacions més fraternals. 

—I el comportament d’Europa amb els refugiats?
—La Terra és la casa comuna de tots. Tots hem estat immigrants. Però ara sembla que 
ens molestin. Els refugiats han de sentir–se acollits si volen venir. Però, si per cultura, 
per qüestions familiars, volen quedar-se, els hem d’ajudar. No n’hi ha prou amb donar 
diners a uns països. I al mateix temps hem d’evitar que la guerra continuï perquè si no 
el problema creixerà. 

—Perquè l’Església connecta poc amb els immigrants?
—L’Església ha de fer propostes evangèliques, d’alliberament, de salvació. Ha de fer 
un treball d’acollida, de caritat… ha de mostrar el rostre misericordiós de Déu. Hem 
de fer un esforç per una acollida sincera dels que són catòlics. Però als d’altres religi-
ons també, sense fer proselitisme, amb respecte. 

—Hi ha resistència dins la cúria a les reformes que vol implantar el papa Francesc?
—Als uns els hi agradarà més el seu estil o la seva manera de fer que als altres, però 
no veig una gran resistència. El Papa és respectat, és una autoritat moral. I el seu 
testimoni, la seva paraula, arriba a molta gent. És un Papa humil i coherent, que viu i 
practica la pobresa. 

—Com a membre de la Congregació dels bisbes va sovint al Vaticà. Com es viu el 
procés català? Li pregunten sovint pel que passa a Catalunya?

—El Papa és molt respectuós amb els processos polítics. El seu lema és el de no in-
terferir. I el mateix puc dir de la secretaria d’Estat. Segueix tot el que passa però amb 
respecte. 

—I vostè què en pensa?
—Jo adapto la mateixa actitud. Vull col·laborar en el que faci falta i si és possible 
evitar els enfrontaments. 

—Com veu el conflicte de l’art sacre de la franja de Ponent? 
—Jo era bisbe de Barbastre quan va esclatar. I com que no arribàvem a un acord el 
bisbe de Lleida va proposar que anéssim a la justícia, en aquest cas a la Signatura 
Apostòlica, que n’era la competent. I hi va haver una sentència i ara cal complir-la; 
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si no, per què serveixen les sentències? I dit això he d’agrair a Lleida tot el que ha 
fet per la conservació d’aquestes peces. Les tenien en dipòsit i ara les parròquies les 
demanen, doncs les han de tornar. Ho va dir el jutge. 

—S’hauria de canviar el sistema de nomenament de bisbes? 
—Si fos un procés molt obert, remouria ferides i avarícies, hi hauria molts problemes. 
El procés d’ara no és dolent. Es demana informació a molta gent, a bisbes, a religio-
sos, a laics i es presenta al Papa una terna, per ordre. És secreta. El Papa escull i també 
s’assessora. 

—Què ha de fer l’Església per acostar-se als joves?
—Ha de ser més propera. Però és complicat. Passa aquí, a Espanya i a tot Europa. 
Però no a Àsia, Àfrica i Amèrica. Aquí les famílies han perdut el fet de transmetre la 
fe i l’Església s’ha allunyat una mica dels joves. Li fa por el soroll i som poc nocturns. 
Però hi ha molts joves que busquen l’Església. L’altre dia en una parròquia es van re-
unir 200 joves universitaris a fer una pregària nocturna. Hi ha capellans joves que tre-
ballen molt però ho fan en silenci. I en canvi els del botellot fan molt de soroll, he, he. 

–A Catalunya sembla que les processons es tornen a recuperar. Què li sembla 
aquest tipus de religiositat popular? 
–He estat capellà d’Alcañiz i Calanda. He vist molts joves que s’ajunten 
per tocar el tambor, la corneta o portar els passos. Potser no van a missa, 
però després voldran que el seu fill sigui batejat o es casaran per l’Església. 
La religiositat popular no es pot destruir, s’ha de potenciar. I a Catalunya 
hi ha molta gent que ve de la immigració, que tenen una altra sensibilitat i 
s’ha de respectar. El cor humà necessita demostrar la pietat. 
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Secretaria General

Ministeris
L’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella Omella, el dilluns 
14 de març de 2016, a la Capella del Seminari Conciliar de Barcelona, confereix.
Admissió als ordes:

Pere Alavedra Granero
Alberto Moreno-Palancas Fernández
Josep Roca Taxonera
Mario Pardo Hernansanz (Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat)

Nomenaments parroquials
09.03.16 – Rvd. Sr. Josep M. Matamala Orta, DP, diaca adscrit a la parròquia de la 
Preciosíssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, de Barcelona.

18.03.16 – Rvd. Sr. Josep Casanova Domènech, adscrit a la parròquia Mare de Déu 
de Núria, de Barcelona.

Nomenaments no parroquials
03.03.16 – Rvd. Sr. Rafael Méndez Hellín, confirmació en el càrrec de Consiliari de 
la Secció de Barcelona de l’associació CHRISTIFIDELES LAICI Moviment per a la 
Nova Evangelització, per dos anys.

03.03.16 – Rvd. Sr. Sena Elysee Gbedji, MI, agent de Pastoral en el Servei religiós de 
l’Hospital Clínic de Barcelona, amb dedicació de 40 hores setmanals.

03.03.16 – Rvd. Sr. Patrick René Olivier Stref, agent de Pastoral en el Servei religiós 
de l’Hospital del Mar de Barcelona, amb dedicació de 20 hores setmanals.

09.03.16 – Rvd. P. Juan José Gallego Salvadores, OP, llicència per a fer exorcismes 
(c.1172 del C.I.C.), per un període de tres anys.
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09.03.16 – Sra. Natàlia Viedma García, autorització per presidir les celebracions de 
la paraula dels diumenges a la Parròquia de Sant Benet, de l’Hospitalet de Llobregat, 
sempre que el rector de l’esmentada parròquia la requereixi per a aquest serveis i fins 
que no es dictamini el contrari.

16.03.16 – Rvd. Sr. Josep Serra Colomer, llicència per a fer exorcismes (c.1172 del 
C.I.C.), per un període de tres anys.

18.03.16 – Rvd. P. Joan Marqués Calafat, sdb, membre del patronat de la Fundació Pere 
Tarrés, fundació pia autònoma pública de l’Arquebisbat de Barcelona, per quatre anys.

Cartes
Carta amb indicacions sobre la Missa Crismal

Barcelona, 3 de març de 2016

Als preveres, diaques i pares provincials religiosos de l’Arquebisbat.

Benvolguts, Déu vos guard.

El Sr. Arquebisbe envia una carta a tot el clergat convocant a la Missa Crismal el 
Dimarts Sant, 22 de març de 2016, a la Catedral Basílica de Barcelona, i en aquesta 
mateixa carta invita a compartir un àpat fratern. L’Arquebisbat ens obsequia, amb 
molt de gust, amb aquest dinar.

Així doncs, us prego de tenir presents les indicacions següents, amb vista a l’organització:

—Pel que fa a la Missa Crismal, els preveres que celebren noces d’or i de plata sacer-
dotals així com tots els pares provincials religiosos han d’anar a revestir-se a la Sala 
Capitular de la Catedral i només cal que portin la seva pròpia alba. En aquest cas, us 
preguem que ho confirmeu a la Secretaria General (*). 

—La resta de preveres cal que portin l’alba i l’estola blanca i han d’anar a revestir-se 
a la capella del Santíssim, no més tard de les 10:45h. En aquest cas també us preguem 
que ho confirmeu a la Secretaria General per tal de poder fer la reserva del vostre lloc 
a la Catedral de Barcelona (*).



[32] març - BAB 156 (2016)172

—El dinar serà a les dues del migdia del dimarts, 22 de març, al Seminari Conciliar. 
És del tot necessari fer la inscripció a la Secretaria General abans del divendres, 
18 de març (*).

Amb la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

(*) El contacte de la Secretaria General on cal que confirmeu en cada cas és: 
— telèfon: 93 270 12 48 
— mail: nvelasco@arqbcn.cat

Carta sobre la trobada del clergat català a Vic.

Barcelona, 10 de març de 2016

A tots els preveres i diaques de l’arxidiòcesi

Benvolguts, Déu vos guard.

El dilluns 11 d’abril de 2016 tindrà lloc la Trobada del clergat català a la ciutat de Vic 
amb motiu del centenari de la mort del venerable Dr. Josep Torras i Bages, convocada 
pels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense.

Adjunta us fem arribar documentació de referència, entre la qual hi destaca la carta 
que signen el Sr. Arquebisbe Metropolità de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella i el 
Sr. Arquebisbe Metropolità de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, en la qual convoquen 
tots els preveres i diaques de les deu diòcesis catalanes amb seu a Catalunya a aquesta 
Jornada Interdiocesana.

Perquè presideixi la Jornada s’ha convidat al Sr. Cardenal Beniamino Stella, Prefecte 
de la Congregació per al Clergat, nomenat per aquest servei pel Papa Francesc.

També us adjuntem el programa d’actes previstos i algunes indicacions pràctiques.
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Per poder gestionar la vostra inscripció, haureu de venir presencialment a la 
Secretaria General abans del 6 d’abril (en horari de 9 a 14 hores) per tal que 
us inscrivim i segellem la butlleta d’inscripció. El dinar serà gratuït i caldrà 
presentar l’esmentada butlleta segellada per cada arquebisbat o bisbat per tal de 
poder-hi d’accedir.

Esperant que sigui del vostre interès i restant a la vostra disposició, rebeu una saluta-
ció ben cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Documents que s’adjunten: 

1. Carta als senyors arquebisbes de Barcelona i Tarragona convidant els preveres, 
diocesans i religiosos, i diaques.

2. Programa d’actes previstos i algunes indicacions d’interès

Carta sobre els estatuts del Consell Presbiteral, decret de convoca-
tòria d’eleccions al CP i llistes provisionals del cens

Barcelona, 18 de març de 2016

Als preveres de l ‘Arquebisbat.

Benvolguts, Déu vos guard.

El Sr. Arquebisbe de Barcelona inicia la constitució del Consell Presbiteral de l’Ar-
quebisbat d’acord amb els estatuts aprovats el 31 d’octubre de 2008, vigents a dia 
d’avui. Amb aquest motiu us faig arribar la documentació següent:

1. Un exemplar dels estatuts del Consell Presbiteral aprovats el 31.10.2008, vigents 
actualment,
2. Copia del decret 04/16 de convocatòria de les eleccions al Consell Presbiteral,
3. Llistat provisional del cens per a l’elecció dels membres representants al CP dels 
preveres de les circumscripcions electorals arxiprestals i dels grups funcionals.
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Així mateix, d’acord amb el que disposen el estatuts, cal tenir presents alguns punts 
concrets del procés electoral d’enguany:

Tal com preveu l’article 7§1 dels estatuts «La Secretaria General de l’Arquebisbat 
confeccionarà, amb la deguda anticipació, el cens electoral deIs diferents grups ter-
ritorials i funcionals, en els quals seran inclosos tots els preveres que tenen dret a 
participar-hi, atenent el seu ministeri principal, establint les llistes corresponents».

Tanmateix «EIs preveres que per raó de les seves diverses responsabilitats pastorals 
podrien estar en diverses llistes, per evitar que disposin de més d ‘un vot actiu i pas-
siu, caldrà que en ordre a la confecció de les llistes electorals, manifestin en quina 
volen figurar.» (article 8§2).

Així doncs, en base als estatuts, és la Secretaria General de l’Arquebisbat qui elabora 
la gran majoria de llistes del cens per a les eleccions, que seran posades a exposició 
pública des del proper dimarts, 22 de març fins al divendres, 1 d’abril de 2016, 
al Palau Episcopal.

Aquells preveres que desenvolupin més d’una tasca pastoral i que eventualment podrien 
figurar en més d’una llista, figuraran inicialment a la llista corresponent al seu ministeri 
principal (cf. art. 7§1 dels estatuts). En cas que l’interessat vulgui deixar de figurar en 
l’esmentada llista i s’estimi més votar i ser votat en una de les altres llistes on tingui dret 
a figurar en virtut del que disposa el Dret Canònic, els Estatuts aprovats el 31 d’octubre 
i el decret 02/16 de convocatòria d’eleccions, ho haurà de comunicar explícitament i 
expressa a aquesta Secretaria General en el mateix període en que les llistes estiguin 
exposades a informació pública, és a dir, del proper 22 de març fins a l’6 d’abril de 2016.

Aquesta comunicació, de la qual haurà de quedar-ne constància per escrit, es podrà 
fer arribar a l’adreça de correu electrònic o al fax següents:

— secgral@arqbcn.cat
— fax 93 270 13 03

Un cop fineixi el període d’exposició pública de les llistes es farà la seva confecció 
definitiva i el Sr. Arquebisbe procedirà a la promulgació del decret de terminis i proce-
diment de les esmentades eleccions per al Consell Presbiteral, en base al qual aquesta 
Secretaria General donarà les indicacions oportunes i procedirà convenientment.
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Amb la meva salutació cordial,

Sergi Gordo Rodriguez, prev.
Secretari general i Canceller

Carta sobre la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter per-
sonal (LOPD): visita de l’auditor a les delegacions, secretariats i 
comissions diocesanes.

Barcelona, 21 de març de 2016

A tots els delegats diocesans, responsables de secretariats i de comissions diocesanes 
de l’Arquebisbat de Barcelona.

Benvolguts i benvolgudes, Déu vos guard.

Seguint amb el pla d’implementació del reglament intern de seguretat i de la LOPD, 
i tal i com us ja vam comunicar en les sessions informatives que vam fer el mes de 
febrer d’enguany, ara caldria trobar una data abans de l’1 de juny, per tal que l’auditor 
pugui venir a la vostra delegació i prendre nota dels processos que seguiu en el desen-
volupament de la vostra tasca, i identificar-ne els casos allà on s’hagi d’aplicar les 
mesures correctores que s’escaiguin. Calculem que la visita no hauria d’ocupar-vos 
més d’un matí o una tarda, segons ens indiqueu que us vagi millor.

