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Celebració del IV Congrés Litúrgic
de Montserrat

Presidència de l’acte inaugural del 4rt Congrés Litúrgic de Montserrat, acte celebrat 
a l’aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona

El 4t Congrés Litúrgic de Montserrat es va cloure al monestir amb unes vespres 
presidides pel pare Abat i amb la intervenció de l’escolania
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Celebració del IV Congrés Litúrgic de Montserrat 
1. Crònica de la Celebració del IV Congrés Litúrgic de Montserrat.

Durant tres dies es va fer un treball intens de reflexió sobre els fonaments i la pràc-
tica de l’acció litúrgica, analitzada en el context històric i en els moments actuals

Durant els dies 16, 17 i 18 d’abril de 2015 es va celebrar el IV Congrés Litúrgic 
de Montserrat. Convocat per la Conferència Episcopal Tarraconense i el P. Abat de 
Montserrat, amb la col·laboració de l’Abadia de Montserrat, de la Facultat de Teolo-
gia de Catalunya (FTC), l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (ISLB), el Centre 
de Pastoral Litúrgica (CPL) i de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia de la CET 
(CIL), aquests tres dies varen suposar un moment de reflexió sobre els fonaments i la 
pràctica de l’acció litúrgica, analitzada en el context i els moments actuals.

Els coordinadors del IV Congrés foren el Dr. Armand Puig i Tàrrech, degà-president de 
la FTC (Barcelona); el Dr. Jordi A. Piqué, OSB, president del PIL (Roma), monjo de 
Montserrat; el Dr. Jaume González Padrós, director del ISLB (FTC), (Barcelona); el Dr. 
Jaume Fontbona, president del CPL (Barcelona) i Mn. Joan Baburés, membre de la CIL.

Les dues primeres jornades es varen celebrar a Barcelona, a la seu de la Facultat de 
Teologia de Catalunya, i la darrera a Montserrat. Un dels accents del Congrés fou 
la dimensió commemorativa del camí recorregut en el darrer segle, ara que es com-
pleixen cent anys del primer congrés, celebrat a Montserrat el juliol de 1915, al qual 
van assistir dues mil persones. La segona i la tercera edició també es van celebrar a 
Montserrat. I és que Montserrat, i Catalunya en general, és un país on la litúrgia de 
l’Església sempre s’ha viscut amb una cura especial.
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L’embranzida del I Congrés Litúrgic de Montserrat va comportar la pràctica d’una 
litúrgia fidel a la romanitat –un dels segells indiscutibles de l’Església catalana-, el 
foment de l’espiritualitat i la pietat litúrgiques i sacramentals i la proposta d’una par-
ticipació activa dels fidels en l’acció litúrgica. Aquests principis van modelar els dos 
següents congressos, el de 1965 i el de 1990.

El II Congrés Litúrgic (1965) va ser la confirmació de la línia iniciada l’any 1915, ara 
substantivada pel Concili Vaticà II i la Constitució Sacrosanctum Concilium. El fruit 
més vistent del segon Congrés, que va comptar amb set seccions d’estudi, va ser la 
fundació de la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics (1969), filial de l’Institut d’Estudis 
Catalans. Uns quants anys abans (1958), i com a fruit de l’esponerós moviment litúrgic 
català, s’havia creat a Barcelona el Centre de Pastoral Litúrgica. L’any 1990, als setan-
ta-cinc anys del primer, es va convocar el III Congrés Litúrgic de Montserrat. Aquest 
congrés va comptar amb nou seccions d’estudi i va estar centrat en dos temes: la litúrgia, 
al cor de la vida cristiana i, en segon lloc, balanç i perspectives de la reforma litúrgica a 
Catalunya. Un fruit anticipat d’aquest tercer Congrés va ser la constitució de l’Institut 
Superior de Litúrgia de Barcelona (1986), dins la Facultat de Teologia de Catalunya, 
sota l’impuls d’un gran liturgista: el Dr. Pere Tena, que seria sotssecretari de la Congre-
gació per al Culte Diví i els Sagraments i bisbe auxiliar de Barcelona.

El IV Congrés Litúrgic de Montserrat va comptar amb un format modest (el programa 
es podia trobar a http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/congresliturgic2015.
pdf), però amb els mateixos propòsits que van animar els anteriors. Fou un bon mo-
ment per recordar que els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense van es-
criure, un any després del tercer, la seva comunicació pastoral «La litúrgia, font de 
la vida espiritual», que insistia a considerar la litúrgia com a obra de l’Esperit Sant. 
I acabava amb aquestes paraules: «El nostre objectiu programàtic per a aquesta etapa 
d’aplicació del Congrés el podem resumir en allò que l’Església demana al Senyor 
en el I Diumenge de Quaresma: ‘Progressar en el coneixement del misteri de Crist i 
viure en conformitat amb Ell’. Els bisbes de Catalunya tenim la il·lusió fonamentada 
i l’esperança ferma que les nostres diòcesis trobaran camins per enfortir la vida de la 
litúrgia». Un ideal vàlid avui, com ho va ser fa cent anys.

Acte inaugural del Congrés el 16 d’abril

A l’acte d’inauguració del IV Congrés Litúrgic de Montserrat, que tingué lloc el dijous 
16 d’abril a les 17.30h, a l’aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona (Diputació, 
231. Barcelona), hi prengueren part, per aquest ordre d’intervenció: el Dr. Armand Puig, 
degà de la Facultat de Teologia de Catalunya; el P. Abat de Montserrat, Josep M. Soler; 
l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives; l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol; i el 
cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach. Tots ells ocuparen la presidència, acom-
panyats també del Dr. Joan Planellas, vicedegà de la Facultat de Teologia de Catalunya. 
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El nostre Cardenal Arquebisbe dirigí la pregària inicial de tots els treballs demanant 
l’auxili de Déu i la llum de l’Esperit Sant.

Després parlà el Dr. Armand Puig, que recordà les circumstàncies que portaren al 
Congrés Litúrgic de Montserrat, celebrat del 5 al 10 de juliol de l’any 1915 amb 
dos mil participants, «quan en l’actual som dos-cents- va dir -, però volem fer 
un Congrés que no sigui un mer record nostàlgic del passat». També va fer una 
presentació de les ponències, conferències i taules rodones del Congrés.

El Pare Abat parlà seguidament per situar en el seu context el Congrés de 1915, 
que es va fer amb una gran sintonia amb el moviment litúrgic europeu i va sig-
nificar la introducció de l’esperit d’aquest moviment a Catalunya i a la resta de 
l’Estat. Va indicar com a constant dels congressos anteriors aquestes quatre ele-
ments: afavorir la vivència de la litúrgia com a font de la vida cristiana; l’apro-
fundiment de la Paraula de Déu, la creació i el conreu de la música litúrgica i del 
cant litúrgic i el foment de la formació litúrgica i de l’acolliment pastoral. També 
va indicar alguns dels reptes de la litúrgia avui: fer-la significativa i atraient per 
als joves, fer una litúrgia veritablement mistagògica, que introdueixi en el mis-
teri, l’ars celebrandi, l’homilia, etc. «Hem de continuar el treball de fa cent anys, 
per tal que la litúrgia sigui també avui la font i el cimal de la vida cristiana», va 
dir finalment. 

Mons. Enric Vives, que va dir que parlava com a bisbe-president de la Comissió In-
terdiocesana de Litúrgia i de Música, va indicar que aquest Congrés volia ser un re-
cordatori agraït per tots els tres Congressos anteriors. Va demanar que es pensés en la 
tasca que tenim al davant: unir una espiritualitat que sigui alhora litúrgica i missione-
ra. Va tenir un record molt afectuós del magisteri de Benet XVI, el papa emèrit que 
aquell dia complia 88 anys i va recordar el seu gran magisteri litúrgic, recollit en un 
dels volums de les seves obres completes. Va cloure les seves paraules recordant la 
memorable cerimònia de la dedicació de la basílica de la Sagrada Família, presidida 
per Benet XVI el 7 de novembre de 2010 a Barcelona.

L’arquebisbe de Tarragona, que parlà tot seguit, va recordar que el que fou arquebisbe 
de Tarragona, Mons. Antolín López Peláez i els altres bisbes de Catalunya, juntament 
amb l’Abat Marcet varen convocar el Congrés de 1915, que va ser creatiu i que calia 
que el present també ho fos, responent als reptes que havia plantejat en les seves pa-
raules el Pare Abat.

La intervenció del nostre Cardenal Arquebisbe es publica íntegrament en aquest ma-
teix BAB. Va parlar de Gaudí –que va participar al Congrés de 1915– i va glossar 
el seu pensament litúrgic expressat meravellosament en la seva arquitectura i avan-
çant-se al Concili Vaticà II. 
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Conferència inaugural de Mons. Julián López Martín
 
La conferència inaugural, que portava per títol La litúrgia, obra de Déu i acció dels 
homes, estigué a càrrec del bisbe de Lleó i president de la Comissió Episcopal de Li-
túrgia de la CEE, Julián López Martín. Va ser presentat pel que fou el seu antecessor 
en la Comissió Episcopal de Litúrgia, el nostre Cardenal Arquebisbe.

Mons. López Martín va iniciar la seva conferència amb un record entranyable de 
Mons. Pere Tena, «gran liturgista, que ja participa de la litúrgia del cel», paraules que 
foren rebudes amb un llarg aplaudiment. Va iniciar la seva exposició amb aquesta cita 
de l’exhortació apostòlica de sant Joan Pau II «Vigesimus Quintus Annus», n. 10 que 
diu: «Res del que fem en la litúrgia pot aparèixer com a més important que allò que 
d’una manera invisible, però real, Crist fa per obra del seu Esperit».

La seva exposició va tenir aquestes quatre parts: 1. La litúrgia com a «culte públic» de 
l’Església; 2. La litúrgia com a «exercici del sacerdoci de Jesucrist; 3. La litúrgia com 
a acció de Crist i de l’Església, i 4. A manera de conclusió, una litúrgia que és obra 
del Crist i del seu Cos que és l’Església. Va acabar la seva exposició dient que s’havia 
recorregut a l’Església i també a Catalunya un llarg camí de cent anys (1915-2015) i 
que calia donar gràcies a Déu i expressar un reconeixement a totes les persones que 
han fet possible aquest llarg camí. 

La jornada inaugural es va cloure a la capella del Seminari Conciliar amb la celebra-
ció solemne de les Vespres, a les 19.15 hores, presidida pel cardenal Lluís Martínez 
Sistach, amb la intervenció del cor Francesc Valls i la presentació –com un tast- de la 
segona edició del cantoral Litúrgic Bàsic, aprovat pels bisbes de Catalunya.

Jornada del divendres 17 d’abril

L’endemà, divendres dia 17 d’abril, la jornada va començar a les 7.45 hores, amb la cele-
bració de les Laudes i la missa a la capella del Seminari, presidint Mons. Joan-Enric Vives. 

A les 9.30h, el P. Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat i director de la revista Do-
cuments d’Església, va presentar la ponència Els congressos litúrgics de Montserrat 
(1915, 1965 i 1990). Va fer una veritable síntesi històrica de cent anys (1915-2015), 
incidint sobretot en el Concili Vaticà II (1962-1965). La seva exposició va tenir cinc 
capítols: 1. El Congrés Litúrgic de 1915, punt de partida del moviment litúrgic; 2. Els 
anys de la postguerra; 3. El II Congrés Litúrgic de Montserrat (1965); El III Congrés 
Litúrgic de Montserrat (1990); 5. Reflexions finals: la petjada dels tres congressos a 
l’Església a Catalunya; la nova situació de distanciament entre litúrgia i espiritualitat; 
redescobrir el llegat del Concili Tarraconense de 1995 i l’exhortació pastoral de la 
Conferència Episcopal Tarraconense «La litúrgia, font de vida espiritual».
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A partir de les 10.30h, hi hagué comunicacions i diàleg a càrrec d’aquestes persones: 
Jaume González Padrós, La pedagogia celebrativa en el Moviment Litúrgic; Joan 
Baburés, Música litúrgica; Fr. Bartomeu Ubach, O. Cist., La concelebració; i Fran-
cesc-Xavier Parés, La reforma litúrgica a Catalunya en els darrers 25 anys.

A les 15.30h, s’obrí l’espai de comunicacions i diàleg. Sor Katia de Simone, EF, Par-
ticipació i litúrgia; i Jaume Fontbona, Reptes de la pastoral litúrgica. Totes les comu-
nicacions foren moderades pel P. Jordi-Agustí Piqué, monjo de Montserrat i president 
del Pontifici Institut Litúrgic de Roma.

A les 18.15 hores es va celebrar una taula rodona sobre La presència del misteri de 
Crist en la litúrgia, moderada per Joan Planellas, vicedegà de la FTC, amb la partici-
pació del Dr. Manel Nin, OSB (Roma), del Dr. Andrea Grillo (Roma), del Dr. Gabriel 
Ramis (Mallorca) i del Dr. Aurelio Garcia (Valladolid).

Els actes de la jornada es varen cloure a les 19.45 hores, amb la celebració de les Ves-
pres a la capella del Seminari Conciliar, presidides pel P. Abat de Montserrat, Josep 
M. Soler.

Jornada del dissabte 18 d’abril 

La jornada del dissabte 18 d’abril es va celebrar al Monestir de Montserrat. Després 
de l’acolliment dels congressistes, traslladats en autocar al cenobi, a les 9.30 hores, hi 
hagué la conferència de l’arquebisbe president del Comitè Pontifici per als Congres-
sos Eucarístics Internacionals i, entre els anys 1987 i 2007, Mestre de les Celebracions 
Pontifícies, Piero Marini, que parlà sobre Alguns desafiaments de la reforma litúrgica: 
records i testimonis, que es podia descarregar de la pàgina web de comunicació de 
Montserrat: www.montserratcomunicació.cat.

A les 11h es va celebrar l’eucaristia conventual, presidida per l’arquebisbe de Tarra-
gona, Jaume Pujol, a la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 12.15 hores, 
motets de l’Escolania de Montserrat, cant de la Salve i del Virolai.

El vídeo amb la declaració del P. Jordi-Agustí Piqué, monjo de Montserrat i de-
gà-president del Pontifici Institut Litúrgic de Roma, que resumeix el contingut del 
Congrés és a la pàgina de l’Abadia de Montserrat de www.youtube.com: https://www.
youtube.com/watch?v=WfmCb5k0CiI.

2. Intervenció conclusiva del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís 
Martínez Sistach, en la sessió inaugural del IV Congrés Litúrgic de Montserrat. 
Barcelona, aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona, 16 d’abril de 2015. 
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Antoni Gaudí, un precursor del Concili Vaticà II en la litúrgia

Em plau moltíssim presidir la inauguració del IV Congrés Litúrgic de Montserrat, 
quan es compleix el centenari del ja famós primer congrés de l’any 1915, que significà 
per a les diòcesis de Catalunya un impuls de renovació litúrgica. I em plau donar a tots 
els aquí presents la benvinguda a aquesta Església metropolitana, alhora que desitjo a 
tots els congressistes un treball molt fecund al servei de la vida litúrgica de les nostres 
Esglésies diocesanes.

En aquestes paraules meves, he considerat molt adient referir-me a l’arquitecte Antoni 
Gaudí i Cornet perquè ell va viure aquell primer Congrés, admirava i estimava pro-
fundament la litúrgia, participà en un curset sobre el cant gregorìà, dirigit per l’abat 
Gregori M. Suñol, i quan li preguntaren si s’interessava per la música religiosa, ell va 
respondre que hi participava interessat precisament per l’arquitectura.

 Certament s’escau fer memòria del nostre gran arquitecte de la basílica de la Sagrada 
Família en aquest Congrés Litúrgic de Montserrat, el primer després de la solemne 
dedicació de la basílica, presidida pel papa Benet XVI en aquella solemne jornada del 
7 de novembre de 2010.

El que voldria remarcar en aquesta intervenció és que Gaudí es va avançar al Concili 
Vaticà II, en especial als ensenyaments continguts en la constitució sobre la litúrgia, 
Sacrosanctum Concilium, de la que fa poc hem celebrat els cinquanta anys de la seva 
promulgació. Em va plaure parlar d’aquesta observació, aquí a Barcelona en la reunió 
dels Delegats Diocesans de Litúrgia de les diòcesis espanyoles, que vaig convocar 
com a President de la Comissió Episcopal de Litúrgia, i també a la Catedral de Palma 
amb motiu del centenari de la mort del bisbe Campins. 

El Concili Vaticà II posà en relleu la naturalesa de la litúrgia i la seva importància en la 
vida de l’Església, afirmant en la seva constitució Sacrosanctum Concilium que «la Li-
túrgia és el cim al qual tendeix l’acció de l’Església i, a la vegada, la font d’on brolla tota 
la seva força» (N. 10). El document conciliar afirma, també, que «les accions litúrgiques 
no són accions privades, sinó celebracions de l’Església, que és ‘sagrament d’unitat’, o 
sigui poble sant aplegat i estructurat sota el guiatge dels bisbes» (N. 26). Són, certament, 
una autorealització i una epifania de l’Església. Això demana retornar a l’assemblea 
litúrgica el protagonisme que li correspon en les celebracions de l’Església. 

El tema de les relacions de Gaudí i la litúrgia és molt ampli, i aquí voldria remarcar 
sobretot dues coses. En primer lloc, la solidesa de la formació litúrgica que l’arquitec-
te assolí al llarg de la seva vida, en contacte amb aquells que foren els seus «mestres» 
en aquest àmbit i que sovint també foren els seus amics. En segon lloc, l’esperit de 
la litúrgia, com ens el proposà el Concili Vaticà II, es reflecteix en l’arquitectura de 



BAB 155 (2015) - abril [7] 199

Gaudí, síntesi admirable d’immanència, en assumir les obres de la natura en les seves 
creacions, i de transcendència, manifestada en el fet de posar una tècnica constructiva 
molt original al servei de la glorificació de Déu. Gaudí tenia un acurat sentit de la 
glòria de Déu, i ell ho va dir amb una frase que ha fet història, perquè la va escriure 
a l’àlbum de l’Orfeó Català, segons es creu: «En el cel tots en serem d’orfeonistes». 

Gaudí tenia com un dels llibres de capçalera L’Année Liturgique, de l’abat de So-
lesmes, dom Prósper Guéranger. El mateix arquitecte ho confessava amb aquestes 
paraules: «He après la litúrgia viva seguint el cicle anual de l’Església, amb els quinze 
densos volums de dom Guéranger que llegia en francès». Quan va morir, a la seva pe-
tita biblioteca s’hi va trobar; l’Any cristià, el Missal Romà, el Ceremonial dels bisbes 
i el ja esmentat Année Liturgique. 

Cal recordar que l’ obra general d’aquest abat benedictí va fer un gran servei als 
moviment litúrgic del segle XIX i ajudà a retornar a l’assemblea litúrgica el prota-
gonisme que li correspon en les celebracions de l’Església. I en aquestes celebraci-
ons tots els fidels –com fou la voluntat del Concili Vaticà II- han de sentir-se actius 
i participants. Assolir això demana un esforç que implica no només a qui presideix 
–darrerament s’ha parlat molt de l’ars celebrandi-, sinó que correspon també a tots 
els membres de l’assemblea.

Si Gaudí assistí al curset de gregorià dirigit per l’abat Suñol interessat sobretot en les 
conseqüències d’aquell estil musical per a l’arquitectura, podem dir que Gaudí serà un 
precursor dels ensenyaments litúrgics conciliars des de la seva condició d’arquitecte i 
per tant és en les seves paraules i en les seves obres, on hem de trobar la confirmació 
del que els proposo.

No crec que sigui exagerat considerar Gaudí com un precursor de la reforma litúrgica 
del Concili Vaticà II. Ell admirava la litúrgia i assistia els diumenges a la missa conven-
tual de la catedral barcelonina, abans de caminar cap al port amb alguns dels seus deixe-
bles, per poder contemplar el mar, ell que era tan admirador de la llum del Mediterrani.

Deia Gaudí que «la litúrgia ho té tot previst», però podem pensar que en l’obra de 
l’home per a acollir l’obra de Déu no tot era del seu gust, perquè en les seves obres 
veiem que cerca la manera de donar un espai, una major llum i un major protagonisme 
a l’assemblea que celebra els misteris de la fe. 

Uns cinquanta anys abans del Concili Vaticà II, Antoni Gaudí estava realitzant unes 
bellíssimes obres arquitectòniques al servei de la celebració de la fe cristiana. El qui 
després serà anomenat –sobretot després de la seva mort- «l’arquitecte de Déu», troba 
en la litúrgia una de les fonts inspiradores de les seves creacions, sobretot a la basílica 
de la Sagrada Família.
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De la síntesi entre immanència i transcendència en l’obra de Gaudí en va fer una 
formulació molt clara Benet XVI en l’homilia que va pronunciar a Barcelona, el 7 de 
novembre de 2010, en la cerimònia de la Dedicació. El Papa va fer referència als «tres 
llibres» en què l’arquitecte es va inspirar per a la seva gran obra. Aquestes van ser les 
paraules del Papa: «En aquest recinte, Gaudí va voler unir la inspiració que li arriba-
va dels tres grans llibres en els quals s’alimentava com a home, com a creient i com 
a arquitecte: el llibre de la Natura, el llibre de la Sagrada Escriptura i el llibre de la 
Litúrgia. Així va unir la realitat del món i la història de la Salvació, tal com és narrada 
en la Bíblia i actualitzada en la Litúrgia». Natura, Bíblia i Litúrgia, les tres claus per 
interpretar la immanència i la transcendència en la seva Sagrada Família.

En Gaudí i en el seu temple es va realitzar el que va dir Benet XVI, en l’audiència ge-
neral del 18 de novembre de 2009, parlant als fidels del rerafons teològic de les cate-
drals: «Quan la fe, especialment celebrada en la litúrgia, es troba amb l’art, es crea una 
sintonia profunda, perquè totes dues realitats volen parlar amb Déu, fent visible l’in-
visible». Aquesta sintonia entre la fe que contempla i acull l’obra de Déu i l’art com 
a acció de l’home que disposa un espai per acollir la gràcia de Déu en Jesucrist, ho 
trobem de forma esplendorosa a la Sagrada Família de la que s’ha dit que és «un gran 
himne a Crist Redemptor» i a la vegada, «un veritable verger o jardí», que constitueix 
un himne de lloança de les criatures al seu Creador, com un Himne de les criatures, 
de Sant Francesc d’Assís, en pedra. En aquest sentit, la basílica pot fer la funció del 
que Benet XVI anomenà un «atri dels gentils», en el que els homes puguin acostar-se 
a la transcendència i a Déu per la mediació de la bellesa de les coses creades i de l’art. 

L’art de Gaudí és a la vegada tradicional i nou. Reconeixent la seva admiració per l’art 
oriental, deia: «Jo he anat a prendre l’arquitectura allà on la va deixar l’estil bizantí». I 
va posar tots els elements de la seva basílica –sobretot la llum i el so- al servei del seu 
objectiu de lloança a Déu; més encara, diria que ho posava al servei del seu somni: que 
la basílica pogués estar plena de fidels, celebrant la litúrgia, especialment l’Eucaristia, 
sota la presidència del bisbe i dels seus sacerdots.

La construcció de la Sagrada Família és una presència de la transcendència en la vida 
secular de la ciutat, tan necessària avui i especialment en les grans ciutats on hi viu ja 
el 52% de la població mundial i el percentatge va en augment. L’arquebisbe Fisichella 
ha escrit que «la bellesa de la Sagrada Família sap parlar a l’home d’avui, conservant 
al mateix temps els trets característics de l’art antic. La seva presència semblaria que 
contrasta amb la ciutat feta d’edificis i carrers que al recorre’ls mostren la modernitat a 
la que estem enviats. Les dues realitats conviuen i no desentonen, al contrari, semblen 
fetes l’una per a l’altre, l’església per a la ciutat i viceversa. Llavors apareix clarament 
que a la ciutat sense l’església li mancaria quelcom substancial, manifestaria un buit 
que no pot ser omplert per cap altra construcció, sinó per quelcom més vital que im-
pulsa a mirar cap a dalt, sense defallir i en el silenci de la contemplació». 
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Benet XVI en l’homilia de la Dedicació digué de la basílica que és una «suma admirable 
de tècnica, d’art i de fe» i es va preguntar: «Què fem en dedicar aquest temple?», tot res-
ponent: «Al cor del món, davant la mirada de Déu i dels homes, en un humil i joiós acte 
de fe, aixequem una immensa mola de matèria, fruit de la natura i d’un incommensurable 
esforç de la intel·ligència humana, constructora d’aquesta obra d’art. Ella és signe visible 
del Déu invisible, a glòria de la qual s’aixequen aquestes torres». La immanència i la trans-
cendència de l’acció litúrgica queden exemplarment plasmades en la basílica gaudiniana. 