Per tant, us preguem que, abans 6 d’abril, a través del correu electrònic del Dept. 
d’Informàtica: marti@arqbcn.cat ens proposeu quina o quines dates dels propers me-
sos d’abril i maig us podrien anar millor per tal de poder coordinar la visita esmentada 
de l’auditor a la vostra delegació, secretariat o comissió diocesana.

Agraint la vostra col·laboració, rebeu una salutació ben cordial, 

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari General i Canceller

NOTA: Us preguem que si teniu qualsevol dubte o necessiteu algun aclariment al 
respecte, envieu la consulta per escrit al correu electrònic del Dept. d’Informàtica, Sr. 
Martí Escofet: marti@arqbcn.cat
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In pace Christi
Mn. Miquel Bada i Elias

Lliurà la seva ànima a Déu a la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol el dia 1 
de març de 2016, als 82 anys de vida cristiana i 58 de ministeri sacerdotal al servei 
de la nostra diòcesi. Varen comunicar la seva defunció, en una esquela publicada a 
la premsa de 2 de març, el Sr. Arquebisbe, el Sr. Bisbe auxiliar, el Sr. Arquebisbe 
emèrit i cardenal Martínez Sistach, i els preveres i diaques, demanant que l’enco-
manessin a la misericòrdia de Déu i anunciant la missa exequial en sufragi de la 
seva ànima.

La capella ardent fou instal·lada a la Residència Sacerdotal, on es varen celebrar 
misses i es fan fer pregàries pel seu etern descans. El dia 2 de març, abans de 
la missa concelebrada de dos quarts d’onze, es va fer la pregària que indica el 
Ritual de les exèquies i el fèretre fou portat a l’església parroquial de Santa Eu-
làlia de Vilapicina (P. Fabra i Puig, 260), de la que Mn. Miquel Bada fou rector 
durant 28 anys. En un temple ple de gom a gom, es va celebrar la missa de cos 
present que va presidir el Sr. Bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, amb el que 
varen concelebrar Mn. Joan Cuadrench, Vicari episcopal d’aquella zona; l’Arxi-
prest, Mn. Joan Miranda; l’actual rector de la parròquia, Mn. Felip Juli Rodrí-
guez Piñel, que és també Delegat del Servei Diocesà del Catecumenat; el vicari 
parroquial, Mn. Carles Barba, i 25 preveres més, entre els quals hi ha el germà de 
Mn. Miquel, el Dr. Joan Bada i Elias, que va unir-se a la celebració des de la seva 
cadira de rodes i acompanyant els nebots i altres familiars de Mn. Miquel. Entre 
els concelebrants hi havia Mn. Joaquim Vives, col·laborador d’aquella parròquia 
degut a la malaltia de Mn. Miquel, el qual els darrers dos anys ja estava acollit a 
la Residència Sacerdotal. També hi varen participar exercint el seu ministeri els 
diaques: Mn. Jordi-Albert Garrofé i Mn. Pere Arribas. Va participar a la missa 
la germana Cristina, superiora de la comunitat de religioses Hospitalàries de la 
Santa Creu que tenen cura de la Residència Sacerdotal. 

La missa es va iniciar amb el cant «Poble de Déu, poble en marxa, junts fem camí» 
i es va cloure amb el cant del «Rosa d’abril», recordant que Mn. Miquel va celebrar 
la seva primera missa a Montserrat. Es varen proclamar aquestes lectures: Romans 
8, 31b-35. 37, 29, Salms responsorial 22, «El Senyor és el meu pastor» i Evangeli de 
sant Joan 6,37-40.
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Mons. Sebastià Taltavull va situar la seva homilia en el marc de l’Any Sant 
de la Misericòrdia, citant expressament els números 1 i 2 de la butlla del Papa 
Francesc Misericordiae vultus, remarcant que «Jesucrist és el rostre de la mi-
sericòrdia del Pare» i que «Sempre tenim necessitat de contemplar el misteri 
de la misericòrdia», perquè «és font d’alegria, de serenitat i de pau i també és 
condició per a la nostra salvació». «Gràcies a Mn. Miquel –va dir el Sr. Bisbe 
auxiliar–, la seva estança entre nosaltres ha estat una benedicció. I no solament 
entre nosaltres. També ho ha estat per tants que l’han conegut treballant amb ell 
a les parròquies que ha servit amb el ministeri sacerdotal, i –com no– mitjançant 
la seva presència discreta i entregada al moviment de gent gran, Vida Creixent. 
S’han pogut realitzar plenament en ell les paraules del salm que encapçala la li-
túrgia d’avui, dimecres III de Quaresma: ‘Que la vostra promesa, Senyor, guardi 
els meus passos’ (Salm 118)».

«Mn. Miquel, com a pastor de la comunitat cristiana, ho ha viscut des de la seva 
fe en Jesús, en qui va confiar sempre i ho va manifestar. És el testimoni del pastor 
que ha entregat la seva vida estimant el ramat i estant disposat a treballar al seu 
servei, com abans d’ahir estava disposat a fer-ho amb els qui s’havia de reunir, 
com ho solia fer freqüentment, tot i el seu estat de salut».

Després de comentar l’evangeli llegit –Jesús, pa de vida–, el bisbe Mons. Sebastià va 
cloure la seva homilia amb aquestes reflexions: «A l’hora de pregar pel nostre germà 
Mn. Miquel, ens sentim units en fraternitat a ell pel do del sacerdoci. Ha estat membre 
d’un mateix presbiteri, i formant part també de la comunitat de la Residència Sacer-
dotal de Sant Josep Oriol, com un germà més entre germans, ha estat al servei durant 
molts anys de diferents comunitats i grups cristians, entre els quals aquesta comunitat 
parroquial de Santa Eulàlia de Vilapicina.»

«La seva vida ha estat oferta al Senyor que l’ha cridat de manera tan sobtada, 
abans de la jornada on esperava seguir treballant. Aquesta és l’expressió més 
genuïna del sacerdot, germà entre els germans per al servei del Senyor, un 
servei fet mitjançant el ministeri de la Paraula, la celebració dels Sagraments 
i la Caritat Pastoral. La vida del capellà, com ho ha estat en Mn. Miquel, és 
per ella mateixa un signe viu, visible, de l’Amor de Déu en la seva entrega in-
condicional a l’Església per al bé de tots. La seva vida és tot un sagrament de 
la misericòrdia.»
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Al final de la missa varen pronunciar unes paraules diverses persones remarcant el 
valor del servei ministerial de Mn. Miquel. Ho varen fer els següents: en nom de la 
comunitat parroquial de Santa Eulàlia de Vilapicina, en nom de Vida Creixent, en nom 
de les catequistes de les parròquies de la Mare de Déu de Montserrat i de Santa Isabel 
d’Aragó i Sant Joaquim, en nom del grup de matrimonis «La colla dels quinze» i en 
nom d’una obra social del barri del Guinardó per a les dones. El 10 de març, a les 11h., 
es va celebrar una missa exequial concelebrada a la Residència Sacerdotal de Sant 
Josep Oriol, presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistach. 

Mn. Miquel Bada Elias nasqué a Barcelona el 13 de novembre de 1933. Va fer els 
estudis al Seminari Conciliar de Barcelona. Ordenat prevere el 16 de març de 1957, a 
la parròquia de Sant Joan de Gràcia, el barri de la seva naixença i de la seva infància. 
Vicari parroquial de Sant Celoni (1957) i de Sant Pius X (1959), regent de Sant Fran-
cesc de Sales (1975), ecònom de la Mare de Déu de Montserrat i santa Isabel d’Aragó 
(1977), rector de santa Eulàlia de Vilapicina (1985). També fou membre del Consell 
Presbiteral, arxiprest del Guinardó i de Vilapicina en diverses ocasions, consiliari del 
Moviment de gent gran Vida Creixent i coordinador diocesà del Servei Religiós en 
els Tanatoris.

A l’ofertori de la missa exequial, amb la tonada del cant «Trobarem a faltar el teu som-
riure», es va cantar el text aquesta poesia que Mn. Joaquim vives Aragó va dedicar a 
Mn. Miquel Bada:

De matí, en la pau de la cel·la,
el teu cor, ben rendit, s’ha parat,
i deixant, de records, una estela,
dolçament, al seu Déu, s’ha lliurat.

Allà, enrere, el preuat Seminari,
tot seguit, i donant-se amb fervor:
Sant Celoni, el Congrés, de vicari;
Guinardó i «eixa llar», de rector.

Enmig nostre has passat mitja vida,
estimant sempre tots, cadascú,
amb tendresa, amb bondat exquisida,
car tothom era el Crist per a tu.
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Ja que veus el bon Déu cara a cara
i frueixes del goig que és etern,
il·lumina’ns la fe amb ta llum clara
i l’amor amb ton foc tan fratern.

Mn. Joan Ramon Cinca

Aquest prevere del nostre Arquebisbat va morir als 87 anys de vida cristiana i 57 de 
ministeri sacerdotal, el dia 16 de març de 2016, en la pau de Crist. El Sr. Arquebisbe, 
el Sr. Bisbe Auxiliar i el Sr. Cardenal Arquebisbe emèrit, els preveres i els diaques, 
en fer-ho saber mitjançant la publicació d’una esquela a la premsa, demanaven que 
l’encomanessin a la misericòrdia del Senyor.

La missa exequial en sufragi de la seva ànima va tenir lloc el divendres 18 de març 
de 1916, a les 12h,, a la parròquia de Sant Esteve de Bagà, localitat de la diòcesi de 
Solsona en la qual vivia els darrers anys el mossèn, perquè la seva família tenia allí 
una casa, a la que es va retirar degut al seu delicat estat de salut, i en la qual va tenir 
cura de la seva mare i d’una tia seva. Després de la mort d’aquestes dues persones per 
ell tant estimades, es va retirar a la residència d’ancians de la localitat, en la que va 
viure fins a la seva mort. 

La missa exequial la va presidir Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe Auxiliar de la nostra 
arxidiòcesi, que va concelebrar amb Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe-bisbe d’Ur-
gell, i amb vint sacerdots de les diòcesis de Solsona i de Barcelona. Del nostre bisbat 
hi havia també el Vicari episcopal Mn. Joan Cuadrench i altres sacerdots companys 
del mossèn. Per la diòcesi de Solsona, un dels concelebrants era Mn. Miquel Farràs, 
rector de Bagà i sacerdot des de fa molts anys dedicat a la catequesi. A l’homilia, el 
bisbe Sebastià va remarcar la vocació evangelitzadora de Mn. Joan Ramon, que du-
rant un temps fou també capellà obrer i sempre es va sentir cridat a portar l’Evangeli 
als pobres i als senzills. 

Al final de la missa, va parlar, en primer lloc, Mons. Joan-Enric Vives, que va subrat-
llar també l’esperit sacerdot i missioner de Mn. Joan Ramon, viscut en l’espiritualitat 
del Pradó, i va recordar alguns fets de la seva llarga relació amb el mossèn. Després, 
una neboda del mossèn va dir unes paraules donant les gràcies als bisbes, sacerdots i 
a tots els assistents. I Mn. Lluís Bonet va anunciar que l’endemà, dia 19 de març, a les 
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12h., es celebraria una missa en sufragi del mossèn difunt a la parròquia de la Sagrada 
Família de Barcelona. En aquesta celebració Mn. Lluís Bonet va concelebrar amb Mn. 
Joan Cuadrench, Mn. Josep Hortet i deu preveres més, amb l’assistència dels nebots i 
cosins del mossèn i de nombrosos fidels. 

Mn. Joan Ramon Cinca nasqué a La Seu d’Urgell el dia 11 de març de 1929. Va fer els 
estudis de Batxillerat i la carrera de Química. Estudià al nostre Seminari i fou ordenat 
prevere el 19 de setembre de 1959 a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià.

Va viure una intensa vida ministerial, molt centrada en el món obrer i en l’encarnació 
en el món del treball, seguint l’espiritualitat de l’associació sacerdotal del Pradó. Du-
rant un temps fou el representant a la nostra arxidiòcesi de l’Associació Sacerdotal del 
Pradó i responsable a Espanya (1974). 

Aquests foren els seus càrrecs ministerials: regent de Santa Maria del Taulat (1968), i 
membre de l’Equip sacerdotal del Poblenou. També fou ecònom de Sant Bernat Calbó 
(1973), de Santa Maria del Taulat (1974), del Sagrat Cor (1982), rector de Santa Ber-
nardeta, a Torre Baró (1985). Durant els anys en què fou destinat a Santa Coloma de 
Gramenet, col·laborà amb les parròquies de Sant Miquel, de Singuerlin, i Sant Ernest 
(1987) i fou capellà de l’Hospital i Sanatori de l’Esperit Sant, d’aquesta mateixa ciutat 
i celebrava habitualment la santa missa a la capella de les Germanes del Pradó. En 
aquest Hospital i Sanatori de l’Esperit Sant, durant el seu temps de capellà obrer, va 
tenir cura de la porteria i de la recepció. 

Mn. Joan Ramon va col·laborar també amb el Seminari Menor de la Conreria com 
a director espiritual (1963-1965)i amb el Seminari Major de la nostra diòcesi i, per 
encàrrec de l’equip de formadors del Seminari, va tenir cura de les vocacions nascu-
des en ambients obrers i del seu encaminament vocacional i formatiu (1976). La seva 
dedicació al món obrer continuar en els anys que fou consiliari de l’Acció Catòlica 
Obrera (ACO), càrrec pel que fou nomenat l’any 1983. L’any 1985 fou escollit com 
a membre del Consell Presbiteral, responsabilitat per la que fou reelegit l’any 2005. 
També va tenir cura del Servei religiós a la Clínica de la Barceloneta i de l’Equip de 
Cures Pal·liatives de la Seguretat Social (PADES).

Que reposi en la pau de Crist aquest mossèn preocupat sempre per portar Crist i 
l’Evangeli al món dels pobres. 
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Mons. Ramon Reñé Bach

Morí a Barcelona el 29 de març de 2016 a l’edat de 93 anys i 50 de ministeri sacer-
dotal. Els darrers anys formava part de la comunitat de preveres de la Residència 
Sacerdotal de Sant Josep Oriol, i tenia que moure’s en cadira de rodes. Tenia el títol 
de monsenyor com a protonotari apostòlic supernumerari.

Nasqué a Vilanova de Bellpuig (província de Lleida i diòcesi de Solsona) el 30 de 
gener de 1923. Va cursar els estudis al col·legi dels Pares Escolapis i a l’Institut d’En-
senyament Mitjà de Lleida. Va treballar uns anys com a Inspector de treball. Sen-
tint-se cridat a la vocació sacerdotal, va fer els estudis de Filosofia i de Teologia a la 
Universitat Pontifícia de Salamanca. Fou ordenat prevere el 15 de juliol de 1965, a 
Madrid, i quedà incardinat a aquesta diòcesi fins que l’any 1985, per indicació del car-
denal Narcís Jubany, es va incardinar a la nostra diòcesi de Barcelona. Era llicenciat 
en Dret per la Universitat de Barcelona i diplomat en Teologia Pastoral per l’Institut 
Superior de Teologia Pastoral, institut situat a Madrid, però depenent de la Pontifícia 
Universitat de Salamanca.

A la diòcesi de Madrid-Alcalà fou ecònom de la parròquia de la Moraleja (1965), 
consiliari nacional de la JEC (1966), delegat d’Ensenyament i catequesi de la diòcesi 
de Madrid (1968), director de la Mutualitat del Clergat (1973). L’any 1977 fou no-
menat consiliari de la Confederació Nacional de Pares de Família i Pares d’Alumnes 
(l’actual CONCAPA). També fou un gran col·laborador del cardenal Tarancón, i l’any 
1979 fou nomenat Vicari Episcopal de la Vicaria VII de Madrid. A la capital va de-
senvolupar una molt intensa activitat, sempre amb un gran esperit de servei i amb una 
gran bondat. 

Un cop retornat a la nostra diòcesi, l’any 1985 fou nomenat administrador parroquial 
de Sant Jordi, al barri de Vallcarca, i aquest mateix any passà també a treballar a la 
Delegació Diocesana d’Economia, en concret a la secció de Béns Immobles. Fou el 
representant de l’Arquebisbat en la comunitat de propietaris de l’immoble del carrer 
de Rivadeneyra, número 6 (1988), que després fou anomenat «Casa de l’Església». 
També fou prior i administrador de la Casa d’Infants Orfes (1989). L’any 1992 fou 
nomenat rector de la parròquia de Sant Jordi, càrrec del que es va jubilar l’any 2001.

La missa exequial en sufragi de la seva ànima es va celebrar el dimecres 30 de Març, 
a les 10 hores, a la capella de la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol. Fou 
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presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistach, que va concelebrar l’eucaristia amb els 
sacerdots de la Residència i va pronunciar l’homilia. Per escaure’s dins de l’octava de 
Pasqua, la missa fou la pròpia del dia amb les lectures següents: Fets dels Apòstols 3, 
1-10, Salm 22, i Evangeli de Lluc 24,13-35.

A l’homilia, el Sr. Cardenal va recordar el sentit pasqual de la mort per als cristians, 
dient que en la celebració de l’eucaristia en sufragi de Mn. Ramon Reñé s’hi unien 
la joia de la Pasqua i el dolor per la mort d’un bon sacerdot. Recordà el seu servei 
a les diòcesis de Madrid i de Barcelona, i que va treballar a la delegació diocesana 
d’economia i, a la vegada, va fer un servei pastoral a la parròquia de Sant Jordi; i que, 
«d’aquesta manera, va unir l’atenció a les necessitats materials dels sacerdots i el mi-
nisteri parroquial». El Cardenal també va donar el condol als familiars del mossèn i 
va excusar el Sr. Arquebisbe, que no va estar present a la missa exequial perquè aquell 
dia es trobava fora de la diòcesi. (Tanmateix, el dia anterior, 29 de març, l’arquebisbe 
Mons. Omella es traslladà a la Residència Sacerdotal i va resar un respons a la capella 
ardent de Mn. Reñé, instal·lada a la capella de la Residència). 

Un dels familiars de Mn. Ramon va pronunciar unes emocionades paraules al final de 
la missa. Va recordar que mossèn Reñé era fill d’una família del camp català, «una 
nissaga –va dir– que honorava els valors del treball, l’autoexigència i l’honestedat, 
valors dels que ell fou un exemple, i valors que mirem de continuar avui els descen-
dents d’aquella família».

La celebració va acabar amb la pregària litúrgica del comiat i amb el cant del In para-
disum i del «Rosa d’abril».

Mn. Joaquim Vives, va dedicar aquesta poesia al seu company Mn. Ramon Reñé, 
poesia que es va cantar en el moment de donar-li el darrer comiat:

«Aquell any vint-i-tres a la vila:
Vilanova Bellpuig vas venir
i, en el cor de la Lleida que encisa,
vas aprendre a estimar i a servir.

Inspector de treball que hi toca.
A la Mútua del Clergat, a Madrid,
a Sant Jordi, aquí, a Barcelona
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i al bisbat de comptable exercint.

Per la Pasqua el Senyor ve i et crida:
ja has fet prou, vine amb mi dalt del cel,
deixa cel·la companys i fatiga,
servent bo, afanyós i fidel.»

Religiosa difunta
La germana Maria de Jesús (Saturnina) Martínez Sainz, va morir a Barcelona el 9 de 
març de 2016, als 84 anys d’edat i 63 de vida religiosa. La germana María Romeo 
Chopo, Dominiques de la Presentació, va morir a Barcelona el 10 de març de 2016, 
als 84 anys d’edat i 61 de vida religiosa.
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Conferència Episcopal 
Tarraconense

Carta dels arquebisbes de Tarragona i Barcelona 
convocant a la trobada del clergat català a Vic:
Tarragona-Barcelona, febrer de 2016

Benvolguts preveres diocesans i religiosos, i diaques,

Estem celebrant un Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia, com a «temps propici per a 
l’Església, perquè faci més fort i eficaç el testimoni dels creients» (Misericordiae vultus, 3).

Pensant, doncs, en el testimoni joiós de comunió fraterna que ha d’omplir el ministeri 
pastoral dels qui hem rebut l’ordenació presbiteral, els bisbes que formem la Confe-
rència Episcopal Tarraconense, en el context d’aquest Any Sant de la Misericòrdia i 
en continuïtat amb altres moments de la nostra història recent, convoquem tots els 
preveres i diaques de les deu diòcesis amb seu a Catalunya a una Jornada Presbiteral 
Interdiocesana.

Se celebrarà, si Déu vol, a la ciutat de Vic, el dilluns 11 d’abril de 2016, començant 
vers les 9.30 h. Escoltarem una conferència a l’auditori de l’Atlàntida, celebrarem 
l’Eucaristia a la catedral de Sant Pere de Vic i compartirem un dinar de germanor al 
recinte firal El Sucre.

Hem escollit la diòcesi de Vic com a lloc de la nostra trobada en l’escaiença del Cen-
tenari de la mort del venerable Dr. Josep Torras i Bages, bisbe de Vic (1846-1916). 
La seva missió com a pastor, el seu abundant magisteri i la seva fama de santedat van 
transcendir el límits de la diòcesi de Vic, de manera que fou anomenat, amb raó, el 
«Patriarca espiritual de Catalunya».

Per tal que presideixi la Jornada hem convidat el cardenal Beniamino Stella, prefecte 
de la Congregació per al Clergat, nomenat per aquest servei pel papa Francesc, que 
ens parlarà de la vida i el ministeri del prevere, cinquanta anys després de la cloenda 
del Concili Vaticà II.
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Des de les Secretaries generals dels respectius Bisbats us arribarà la butlleta d’inscrip-
ció, sobretot en ordre al dinar. Desitgem que tots us hi sentiu especialment convidats i 
així puguem celebrar una joiosa trobada fraterna al bell mig del temps pasqual, cimal 
de tot l’any litúrgic.

Jaume Pujol Balcells Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe metr. de Tarragona  Arquebisbe metr. de Barcelona

Nota dels bisbes de Catalunya sobre l’acollida als 
refugiats:
1. Els bisbes de Catalunya volem expressar la nostra solidaritat amb els milions de 
persones que han hagut de fugir de diferents països de l’Orient Mitjà, Àsia i Àfrica 
a conseqüència dels terribles conflictes armats i de les persecucions. També amb els 
milions de persones que arreu del món es veuen abocades a emigrar a causa de la 
pobresa. 

2. En els seus desplaçaments, els refugiats i emigrants pateixen sovint situacions ex-
tremadament precàries, abusos per part d’organitzacions que trafiquen amb les perso-
nes i, de vegades, també rebuig social i tracte inadequat per part d’algunes autoritats. 
No podem oblidar que són milers, molts d’ells infants, els qui han perdut tràgicament 
la seva vida creuant la Mediterrània per arribar a Europa. Per tot això, els bisbes pre-
guem Déu amb esperança, per tal que tots els emigrants i refugiats siguin protegits i 
tractats d’acord amb la dignitat que mereix tota persona. 

3. Malauradament, ens dol profundament constatar que algunes polítiques desenvo-
lupades pels governs d’Europa i l’actitud d’una part de les poblacions europees no 
s’estan mostrant a l’alçada de la seva obligació legal i moral de protegir i acollir tots 
els refugiats, la qual cosa provoca encara majors sofriments. 

4. Amb tot, són de lloar i agrair els gestos i esforços de solidaritat de bona part de la 
ciutadania i d’organitzacions no governamentals que s’han multiplicat arreu. També 
a Catalunya hem vist que són moltes les persones i organitzacions que s’han mobi-
litzat en iniciatives de salvament, assistència humanitària i sensibilització social. Les 
institucions públiques i entitats socials s’han preparat per a l’acollida i integració de 
refugiats al nostre país. Els bisbes donem suport i encoratgem totes aquestes accions. 
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Les nostres diòcesis, a través de Caritas i altres entitats catòliques, han ofert des del 
primer moment diversos equipaments i recursos per a la acollida i, de fet, fa temps que 
atenen refugiats i ajuden a sensibilitzar l’opinió pública.

5. Els cristians no ens hem de cansar d’insistir que els refugiats i els emigrants han 
de ser tractats com a germans, respectant sempre la seva dignitat humana. Hem de fer 
nostre el seu sofriment i superar la temptació de la indiferència. És el desig, tantes 
vegades expressat, de veure una Europa unida i cohesionada, compartint els valors 
democràtics que defineixen la seva identitat. El Papa Francesc ha mostrat reiterada-
ment la seva preocupació per aquesta problemàtica, amb múltiples gestos i paraules 
de denúncia i de solidaritat. 

6. Per tot això, els bisbes de Catalunya volem fer una crida a la societat catalana a 
continuar mobilitzant-se i a treballar en favor de l’acollida i integració dels refugiats i 
també de tots aquells que, per raons econòmiques o altres dificultats, arriben al nostre 
país amb el desig de poder emprendre una vida millor. I oferim de nou la màxima 
col·laboració de l’Església per a fer-ho possible. 

7. Així mateix, convidem la ciutadania i les institucions a incidir sobre la Comunitat 
internacional per tal que es garanteixi l’acollida i protecció de la vida i els drets hu-
mans de tots els emigrants i refugiats. És necessari i urgent que s’afrontin seriosament 
les causes d’aquesta dura realitat, posant fi als greus conflictes armats, a la inseguretat 
i la pobresa que provoquen la sortida de milions de persones dels seus països d’origen.

8. Finalment, ens volem adreçar a les comunitats cristianes, demanant que intensifi-
quin la pregària i els esforços concrets de solidaritat i hospitalitat davant de tots els 
immigrants i refugiats que arriben al nostre país. El Papa Francesc, en aquest Any 
Sant de la Misericòrdia, ens convida a «desvetllar la nostra consciència, molts cops 
adormida davant el drama de la pobresa, i d’entrar encara més en el cor de l’Evangeli» 
(MV 15).

Tarragona, 31 de març de 2016.
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Organismes diocesans

Tribunal Eclesiàstic: Edicte
Causa: Zheng/You

Edicte. Barcelona, 4 de març de 2016.

Pel present, hom fa saber al Sr. Haiquing You, ciutadà xinès, en parador ignorat, que 
en el judici de Declaració de Nul·litat de Matrimoni instat per la Sra. Yun Yan (Teresa) 
Zheng, ha estat proveït, en extracte, el següent Decret:

«Por presentada la demanda de declaración de nulidad del matrimonio de Dña. Yun 
Yan (Teresa) Zheng, parte actora, y D. Haiquing You, demandado, vista la ratifica-
ción de la actora; reconocida su legitimación para comparecer en juicio y acusar el 
matrimonio, y a tenor del canon 1676, SE ADMITE A TRÁMITE LA EXPRESADA 
DEMANDA (…)

Por consiguiente, a tenor de los cánones 1677 y 1513, se establece de oficio el objeto 
del proceso mediante la fórmula del siguiente 

DUBIO

¿CONSTA LA NULIDAD DEL MATRIMONIO EN EL PRESENTE CASO POR 
DEFECTO DE CONSENTIMIENTO DE LA ACTORA A CAUSA DE TEMOR RE-
VERENCIAL O, SUBSIDIARIAMENTE, GRAVE DEFECTO DE DISCRECIÓN 
DE JUICIO?»

Dels fidels en general, i de les autoritats civils i eclesiàstiques en particular, esperem 
que, si rebessin notícia certa del lloc de residència de l’esmentat, procuraran que li 
sigui comunicat l’avís d’aquest Edicte.

Ho decretà i signa l’Il·lm. Sr. Jutge Eclesiàstic.
En dono fe.

(Segell del Tribunal i firmes il·legibles)
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El mateix dia és fixat l’anterior Edicte al corresponent Tauló d’aquest Tribunal, per 
tal de ser enretirat el proper dia 4 d’abril d’enguany; el mateix dia es remet còpia a 
l’oficina del Butlletí de l’Arquebisbat de Barcelona per a la seva publicació. Consti. 