Penso que aquí rau el motiu principal pel qual el Papa Benet XVI -ara emèrit- va accep-
tar la meva invitació de venir a Barcelona a dedicar el temple de la Sagrada Família: en 
el Papa i en Gaudí trobem el mateix concepte del que és una església, un temple. A la 
basílica de la Sagrada Família hi ha només un altar, una seu pel president de l’assemblea 
litúrgica, i un ambó per a la Paraula de Déu. En la seva grandiositat, la Sagrada família 
és austera i no hi ha afegitons que distreguin l’elevació de l’esperit humà cap a la trans-
cendència, cap a Déu, especialment en la celebració de l’Eucaristia.

L’admiració de Gaudí per la litúrgia té uns noms de liturgistes –diríem avui- que li 
comunicaren en les converses el seu sentit de l’acció sagrada. Ja he parlat de dom 
Guéranger. Però cal esmentar també Josep Torras i Bages, bisbe de Vic, un intel·ligent 
hermeneuta de l’obra gaudiniana –amb el poeta Joan Maragall-; Pere Campins i Bar-
celó, bisbe de Mallorca, que va encarregar a l’arquitecte la restauració del presbiteri 
de la catedral de Palma; Joan Baptista Grau i Vallespinós, bisbe d’Astorga, ciutat en 
la que l’arquitecte va construir el palau episcopal –avui convertit en museu- i sant 
Enric d’Ossó, fundador de la Companyia de Santa Teresa de Jesús, religioses per a les 
quals Gaudí va construir el col·legi del carrer Ganduxer de Barcelona, inspirant-se en 
el llibre Las Moradas, de la gran santa Teresa d’Àvila, col·legi on hi col·laborava el 
poeta mossèn Jacint Verdaguer, un altre gran admirador i intèrpret de l’obra de Gaudí.

Tant Joan Maragall com Jacint Verdaguer varen comprendre que en les obres del nos-
tre gran arquitecte hi bategava no només una nova tècnica, sinó sobretot una poesia i 
una mística. Maragall, entusiasmat després d’escoltar un capvespre les explicacions 
del mestre en la incipient obra de la Sagrada Família no va poder estar-se d’escriure: 
«Això no és només arquitectura; això es Poesia!». Ragonesi, que va participar en el 
primer Congrés Litúrgic de Montserrat, en visitar el temple de la Sagrada Família, 
explicat per Antoni Gaudí, al final de la visita, el Nunci digué a Gaudí: «Lei è il Dante 
dell’architettura» el nostre estimat cardenal Jubany va escriure que «el temple de la 
Sagrada Família és, sense cap mena de dubte, l’èxtasi de la mística» (Ll. Martínez 
Sistach, Gaudí, l’home, l’artista, el cristià, Barcelona 2014, 29). 

Antoni Gaudí era un home de fe. Ell deia que «l’home sense religió és un home trun-
cat espiritualment, un home mutilat». Podem dir que Gaudí, en acceptar la constricció 
del temple de la Sagrada Família, va treballar a partir d’una doble sensibilitat. Per un 
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cantó, la seva habilitat arquitectònica per elaborar unes formes constructives singu-
lars. Per un altre cantó, la seva espiritualitat, arrelada en la seva fe i en el coneixement 
de la Bíblia i de la Litúrgia.

En els seus últims anys, Gaudí era un home d’una fe robusta. La conversa amb ell, 
sobretot explicant el seu gran temple, era molt edificant. Cèsar Martinell ens diu que 
«normalment, en coses doctrinals, no improvisava». I afegeix: «L’exemple de la seva 
vida també era edificant. Creient fervorós com era, agermanava tots els seus actes 
amb la pràctica de les virtuts cristianes, perquè estava convençut que sense elles és 
impossible la rectitud de conducta».

Gaudí va projectar el temple de la Sagrada Família com el que ha de ser una església: 
casa de Déu i de la comunitat cristiana per a la celebració del culte, especialment 
l’Eucaristia. El seu somni, com el de tots els constructors de catedrals, era representar 
en el temple projectat la Jerusalem celestial, la ciutat nova i santa que, com diu l’Apo-
calipsi, baixarà del cel, venint de Déu, com una núvia abillada per al seu espòs (cf. Ap 
21), inspirant-se també en la visió del profeta Ezequiel, relativa al temple de la nova 
Jerusalem (cf. Ez 41).

En el marc esplèndid de la Basílica, aquell memorable diumenge al matí poguérem 
participar de l’ars celebrandi que es va aconseguir mitjançant el celebrant principal – 
el nostre estimat Papa Benet -, el ritus de la dedicació – tan ric en símbols–, l’artista 
– el nostre Antoni Gaudí, que esperem que sigui el primer arquitecte beatificat en la 
història de l’Església –, el seu temple bellíssim i únic en el món i l’assemblea activa i 
participant. Durant tres hores, escriguérem un bellíssim himne de lloança i de glòria a 
Déu que ens va fer preassaborir la litúrgia del cel.

La unitat entre l’arquitecte Gaudí i el creient Gaudí permet realitzar, en paraules de 
Benet XVI, «una perfecta relació de l’art del temps present amb la fe i la litúrgia» 
i, com també va dir el Sant Pare en l’homilia de la Dedicació, aquest temple és una 
«suma admirable de tècnica, d’art i de fe. És un signe visible del Déu invisible, a 
glòria del qual s’alcen aquestes torres, sagetes que apunten a l’absolut de la llum i 
d’Aquell que és la Llum, l’Altura i la Bellesa mateixa». 

Gaudí deia que en la Sagrada Família tot és providencial. També afirmava que «un 
temple és la única cosa digna de representar el sentit d’un poble, ja que la religió és la 
cosa més elevada de l’home».

En aquest acte inaugural del IV Congrés Litúrgic de Montserrat he cercat de presentar 
el testimoni de Gaudí com un alt exemple de l’esforç d’un geni en idear la basílica de 
la Sagrada Família, però també l’esforç de tot un poble –el català- per portar endavant 
la seva construcció.
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No són pocs ni senzills el reptes que, en aquests temps de forta secularització, es plan-
tegen a la litúrgia cristiana. El mateix Congrés dedica una de les seves comunicacions 
a la participació en la litúrgia i als reptes de la pastoral litúrgica en el present i en el 
futur immediat. He cercat, amb les meves paraules, de proposar el testimoni de Gaudí 
i de la seva obra com una possible font inspiradora dels camins de la litúrgia en els 
propers anys, ben articulada amb l’evangelització, la catequesi i el servei de la caritat.

Acabo amb una anècdota relacionada amb la Dedicació de la basílica de la Sagrada 
Família que em sembla que pot ser inspiradora dels treballs d’aquest IV Congrés 
Litúrgic de Montserrat. El portaveu pontifici, pare Lombardi, en una conferència de 
premsa al migdia d’aquell 7 de novembre de 2010, a Barcelona, va dir als periodistes 
que el tema central del viatge del Papa era l’accés de l’home a Déu i va afegir: «La 
litúrgia d’aquest matí ha estat l’expressió més solemne, més articulada entre home i 
Déu que he vist durant els cinc anys de pontificat».

Aquest és el meu desig pel Congrés que iniciem avui: que ens ajudi a inspirar-nos en 
la Litúrgia per viure una espiritualitat litúrgica i per pouar de la constitució conciliar 
Sacrosanctum Concilium tota la riquesa que ajudi a una «participació plena, consci-
ent i activa» (N. 14) en les celebracions litúrgiques, que demana la naturalesa de la 
Litúrgia, i a la qual, en virtut del baptisme, té dret i obligació el poble cristià «llinatge 
escollit, casa reial, comunitat sacerdotal, nació santa, poble que Déu s’ha reservat» (1 
Pe 2,9; cf. 2, 4-5). 

Queda inaugurat el IV Congrés Litúrgic de Montserrat.

3. Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach 
en les vespres solemnes de la inauguració del IV Congrés Litúrgic de Montserrat. 
Barcelona, Seminari Conciliar de Barcelona, 16 d’abril de 2015. 

Vivim la joia de la resurrecció de Jesús que marca tot el temps pasqual i d’alguna ma-
nera tot l’any litúrgic. L’apòstol Pere, en el fragment de la seva primera carta que hem 
escoltat, ens ha parlat de Jesucrist salvador i triomfant. De les moltes maneres que el 
Senyor podia escollir per salvar-nos ho va voler fer amb la passió, mort, sepultura i 
resurrecció. I això per manifestar-nos més i millor el seu amor. I també perquè, per 
l’herència del pecat, en la nostra vida hi ha passió, mort i resurrecció.

Pere ens diu que «el seu cos va ser mort, però per l’Esperit fou retornat a la vida». 
També nosaltres morim, però l’Esperit ens fa viure, per tal d’estimar Déu i els ger-
mans, ben conscients que Jesús ens ha dit que si el gra de blat quan cau a terra no 
mor, no dóna fruit; però si mor, dóna una espiga. Aquesta és una aparent contradicció; 
només aparent perquè els mateixos pagesos saben que és una realitat diàfana. I també 
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tots nosaltres: la Pasqua és el pas de Jesús ressuscitat per les nostres vides que ens fa 
passar constantment de la mort a la vida pel camí de l’amor autèntic.

Aquest és el fruit del baptisme que hem rebut, tal com ens recorda avui l’apòstol Pere. 
Certament, el baptisme «no consisteix a deixar net el cos, sinó a demanar a Déu una 
consciència bona, gràcies a la resurrecció de Jesucrist». És la rectitud de la consciència 
purificada per l’aigua i l’Esperit i que ens fa conscients de les joioses exigències del bap-
tisme de practicar les obres de misericòrdia corporals i espirituals envers els germans.

Alhora ens fa imitadors de la vocació evangelitzadora dels Apòstols. El Papa Fran-
cesc, en l’obsequi que ens ha fet de la seva exhortació apostòlica Evangelii gaudium, 
ens diu que «en virtut del Baptisme rebut, cada membre del Poble de Déu s’ha con-
vertit en deixeble missioner (N. 120). Avui aquesta tasca és molt necessària. I això 
s’assoleix si amb l’ajut de l’Esperit, com ens diu Francesc,» el teu cor sap que no és 
el mateix la vida sense Jesús; llavors això que has descobert, això que t’ajuda a viure 
i que et dóna l’esperança, això és el que necessites comunicar als altres» (N. 121). És 
ben cert que la joia de l’Evangeli que omple la vida de la comunitat dels deixebles és 
una joia missionera i evangelitzadora.

Que la celebració d’aquest IV Congrés Litúrgic de Montserrat en el sí del temps pas-
qual contribueixi a enriquir els membres de les nostres Esglésies diocesanes en la 
participació dels misteris de Crist.

4. IV Congrés Litúrgic de Montserrat 2015, Barcelona, 16 i 17 d’abril. Montser-
rat, 18 d’abril de 2015 Intervenció del P. Josep M. Soler, abat de Montserrat a 
l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona

Sr. Cardenal, Srs. Arquebisbes i Bisbes, Degà-President de la Facultat de Teologia de 
Catalunya, professors, preveres, diaques, senyores i senyors:

Inaugurem avui el IV Congrés Litúrgic de Montserrat. Ho fem prenent com a guia 
el primer celebrat ara fa cent anys, quan els bisbes amb seu a Catalunya i l’abat de 
Montserrat d’aleshores convocaren aquell Congrés. Ho feren en sintonia amb el 
Moviment Litúrgic, que prenia cos entorn dels monestirs belgues de Mont-César i 
Maredsous, sota l’impuls de Dom Lambert Beauduin i d’un bon grup de preveres 
i laics. Els anys 1912, 1913 i 1914 començaren a celebrar-se jornades litúrgiques a 
França i Alemanya. Després, la Gran Guerra va interrompre aquesta vitalitat durant 
uns anys. Una part notable de l’Església a Catalunya sintonitzava amb aquells cor-
rents i va propiciar la celebració del Congrés Litúrgic de Montserrat, el 1915. De 
fet, a nivell internacional va ser una de les primeres realitzacions en sintonia amb el 
Moviment Litúrgic europeu.
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La finalitat d’aquell Congrés era introduir als fidels en la litúrgia, facilitant-los la 
participació activa, procurant que arribés a ser la base nuclear de la seva espiritualitat 
cristiana. També volia afavorir una major dignitat de las celebracions, tenint cura del 
cant, de l’estil celebratiu, de la expressivitat dels signes i dels ornaments… Els més de 
2000 participants de totes les diòcesis amb seu a Catalunya donen idea de l’alta mo-
tivació que hi havia entre els membres més sensibilitzats de las comunitats eclesials.