Resum del programa per al present curs de les 
Delegacions, Secretariats i Comissions (III)
Delegació Diocesana de l’Apostolat del Mar

1. Objectius a la llum del nou Pla Pastoral

A. Primer objectiu: Acolliment amarat de misericòrdia.

—Visitar el màxim de vaixells.
—Que tots els mariners, de qualsevol creença o ideologia, es sentin recolzats per 

l’Apostolat del Mar.
—Facilitar als mariners un mitjà de transport gratuït que els permeti sortir del vaixell.
—Facilitar el contacte dels mariners amb les seves famílies.
—Mantenir el contacte regular amb tota la comunitat portuària.
—Promoure l’esperit ecumènic i interreligiós en el món de la mar, tot fent enten-

dre que aquest és un camí necessari per assolir la pau en el món.
—Continuar les bones relacions amb ministres d’altres confessions cristianes a 

Barcelona i amb altres religions.

B. Segon objectiu: Participar de la mirada misericordiosa del Bon Pastor.

—Estar sempre presents als molls i a la vida del port en general.
—Participar en el grup de Responsabilitat Social Corporativa i en el Consell Rec-

tor del Port.
—Portar la secretaria permanent del Comitè de Solidaritat amb la gent de mar del 

Port de Barcelona.
—Presència en els mitjans de comunicació portuaris.

C. Tercer objectiu: L’atenció material i espiritual als pobres.

—Continuar en l’atenció a les necessitats de la gent del mar tant directament com 
indirectament:
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—directament atenent les demandes d’ajut, assistència i assessorament rebudes 
dels mariners. Oferir assistència jurídica i assessorament.

—indirectament fent de pont amb el sindicat internacional ITF i informant a les 
autoritats portuàries de qualsevol irregularitat que ens sigui denunciada per 
un tripulant, organitzant jornades i seminaris sobre els temes d’interès per a la 
promoció del benestar de la gent del mar. 

2. Activitats programades pel curs 2015-2016.

—Setembre 2015: participació en l’Assemblea Nacional de l’Apostilat del Mar, 
a Santander. Participació en el ISWAN, un projecte que promouen les juntes i 
comitès de benestar dels ports.

—Novembre 2015: celebració de les XXVIII Jornades de la Gent del Mar a Barcelona.
—Desembre 2015: assistència al Consell rector del port de Barcelona. Reunió a Ma-

drid amb el president de «Puertos del Estado», amb Mn. Ramón Caamaño, director 
de l’Apostolat del Mar d’Espanya. Celebració de la «Missa del Gall» a Stella Maris.

—Gener 2016: Festa dels Reis amb repartiment d’obsequis. Celebració ecumè-
nica a Stella Maris durant la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. 
Visita al port de Castelló de la Plana per donar suport al nou Apostolat del Mar 
d’aquest port.

—Febrer 2016: jornada de formació per a nous voluntaris del centre Stella Maris. 
Reunió a Madrid dels delegats d’Apostolat del Mar d’Espanya. Reunió dels 
sacerdots que embarquen en vaixells de creuer.

—Març 2016: Reflexió de Quaresma per als voluntaris d’Stella Maris. Celebració 
de la Pasqua a Stella Maris.

—Abril 2016: assemblea anual de l’Apostolat del Mar de Barcelona.
—Maig 2016: assistència del Delegat diocesà, com a professor, a un curs per a 

capellans i laics de l’Apostolat del Mar a Xile.
—Juny 2016: assistència a la reunió del Consell rector del port de Barcelona.
—Juliol 2016: celebració de la festa de la Mare de Déu del Carme, patrona de la 

gent del mar. Processó marinera i celebració de la santa missa. 

3. Activitats habituals de la Delegació.

—Residència per a la gent del mar (32 places; s’hi allotgen unes 700 o 800 
persones/any).

—Visites diàries als vaixells (visitem uns 2100 vaixells/any).
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—Servei de transport gratuït amb la nostra furgoneta entre els vaixells i el 
club Stella Maris (transportem uns 5.000 mariners/any).

—Club Stella Maris (ens visiten uns 3.800 marinrs/any).
—Oficina per als vaixells de creuer amb diversos serveis (ens visiten uns 

4.500 mariners/any).
—Accions especials adreçades a mariners amb problemes i a tripulacions 

abandonades. Centre dels drets del matí, amb assistència legal gratuïta.
—Cada primer diumenge de mes es celebra la santa missa a Stella Maris.
—Embarcament de sacerdots en vaixells de la companyia Pullmantur i pre-

paració de lectures i textos per a la celebració de l’eucaristia dominical (en 
anglès i castellà).

—Organització d’activitats esportives per als mariners que passen pel port.
—Participació en els òrgans rectors del port, en el treball pastoral a nivell 

d’Espanya i a nivell internacional.

Delegació Diocesana de Pastoral del Trànsit, Bombers i Cossos 
de Seguretat

1. Objectius

—Els objectius per a l’any pastoral 2025-2016 estan marcats, com en altres 
delegacions, pel Pla Pastoral sobre la Misericòrdia, per la seva aplicació 
en el dia a dia i amb el canvi de l’Arquebisbe.

—El nostre objectiu és continuar fent tot el que sigui possible, dins de les 
relacions ordinàries amb els estaments públics dedicats a la mobilitat i a la 
seguretat, fent-nos-hi presents.

—Mostrar la preocupació de l’Església per situacions tan ordinàries com la 
de circular, a peu o en vehicle, i transmetre la llum que Jesús dóna amb el 
seu ensenyament per a dur a bon port les relacions entre persones, cercant 
el bé de tots.

2. Activitats

—Continuarem, concretament, les relacions amb la CEE, en la seva direcció 
de l’Apostolat de la Carretera, com també amb les altres diòcesis catala-
nes, especialment amb les de Girona i Vic, que mostren un interès especial 
per la presència de l’Església en el món del transport.
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—Seguirem participant en els actes dedicats a les víctimes dels accidents de 
trànsit, a congressos, jornades, etc.

—A nivell de Bombers seguirem les relacions habituals amb els cossos de 
l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat, tenint en compte l’abasta 
de Catalunya sencera.

—Tractarem de mantenir el sentit de la festa patronal de Sant Joan de Déu 
i ens farem presents en situacions d’emergència, tan per al ciutadà com 
per als mateixos Bombers, així com en el període de formació dels nous 
membres d’aquest cos.

—En referència als Cossos policials, enguany l’Ajuntament de Barcelona ha 
suprimit la missa en el dia del patró, Sant Rafael. En el seu dia vaig adre-
çar una carta a l’alcaldessa, de la que no he rebut resposta. Continuem les 
relacions amb l’àrea corresponent.

—Amb els Mossos d’Esquadra hi ha una bona relació ordinària—
—La secció de TEDAX, desactivació d’explosius, segueix celebrant la festa 

de Santa Bàrbara, en la que també hi participen els mateixos especialistes 
de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de Policia.

—Seguim també les relacions amb la IPA, l’Associació Internacional de Po-
licies. 

Delegació Diocesana de Pastoral Vocacional

1. Objectius

—Donar a conèixer la vocació sacerdotal, mitjançant
 a) La Campanya de la Cadena de Pregària per les Vocacions que es fa durant 

el mes de novembre, i en la que aquest any s’han presentat els testimonis de 
diferents preveres de les diòcesis de Catalunya amb les seves famílies.

 b) Redistribució a les catequesis del material elaborat per a infants sobre 
la vocació.

 c) Difusió de la pregària de la Jornada Mundial per les Vocacions del 17 
d’abril de 2016. 

—Un treball pastoral de conjunt donant suport al Seminari amb les trobades 
vocacionals que realitza al llarg de l’any.

—Tornar a fer les trobades vocacionals per a joves, d’un diumenge al mes, 
de 17.30 a 20h.
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2. Calendari d’activitats

—Gener, dia 24, Espai Vocacional Samuel.
—Febrer, dia 7, Zona vocacional.
—Març, dia 6, Zona Vocacional. Dia 12, Vetlla de pregària per les vocacions. Dia 
13, Dia del Seminari i Espai Vocacional Samuel.

—Abril, dia 3, Zona Vocacional. Dia 9, trobada d’escolans. Dia 17, Jornada mun-
dial de pregària per les vocacions i Espai Vocacional Samuel.
—Maig, dia 8, Zona Vocacional. Reunió de delegats de Pastoral Vocacional d’Es-
panya a Madrid. Dia 22, Espai Vocacional Samuel.
—Juny, dia 5, Zona Vocacional.
—Juliol, del dia 5 al dia 8, convivències d’escolans.
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Crònica

Reconeixement de l’Ajuntament de Barcelona al 
cardenal Martínez Sistach

La regidora Lola López va dir que l’Ajuntament «vol dotar a la ciutat d’un model en 
el qual no hi hagi cap discriminació per motiu de religió, sinó cooperació entre tots, 
amb pau, respecti i amor mutu»

El dissabte dia 27de febrer de 2016 va tenir lloc a l’església de Sant Agustí de 
Barcelona el pregó de Setmana Santa, que aquest any va anar a càrrec del cardenal 
Lluís Martínez Sistach. Després, el cardenal i els membres del Consell general de 
Germandats i Confraries foren rebuts a l’Ajuntament de la ciutat per la regidora 
Lola López Immaculada i per alguns regidors dels diversos grups. També hi era el 
director general d’Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell.

La regidora Lola López va saludar, en primer lloc, al Sr. Cardenal i arquebisbe emè-
rit de Barcelona, i també al Sr. Miguel Ángel Soto, president del Consell General 
de Germandats i Confraries de l’arxidiòcesi de Barcelona, al Sr. Joaquim Benítez, 
president de la Germandat de «Jesús del Gran Poder y de la Esperanza Macarena» i 
al nombrós públic present a l’acte.

«Benvinguts i benvingudes al Saló de Cròniques –va dir la regidora López–, a 
aquest noble saló del nostre Ajuntament. Les pintures murals que veieu en aquest 
saló les va realitzar Josep Maria Sert, i fan referència a la memòria històrica de la 
nostra societat. I això per què us ho explico? Perquè és important tenir memòria 
històrica i reconèixer la importància històrica de la presència de les creences re-
ligioses a la nostra societat, i conèixer també la història d’harmonia i convivència 
entre persones de diferents conviccions, que és una part important de la identitat 
catalana».

El Consell de Germandats i Confraries va lliurar en aquesta recepció, com és costum 
des de fa uns anys, els Premis Immaculada. Entre els guardonats hi havia el cardenal 
Martínez Sistach, pregoner aquest any de la Setmana Santa, i el Sr. Esteve Camps, 
president delegat del Patronat de la basílica de la Sagrada Família. El Sr. Cardenal va 
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rebre també una placa de l’Ajuntament en reconeixement a la trajectòria, de gairebé 
dotze anys, com a arquebisbe de la Ciutat Comtal.

Al final de l’acte, la regidora Lola López va donar l’enhorabona a les persones 
i institucions guardonades i a tots presents. «Vosaltres –va dir–, sou una part de 
la nostra ciutat, i l’Ajuntament és el govern de tots els ciutadans i ciutadanes de 
Barcelona. A la nostra ciutat hi ha veïns i veïnes catòlics creients, que per part de 
l’Ajuntament reben tot el reconeixement per poder fruir d’aquestes festivitats re-
ligioses. En reconeixement d’aquest fet, avui hem celebrat la concessió d’aquests 
premis en aquest noble espai del nostre Ajuntament.

«La religió és part de la cultura i de la identitat de les persones, i no serem nosaltres 
qui negui aquest dret fonamental, ans el contrari. Perquè, a Barcelona, creiem en un 
model religiós basat en el respecte i en la lliure expressió de les diferents sensibilitats 
religioses, com un dret fonamental reconegut internacionalment, en concret a l’article 
18 de la Declaració Universal dels Drets Humans.

«I és important també ressaltar aquells elements que tots i totes compartim com 
a éssers humans, més enllà de les creences de cadascú. I un d’aquests elements el 
trobem precisament a la Setmana Santa, celebració de la qual avui hem escoltat el 
pregó a l’església de Sant Agustí. Hi ha un dia, el de la Pasqua de Resurrecció, que 
ens parla de la resurrecció de Jesucrist, dels justos, de la victòria de la bondat i la 
justícia quan sembla que la maldat ha vençut. I això és universal, aquest valor ens 
defineix com a éssers humans, i ens ajuda a tenir esperança i fe en nosaltres i en els 
nostres germans, i ens ajuda també a no defallir en la lluita contra la injustícia i, per 
tant, a lluitar per a un món millor.

«I és més, deixeu-me dir que, des de l’Ajuntament, creiem que hem de dotar la ciutat 
d’un model en el qual no hi hagi cap discriminació per religió, sinó que apostem per 
una laïcitat on l’objectiu és la cooperació entre tots i totes, amb pau, harmonia, res-
pecte i amor mutu. Entre tots, volem una Barcelona amb valors humans, on hi hagi per 
damunt de tot convivència i respecte.

«Amb aquest objectiu i obrint el nostre cor, ara lliuraré un objecte institucional al 
cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe emèrit de Barcelona i pregoner de 2016. 
Moltes gràcies!». 
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Actes amb motiu del centenari de la mort del  
bisbe Josep Torras i Bages

Amb motiu de la celebració del centenari de la mort del que bisbe de Vic, Mons. Josep 
Torras i Bages, sacerdot que fou de la nostra diòcesi, s’han celebrat a Vic aquests actes: 

—2 de març a les 19.30h a la sala de Sínode del Palau Episcopal de Vic: Presen-
tació del llibre Torres i Bages. Home de l’eternitat. 1846-1916, commemoratiu 
del centenari de la mort d’aquest bisbe, qualificat com el patriarca espiritual de 
Catalunya i editat pel bisbat de Vic.

—17 de març a la Universitat de Vic: conferència sobre «Fe i raó», a càrrec de 
Francesc Torralba i David Jou, moderada per M. Carme Sanmatí. Horari, de 12 
a 14 i oberta a tothom.

—22 de març: inauguració de l’exposició sobre Torras i Bages, al presbiteri de la 
catedral de Vic, on s’exposaven peces i documentació inèdita del prelat, així 
com una breu biografia de la seva vida i obra i el seu vincle amb Josep M. Sert. 
L’exposició restarà oberta tot l’any en l’horari de la catedral.

—Març: inauguració de l’exposició biogràfica i bibliogràfica sobre Torras i Bages 
i el Cercle Artístic de Sant Lluc. És una exposició itinerant que el mes de març 
va estar a Igualada, el mes d’abril, a Manresa, i durant l’estiu al Seminari de Vic.

—d’abril: Trobada del clergat català a la ciutat de Vic, convocada per l’episcopat 
de Catalunya. La presidirà el cardenal Beniamino Stella, prefecte de la Con-
gregació per al Clergat.

—Visita de la diòcesi de Vic a Les Cabanyes, municipi originari de Mons. Torras 
i Bages per celebrar-hi una missa.

Més informació: Anna Guixà Fisas – coordinació-episcopus@bisbatvic.com

Apunt biogràfic

El bisbe de Vic Josep Torras i Bages fou conegut com el patriarca espiritual de Cata-
lunya, autor de llibres, escrits pastorals i publicacions; gaudí d’una gran popularitat, 
ja que en la seva ploma resplendí una profunda saviesa, alimentada amb molt d’estudi 
i lectura i, alhora, un gran esforç de senzillesa que ha arribat a moltes generacions de 
catòlics catalans. El prestigi de Torras i Bages ultrapassa la diòcesi vigatana, ja que 
comptava amb nombrosos amics entre els intel·lectuals i polítics, de tal manera que 
pot dir-se que tingué una influència enorme.
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El 12 de setembre de 1846, darrer dels cinc fills del matrimoni Torras-Gumà i Bages-Sants, 
nasqué a Les Cabanyes (a tres quilòmetres de Vilafranca del Penedès). El 1853 fou confir-
mat a Vilafranca i poc després rebé per primera vegada la sagrada Eucaristia. El 1857 co-
mençà el Batxillerat i més endavant, entre el 1863 i el 1865, estudià Filosofia i Lletres, en 
què assolí la màxima qualificació. Acabats els cursos de Filosofia, estudià Dret i l’any 1869 
es va doctorar en Dret civil i canònic. El 1870 es trasllada a Vic buscant més recolliment, 
la tradició tomista i allunyant-se de les convulsions polítiques que agitaven la capital de 
Catalunya. Té com a gran amic Jaume Collell. El 23 de desembre de 1871 rebé l’ordenació 
sacerdotal a Girona i el 31 de desembre cantava missa a Vilafranca del Penedès.

A Barcelona, exercí de confessor del Seminari i de les monges de Valldonzella, fou 
consiliari del Cercle Artístic de Sant Lluc i de la Unió Catalanista i fundà la Lliga 
Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. L’any 1882 l’elegiren president de la 
comissió encarregada de redactar les Bases de Manresa.

Va defensar la presència vivificant de l’Església en la societat catalana i amb la seva obra 
La tradició catalana (1892), donant la visió que tenia sobre la importància de l’Església 
en la constitució i continuïtat del nostre país. Aquest llibre va tenir un gran ressò.

La seva virtut, sòlida formació i especials qualitats intel·lectuals i morals el portaren a 
l’episcopat, malgrat les seves resistències. El 8 d’octubre del 1899 fou ordenat bisbe a 
Montserrat i prengué possessió com a bisbe de Vic el 14 del mateix mes.

El papa Pius X el va proclamar «bisbe típic, com el descriu l’Apòstol». Encarregà al 
pintor Josep M. Sert, a qui havia tractat entre els artistes de Barcelona, la decoració dels 
murs blancs de la catedral. Va visitar tres vegades totes les parròquies de la diòcesi.

Va tutelar l’asil de les Germanetes dels Pobres de Vic. Va viatjar a Roma i es va entre-
vistar amb els papes Lleó XIII i Pius X. Fou un gran seguidor d’aquest darrer. La seva 
carta pastoral Dios y el César, entre moltes altres que va escriure, va tenir un gran res-
sò. (Article de Xavier Bisbal i Talló, publicat a Catalunya Cristiana del 28/02/2016).

Homenatge a Sor Genoveva Massip.
Cada any, el Secretariat per la marginació del bisbat de Barcelona, organitza una jor-
nada, amb el títol «: testimoni entre els pobres», amb la finalitat de recordar alguna 



BAB 156 (2016) - març [57] 197

persona, ja difunta, que s’hagi distingit per la seva dedicació a les persones més mar-
ginals i excloses. Enguany, la persona que es va reconèixer el seus bons treballs, fou 
Sor Genoveva Massip, filla de la caritat, que morí el dia 16 de juny de l’any passat, 
festa de la Mare de Déu del Carme.

L’acte, com en altres edicions tingué lloc en el col·legi de les teresianes, del c. Gandu-
xer, i fou el dissabte dia 5 de març.

Sor Genoveva, com era coneguda popularment, fou una persona excepcional, «mestra 
de tendresa», tota la seva vida fou un lliurar-se amb obres, envers el més petits, des-
valguts, presos pobres, malalts i ho feu amb una generositat que no coneixia límits.

A l’acte hi assistiren més de cent cinquanta persones, i s’inicià, amb una pregària: 
«donar la vida» en la que s’agraïa al Déu dels pobres, el gran regal que fou per tots 
nosaltres el testimoni de Sor Genoveva

Començà l’acte amb unes paraules del Delegat de pastoral social, Mn. Josep m Ju-
bany, qui va transmetre la adhesió en aquest homenatge del Sr Arquebisbe de Barce-
lona, Mon Joan Josep Omella, i del Sr Cardenal Lluís Martínez Sistach, i saludà a tots 
els present, de forma molt especial a la Visitadora de les Filles de la Caritat i altres 
membres de la seva cúria.

Després el Sr. Bisbe auxiliar, Mons Sebastià Taltavull, dictà una conferencia i sobre la mi-
sericòrdia. La vida de Sor Genoveva fou un mestratge de misericòrdia, que no ens pot pas-
sar desapercebut, en aquest any en què tots som convidats a intensificar la misericòrdia.

A continuació, hi hagué una taula rodona, a on intervingueren, Albert Sabatés, el Di-
rector de l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac. Montserrat Cuevas, Educadora de 
Idem. Rosa Mendoza, biògrafa de Sor Genoveva, Victòria Molins que ens llegir un 
testimoni de «Felix, drogoaddicte, malalt de Sida»

El Sr. Albert Sabates, ens explica com Sor Genoveva, tenia una gran personalitat, 
amb gran qualitat pel tracte amb el més petits, però que no estava exempta d’un gran 
caràcter, quan les ocasions ho requerien, així treballà i molt per la consolidació de 
les institucions a on ella treballava, Sor Rosa Mendoza, filla de la caritat, ens explicà 
trets de la seva biografia, ens narrà com ja de molt jove va tenir una gran sensibilitats 
pels més pobres, com abans d’entrar en el congregació de les Filles de la Caritat, a 
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Sabadell es va distingir pel seu capteniment envers els més necessitats. Especialment 
emotiu fou el testimoni de la Sra Montserrat Cuevas. Ens explicà com Sor Genoveva, 
la va animar a dedicar-se a tenir cura dels més desvalguts, tot el que d’ella havia après, 
i finalment Victòria Molins ens llegir un escrit de Felix. Persona ja difunta, que abans 
de mori escriví el seu testimoni.

Després d’un breu descans, que s’aprofità per visitar diferents estands, d’algunes 
institucions, i a on es pogueren adquirir alguns dels `productes realitzats per pre-
sos, i immigrats, Victòria Molins ens `presenta el fulletó: «Sor Genoveva, mestra de 
tendresa», que com en altres edicions ha escrit amb motiu d’aquesta jornada. En el 
fulletó es recullen tot un seguit d’escrits que aparegueren arran de la mort de Sor Ge-
noveva, i també una biografia, de la nostra homenatjada.

Acabats els actes del matí, els assistents que ho desitjaren pogueren compartir el dinar, 
preparat pel mateix col·legi. Desprès del dinar, Victòria Molins, ensenyà l’edifici a on 
es trobaven, obra d’Antoni Gaudí.

L’acte s’acabà, amb la projecció i comentari de la pel·lícula: La Historia de Mari Heur-
tín, tot un cant a la dedicació d’una religiosa a una jove que va néixer cega, sorda i muda.

No puc acabar aquesta breu crònica, sense donar les gràcies, a totes les persones que 
intervingueren a l’acte, a la Comunitat de Teresianes del col·legi de Ganduxer, per la 
seva generositat, i facilitats que ens donaren per celebrar l’acte.

Nb: En la seu de la Delegació de Pastoral Social de Barcelona, ( C. Sant Pau 101) 
podeu adquirir l’opuscle que amb motiu d’aquest homenatge ha escrit Victòria Molins

El Sr. Arquebisbe dirigí els recessos de Quaresma 
per a preveres i diaques.

El dimarts dia 8 de març i el dijous dia 10 de març el Sr. Arquebisbe va dirigir els 
recessos de Quaresma per a preveres i diaques a la Casa d’Exercicis de Sant Ignasi de 
Sarrià i a la Casa d’Espiritualitat Maria Immaculada, de Tiana, respectivament.

El del dimarts dia 8 va començar a les 10.30 h. amb l’acollida pels respectius Vicaris 
Episcopals, Mn. Joan Galtés, Mn. Jesús Sanz i Mn.Joan Cuadrench. Hi varen assistir 
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més de cent preveres. En primer lloc, es va resar l’hora litúrgica de Tèrcia, preparada 
per la Delegació de Pastoral Sacramental i Litúrgia.

A continuació, el Sr. Arquebisbe va presentar una lectio divina, centrada en l’Any 
Sant de la Misericòrdia. Als mossens presents se’ls va repartir un opuscle en català 
i en castellà, editat per l’Arquebisbat, en el qual el Sr. Arquebisbe proposava els 
diversos passos de la lectio divina que fou el tema central del recés. El Sr. Arque-
bisbe va iniciar la seva exposició dient que l’objectiu del recés era renovar en tots 
nosaltres el goig d’anunciar l’Evangeli de la misericòrdia al món d’avui. Els grans 
canvis viscuts en la nostra societat ens poden portar a perdre l’esperança i això 
ens fa mal. 

A continuació va proposar els següents passos, els propis d’una «lectio divina»:

1. Statio. El primer pas per entrar en oració és asserenar-se. La calma és la condició 
prèvia per retrobar-nos amb dos cors: amb el nostre i amb el de Déu. El segon pas és 
recordar que pregar no és pensar molt. És senzillament estimar, millor dit, deixar-se 
estimar pel Déu trinitari que habita en nosaltres. El tercer pas és interioritzar la gran 
veritat de la nostra fe, que ens diu que Déu ens desitja i se’ns regala des de tota l’eter-
nitat, que Déu m’ estima eternament i és en mi, recolzant-me, contenint-me, obrint 
en mi el desig de Déu, malgrat les limitacions que tinc com a criatura. Un cop fetes 
aquestes passes tan sols ens resta assaborir aquesta presència de Déu, disposar-nos a 
acollir-lo amb un cor eixamplat i deixar que la seva paraula continguda en la lectio 
cali en el nostre cor com l’aigua en els camps assedegats. Diguem a Déu: Us adoro, 
Déu meu, i sóc conscient que esteu en el fons del meu cor. Crec que m’estimeu i que 
us puc parlar des del fons del meu cor, perquè sou «superior summo meo, et interior 
intimo meo» (Sant Agustí).

2. Lectio. Va proposar els capítols 11, 12 i 13 de l’Evangeli segons Sant Mateu. Va 
remarcar que la predicació de Jesús a la Galilea demanava una resposta de fe. Però 
no sempre era ben acollida. També nosaltres podem desanimar-nos en veure que 
el nostre servei pastoral, sobretot entre els joves, no obté els fruits que n’esperem. 
Quan sentim això, és l’hora de resar des del fons del nostre cor aquella bellíssima 
oració de Jesús a Déu Pare. «Us beneeixo, Senyor, Pare del cel i de la terra, perquè 
heu revelat aquestes coses als senzills i les heu amagat als savis i prudents…» 
També va proposar meditar sobre alguna de les paràboles contingues en el capítol 
13 de l’Evangeli de Mateu.
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3. Meditatio. Després de rellegir una d’aquestes paràboles preguntem-nos: Què m’es-
tàs dient, Senyor, amb aquesta paràbola? El Sr. Arquebisbe va dir que el varen im-
pressionar molt aquestes paraules del bisbe francès Mons. Albert Rouet, quan li varen 
preguntar de què tenia por. I va dir: «Tinc por de què la Paraula de Déu no em sigui 
una interpel·lació per la meva poca capacitat d’escoltar-la; tinc por de no saber ser 
suficientment el bisbe dels pobres; tinc por de que em faci por la llibertat dels altres, 
de la seva llibertat davant també de les meves paraules i propostes»… I va proposar 
unes actituds de misericòrdia que han d’estar presents en el cor de l’evangelitzador:

3.1. El realisme. No tota terra és terra bona. I no sempre la terra dóna els fruits 
esperats.
3.2. La petitesa. Les grans realitats tenen inicis humils. Déu no compta amb els 
grans números (paràbola del llevat i la massa). 
3.3. La radicalitat. És la paràbola del tresor amagat. Evangelitzar és sobretot 
una forma de viure que reflecteix el tresor que ens posseeix per dins: l’amor de 
Déu, amor joiós i serè,
3.4. La creu. La creu forma part de la vida de tot evangelitzador. Jesús no va 
redimir el món amb paraules boniques, sinó amb el sofriment i amb la seva 
mort en creu. Sant Agustí, comentant l’Evangeli de Sant Joan, interpreta les 
paraules de Jesús a Pere de la manera següent: «Pastura les meves ovelles, 
és a dir, sofreix per les meves ovelles» (Sermó 32: PL 2, 640). Hem de viure 
amb gran serenitat i radicalitat: «l’avui de Déu» (Germà Roger de Taizé). I 
aquell bellíssim text de Sant Francesc d’Assís: «Si he tingut paciència i no he 
perdut la calma, aquí rau la veritable alegria, i també la veritable virtut i el bé 
de l’anima».