El Congrés impulsà la creació de diversos subsidis para afavorir l’aplicació de les con-
clusions: traducció dels textos de la Missa i de l’Ofici diví per facilitar que els fidels els 
poguessin seguir mentre eren resats en llatí, creació de grups litúrgics que conscienci-
essin les comunitats locals, associacions gregorianistes per a tenir cura de la qualitat del 
cant, promoció de scholae cantorum en gran part de les parròquies… Va tenir, també, 
una dimensió artística amb la promoció d’un art sacre (imatges, vasos sagrats, ornaments 
litúrgics…) més d’acord amb la mentalitat litúrgica i l’espiritualitat que comporta. Tot 
això va contribuir a fer que, en sintonia amb el Moviment Litúrgic del nord d’Europa, 
en les diòcesis de Catalunya s’anés perfilant una comprensió més teològica del poble 
de Deu, que deixava de ser un espectador de les celebracions per a ser-ne un participant 
actiu. Juntament amb la renovació litúrgica, hi anava el descobriment dels textos bíblics 
com a fonament de la vida cristiana, afavorit per les traduccions que es començaven a 
divulgar en llengua vernacla. D’una manera més general, el I Congrés va contribuir a 
crear una mentalitat cristiana oberta i sensible a les noves formes de vivència cristiana 
que superaven una manera de fer basada en devocions i pràctiques extralitúrgiques. 
Demà tindrem ocasió d’aprofundir-ho amb la ponència del P. Bernabé Dalmau.

Al cap de cinquanta anys, el 1965, es va celebrar el II Congrés Litúrgic de Montserrat. 
Era després que el Concili Vaticà II recollís las grans aportacions del Moviment Litúr-
gic; calia tractar de l’aplicació de la Sacrosanctum Concilium a la realitat concreta de 
les nostres comunitats eclesials, amb la traducció dels textos, els cants, etc. Es tractava 
d’ampliar l’horitzó marcat pel I Congrés d’acord amb les noves realitats d’aquell mo-
ment. Després, el 1990, als 25 anys d’aplicació de la Sacrosanctum Concilium i tenint 
present la Vicesimus quintus annus de Joan Pau II, el III Congrés va tractar d’avaluar 
el camí recorregut, d’analitzar com s’havia desenvolupat la renovació litúrgica i de 
fixar noves metes de participació i d’aprofundiment de l’espiritualitat litúrgica.

Hi ha quatre elements que són una constant en els tres Congressos Litúrgics de Mont-
serrat anteriors i que, d’alguna manera, també es preveu que ho siguin en aquest IV. 
Són quatre elements estretament vinculats, d’altra banda, a la vida litúrgica de Mont-
serrat en la seva doble dimensió de monestir i de santuari. Són:

—Afavorir la vivència de la litúrgia com a base de l’espiritualitat del cristià, procurant 
la participació conscient i activa de l’assemblea, i tenint en compte la diversitat de 
ministeris litúrgics.
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—L’aprofundiment de la Paraula de Déu, afavorit per la traducció dels textos, pels es-
tudis bíblics, per la publicació de comentaris, per cursos, conferències, introduccions 
a la lectio divina…
—El conreu i la difusió de la música litúrgica, composició de melodies, directors i 
organistes que afavoreixen la difusió del cant litúrgic i de la música en la litúrgia.
—Tenir cura d’oferir als fidels una bona formació litúrgica i un bon acolliment pas-
toral que faciliti la participació activa, conscient i fructuosa en la litúrgia, i ajudi a 
traduir-la en «diaconia», en servei eclesial i en compromís social.

Als cent anys del I Congrés, després de valorar pros i contres, iniciem el IV Congrés 
Litúrgic de Montserrat amb la modalitat innovadora d’una doble seu: la Facultat de 
Teologia de Catalunya i el Monestir de Montserrat. No hi ha l’entusiasme per la li-
túrgia que hi havia ara fa cent anys ni al moment del segon Congrés. Però, tanmateix, 
és moment d’analitzar el camí recorregut i d’afrontar els reptes que el postconcili i la 
situació eclesial i social d’avui plantegen a la vida litúrgica de les diòcesis amb seu a 
Catalunya. Alguns d’aquests reptes ja han estat tractats en els Congressos anteriors. 
Però cal tornar-los a considerar en un context diferent. N’hi ha un de fonamental. És 
el de la participació activa dels fidels en la litúrgia i el de fer-ne la base de la vida 
espiritual; estem encara molt lluny de l’ideal que marca la Sacrosanctum Concilium. 
Un altre tema es el del cant, tractat també en el I Congrés, però amb la perspectiva 
de l’època que centrava el cant litúrgic pràcticament en el cant gregorià. Actualment, 
tenim una visió més àmplia i oberta a altres tipus de música. Però cal reconèixer que el 
tema de la música i el cant en la litúrgia continua essent una assignatura força pendent 
en la gran majoria de les nostres celebracions.

Un altre dels reptes actuals és el d’apropar els joves a la litúrgia, perquè també per a 
ells hauria de ser el centre de la seva vida cristiana. El fet que no sigui un tema fàcil, 
no significa que no hàgim d’esforçar-nos a buscar una pedagogia litúrgica adequada.

És necessari, també, potenciar la mistagògia litúrgica, que cal completar amb una 
formació bíblica bàsica, perquè el llenguatge i els símbols litúrgics només poden ser 
comprensibles des de la Sagrada Escriptura, pel fet que la litúrgia és la Paraula en 
acte. Vinculats al tema de la mistagògia, hi ha el de l’«ars celebrandi» i el del ministeri 
de l’homilia, sobre els quals cal, també, prestar atenció.

Aquest IV Congrés Litúrgic de Montserrat que estem encetant té aquests i altres reptes 
per afrontar. Són uns reptes que, tot i les dificultats que suposen, són alhora unes opor-
tunitats per aprofundir i per renovar. No hem de ser, per tant, pessimistes. Al contrari, 
hem de veure en la Sacrosactum Concilium una paraula de l’Esperit adreçada també 
a l’Església del segle XXI. La Litúrgia continua oferint la vivència d’una una experi-
ència cristiana profunda i continua essent un aliment espiritual sòlid per als homes i 
les dones d’avui.
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Cal, doncs, continuar el treball començat fa cent anys. I procurar que aquest IV Con-
grés Litúrgic marqui unes pautes per al futur que impliquin l’estudi científic de la li-
túrgia, la catequesi, la formació del poble de Déu, el treball per procurar una vivència 
espiritual rica en els fidels. És necessari treballar per anar fent realitat l’ideal marcat 
pel Concili Vaticà II: que la litúrgia sigui «la font i el cimal» de la vida de la Iglesia 
del nostre temps, el lloc «d’on brolla tota la seva força» per a la missió i la profecia, i 
cap «on s’encaminen totes les seves activitats» (SC 10).
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Prelat

Decrets

DECRET 06/15.- Barcelona, 20 d’abril de 2015

Entre les activitats més nobles de l’enginy humà hi ha les belles arts i sobretot l’art 
religiós i el seu cimal, l’art sagrat. La Constitució Sacrosantum Concilium del Con-
cili Vaticà II estableix que «en la construcció dels edificis sagrats cal preocupar-se 
diligentment que siguin idonis per a permetre celebrar-hi les accions litúrgiques i la 
participació activa dels fidels» (n. 124). I també afirma que «en judicar les obres d’art, 
els Ordinaris del lloc escoltaran el parer de la Comissió Diocesana d’Art Sagrat i, si 
cal, d’altres homes particularment competents i també de les comissions citades en els 
articles 44, 45 i 46» (n. 126).

A tenor del que estableix l’esmentada Constitució de Litúrgia del Concili Vaticà II en el 
n. 46, i el que determinen els cànons 1189 i 1216 del Codi de Dret Canònic, es considera 
convenient desglossar les competències de l’actual Delegació Diocesana de Patrimoni 
Cultural, amb la creació de la Comissió Diocesana de Patrimoni Litúrgic i Cultual.

PEL PRESENT, disposem el següent: 

1.- Es constitueix a l’Arquebisbat de Barcelona la Comissió Diocesana de Patrimoni 
Litúrgic i Cultual.

2.- La Comissió Diocesana de Patrimoni Litúrgic i Cultual te encomanades les se-
güents funcions:

a) Assessorar sobre la utilització litúrgica de les obres d’art, segons està previst en la 
Constitució Sacrosanctum Concilium n. 126.

b) Donar el seu dictamen sobre els projectes de construcció o de reforma de les esglésies.

c) Oferir orientacions per a la restauració dels monuments i de les peces d’art dedicats 
al culte litúrgic i a la pietat popular i que es troben en mal estat de conservació.

d) Promoure el diàleg amb artistes (arquitectes, escultors, etc.) amb vista a coordinar 
les pautes i els criteris en l’edificació de temples i creació d’objectes de culte, segons 
les necessitats pastorals actuals.
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3.- La Comissió Diocesana de Patrimoni Litúrgic i Cultual comptarà amb un President 
i de 3 a 5 membres, designats per l’Arquebisbe.

4.- Els membres seran nomenats per un període de tres anys i podran ser renovats 
indefinidament.

5.- El Secretari de la Comissió serà elegit pels membres de la Comissió. No necessàri-
ament haurà de ser elegit per al càrrec de Secretari un membre de la Comissió.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Homilies i al·locucions
Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, 
en la Cena del Senyor. Catedral de Barcelona, 2 d’abril de 2015.

Ens hem aplegat per celebrar el Sopar de Jesús, commemorant el sopar pasqual que 
Jesús va celebrar aquell primer Dijous Sant al Cenacle de Jerusalem. Amb aquesta 
celebració comencem el Triduo pasqual que inclou tres dies sants: el Divendres de la 
Passió del Senyor; el dissabte en la sepultura de Jesús i el tercer dia, el diumenge de 
la resurrecció del Senyor.

A l’inici del Sant Sopar, l’Evangeli que hem escoltat ens diu que Jesús sabent que 
havia arribat la seva hora, la de passar d’aquest món al Pare, Ell que sempre havia es-
timat els seus en el món, ara els demostrà fins a quin punt els estimava. El Senyor ens 
manifesta el seu amor immens amb l’Eucaristia, la seva passió, la seva mort i la seva 
resurrecció. Són aquests grans misteris que celebrem aquests tres dies sants. 

Aquesta observació de l’evangelista ens prepara per captar aquest gran amor de Jesús 
en tot el que va fer aquell vespre celebrant el sopar pasqual dels jueus en el Cenacle 
de Jerusalem. El Senyor els estimà i ens estima fins a l’extrem. Ja no ens deixà només 
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la seva Paraula, sinó també el seu Cos i la seva Sang que el Divendres Sant immolaria 
cruentament en el Calvari. Instituí el sagrament de l’Eucaristia i el sagrament de l’Or-
de, instituint el sacerdoci ministerial perquè totes les comunitats cristianes del món 
poguessin fer en memòria seva el que Ell feu aquell Dijous Sant: l’Eucaristia. Jesús 
va dedicir instituir l’Eucaristia, Memorial de la Nova Aliança, en el sopar pasqual 
celebrat amb els seus Apòstols en el Cenacle de Jerusalem. Déu, com hem escoltat en 
la primera lectura, va alliberar el seu poble d’Israel de l’esclavitud d’Egipte i ho feu 
amb un sopar on les famílies havien de menjar un anyell i la seva sang alliberà el poble 
d’Israel de la mort dels seus primogènits aquella nit.

Jesús és el veritable anyell pasqual. Ell immolant-se en la creu carregà tots els nostres 
pecats i ens ha alliberat de l’esclavitud del pecat i de la mort. La seva sang ens ha redi-
mit, ens ha retornat l’autèntica imatge de Déu que el pecat havia esborrat o desfigurat 
en nosaltres i ens ha donat el do de ser fills i filles de Déu.

Aquella primera nit pasqual dels jueus a Egipte, havien de menjar l’anyell drets, cenyits, 
amb les sandàlies posades i el bastó a la mà i se l’havien de menjar a corre-cuita: aquesta 
víctima és la Pasqua, és a dir, el «pas» del Senyor. Aquell poble inicià un llarg pelegri-
natge pel desert alliberats per Déu de l’esclavitud d’Egipte, camí cap a la terra promesa.

Aquesta és l’actitud amb què hem de menjar el Cos de Crist i beure la Sang de Crist, 
com a pelegrins per aquest món, en una terra de desert, fent camí cap a la casa del 
Pare, cap a la Jerusalem celestial. Com els pelegrins, hem de tenir el nostre cor buit 
de les coses d’aquest món i ple de Déu, que ens ha salvat i ens espera per donar-nos 
en el cel la plenitud de la felicitat. L’Eucaristia que celebrem i rebem ens ha de 
donar l’autèntica llibertat de tot tipus d’esclavitud que hi ha encara segurament en 
la nostra vida.

A la segona lectura, l’Apòstol Pau ens recorda la tradició que ell havia rebut i que ve 
del Senyor Jesús, del que va fer aquella nit que havia de ser entregat. Aquella nit al 
Cenacle Jesús prengué el pa, i dient l’acció de gràcies, el partí i digué: «Això és el meu 
Cos, ofert per vosaltres. Feu això per celebrar el meu memorial». Igualment prengué 
el calze –ens diu Sant Pau- i Jesús digué: «Aquest calze és la nova aliança segellada 
amb la meva sang. Cada vegada que en beureu, feu-ho per celebrar el meu memorial».

Segurament que cap de nosaltres no hauria pogut imaginar aquestes manifesta-
cions de l’amor del Senyor. Tanmateix ell ens ho havia anunciat en dir-nos que 
el meu cos és verdader menjar i la seva sang és verdadera beguda, i qui menja el 
meu cos i beu la meva sang està en mi i jo en ell. Això que havia anunciat ho va 
complir aquell primer Dijous Sant instituint l’Eucaristia. Aquest gran amor del 
Senyor demana una correspondència per part nostre, la resposta del nostre amor 
a Ell i als germans.
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El Senyor va preparar els seus Apòstols abans de participar en la primera Eucaristia, 
amb el ritus del rentament dels peus. Jesús, el Mestre i Senyor, va rentar els peus a 
tots els Dotze, malgrat l’oposició de Pere. I Jesús fa la seva catequesi d’aquest ritus 
del rentament dels peus. Ens diu això: «¿Enteneu això que us acabo de fer? Vosaltres 
em dieu ‘Mestre’ i ‘Senyor’, i feu bé de dir-ho, perquè ho sóc. Si, doncs, jo, que sóc 
el Mestre i el Senyor us he rentat els peus, també vosaltres us ho heu de fer els uns 
als altres. Us he donat un exemple perquè vosaltres ho feu tal com jo us ho he fet». 
Això vol dir que ens hem d’ajudar mútuament, que ens hem de servir els uns als altres, 
perquè el nostre Mestre i Senyor ho ha fet constantment i ha donat la vida per a tots.

El Papa Francesc ens diu que el rentament dels peus té el mateix significat de l’Eu-
caristia, amb una perspectiva diferent. Jesús –com un servent- renta els peus a Simó 
Pere i als altres onze deixebles. Amb aquest gest profètic expressa el sentit de la seva 
vida i de la seva passió, com un servei a Déu i als germans. El mateix succeeix en el 
bany del nostre baptisme, quan la gràcia de Déu ens neteja del pecat i ens revestim de 
Crist. I succeeix també cada vegada que celebrem el memorial del Senyor en l’Euca-
ristia: entrem en comunió amb Crist per obeir el seu manament d’estimar-nos els uns 
als altres com ell ens ha estimat. Si ens acostem a la comunió sense estar sincerament 
disposats a rentar-nos els peus els uns als altres, no reconeixem el Cos del Senyor.

Aquella nit santa en el Cenacle, Jesús, amb una mirada infinita que traspassa munta-
nyes i fronteres, i abraça totes les generacions que vindrien al món, després d’instituir 
l’Eucaristia digué: «Feu això en memòria meva». Els apòstols, els seus successors, els 
bisbes, i els seus cooperadors, els preveres, reben la potestat de presidir la comunitat 
i repetir «en la persona de Crist», aquell Sant Sopar, per tal que puguem obeir el ma-
nament del Senyor: «Feu això en memòria meva».

Jesús nos lo ha dado todo. Espera que correspondamos compartiendo nuestros pocos 
o muchos bienes con los que tienen menos o no tienen nada. No podemos amar a Dios 
si no amamos a los hermanos y no compartimos nuestros bienes con los pobres en 
quienes está Jesús muy presente. La comunión del Cuerpo y la Sangre de Cristo nos 
conduce a la comunión de amor hacia todos los hermanos, hacia los amigos y hacia 
los enemigos. Sin sacerdotes no hay Eucaristía. Hoy pidamos al Señor por las voca-
ciones sacerdotales, para que todas las comunidades cristianas del mundo dispongan 
de un sacerdote para la celebración de la Eucaristía.

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, 
en la celebració de la Passió del Senyor. Catedral de Barcelona 3 d’abril de 2015

Tots recordem l’entrada triomfant de Jesús a Jerusalem el Diumenge de Rams. Tanma-
teix uns dies després, el Divendres Sant, la gent condemnà Jesús a mort i mort en creu. 
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Quin canvi d’actitud en poques hores! Calia, però, que es complissin les Sagrades Es-
criptures. La Salvació que ens ofereix Jesús està feta de creu, mort i resurrecció, perquè 
la nostra vida, per l’herència del pecat, està feta també de creu, mort i resurrecció.

Sant Pau va entendre molt bé el misteri de la creu de Jesús com a font de saviesa i 
de vida cristiana. Es va dirigir als cristians de Corint amb aquests paraules: «Mentre 
el jueus demanen prodigis, i els grecs volen saviesa, nosaltres prediquem un Messies 
crucificat, escàndol pels jueus i niciesa per a altres nacions; però, per al qui ha rebut la 
vocació, un Messies que és poder i saviesa de Déu».

La creu és signe de la identitat cristiana. La creu és abominada per molts, però con-
tinua atraient milers i milers de creients que –sobretot el Divendres Sant- es postrem 
per adorar Aquell que, sense deixar de ser Déu, volgué salvar els homes per la seva 
immolació en el Calvari. La sang de Crist, derramada a la Creu, es convertí en el signe 
definitiu de l’amor fidel i etern de l’amor de Déu a tots nosaltres.

Davant del relat de la Passió que hem escoltat, dels nostres cors ha de brollar avui i 
sempre una acció de gràcies a Jesús perquè ens hagi salvat amb la creu. Davant del 
misteri del mal, del sofriment humà i de la mort, ens cal apropar-nos a la creu de Jesús. 
Jesús clavat en creu és sempre ben a prop de tots nosaltres, de tot home i tota dona. 
Contemplant Jesús mort en creu, rebem llum per entendre, i acceptar la nostra creu, 
el nostre sofriment i la nostra mort, i tot això, units a Jesús, té un sentit salvador i ens 
porta a la vida autèntica i eterna.

El nostre amor i el nostre agraïment al Senyor l’expressem avui en aquesta celebra-
ció litúrgica, besant Jesús clavat en creu. Ens acostarem a la creu de Crist que ens ha 
redimit. «Mireu l’arbre de la creu, on morí el Salvador del món. Veniu i adorem-lo!» 
Ho farem tot dient a la creu amb el poeta: «Arbre sant, vincla tes branques, ablaneix la 
teva fusta, endolceix la rigidesa que t’ha donat la natura, i que el teu tronc suaument 
sostingui els membres del Rei».

Maria estava dreta al peu de la creu. Quin dolor més gran sofria, com una espasa cla-
vada en el seu cor. El Fill de les seves entranyes virginals clavat en creu i morint en 
creu. Com Maria, volem avui i sempre acompanyar Jesús en la creu, volem acompa-
nyar tantes i tantes persones que estan també crucificats a la creu de la soledat, de la 
misèria, de la violència, de la persecució, de la calumnia, de la manca de fe. I li donem 
gràcies per donar-nos la seva mare en la persona de l’apòstol Joan: «Mare, aquí tens 
el teu fill», «Aquí tens la teva Mare». Maria estarà sempre al peu de la creu de cada 
home i de cada dona, perquè sap que Jesús s’identifica en cada persona.

El Papa Francesc ens diu que tots els batejats hem de ser evangelitzadors, participant 
de la missió salvadora de l’Església. Acceptant la nostra pròpia creu ens unim a Crist 
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en la creu que salva el món i participem d’aquesta obra del Senyor Jesús. La creu de 
Crist i la nostra creu no tenen l’última paraula, perquè la creu porta a la resurrecció.
De l’arbre de la creu brolla la vida i la salvació que Jesús ofereix a tota la humanitat. 
Per això en aquesta celebració de la Passió del Senyor farem unes pregàries demanant 
la salvació de tot el gènere humà.

La cruz de Jesús nos ayuda a llevar nuestra propia cruz. No nos separemos de él, ya que 
ha querido subir al Calvario cargando su cruz para ir delante nuestro y acompañarnos en 
el via crucis que todos recorremos de una manera u otra. Cuando este via crucis nos sea 
insoportable, tomemos en nuestras manos una cruz de Cristo crucificado y mirémosle 
y él nos dará fuerzas para levantarnos de nuevo, como él que cayó tres veces en aquel 
doloroso camino de la cruz subiendo al Calvario, y se levantó para llegar hasta la cima.

Esta tarde todos estamos con Jesús en el Calvario de Jerusalén. Hoy pensamos tam-
bién en las comunidades cristianas de Tierra Santa. No son judíos ni son musulmanes, 
son cristianos en situación difícil para poder sobrevivir. Como el apóstol Pablo organi-
zó una colecta en las Iglesias para ayudar económicamente a los pobres de Jerusalén, 
también nosotros hoy hacemos una colecta para ayudar económicamente a nuestros 
hermanos de Tierra Santa. Por eso, os pido vuestra generosidad. 

Homilia del Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en 
la Misa de clausura del 3er Centenario de la Parroquia de San Sebastián a las 
Catacumbas, título del Sr. Cardenal, Roma 12 abril de 2015.

Celebramos con alegría el 2º Domingo de Pascua. Está viva la celebración de la Vigilia 
Pascual con la realidad y el mensaje de la Resurrección del Señor. Ya no podemos buscar 
a Jesús entre los muertos, porque resucitó. Y es la resurrección de Jesús que nos congrega 
cada domingo –el día del Señor- para celebrar el memorial de su muerte y su resurrección.

Hoy celebramos también la chiusura del terzo Centenario della nostra parrocchia. Es 
un motivo de mucha satisfacción para poder dar gracias a Dios por este acontecimien-
to, trescientos años de servicio parroquial a muchísimos feligreses en su vida humana 
y cristiana. Han sido tres siglos de presencia de la Iglesia a través de nuestra historia y 
bellísima Basílica de San Sebastián a las Catacumbas, en una periferia geográfica de 
Roma, ofreciendo la salvación de Jesucristo conseguida por su muerte y resurrección. 
Y damos gracias a Dios por la vida y actividad pastoral de la parroquia de la mejor 
manera posible, con la celebración de la Eucaristía, que es la acción de gracias a Dios 
por antonomasia.

Este tercer Centenario de la parroquia ha de contribuir a tomar mayor conciencia de 
que somos una comunidad cristiana, teniendo como modelo la comunidad primitiva 
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de Jerusalén tal como hemos escuchado en la primera lectura. Vivían una íntima co-
munión ya que todos pensaban y sentían lo mismo: ser miembros de la Iglesia, de la 
familia de los hijos e hijas de Dios. Aquellos cristianos «lo poseían todo en común y 
nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía». Los dones y carismas que habían 
recibido del Espíritu los ponían al servicio de la comunidad. Todos los miembros de 
la parroquia somos necesarios para conseguir la misión que tiene encomendada: que 
todos sus miembros crezcan en el amor a Dios y a los hermanos, alcanzando así la vo-
cación primera y fundamental de todo cristiano, la vocación a la santidad. Y como nos 
dice el Papa Francisco hablando de la parroquia, ésta ha de «formar a sus miembros 
para que sean agentes de evangelización» (EG 28). La parroquia –continua diciéndo-
nos Francisco- no es una estructura caduca, si bien está llamada a una renovación para 
que esté más cerca de la gente, sea un ámbito de viva comunión y participación y se 
oriente completamente a la misión (cf. Id).