4. Oratio. 

4.1. La pregària. Podem dir que l’home és allò que prega, que val allò que pre-
ga. Preguntem-nos: com prego?. Com tinc cura de la meva oració? Prego amb 
un cor eclesial, obert a tothom? Prego com Jesucrist, amb la meva vida feta 
oblació per a la salvació dels homes?
4.2. La castedat. Preguntem-nos com vivim la castedat. La castedat és més que 
la continència. El motiu de l’elecció del celibat ha de ser l’amor. El cèlibe ele-
geix per amor i només per amor i renuncia per amor i només per amor. Cal que 
mirem Crist i com es comportar ell en aquest àmbit. Jesús elegeix ser cèlibe, ser 
cast. Demanem al Senyor que ens faci entendre el valor de la castedat viscuda 
per Crist. Demanem-li que sapiguem identificar-nos amb la seva vida de cèlibe 
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pel Regne del cel.
4.3. Amb una profunda humilitat. No deixem de pregar a Maria perquè ens sos-
tingui fidel en la nostra determinació de viure la castedat, el celibat, la fidelitat. 
Ella ens ajudarà sempre.
4.4. Amb caritat. L’amor és la prova que els cristians estimem Déu. Estimant ens 
fem creïbles. Aquest amor s’expressa a través de les tres grans accions de l’Es-
glésia: la proclamació de la Paraula, la celebració dels Sagraments i la Caritat.
4.5. Jesús va venir a servir. Nosaltres, els cristians, els que formem l’Església 
de Jesús, estem cridats a exercir el mateix ministeri de Jesús, el ministeri de 
rentar els peus, el ministeri de servir els germans. Així ens ho encomanà el 
Senyor: «Us he donat exemple, perquè també vosaltres feu com jo he fet amb 
vosaltres» (Jn 13,15). Hem de exercir el ministeri oberts a tots, amb el goig pel 
do de la vocació i del nostre ministeri.

5. Contemplatio. Ara tindrem un temps de pregària personal. Demanem que la pre-
sència del Senyor inundi el nostre cor i ens concedeixi la serenitat i la pau. Aban-
donem-nos a les seves mans de Pare, pensant en aquella pintura de Rembrandt, «El 
retorn del fill pròdig», amb aquella abraçada del Pare al fill que torna a casa, ab ique és 
acollit amb aquelles dues mans, una de trets masculins 8el poder del Pare) i una altra 
de trets femenins (la tendresa de la Mare). Deixem que el Pare de tota misericòrdia ens 
comuniqui el goig d’estimar i servir el Crist i de viure més intensament la fraternitat i 
la comunió amb tot el presbiteri diocesà.

Celebració penitencial

Després del temps de pregària personal, a la capella de la Casa d’Exercicis es va fer 
una celebració penitencial, amb la possibilitat —pels qui ho volguessin– de rebre el 
sagrament de la Reconciliació, que va presidir el Sr. Arquebisbe. Un segon opuscle, 
amb els cants, les lectures, les pregàries i un guió per a l’examen de consciència va 
facilitar la participació activa de tots.

S’inicià amb el cant d’entrada «Crist ens estima i ens ha rentat amb la seva sang. Es 
varen fer aquestes lectures: Isaïes 54, 5-10, Salm responsorial 50 i Evangeli de sant 
Joan 21, 15-19. El Sr. Arquebisbe, en una breu homilia, va recordar les paraules del 
profeta Natán al rei David recordant-li el seu pecat. I va concloure invitant a tots a la 
humilitat. «Tinguem la humilitat de reconèixer els nostres pecats i esforcem-nos en 
lliurar-nos confiadament a l’amor de Crist i al servei dels nostres germans».
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Es va fer després una pregària penitencial i tots els presents responien a cada petició 
«Senyor, vós que ho sabeu tot, ja sabeu que us estimo». Es deixà un temps per a la 
confessió i l’absolució individual dels assistents. I la celebració amb aquestes parau-
les: «Acabem la nostra celebració amb acció de gràcies per la misericòrdia rebuda, tot 
confiant que ella mateixa ens impulsarà a ser cada vegada més misericordiosos com el 
Pare del cel» i amb el cant del Magnificat. 

IX Jornada sobre Pastoral Educativa.
Va tenir com a tema general el de «Creats i cridats a estimar la Creació»

Promoguda per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) i per la Unió de 
Religiosos de Catalunya (URC), sota el lema «Creats i cridats a estimar la Creació», 
el divendres 4 i el dissabte 5 de març de 2016 va tenir lloc al Seminari Conciliar de 
Barcelona una nova i reeixida Jornada de Pastoral Educativa, que era ja la novena. En 
aquesta ocasió va comptar novament amb la secció «Visita didàctica guiada i interac-
tiva», que traslladà els mestres i professors a diferents espais de Barcelona: Fundació 
Servei Solidari, Catedral, temple de la Sagrada Família, església del Pi, Barcino-Mi-
graStudium, Fundació Joan Salvador Gavina i Sant Pau del Camp. La proposta va 
tenir una acceptació i acollida ben positives per part dels centenars de participants.

La jornada, a més a més, es va completar amb prop d’una desena de tallers, racons 
d’experiències, exposició d’editorials, ponències, una taula rodona i l’Eucaristia 
presidida per l’arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, en el que era el 
seu primer contacte institucional amb els educadors de les escoles cristianes.

Mons Omella va demanar als professos que fessin com un rector de poble, però a l’es-
cola: «Acompanyeu amb afecte i interès: és això el que saben fer els mestres». No ser 
només professionals de l’educació. Això és el que va demanar l’arquebisbe als professi-
onals de les escoles cristianes. Sobretot que estimin els alumnes, perquè «només s’evan-
gelitza des de l’amor». En l’homilia també va reconèixer que tenia poc per «ensenyar» 
als mestres. «Sou vosaltres els qui esteu en contacte amb l’escola. Però va voler compar-
tir la seva visió des de l’experiència que va tenir com a professor de religió en un centre 
públic d’Alcañiz. I va posar l’accent en l’acompanyament personal i en l’estimació a 
cada alumne. Una actitud que es concreta «preguntant-los com estan avui; que vegin que 
t’interesses per ells, i també deixant que els alumnes ens sorprenguin».
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També va dir que era conscient que en l’elecció de l’escola cristiana, «per a molts pa-
res pesa més l’elecció per la qualitat, que per la pastoral». Però va demanar confiança: 
«el que feu amb amor donarà fruit». I va convidar els docents a ser «mestres d’amor i 
d’alegria»., i també a resar: «reseu pels nens. I reseu per tenir encert en dir la paraula 
adequada a cada alumne». Com és habitual en l’homilia no hi va faltar el to planer i 
farcit d’anècdotes, com quan a ell de petit el renyaven la mestra i el capellà del poble: 
«No em van traumatitzar perquè ens estimaven».

El P. Enric Puig, S.J., secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, 
va agrair la presència de l’arquebisbe per primera vegada en un acte de la FECC I 
Mons. Omella va fer broma amb el que s’ha anat robant les primeres setmanes: «No 
sabia que a Barcelona hi havia tantes fundacions, ni que jo en presidia tantes. Si ho 
hagués sabut, li hauria dit al Papa que no venia». Tot seguit va afegir que això era 
una mostra de la vitalitat de l’Església a Barcelona i a Catalunya i que confiava en les 
persones que estan al capdavant d’aquestes institucions, com en el cas de la Fundació 
Escola Cristiana (FECC). 

La Jornada es va inaugurar el divendres 4 de març amb la ponència «De la Creació 
a la re-creació», a càrrec de la llicenciada i doctora en Teologia, Gna. Claustre Solé, 
professora de la FTC, i el dissabte 5 de març amb dues conferències. La primera 
titulada «La cura de la casa comuna: l’encíclica Laudato sí’ del papa Francesc. Com 
respondre a aquesta crida des de l’escola», a càrrec del P. Llorenç Puig, S.J., físic i 
teòleg de formació i delegat de la Companyia de Jesús a Catalunya. I la segona con-
ferència va estar a càrrec dl Sr. Carles Armengol, monitor, mestre, educador social 
i pedagog especialitzat en polítiques educatives i socials i antic secretari general 
adjunt de la FECC.

El P. Llorenç Puig va destacar que l’encíclica va més enllà d’una ecologia «de les 
floretes i dels animalets» i que conté una proposta antropològica, teològica i mística 
molt profunda. «El que proposa el papa Francesc és que hem de reconstruir les rela-
cions amb Déu, amb el proïsme i amb la Terra», i va remarcar que el text que demana 
«canviar la humanitat».

El pedagog Carles Armengol va explicar algunes de les concrecions que conté l’encí-
clica que es poden aplicar a les escoles. Des de la promoció del consum responsable 
o de la gestió ambiental dels centres, fins als petits gestos entre les persones que facin 
un món més habitable. En aquest sentit va demanar que «l’escola cristiana se senti 
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especialment interpel·lada per l’encíclica, perquè és un document que afecta tothom, 
no només els professors de religió». 

Els tallers, que van ser seguits amb motivació i notable participació, van incloure 
aquests set temes: «La Creació i l’actualització dels Manaments, a càrrec del Dr. Xa-
vier Morlans, professor de la FTC; «La Creació i l’art (iconografia, simbologia…)», a 
càrrec de Rosa Ribas; «La Creació i la contemplació, la pregària», a càrrec de Carmen 
Jalón; «La Creació i la lloança en la dansa», a càrrec de Carmina Mas; «La Creació 
i la cura de la casa comuna a través del cinema», a càrrec d’Assumpta Montserrat i 
Patrícia de la Viesca; «La Creació i Ramon Llull», a càrrec d’Òscar de la Cruz; «La 
Creació i… del Gènesi a l’aula», a càrrec de Juanjo Fernández, i «La Creació i la seva 
expressió musical», a càrrec de Raül Benítez. 

Celebració de la Missa Crismal. 
El Dimarts Sant, dia 22 de març de 2016, a les 11 hores, el Sr. Arquebisbe de Barcelo-
na, Mons. Joan Josep Omella, va presidir a la catedral la missa Crismal, una celebració 
en la que es beneïen els Sants Olis i que és expressiva de l’Església local i de la comu-
nió dels preveres, diaques, religiosos i religioses i fidels laics amb el seu bisbe. Varen 
concelebrar amb el Sr. Arquebisbe, l’arquebisbe emèrit, el cardenal Lluís Martínez 
Sistach; el bisbe auxiliar i Vicari general, Mons. Sebastià Taltavull; el bisbe Joan Go-
dayol, bisbe emèrit d’Ayaviri (Perú), i 250 preveres, amb l’assistència de 25 diaques.

«Les trobades als arxiprestats deixen percebre que tenim un bon clergat», va dir el Sr. 
Arquebisbe en l’homilia, el text de la qual es publica a la secció del Prelat en aquest 
mateix número del BAB.

En aquesta celebració és tradicional donar gràcies a Déu pels preveres i diaques que 
celebren el 50è o el 25è aniversari de la seva ordenació. Aquest any foren els següents:

Noces d’or presbiterals, 1966-2016

Mn. Víctor Castany Felip; P. Agustí Castelló Castelló, CMF; P. Pere Codina Mas, 
CMF; P. Josep Lluís Ecaz Donazar, SDB; Mn. Joan Masnou Cornet; Mn. Alfre4 Ma-
tas Pericé; P. Ramon Novell Carné, Sch. P.; P. Lluís Recolons d’Arquer, SJ; P. Josep 
Sugrañes Moliné, SJ.
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Noces d’argent presbiterals, 1991-2016 

Mn. Joan Costa Bou; Mn. Manuel Martínez Maqueda; Mn. Pere; Montagut Piquet; 
Mn. Saturnino Rodríguez Rodríguez; Mn. Josep M. Turull Garriga; Mn. Josep M. 
Vendrell Madrid.

Paraules de Mn. Josep M. Turull

En nom de tots ells, Mn. Josep M. Turull, canonge de la catedral i rector del Seminari 
Conciliar de la nostra diòcesi, va renunciar les següents paraules:

«A l’hora de pronunciar aquestes paraules en nom dels preveres que celebrem els 25 
i 50 anys d’ordenació, vull fer meves, i nostres, les paraules que el papa Francesc 
acostuma a dir que són les fonamentals en una família: «Gràcies, perdó i si us plau.» 
Al capdavall, l’Església som la gran família dels fills de Déu i, en ella, els preveres 
estem cridats a viure una fraternitat ben estreta.

1. Gràcies

—Primer de tot, «gràcies»!
—Gràcies a Déu per la vida que ens ha donat i per haver mirat la nostra petitesa. Per 
haver-nos cridat a aquest servei del presbiteri diocesà.
—Gràcies a l’Església, en la qual hem estat engendrats a la fe, i al servei de la qual 
hem estat cridats i ordenats. Gràcies a ella per haver verificat la nostra vocació i per 
haver-la acollit.
—Gràcies a tots els qui ens han fet el que som: bisbes, preveres, laics, religiosos… La 
seva aportació, la vostra aportació ha estat fonamental per poder ser avui aquí, i ser-hi 
tal com hi som.
—Gràcies al món i al temps que ens ha tocat viure, ben especial i complex, però ben ple 
d’oportunitats i reptes que ens han estimulat la creativitat al servei del Regne de Déu.
—Gràcies per aquests 50 i 25 anys de ser ministres de la misericòrdia de Déu.