Al atardecer del Día de la Resurrección, el Señor de la Gloria se manifestó en medio 
de la comunidad de los discípulos, excepto Tomás. Al trasluz de la primera Pascua el 
relato del evangelista Juan quiso sugerirnos cómo ha de ser nuestra celebración cris-
tiana de cada Pascua, de cada domingo. En la Eucaristía dominical hemos de tener una 
conciencia viva de que el Señor y Dios de la gloria, Cristo, está en medio de nosotros, 
como aquel atardecer del Día de Resurrección.

Observamos que el saludo de Jesús en su aparición se repite tres veces en el texto. 
Es el mismo con que hemos iniciado hoy nuestra celebración. «La paz esté con voso-
tros». Jesús después de saludarles les mostró los signos de su identidad: «Les enseñó 
las manos y el costado». Era el mismo que murió en la cruz. Y los discípulos se lle-
naron de alegría al ver de nuevo al Señor, porque le amaban y su muerte en cruz y la 
sepultura había sido un fuerte golpe para ellos. Tuvieron la alegría de encontrarse de 
nuevo con el Maestro. Es la alegría que hemos de tener nosotros cada domingo cuan-
do nos encontramos con el Señor resucitado en la Eucaristía.

Por esto la Eucaristía es una auténtica fiesta de nuestro encuentro personal con Jesús. 
Él nos invita cada domingo a este encuentro y se hace presente con su Palabra, con 
su Cuerpo y su Sangre y también lo hace presente nuestra asamblea porque él nos ha 
dicho que cuando dos o más están reunidos en su nombre él está en medio de ellos.

El Señor resucitando nos trae su paz y quiere que los cristianos la comuniquemos al 
mundo. Así, para que la Iglesia sea capaz de comunicarla siempre y en todo lugar, 
Jesús infunde a su Iglesia el Espíritu Santo. El signo de alentar sobre los Apóstoles 
que emplea el texto evangélico, evoca la creación del hombre tal como la represen-
ta el Génesis (cf 2,7). El espíritu de Cristo Resucitado crea en el mundo la nueva 
humanidad, que tiene por objetivo primordial suprimir en los hombres el pecado, 
disponerlos al perdón y perdonar. Donde a pesar de la redención del Señor sigue 
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dominando el pecado, no florece la paz. Porque Jesús vino al mundo para perdonar 
los pecados de su pueblo. 

Así, el Señor resucitado otorga a los Apóstoles la potestad de perdonar los pecados, 
que pasa a sus sucesores, los obispos, y a los colaboradores de éstos, los sacerdotes.

Tan fuerte fue en los Apóstoles la muerte en Cruz de Jesús, que les costó creer, percatarse 
de su resurrección. Un caso típico fue el del apóstol Tomás, incluso una semana después 
de la primera aparición a los Apóstoles sin que estuviese él. Reiteraba que si no veía los 
agujeros de los clavos en las manos y los pies de Jesús, no creería en su resurrección.

A los ocho días, Tomás estaba con los otros y Jesús se les apareció con el mismo saludo: 
paz a vosotros. Tomás viendo las manos y el costado de Jesús exclamó: «Señor mío y 
Dios mío!» Tomás, el incrédulo, hizo una manifestación clara de fe en la divinidad de 
Jesús resucitado, que muchos cristianos repetimos cuando se eleva el cuerpo de Cristo 
y el cáliz de la sangre de Jesús después de la consagración: «Señor mío y Dios mío»

En esta ocasión Jesús pronuncia una nueva Bienaventuranza: la Bienaventuranza de la 
Fe. Lo hace con estas palabras: «¿Por qué me has visto has creído? Dichosos los que 
crean sin haber visto». Cuando Juan escribió el evangelio, en su comunidad de Éfeso, 
a fines de siglo, ya no quedaba nadie que hubiese visto a Jesús. Creían por la Palabra 
de los Apóstoles, permanente en la Iglesia (Jn 17,20). Como todos nosotros. Nosotros 
vivimos la Bienaventuranza de la Fe. La breve incredulidad de Tomás sirve única-
mente de fondo oscuro para destacarla. Breve incredulidad, modelo de tantas «crisis» 
momentáneas que se resolverían con sólo mirar las manos y el corazón de Cristo.

Nuestra celebración pascual tiene también un sentido de plegaria de intercesión, pidien-
do al Señor que ilumine a familiares y personas queridas para que crean sin haber visto, 
como lo hicieron los Apóstoles, y que vean las manos y el corazón de Cristo por el tes-
timonio de aquellos que lo vieron. Hoy pedimos para que sean muchos los que viven en 
la demarcación territorial de nuestra parroquia que tengan la Bienaventuranza de la fe. 
Los hacemos con la intercesión de San Sebastián y de San Francisco de Asís.

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, 
en la Missa per als voluntaris de Càritas i d’altres institucions eclesials. Basílica 
de la Sagrada Família, 19 d’abril de 2015.

Ens hem aplegat en nom del Senyor per celebrar l’Eucaristia d’aquest tercer diumenge 
de Pasqua. Portem en el nostre cor la joia de la resurrecció de Jesús i com els apòstols 
quan Jesús ressuscitat se’ls va aparèixer, també nosaltres estem contents de tornar a 
veure el Senyor, ja que la nostra assemblea eucarística ens el fa present enmig nostre.
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Hi participeu voluntaris i voluntàries de Càritas i de les altres realitats socials de 
l’Església metropolitana de Barcelona. El vostre lliurament i treball voluntari, ge-
nerós i desinteressat és un fruit palès de la resurrecció de Jesús. Ell ha passat per 
la vostra vida i us ha cridat a lliurar-vos més i més als germans necessitats. Pel 
sagrament del baptisme la novetat de la Pasqua del Senyor s’ha fet present en la 
nostra vida, morint a l’egoisme i naixent a l’amor a Déu i als germans. Per això, el 
voluntariat que viviu i exerciu és un do de Déu per a vosaltres, per a l’Església i per 
a la societat. 

Aquesta nostra assemblea litúrgica és una assemblea curulla de generositat i de lliu-
rament als germans. Tots percebem avui el flaire de les bones obres que realitzeu com 
a voluntaris i voluntàries. 

El fragment de l’Evangeli que hem escoltat ens parla del diumenge de la resurrec-
ció. Quantes sensacions, dubtes, convenciments i satisfaccions van viure els Apòstols 
aquell dia, que era i és el Dia del Senyor! Ho diu Jesús en aquest fragment evangèlic: 
«¿Per què us alarmeu? ¿Per què us vénen al cor aquests dubtes? Mireu les mans i els 
peus: sóc jo mateix. Palpeu-me i mireu bé; els esperits no tenen carn i ossos com veieu 
que jo tinc». Jesús ressuscitat és el mateix que va ser crucificat i morí en el Calvari. 
Aquesta és la fe de l’Església i aquesta és la nostra fe. Quan l’evangelista Lluc escrivia 
aquesta pàgina, alguns dels seus lectors cristians, influïts per la filosofia hel·lenista, es 
resistien a reconèixer la vertadera «corporeïtat» de Jesucrist ressuscitat. Preferien con-
siderar-lo com un esperit pur. Per això l’evangelista posa en relleu pedagògicament els 
signes de la corporeïtat de Jesús.

Jesús ressuscitat lliurà als Apòstols l’Esperit de la Pentecosta que els il·luminà i els 
enfortí per predicar en nom de Jesús a tots els pobles. Els Fets dels Apòstols, llibre 
que escrigué també Sant Lluc, és il·lustració narrativa del compliment de com els 
deixebles feren el que Jesús els havia manat i com hem de fer nosaltres. L’Església 
existeix per a evangelitzar. Aquest és el programa que el Papa Francesc proposa a tota 
l’Església en el seu document «La joia de l’Evangeli». Ell vol que siguem una Esglé-
sia pobra per als pobres, una Església en sortida, una Església samaritana. Això ens ho 
demana a tots nosaltres, membres de l’Església.

Francesc, en aquest document, uneix l’evangelització amb la pastoral social, perquè 
si la dimensió social no està degudament explicitada, sempre es corre el risc de des-
figurar el sentit autèntic i integral que té la missió evangelitzadora (cf. EG 176). Per 
això vosaltres, estimats voluntàries i voluntaris, heu entès molt bé que el vostre treball 
evangelitzador ha de tenir una dimensió social i que essent voluntaris de Càritas o 
d’altres institucions socials esteu evangelitzant. El Papa ens diu que el kerygma té un 
contingut ineludiblement social: en el cor mateix de l’Evangeli hi ha la vida comuni-
tària i el compromís amb els altres (cf. EG 177).
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Hi ha uns trets que configuren el voluntari cristià. Sou unes persones que creieu que 
és necessari fer el bé i fer-ho bé. Veieu en cada persona el proïsme real i vertader, i 
procureu servir-lo amb gratuïtat, generositat i qualitat. Realitzeu un servei desinte-
ressat, lliure, noble i bondadós, ple d’amor i d’estil cristià en la manera d’estimar, 
servir, compadir-se samaritanament de les necessitats dels germans, acollint, atenent, 
escoltant, orientant i ajudant, sostenint i reforçant tots aquells germans que la societat 
maltracta, empobreix i exclou (cf. Cardenal Oscar A. Maradiaga, Voluntaris de Càri-
tas, portadors d’esperança, Conferència pels Voluntaris de Càritas de Catalunya, Bar-
celona, 20 d’octubre de 2012). Com a pastor diocesà us agraeixo, a tots els voluntaris 
i voluntàries, aquest servei molt preuat que esteu prestant. Sou com les mans del bisbe 
que és el pare dels pobres i m’ajudeu a poder arribar a totes les persones necessitades.

És molt interessant això que ens diu el Papa Francesc: «El pobre, quan és estimat, és 
apreciat com d’alt valor, i això diferencia l’autèntica opció pels pobres de qualsevol 
ideologia, de qualsevol intent d’utilitzar els pobres al servei d’interessos personals o 
polítics» (EG 199). La caritat demana també la justícia i amb més justícia les persones 
no haurien de dependre tant de la caritat.

Per això, Francesc diu que la necessitat de resoldre les causes estructurals de la po-
bresa no pot esperar i que els plans assistencials que atenen certes urgències, sols 
haurien de pensar-se com a respostes passatgeres. Mentre no es resolguin radicalment 
els problemes dels pobres, renunciant a l’autonomia absoluta dels mercats i de l’espe-
culació financera i atacant les causes estructurals de la desigualtat, no es resoldran els 
problemes del món (cf. EG 202). 

Con vuestro voluntariado estáis trabajando también para conseguir lo que nos pide el 
Papa Francisco. Él nos dice que cuando contemplamos las dimensiones enormes de 
la pobreza, podríamos desanimarnos. Pero somos cristianos y confiamos en la fuerza 
de la gracia y en los recursos humanos y sociales, convencidos de que podemos trans-
formar la realidad y la historia como lo hizo Jesús en su Pascua transformadora del 
pecado en gracia, un signo anticipatorio de toda posible transformación social.

Muy queridos voluntarios y voluntarias, en una sociedad secularista y pluralista, el 
único lenguaje que tiene aceptación plena es el de las obras de amor practicadas con la 
intencionalidad liberadora de la pobreza y de las exclusiones sociales. La gratuidad de 
esta actitud y de estas acciones que contrastan con el egoísmo presente en el hombre, 
hace surgir unas preguntas precisas que orientan hacia Dios y el Evangelio.

Hay un aspecto que expone el Papa Francisco y que está presente en vuestros corazones. 
Se trata de la evangelización de los pobres. El Papa dice que «la peor discriminación que 
sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres 
tiene una especial apertura a la fe; necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su 
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amistad, su bendición, su Palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un 
camino de crecimiento y de maduración de la fe» (EG 200). Jesús nos ha dicho que el 
hombre no vive sólo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios (cf. Mt 4, 4).
María fue la voluntaria por excelencia y modelo para todos los voluntarios y volun-
tarias, en su sí al ángel aceptando la voluntad de Dios y ayudando con esfuerzo y 
decisión a su prima Isabel que esperaba un hijo. 

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, 
en la missa de Sant Jordi, Patró de Catalunya, a la capella del Palau de la Gene-
ralitat de Catalunya, 23 d’abril de 2015

El Palau de la Generalitat, amb la seva capella de Sant Jordi, acull una institució que 
forma part de la nostra identitat i de la nostra nació des de fa molts segles. Per això, 
ens reunim un any més per celebrar l’Eucaristia en la solemnitat del nostre estimat 
Patró. Aquesta és una manera molt coherent de celebrar la nostra festa patronal, ja que 
la fe cristiana ha estat sempre ben present en l’afaiçonament del poble català des de 
fa més de mil anys.

Celebrem la festa de Sant Jordi dintre del temps litúrgic de Pasqua. Portem en el nostre 
cor la joia de la resurrecció de Jesús i l’expressem quan celebrem l’Eucaristia, el 
misteri de la mort i de la resurrecció del Senyor. Com els Apòstols en les aparicions 
de Jesús vivent, també nosaltres estem contents de tornar a veure’l, puix es fa present 
aquí entre nosaltres per la seva Paraula proclamada, pel seu Cos i la seva Sang sobre 
l’altar i perquè estem reunits en el seu nom i ell ens ha dit que està present quan els 
seus deixebles es reuneixen en el seu nom.

La Pasqua de la resurrecció del Senyor és el pas de Déu per les nostres vides i ens ofe-
reix la novetat de vida aconseguida pels mèrits de Jesús el nostre Salvador. Sant Jordi 
va viure els fruits de la resurrecció de Crist, pel baptisme es va unir íntimament amb 
ell i va significar una autèntica conversió en la seva vida. El nostre Patró va entendre 
i va viure la Paraula de Déu que hem escoltat en aquesta celebració. La seva vida ha 
estat fecunda i és conegut, estimat i imitat per moltíssimes persones, essent també 
patró de diversos països, perquè va seguir el que Jesús ens ha dit: «Us ho dic amb tota 
veritat: si el gra de blat, quan cau a terra, no mor, queda sol, però si mor, dóna molt de 
fruit. Els qui estimen la seva pròpia vida la perden; els qui no l’estimen en aquest món 
la guarden per a la vida eterna» (Jn 12, 24-25). Aquestes paraules del Senyor són dià-
fanes i les experimenten tots els pagesos, malgrat semblin una contradicció: morir per 
engendrar vida. Les entenem totes les persones que estimem ja que l’amor consisteix 
a anar donant la vida per a les persones estimades per tal que siguin més i més el que 
han de ser i tinguin vida abundant. Les entenen també els polítics que no cerquen els 
seus propis interessos, sinó el bé de les persones a les quals serveixen amb la política. 



BAB 155 (2015) - abril [27] 219

Ja Pius XI, el Papa de l’Acció Catòlica, afirmà que «res, fora de la religió, pot ser 
superior al terreny d’allò que és la política, que fa referència als interessos de tota la 
societat i que, des d’aquesta perspectiva, és el domini per excel·lència de la forma més 
àmplia de la caritat, la caritat política». El Papa Francesc ens diu que «la política, tan 
denigrada, és una altíssima vocació, és una de les formes més precioses de la caritat, 
perquè busca el bé comú» (EG 205). I vosaltres, benvolguts polítics, sabeu molt bé 
que l’exercici de la vocació política és una «dura escola de perfecció» i «un exigent 
exercici de virtut». Tots els cristians hem d’imitar el nostre Patró Sant Jordi, morint a 
nosaltres mateixos per estimar més i més a Déu i als germans.

Sant Jordi va viure també les paraules de Sant Pere, en la primera lectura. Ell va sofrir 
fins a vessar la seva sang pel fet de ser just i per això va ser feliç. Ell va guardar neta 
la seva consciència per tal que – diu Sant Pere – «els qui critiquen la vostra conducta 
de cristians s’hauran d’avergonyir d’haver-ne malparlat». Avui, la nostra societat és 
molt sensible a la transparència en tots els camps de la conducta humana. Per això 
s’hauria de donar més importància a la consciència i a la seva formació ètica i deon-
tològica. Tanmateix la veu de la consciència que Déu ha posat en el nostre interior 
és poc coneguda i poc escoltada. Convindria en l’educació de les persones recuperar 
aquesta veu i aquesta llum que orienta i dignifica la persona humana i ens fa consci-
ents i responsables.

El Papa Francesc en el seu preciós document «La joia de l’Evangeli», dedica un 
capítol a la dimensió social de l’evangelització, perquè si aquesta dimensió no es té 
present, és corre el risc de desfigurar el sentit autèntic de la missió evangelitzadora 
de l’Església.

Si com es diu estem sortint de la crisi econòmica, és ben cert que les seves conseqüèn-
cies les vivim encara en les nostres societats. Ho constatem a Càritas, especialment en 
la manca de treball suficient. La caritat és necessària, però encara ho és més la justícia. 
Els qui venen a Càritas, moltíssims d’ells, demanen treball, perquè amb el treball no 
necessitarien tant la caritat.

El Papa Francesc, a l’inici del seu pontificat ens digué que vol una Església pobra 
per als pobres, manifestant-nos que «el cor de Déu té un lloc preferent per als pobres, 
tant que fins ell mateix es va fer pobre (2 Co 8,9). Tot el camí de la nostra redempció 
està signat pels pobres» (Evangelii gaudium, 197). I ens alerta en el nostre tracte amb 
els pobres, dient-nos: «El pobre, quan és estimat, és apreciat com d’alt valor, i això 
diferencia l’autèntica opció pels pobres de qualsevol ideologia, de qualsevol intent 
d’utilitzar els pobres al servei d’interessos personals o polítics» (EG, 199).

Francesc va a les causes de la pobresa i ens diu que «la necessitat de resoldre les causes 
estructurals de la pobresa no pot esperar… Mentre no es resolguin radicalment els pro-
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blemes dels pobres, renunciant a l’autonomia absoluta dels mercats i de l’especulació 
financera i atacant les causes estructurals de la desigualtat, no es resoldran els problemes 
del món i en definitiva cap problema. La desigualtat – conclou el Papa – és arrel dels 
mals socials» (EG, 202). I el Papa afirma: «Prego al Senyor que ens regali més polítics 
que pateixin de debò per la societat, pel poble, per la vida dels pobres!» (EG, 205).

En el debat sobre la institucionalització del país, cal tenir molt present el benestar social 
dels ciutadans, especialment dels més desfavorits i colpejats durament per la crisi econò-
mica, i també els valors i les virtuts que han de configurar la vida i l’activitat de les perso-
nes i la convivència social, sense oblidar la identitat del nostre poble i les seves arrels cris-
tianes que l’han afaiçonat durant segles i segles i que posa en relleu el patronatge de Sant 
Jordi i de la nostra patrona la Mare de Déu de Montserrat que celebrarem el proper dilluns. 

Penso que quan l’Evangeli és acollit per les persones, la comunitat civil es fa també 
més responsable, més atenta a les exigències del bé comú i més solidària amb els ne-
cessitats. Benet XVI ens digué que «és legítima una sana laïcitat de l’Estat en virtut 
de la qual les realitats temporals es regeixen segons les seves pròpies normes, sense 
excloure, però, les referències ètiques que troben el seu fonament últim en la religió» 
(Discurs al President Carlo A. Ciampi, 24/6/2005). Aquesta és una aportació que 
l’Església ha de prestar a Catalunya. 

Venen a la meva memòria les paraules del Papa Sant Joan Pau II, l’any 1988 amb mo-
tiu del mil·lenari de Catalunya: «El cristianisme ha estat un element molt important en 
la conformació de la identitat de Catalunya en aquests mil anys de la seva història». 
A la intercessió de la Moreneta i de Sant Jordi confiem la vida, el progrés material i 
espiritual i les institucions del nostre país en bé de tots els ciutadans. 

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, 
en la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat. Montserrat, 27 d’abril de 2015

En el cor del temps pasqual celebrem la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat. 
Vivim intensament la joia de la resurrecció del Senyor que vincula íntimament Maria 
a la seva obra de redempció i ens ha obtingut a tots la salvació.

Any rere any, una munió de pelegrins pugen a Montserrat per venerar la nostra Pa-
trona. La Moreneta està molt vinculada a la pietat dels catalans, i als seus peus li 
confiem tot el que portem en el més íntim del nostre cor confiant en la seva intercessió 
maternal. La Mare de Déu és també la nostra Mare perquè Jesús en el Calvari ens féu 
l’obsequi inestimable de la seva Mare en la persona del deixeble Joan.

Poc després de la narració de l’anunciació, l’evangelista Lluc ens guia darrere els 
passos de la Verge de Natzaret vers una ciutat de Judea. Segons els estudiosos aques-
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ta era la ciutat de Ain-Karem, situada entre les muntanyes, no lluny de Jerusalem. 
L’Evangeli ens diu que Maria s’anà decididament a visitar la seva parenta Elisabet que 
com li havia comunicat l’àngel esperava un fill, ella que era en edat avançada i havia 
concebut un fill pel poder de Déu!

Maria, la plena de gràcia, la plena d’amor a Déu i als germans, en tenir la notícia que 
Elisabet ja es trobava al sisè mes, anà ràpidament a ajudar-la. Maria no va pensar en 
si mateixa i en el seu fiat que havia donat a Déu que comportava l’encarnació del Fill 
de Déu en les seves entranyes virginals per obra de l’Esperit Sant. La Mare del Fill de 
Déu s’oblidà de si mateixa i es lliurà plenament per ajudar la seva parenta. Aquesta 
actitud de Maria és per a tots nosaltres motiu d’imitació. Està en la línia d’aquelles 
paraules de Jesús: «Els qui estimen la seva pròpia vida la perden; els qui no l’estimen 
en aquest món la guarden per a la vida eterna» (Jn 12, 25).

Així, doncs, Maria, moguda per la caritat s’adreça a la casa de la seva parenta. I 
l’Evangeli ens ha dit que «tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria el nen 
saltà dins de les seves entranyes». Maria portava el Fill de Déu en les seves entranyes, 
com en un sagrari, i el Senyor sempre és motiu de joia quan ens visita, com ho fou 
també per Joan, el Precursor del Messies.

Elisabet «plena de l’Esperit Sant saludà Maria amb aquestes paraules: Beneïda tu 
entre les dones, i beneït el fruit del teu ventre». Com ens diu Sant Joan Pau II, «aques-
ta exclamació o aclamació d’Elisabet entraria posteriorment a l’Avemaria, com una 
continuació de la salutació de l’àngel, i es convertiria així en una de les pregàries més 
freqüents de l’Església» (Redemptoris Mater, 12).

Però encara són més significatives les paraules d’Elisabet en la pregunta que segueix: 
«¿I d’on em ve això, que la Mare del meu Senyor em vingui a trobar?». El mateix 
Papa polonès ens va dir que Elisabet dóna testimoniatge de Maria: reconeix i procla-
ma que davant d’ella hi ha la Mare del Senyor, la Mare del Messies (cf. Id.). Podem 
dir que aquesta és, en la intimitat de casa de Zacaries, la primera proclamació pública 
de Maria com a Mare de Déu. El fruit de les entranyes virginals era el Fill de Déu. I 
serà el Concili d’Efes que proclamarà a Maria Mare de Déu i aquesta és la invocació 
més estesa entre els cristians d’arreu del món i de sempre.

En aquest breu fragment de l’Evangeli d’avui cada paraula és plena de sentit. Tanmateix 
sembla que té una importància fonamental allò que Elisabet amb la inspiració de l’Es-
perit Sant diu a Maria al final de la seva salutació: «Feliç tu que has cregut! Allò que el 
Senyor t’ha fet saber, es complirà». Maria és feliç perquè ha cregut, perquè és una dona 
de fe. És la felicitat de la fe, és la benaurança de la fe. Els cristians som homes i dones 
de fe, com Maria, i l’elogi d’Elisabet s’aplica també a nosaltres. Som feliços perquè 
hem cregut, perquè creiem. És el mateix que digué Jesús ressuscitat a l’Apòstol Tomàs, 
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l’incrèdul, quan el Senyor s’aparegué de nou als Apòstols i Tomàs hi era present. Jesús 
li digué a Tomàs: «Feliços els qui creuran sense haver vist» (Jo 20, 19-31).

Els creients som feliços perquè hem rebut gratuïtament i immerescudament el do de 
la fe que dóna sentit ple a la nostra vida. El Papa Francesc ens diu que «si un de debò 
ha fet una experiència de l’amor de Déu que el salva… el seu cor sap que no és el ma-
teix la vida sense ell» (EG 120-121). Alhora Elisabet dóna a Maria, i ens dóna a tots 
nosaltres, una altra raó d’aquesta benaurança de la fe amb aquestes paraules: «Allò 
que el Senyor t’ha fet saber, es complirà». Creiem perquè confiem que Déu complirà 
totes les promeses que ens ha fet. La fe és qüestió de confiança en Déu. La fe supera 
la nostra raó, però acceptem els continguts de la fe de l’Església perquè confiem en 
Déu, com ho va fer Maria, ja que l’àngel a l’anunciació li va dir que «a Déu res no li 
és impossible» (Lc 1, 37).