2. Perdó

—En segon lloc, «perdó.»
—Perdó perquè no sempre hem donat per tot el que hem rebut.
—Perdó perquè no sempre hem estat els testimonis valents de l’Evangeli que l’Esglé-
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sia i el món esperaven.
—Perdó perquè no sempre hem sabut llegir els signes dels temps que ens han tocat viure.
—Perdó perquè no sempre hem fet com el bon pastor respecte de les ovelles, tant les 
perdudes com les que no ho estan.
—Perdó perquè no sempre hem perdonat de cor i no sempre hem estat prou generosos 
a l’hora d’oferir aquest perdó.
—Perdó perquè no hem sabut donar gràcies sempre que calia i perquè no sempre hem 
fet les coses demanant-ho siusplau.

3. Siusplau

—I, finalment, «si us plau.»
—Si us plau, no deixeu de pregar per nosaltres!
—Si us plau, no deixeu d’ajudar-nos amb el vostre consell i de corregir-nos amb la 
vostra estimació!
—Si us plau, continueu essent instruments per tal que el Senyor continuï cridant i 
desvetllant noves vocacions al presbiteri diocesà!
—Si us plau, Senyor, no deixeu que ens apartem mai de Vós, ni de la vostra Església, 
ni de la nostra vocació!

Ens diu el papa que, quan en una família es fan servir sincerament aquestes tres parau-
les, llavors hi ha pau i alegria.

Que aquesta pau i aquesta alegria siguin el regal per a nosaltres i per a vosaltres amb 
motiu d’aquest aniversari d’ordenació.»

Després de la celebració de la Missa Crismal, com és costum, els bisbes, els preveres 
i els diaques varen compartir amb els seminaristes, al menjador del Seminari, un àpat 
fratern i d’amistat.

Activitats pastorals del Sr. Arquebisbe 
Joan Josep Omella 

Els dies 1, 2, 3 i 4 de març el Sr. Arquebisbe visità els arxiprestats Vilapicina, Vall 
d’Hebron, la Torrassa-Collblanc i Badalona-Sud, Sant Adrià respectivament.
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El dilluns dia 7 a les 11h, va presidir la reunió del Consell Episcopal, al Palau Episcopal.

El dimarts dia 8, a les 10.30h. va dirigir els recessos de Quaresma per a preveres i 
diaques de les zones pastorals 1, 2 i 3, a la Casa d’Exercicis de Sant Ignasi de Sarrià, 
i el dijous dia 10 per a les zones 5 i 6 restants a la Casa d’espiritualitat Maria Imma-
culada, de Tiana.

El dimecres dia 9, a les 19.30h., presidí una eucaristia amb motiu de la fe4sta de Sant 
Josep, amb tots els seminaristes de Catalunya, al Seminari Conciliar de Barcelona.

Els dies 9 i 11 visità els arxiprestats de Sants-La Marina i l’Hospitalet de Llobregat, 
respectivament.

El dissabte dia 12, a les 12h., participà en la cerimònia de l’ordenació episcopal de 
Mons. Juan Carlos Elizalde com a nou bisbe de Vitoria, a la catedral de Vitoria.

El dilluns dia 14, de les 11 a les 14h.,prsidí la reunió del Consell Episcopal al Palau 
Episcopal.

El dimarts dia 15 visità l’arxiprestat de la catedral, reunint-se amb els preveres i dia-
ques a la parròquia de Santa Anna.

El dimecres 16 de març de les 11.30 a les 16h, va visitar l’arxiprestat de Sant Andreu, 
reunint-se amb els preveres i diaques.

El dijous 17 de març va participar en la reunió ordinària de la Congregació dels Bis-
bes, al Vaticà.

El divendres dia 18 de març va visitar l’arxiprestat de la Puríssima Concepció, reunint-se 
amb els preveres i diaques de dit arxiprestat a la basílica de la Puríssima Concepció.

El dissabte 19 de març, de les 11 a les 12.30h., presidí la celebració de l’eucaristia a la 
parròquia de Sant Josep de Badalona, amb motiu de la festa patronal 
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Inauguració de la remodelació del dipòsit 
de llibres de la Biblioteca Episcopal del 

Seminari de Barcelona
El dia 16 de març de 2016, a les 12.15 hores, a la seu de la Biblioteca Pública Epis-
copal del Seminari de Barcelona (BPEB) va tenir lloc l’acte de la inauguració de les 
obres de remodelació del dipòsit de llibres d’aquesta biblioteca. Va presidir l’acte el 
cardenal arquebisbe emèrit, Dr. Lluís Martínez Sistach, al qual el nou Arquebisbe li 
va demanar que presidís aquest acte en atenció al fet que les obres es varen fer essent 
el Dr. Martínez Sistach arquebisbe de Barcelona. Hi varen assistir Xavier Trias, exal-
calde de Barcelona; el Sr. Ignasi Garcia Clavel, ex comissionat per assumptes religi-
osos de l’Ajuntament de Barcelona; el rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, Dr. 
Armand Puig; els degans de la FTC, Dr. Joan Planellas; de la FFC, Dr. Jaume Aymar, 
i el vicedegà de la Facultat Antoni Gaudí, Dr. Joaquim Blas, així com el rector del 
Seminari, Mn. Josep M. Turull, i un nombrós públic de professors i alumnes de les 
diverses facultats.

Primer parlà, el Dr. Josep M. Martí Bonet, director de la BPEB, que va fer la història 
d’aquesta institució, que no és prou coneguda. Publiquem el text de les seves paraules. 

«La Biblioteca Pública Episcopal del Seminari és la biblioteca més antiga de la ciutat. 
Roman viva, i molt viva, des del 1775, és a dir que ja té 241 anys d’història.

«El bisbe de Barcelona Josep Climent fou el gran promotor de la fusió entre la Bi-
blioteca de la Companyia de Jesús i les biblioteques Episcopal i la del Seminari. Va 
ser necessari, però, un decret del rei Carles III per fer pública l’antiga biblioteca dels 
Jesuïtes a la Rambla de Barcelona, al costat de l’església de Betlem i del col·legi de 
Cordelles, església que després de la vergonyosa expulsió (l’any 1767) passà a la Mi-
tra. El dia 3 de març de 1775 per manament del Rei Carles III es procedí al nomena-
ment del nou bibliotecari. Després d’algunes dubitacions l’elegit fou el sacerdot Fèlix 
Amat i de Palau, home molt erudit però contrari als jesuïtes i favorable als jansenistes. 
Romangué 10 anys en el càrrec, cobrant una quantitat que en aquell temps era impor-
tant: unes 13 pessetes, quantitat que encara continua cobrant l’actual director sense 
cap augment. L’any 1785 marxà a Tarragona, on començaria una prestigiosa carrera 
fins arribar a ser arquebisbe titular de Palmira. La nova biblioteca fusionada tenia uns 
10.000 llibres, i els que provenien de la Companyia eren el 75%.
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«Quan Fèlix Amat marxà a Tarragona fou substituït (després de tres eventuals) pel 
seu nebot Ignasi Torres Amat. I a ell se li deu la «Biblioteca Auctores Nostri», que 
pretenia acumular dins la biblioteca els llibres dels autors catalans fent possible un 
diccionari d’ells i a l’ensems un lloc propici per reunir-se alguns personatges de la 
renaixença catalana. El mateix es volgué fer col·leccionant les monedes catalanes 
a través del temps i els fòssils. Això provocà la creació del Museu de Geologia del 
Seminari de Barcelona.

«Podríem anar explicant els fets més importants del segle XIX, però sols citaré que el 
bisbe de Barcelona Pau Sitjar establí un reglament intern el 27 d’agost de 1816. Cal 
també remarcar que quan el Seminari es traslladà al carrer Diputació hi havia moltes 
crítiques perquè els llibres de la biblioteca romangueren embalats en els soterranis del 
seminari durant molts anys fins que el bisbe cardenal Casañas, que tant estimava el 
seu seminari, va fer instal·lar-la en la segona planta, com ara està instal·lada.

«I arribà el 1936. Ens diu Frederic Marés que ell va presenciar la bogeria d’aquells 
revoltosos incontrolats. Aquests anaren en primer lloc a la cuina, i d’allà s’endugueren 
tot el menjar que trobaren, àdhuc un sac de cigrons que es va trencar en pujar l’escala 
principal que anava a la Biblioteca, i això impedia l’accés a ella. Però al final arribaren 
a una dependència de la mateixa (la direcció actual de filosofia), i allà començaren a 
cremar els llibres del Dr. Barraquer Los religiosos en Catalunya. Buscaven tresors 
darrera les prestatgeries. Ho tiraven tot a terra, fins que vingué la Generalitat: Duran i 
Sampere i el Sr. Josep Buch; s’avisà a la Biblioteca Nacional de Catalunya que envià 
uns camions i a través de les finestres que donaven al carrer Diputació es pogueren 
salvar tots els llibres. Els llibres romangueren a la Biblioteca Nacional i tornaren quasi 
tots després de la guerra.

«Fins l’any 1965 els llibres romangueren en la part inferior de l’edifici que dóna al 
carrer Balmes i Diputació, gràcies al Dr. Àngel Fàbrega. I el 1972 començà la meva 
gran aventura. Tothom em demanava quins llibres tenia a la biblioteca i òbviament 
sols podíem donar raó d’uns 8.000 que teníem catalogats. Després inventarem un 
procediment molt ràpid: microfilmar la portada, i així en pocs mesos tinguérem conei-
xement dels milers de llibres que teníem.

«Manifestàvem que la sala de lectura havia de ser instal·lada en el claustre, i una i al-
tra vegada el permís ens era denegat, fins que gràcies a Mn. Turull això es féu realitat 
l’any 2011, i també es renovà tot els dipòsit que hem inaugurat aquest any. 
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«Capítol a part es mereixeria la modernització dins el marc de les tecnologies actuals. 
Gran èxit.

«Cal donar les gràcies especialment al Seminari i a les tres entitats que actualment 
formen la Junta: la Facultat de Teologia, la Facultat de Filosofia i l’ISCREB i per 
suposat el mateix Seminari. Ultra aquestes entitats, també s’han rebut subvencions de 
l’Ajuntament, la Diputació i la Generalitat. A tots ells moltíssimes gràcies!»

Mn. Josep M. Turull, rector del Seminari i president de la Junta de la BPEB, va expli-
car amb detall el que s’havia fet i va dir que aquesta remodelació calia situar-la en el 
conjunt del pla global aprovat per a tot l’edifici del Seminari i que el seu objectiu era 
posar-lo al servei de l’Església i de les seves institucions. Donà les gràcies a les per-
sones i institucions que havien col·laborat, i en primer lloc al cardenal Lluís Martínez 
Sistach i també al Srs. Xavier Trias i Ignasi Garcia Clavel, així com a l’arquitecte i als 
treballadors que han realitzat les obres, per poder complir les actuals normes de segu-
retat. I no va oblidar donar les gràcies a l’equip de la BPEB. «Volem oferir un servei 
des d’aquesta biblioteca que té des de la seva fundació una vocació clarament pública, 
com ha explicat el Dr. Martí Bonet. És una manifestació de la voluntat de l’Església 
d’obrir-se a la ciutat i el món de la universitat i de la cultura», va dir finalment Mn. 
Josep M. Turull.

El Sr. Cardenal va pronunciar unes paraules posant en relleu el valor d’aquesta remo-
delació com un servei a la cultura i a la nostra societat. «És molt important tenir cura 
de les idees, perquè les idees porten a l’acció per al foment del bé comú dels pobles. 
És molt important que fem tot el que puguem en el camp de la cultura», va remarcar 
el Sr. Cardenal. I va procedir a la benedicció de les noves instal·lacions.
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Informació

Ramon Llull està viu.
Article amb motiu del setè centenari de la mort de Ramon Llull a càrrec de l’escrip-
tor portuguès, Gabriel Magalhaes, publicat a La Vanguardia el 4 de març de 2016.

Al cel amagat de la meva vida gaudeixo ara del centelleig d’una constel·lació forma-
da per brillants estrelles de l’espiritualitat catalana. Era una cosa que no m’esperava. 
Fa uns anys, Catalunya i, en concret, Barcelona em semblaven massa riques, massa 
postmodernes perquè en elles hi hagués llampecs transcendentals. Però sí que n’hi ha, 
i nombrosos. Tot comença per l’estrella polar del monestir de Montserrat. No obstant 
això, a aquest fulgor s’afegeixen altres resplendors: associacions, centres d’ensenya-
ment, mitjans de comunicació. Sobretot persones: moltes persones i molt actives.

Quan vaig visitar el Museu Nacional d’Art de Catalunya, em vaig adonar que

això venia de lluny. Aquelles figures romàniques amb mirada de llacuna serena entonaven 
un càntic gregorià fantasmal els ressons eteris del qual encara es poden  escoltar en l’actua-
litat. Entre aquestes hipnòtiques imatges medievals i la grandiosa pirotècnia arquitectònica 
de la Sagrada  Família hi ha un rumb de llum que no cessa. De fet, Barcelona pot presenciar 
avui dia la construcció d’un temple enlluernador que s’erigeix a un ritme pausat de catedral 
gò tica: una cosa excepcional, potser única, a l’Europa contemporània.

El meu últim descobriment en l’àmbit de la metafísica catalana ha estat l’obra d’aquest 
gran poeta, eminent professor i ciutadà compromès que és David Jou. Va ser una 
sorpresa més en un rosari de sorpreses. El vaig conèixer en aquest rusc de constants 
iniciatives que és la Fundació Joan Maragall, l’orquestra de patrons de la qual dirigeix 
la batuta eficaç i inquieta de Josep Carbonell. I els assajos, els poemaris d’aquest 
científic, m’han obligat a organitzar les meves idees sobre els trets de l’espiritualitat 
mil·lenària que hi ha a Catalunya.

En primer lloc, crida l’atenció el fet que la fe catalana gairebé sempre tendeixi cap a 
grans visions del món i del cosmos, com passa a l’obra de Jou. No es tracta, doncs, 
d’una creença provinciana, enclosa entre les quatre parets dels seus ritus i costums, 
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sinó d’una manera de recórrer la Via Làctia. Quan un català té fe, els ulls se li omplen 
d’amplis panorames i, al final, acaba subjectant l’univers sencer a la seva mà, com li 
passa a la Marededéu montserratina.

D’altra banda, l’espiritualitat dels catalans acostuma a ser il·lustrada. Esclar que això 
passa en altres zones d’Europa, però també hi ha qui planteja una fe de la sen zillesa: 
una línia que valora la puresa de la ignorància. A Catalunya, les coses no solen passar 
així. Un entra al museu de Mont serrat convençut que l’esperen calzes antics o casulles 
una mica arnoses, i surt enlluernat per aquella admirable col·lecció d’art. El mateix 
passa amb David Jou: a la seva obra, la cultura i la creença mútuament s’ali menten.

A més, gairebé sempre la transcendència catalana es transforma en acció social con-
creta. No es tracta d’una religiositat conformista, parada en el temps, sinó d’una vi-
vència que comporta processos que aporten alguna cosa a la felicitat col·lectiva. Per 
això, quan llegim L’avinguda, un bonic llibre de tons cívics, veiem el místic David Jou 
precipitat al terra dels problemes actuals de Catalunya. Fins i tot Montserrat, aparent-
ment tan distant del món, es connecta amb la societat catalana a través d’una infinitat 
de vasos capil·lars pels quals circula la sang viva dels problemes quotidians.

Finalment, el català tendeix a ser seriós, rigorós en les seves pràctiques espirituals. No 
massa emocional, com al sud d’Espanya o a Itàlia, sinó exacte i minuciós. La creença 
catalana és una cosa pulcra: límpida i continguda. Això es pot veure en la sobrietat

de la poesia de Jou o en l’exactitud dels gestos dels monjos montserratins. També és 
possible comprovar-ho en la correspondència entre la doctora Magda Heras i el pare Ig-
nasi Fossas, un llibre commovedor sobre la llum dels salms davant la foscor de la mort.

El curiós és que, disposant d’una tradició espiritual pròpia tan interessant, l’es-
querra catalana de vegades es llanci sobre aquesta dimensió de la creença cla-
vant-li dentades que, sincerament, semblen cosa de lleó hispànic. Diguem que la 
progressia no és capaç d’entendre l’oportunitat de diàleg que té davant seu. I tam-
poc no s’adona que, fins al moment, la cultura catalana ha aportat al món sobretot 
àmplies visions espirituals: per exemple, les d’aquest mallorquí genial que va ser 
Llull, les del prodigiós Gaudí o, fins i tot, els enginyosos deliris de metafísica 
comercial típics de Salvador Dalí. Si Catalunya articulés la seva fam de futur amb 
els seus vells sabors espirituals seria, en el seu conjunt, una enorme Sagrada Fa-
mília per tots admirada. L’any en què se celebra el setè centenari de la seva mort, 



BAB 156 (2016) - març [73] 213

un descobreix que, en realitat, Ramon Llull continua viu. Viu en tantes persones 
que continuen avui la seva aventura. I aquesta aventura és horitzó de futur, i no 
simple memòria passada.

El Sr. Arquebisbe assistí a un concert de Gòspel a 
la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol.
El passat 3 de març, la Residència Sacerdotal va viure un esdeveniment poc freqüent: 
un concert de Gòspel, ambientat en el temps de Quaresma. Per això, el lema del con-
cert fou «cants d’esclavitud. Cants de llibertat». Va promoure el concert un dels pre-
veres residents, Mn. Francesc Malgosa, que el dia següent, 4 de març, celebrava el 65è 
aniversari de la seva ordenació presbiteral. Mn. Malgosa va fundar, juntament amb 
Mn. Joan E. Jarque el setmanari Catalunya Cristiana. Nombroses persones vincula-
des al ministeri presbiteral de Mn. Malgosa el varen acompanyar-lo en aquest acte 
alhora artístic i espiritual, pel missatge de les peces interpretades pel «The Gourmets 
Vocal Quartet».

Gràcies a la especial invitació que li va fer arribar Mn. Malgosa, el concert va comp-
tar amb un invitat especial, el nou arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Ome-
lla, que va arribar a la Residència acompanyat del Bisbe auxiliar, Mons. Sebastià 
Taltavull. A la seva arribada, fou rebut per Mn. Francesc Raventós, Mn. Lluís Bonet 
Riera, Mn. Francesc Malgosa i altres preveres de la casa. L’Arquebisbe, al final del 
concert, emocionat per la bellesa dels cants escoltats, va donar les gràcies al Quartet 
que els havia interpretat i va dir que «em sembla que es pot dir que això que ens 
han ofert ha estat un veritable recés de Quaresma». «És admirable –va afegir– que 
aquella població afroamericana, enmig dels problemes que patien, visqués amb pro-
funditat la fe i l’esperança. Aquesta música ens diu que també nosaltres, enmig dels 
problemes que puguem tenir, també hem de viure la fe i l’esperança cristianes. Dono 
novament les gràcies a aquest Quartet per aquest missatge que ens ha donat a tots. 
Estic segur que el missatge d’aquests cants ha penetrat profundament en l’esperit 
d’aquest auditori, format per bons sacerdots i per bons amics. Penseu que, com a 
bisbe, és un goig poder treballar amb una comunitat cristiana com aquesta».

«The Gourmets Vocal Quartet» és un conjunt especialitzat en la interpretació de mú-
sica gòspel. Està format per Alex Delgado, com a tenir primer; Jordi Vallespí, com a 
tenir segon; Javier Canales, com a baríton, i Abel Garcia, com a baix.
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El gòspel (de l’anglés gospel: evangeli) és un estil musical d’origen religiós originat 
al començament del segle XX als Estats Units entre la població afroamericana, que 
es caracteritza per polifonies i síncopes. El mot anglès és una evolució de godspell, 
que es pot interpretar com a «bona notícia» (de good spell, que lliga amb l’etimologia 
clàssica del mot evangeli o com a història, notícia de Déu (de God spell).

En unes breus paraules inicials del concert, Mn. Francesc Malgosa va va dir que, si la 
Quaresma és un temps per preparar la celebració de la Pasqua, els cants que s’inter-
pretarien, nascuts entre els esclaus que treballaven en les plantacions de cotó del sud 
dels EEUU, reafirmaven l’esperança en la salvació i la llibertat. També va expressar 
el goig de tenir a la Residència «el nostre bisbe Joan Josep, perquè, encara que a la 
casa hi residim sacerdots jubilats, ens sentim membres del presbiteri diocesà i ens plau 
acollir avui al que és el nostre bisbe».

El Quartet va interpretar el programa següent:

1. Leaning.
2. Down by.
3. Roll Jordan.
4. Moses.
5. Swing Down.
6. Take.
7. Sometimes.
8. Jesus.
9. Mary.
10. Joshua.
11. City.
12. Best.
13. Old Time.

Unes breus presentacions del tenor baix, Abel Gracia, varen remarcar la circumstància 
vital d’esclavitud en què varen néixer els cants interpretats i la seva inspiració bíblica. 
Aquesta circumstància va fer que el concert tingués un profund to espiritual, sobretot 
les peces dedicades a Jesús i a Maria («Maria va tenir un nen»), i altres figures bíbli-
ques com Moisès i Josué. Els nombrosos assistents varen agrair al Quartet la qualitat 
de les seves interpretacions i els varen acomiadar amb una agraïda interpretació es-
pontània de «L’hora dels adéus».
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El Dr. Joaquim Blas, nomenat vicedegà de la Fa-
cultat Antoni Gaudí.
Barcelona, 1 de març de 2016.– El Gran Canceller de l’Ateneu Universitari Sant Pa-
cià, Mons. Joan Josep Omella, ha nomenat el Dr. Joaquim Blas i Pastor, prevere de la 
diòcesi de Lleida, com a nou vicedegà de la Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arque-
ologia i Arts Cristianes (FHEAG), de la qual n’és degà el Dr. David Abadias i Aurín.

El Dr. Joaquim Blas i Pastor (Calp, Alacant; 17 de febrer de 1970) va cursar el 
batxillerat en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya, es va llicenciar en 
Teologia –especialitat Patrística– per la Facultat de Teologia de la Universitat San 
Dámaso (Madrid) i posteriorment va obtenir el doctorat per la mateixa Universitat 
amb la tesi: «Salus carnis: hermenéutica de las imágenes conviviales en la teología 
de Ireneo de Lyon» (UESD, 2014). Ha participat com a ponent a diferents congressos, 
amb aportacions sobre la teologia de Ireneu de Lió, el gnosticisme i els orígens del 
cristianisme, sobretot en la Facultat de Filologia Cristiana i Clàssica San Justino de la 
Universitat San Dámaso.

És professor ordinari d’Història de l’Església a la Facultat Antoni Gaudí d’Història, 
Arqueologia i Arts Cristianes i professor de patrologia a l’Institut de Recerca i Estudis 
Religiosos de Lleida (IREL). Actualment també imparteix un curs d’especialització a 
la Facultat de Teologia de Catalunya sobre Bíblia i Pares de l’Església.

Ordenat prevere a Lleida, el 10 de setembre de 2006, Mn. Joaquim Blas és rector de 
les parròquies de la Mare de Déu de la Mercè, a Almacelles (Segrià), i de l’Assumpció 
de Maria, a Sucs (Segrià). És membre del consell presbiteral de la diòcesi de Lleida.

El Dr. Joaquim Blas, que agraeix «a l’Església la seva confiança» pel nomenament, 
que considera «un do», demana a Déu «la força per rectificar cada cop que no exercei-
xi el càrrec amb fidelitat i humilitat». «Fidelitat –de fides, fe–, perquè he de creure en 
aquest projecte universitari, i humilitat –d’humus, terra–, perquè he de fer-ho tocant 
de peus a terra», ha afirmat.

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 segon curs de Grau i han 
activat el Màster en Història i Patrimoni Cultural de l’Església (en conveni amb la 
URL), segueixen els criteris de la Santa Seu i, paral·lelament, els del sistema educatiu 
de Bolonya. El currículum inclou un primer cicle o Grau de tres anys, un segon cicle 
o màster de dos –d’especialització en història de l’Església, arqueologia i art, i patri-
moni de l’Església–, i un tercer cicle o doctorat. Hi ha dos departaments: el d’Història 
de l’Església i el d’Arqueologia i Art Cristià.

El curs vinent (2016-2017), la Facultat Antoni Gaudí impartirà el primer Diploma de Mú-
sica Sacra de Catalunya, en col·laboració amb l’Abadia de Montserrat.

L’ONCE difon un llibre de Mn. Josep M. Alimbau.

L’Organització Nacional per a Cecs d’Espanya (ONCE), en el seu Servei Bibliogràfic, 
on només editen llibres de la literatura universal i best-sellers d’arreu del món, ha es-
collit el llibre Palabras para el silencio, del prevere Mn. Josep M. Alimbau Argila, lli-
cenciat en Teologia i medalla de plata de l’Institut de Teologia Espiritual de Barcelona.

De l’obra se n’han fet 20 edicions en castellà amb un tiratge de 62.000 exemplars 
venuts a Espanya. També s’ha editat al Brasil, a Mèxic, al Canadà (traduït al francès i 
a l’anglès) i a Rússia (traduït al rus). Així mateix, s’ha publicat en català, amb 8 edi-
cions i 20.000 llibres venuts a casa nostra.

El CD amb el llibre parlat Palabras para el silencio va adreçat als invidents; si es 
pertany a l’ONCE es pot adquirir per un euro. El CD té una durada de sis hores i disset 
minuts. Tant el llibre com el CD intenten ser una ajuda per a la vida espiritual. Per 
viure millor i donar sentit a tots els moments de la nostra existència. 
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Més materials litúrgics per a l’Any 
de la Misericòrdia.
Durant el mes de març va aparèixer el número 1 del suplement del «Full Dominical» 
de l’arquebisbat que està dedicat a l’Any Sant de la Misericòrdia. Porta com a títol 
general el de «Any de la Misericòrdia» i en té cura la jove periodista Itziar Bravo, de 
la Delegació de Mitjans de Comunicació Social.

Aquesta publicació és quinzenal i està prevista per a tot l’Any Sant i apareixerà el se-
gon i el quart diumenge de cada mes fins al 20 de novembre de 2016, data de cloenda 
del Jubileu. Aquest suplement té vuit pàgines i es reparteix de forma gratuïta a les 
parròquies, perquè és finançada amb els anuncis publicitaris que inclou en les seves 
pàgines.

En el número 1, a la primera pàgina, es publica un article de Itziar Bravo i tres frag-
ments doctrinals sobre el Jubileu: del papa Francesc, de l’arquebisbe Joan Josep Ome-
lla i del bisbe auxiliar, Sebastià Taltavull.

A la segona pàgina publica una explicació d’una de les 14 obres de misericòrdia, 
que el Papa vol potenciar durant tot el Jubileu. La tercera pàgina inclou un repor-
tatge en el que s’explica com unes persones promouen una iniciativa en aplicació 
de l’obra de misericòrdia escollida per a cada número del suplement. A la quarta 
pàgina es publica l’article d’un expert en teologia i en pastoral, en aquest cas un text 
del Dr. Salvador Pié, sobre «La Indulgència en el Any Sant jubilar de la misericòr-
dia». La cinquena pàgina es dedica a testimonis sobre l’exercici de la misericòrdia; 
i en aquest primer número es presenta el testimoni de «Santa Faustina Kowalska i 
l’alegria d’anunciar la misericòrdia». La sisena pàgina inclou textos seleccionats 
de pregària, en sintonia amb el jubileu; en aquest primer número publica els textos 
d’un «Via crucis de la misericòrdia», amb un pensaments del papa Francesc per a 
cada una de les estacions.

I les pàgines setena i vuitena inclouen recomanacions de llibres, una secció d’agenda 
sobre actes relacionats amb el jubileu, així com notes històriques sobre els anys sants 
celebrats fins ara. En el primer número inclou un text de Mn. Joan Galtés, autor del 
llibre Els jubileus en la història de l’Església (1300-2000). 
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