Sant Joan Pau II, parlant d’aquest fragment evangèlic, referint-se a la felicitat de la fe, 
ens ha dit que «aquestes paraules es poden posar junt amb l’apel·latiu ‘plena de gràcia’ 
de la salutació de l’àngel. En tots dos textos es revela un contingut mariològic essencial, 
o sigui, la veritat sobre Maria, que ha arribat a estar realment present en el misteri de 
Crist precisament perquè ha cregut» (Redemptoris Mater, 12). La plenitud de gràcia, 
anunciada per l’àngel, significa el do de Déu mateix; la fe de Maria, proclamada per 
Elisabet en la Visitació, indica com la Verge de Natzaret ha respost a aquest do. 

Sovint pugem a Montserrat per encomanar a la Moreneta els nostres familiars i amics en 
les seves necessitats materials i espirituals. Avui ho fem també demanant a la Mare de Déu 
de Montserrat que intercedeixi per tal que siguin moltes les persones del nostre país que 
rebin el do de la fe perquè puguin viure la Benaurança de la fe. Això demana que nosaltres 
– com ens diu el Papa Francesc – anunciem a aquestes germans nostres el kerygma, és a 
dir, «la bellesa de l’amor salvífic de Déu manifestat en Jesús mort i ressuscitat» (EG 36). 

El mateix Papa ens diu que «avui que l’Església vol viure una profunda renovació 
missionera, hi ha una forma de predicació que ens pertoca a tots com a tasca quoti-
diana. Es tracta de portar l’Evangeli a les persones que cadascú tracta, tant als més 
propers com als desconeguts» (EG 127). Perquè, com continua dient-nos Francesc, 
si un ha fet l’experiència personal de l’amor de Déu que el salva, no necessita gaire 
temps de preparació per sortir a anunciar-lo, no pot esperar que li donin molts cursos 
o llargues instruccions (cf. EG 120). Ser deixeble de Jesús és tenir la disposició per-
manent de portar a altres persones l’amor de Jesús i això es produeix espontàniament 
en qualsevol lloc: al carrer, a la plaça, en el treball, arreu.

El bisbe Torras i Bages amb motiu del 125è aniversari de la proclamació de la Mare 
de Déu de Montserrat com a patrona de Catalunya, pel Papa Lleó XIII, va escriure 
la Visita espiritual, on figura aquesta pregària que fem nostra: «Verge prodigiosa… 
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aconseguiu per als vostres catalans aquella fe que enfonsa les muntanyes, omple les 
valls i fa planer el camí de la vida».

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, 
en l’eucaristia per les víctimes de l’accident aeri del vol Barcelona – Düsseldorf, 
de 24 de març de 2015, Basílica de la Sagrada Família, 27 d’abril de 2015.

Ens hem reunit, estimats germans i germanes, per pregar pels nostres estimats difunts, 
víctimes del tràgic accident d’aviació d’aquell dolorós 24 de març d’enguany. La 
nostra celebració religiosa amb representants de diverses confessions religioses vol 
expressar el nostre afecte a les víctimes i als seus familiars. Portem en el nostre cor 
–d’una manera molt especial els seus familiars i amics- el dolor per la mort d’aquests 
estimats germans. 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 a vosaltres 
benvolguts familiars. Acompanyem cordialment als familiars tots els qui participem 
en aquesta celebració religiosa, els Reis d’Espanya, les primeres autoritats de l’Es-
tat Espanyol i de la Generalitat de Catalunya, les altres autoritats i els representants 
d’Alemanya i França i de diferents religions, i els alumnes de l’Institut Llinars del 
Vallès. El Papa Francesc es va fer proper als familiars amb el seu condol el mateix dia 
de l’accident. Tots portem també en el nostre cor el dolor i la pregària per les víctimes 
i ferits del terratrèmol del Nepal i per les víctimes de les pasteres en el Mediterrani.

El missatge que dóna Sant Pau omple els cors de consol i d’esperança: «Ningú de 
nosaltres viu per a sí mateix i ningú mor per a si mateix. Si vivim, vivim per al Senyor 
i si morim, morim per al Senyor; en la vida i en la mort som del Senyor». Sempre 
estem en les mans providents de Déu que ens ha donat el seu Fill i que per amor a la 
humanitat morí en el Calvari.

El Gènesi ens diu que hem estat creats a imatge i semblança de Déu, i ell que és etern 
ha posat en nosaltres la llavor de l’eternitat. Així, el Concili Vaticà II ens ha dit que 
«l’home per instint del cor judica rectament, quan detesta i rebutja la total ruïna i la 
desaparició definitiva de la seva persona. La llavor d’eternitat que porta en ell, irre-
ductible a la sola matèria, es revolta conta la mort» (GS18).

Estimats germans i germanes, Déu ens ha creat per viure eternament i per posseir 
en ell la felicitat eterna. Per això preguem perquè Déu misericordiós hagi acollit als 
nostres germans, gaudeixin d’aquesta felicitat i intercedeixin per nosaltres que encara 
pelegrinem per aquest món. 

Estem celebrant el temps pasqual amb la joia de la resurrecció de Crist. Sant Pau ens 
ha dit que «per això morí i ressuscità Jesucrist: per a ser Senyor de vius i de morts». 
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Participem de la resurrecció del Senyor i aquesta és la nostra esperança davant de la 
mort dels nostres familiars i pensant també en a nostra pròpia mort. Crist amb la seva 
mort i la seva resurrecció ens ha alliberat de la mort definitiva i ens crida a compartir 
la seva mateixa vida.

La mort violenta i sobtada dels nostres estimats germans podria com paralitzar la vida 
dels qui els estimem moltíssim. Tanmateix, el missatge paulí que hem escoltat ens ha 
de donar coratge per viure per al Senyor i per als germans, per estimar Déu i estimar 
els germans, esperant, amb l’ajut i la misericòrdia del Senyor, trobar-nos un dia amb 
ells en la Jerusalem celestial. El llibre de l’Apocalipsi ens diu que en la Jerusalem 
celestial «Déu eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls, i no existirà més la mort, ni 
do, ni crits, ni penes. Les coses d’abans han passat».

(en castellà)
Hem escoltat el text evangèlic de les Benaurances. Jesús se solidaritza amb els pobres, 
amb els qui estan de dol, amb els humils, amb els qui tenen fam i set de justícia, amb 
els compassius, amb els nets de cor, amb els pacífics i els pacificadors, amb els perse-
guits pel fet de ser justos…

El Senyor Jesús, els diu que són feliços perquè per a tots ells vol el regne dels cels. 
Déu és compassiu, clement i misericordiós. I el Papa Francesc ens ha dit que Jesucrist 
és el rostre de la misericòrdia del Pare. Misericòrdia és segurament la paraula més 
freqüent en el vocabulari del Papa Francesc.

Tots tenim sempre necessitat de contemplar el misteri de la misericòrdia divina que 
és font d’alegria, de serenitat i de pau. Misericòrdia és l’acte suprem amb el qual Déu 
ve al nostre encontre. Misericòrdia és la norma fonamental que hi ha en el cor de cada 
persona, quan mira amb ulls sincers el germà que troba en el camí de la vida. Miseri-
còrdia és la via que uneix Déu i l’home, perquè obre el cor humà a l’esperança de ser 
estimats, malgrat els límits del nostre pecat i de la nostra mort. A la misericòrdia del 
Pare confiem les víctimes i també encomanem els seus familiars i amics que sofreixen 
aquesta separació.

Celebrem la festa de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. Ens cal po-
sar els ulls en Maria, com a Mare de la Misericòrdia. La dolcesa de la seva mirada ens 
acompanya sempre. Maria ha conegut la profunditat del dolor humà, ella que estigué 
al peu de la creu del seu Fill estimat.

En aquesta festa de la Mare de Déu de Montserrat, dirigim a ella l’antiga i actual ora-
ció de la Salve Regina, perquè avui i sempre Maria giri envers nosaltres «aquests ulls 
seus tant misericordiosos i després d’aquest exili en mostri Jesús, fruit beneït del seu 
sant ventre». A ella confiem especialment els nostres germans que moriren en aquell 
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vol aeri que acabà en els Alps francesos, i li demanem que hagi estat realitat el que el 
poeta Jacint Verdaguer demanava a la Mare de Déu de Montserrat en el seu Virolai: 
«Guieu-nos cap al cel».

Paraula i vida
Pasqua, la festa de les festes (05/04/2015)

La resurrecció de Jesús és la festa de les festes! És el nucli del cristianisme. Sense la 
resurrecció de Jesús tot es desploma. La resurrecció és la resposta donada per Déu 
Pare a la vida, missatge, condemna i mort de Jesús.

Al cap de pocs dies d’haver estat crucificat Jesús, s’anuncia allò que és sorprenent 
per a tothom. Els evangelis ens presenten la resurrecció com un esdeveniment que va 
sorprendre els Apòstols. Així, quan les dones els porten la notícia de la resurrecció 
de Jesús, els Apòstols es prenen les seves paraules com un desvari i no se les creuen. 
Les aparicions de Jesús ressuscitat i el sepulcre buit porten a exclamar amb joia als 
Apòstols: «És veritat, el Senyor ha ressuscitat!»

 El sentit ple de l’esdeveniment de la resurrecció de Jesús només és accessible a través 
de la fe. L’afirmació «Jesús ha ressuscitat d’entre els morts» és l’expressió d’un acte 
de fe que inclou dins de si mateix un judici raonable de credibilitat.

La resurrecció de Crist implica la continuïtat de la persona, com apareix en les troba-
des de Jesús amb els Apòstols, mostrant les seves ferides, oferint-se perquè les puguin 
tocar, menjant amb ells. El misteri està en el fet que aquell que fou crucificat ara és 
viu, ha ressuscitat. Les petjades de la resurrecció de Jesús en la història són, seguint 
els evangelis, tres: el sepulcre buit, l’aparició a Maria Magdalena i a les dones i les 
aparicions als Apòstols.

El que visqueren amb Jesús abans de la Pasqua i l’experiència pasqual convertiren 
definitivament els deixebles en Apòstols, en testimonis valents del Senyor. La vida 
nova de Jesús es reflecteix en el canvi experimentat en els seus deixebles: passen del 
desànim a l’esperança, de la tristesa al goig, de la dispersió a la comunitat, de la covar-
dia a la valentia. Quelcom succeí en el contacte que tingueren amb Jesús ressuscitat, 
vencedor de la mort.

La resurrecció de Crist és la victòria de la vida sobre la mort. Amb ell neix un món 
nou. I aquí es troba el fonament de la nostra esperança i el sentit de tots els esforços 
per assolir el bé, l’amor, la justícia, la pau, la reconciliació. El cristianisme té com a 
fonament la fe confiada en Déu, que ens ha donat el seu Fill i ens ha promès la vida 
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eterna. La convicció que ha ressuscitat el Crist com a primícia del món nou i com a 
«primogènit entre molts germans» ens permet esperar contra tota esperança, enmig de 
totes les foscors i dificultats. I ens invita a viure la joia de la fe perquè, com ens ha dit 
el papa Francesc, «no visquem una Quaresma sense Pasqua». Desitjo a tothom una 
santa i joiosa Pasqua de resurrecció!

+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Un nou Congrés Litúrgic de Montserrat (12/04/2015)

S’escauen aquest any diverses commemoracions de caràcter litúrgic. En primer lloc, 
fa cent anys del primer Congrés Litúrgic de Montserrat, celebrat l’any 1915. Després, 
l’any 1965, o sigui ara fa cinquanta anys, es va començar a dir la missa en les llengües 
de la gent, de cara a l’assemblea cristiana, amb un canvi de ritus que els feia més pro-
pers, més participatius i més comprensibles. Va ser en dues etapes: l’una, com un tast, 
l’1 de gener, i la següent, ja de manera plena, el 7 de març.

El desembre de 1963, el Concili havia aprovat la Constitució sobre la Sagrada Litúr-
gia, en la qual s’oferien els principis bàsics del que havia de ser la reforma litúrgica 
i s’assenyalaven algunes de les concrecions possibles. Per exemple, s’apuntava que 
calia reflexionar sobre la possibilitat de celebrar la missa en les llengües vives.

El papa Pau VI, de manera immediata, va posar en marxa els organismes encarregats 
de la reforma. L’Església, després de segles, abandonava l’ús del llatí en el culte i es 
passava a les llegües vives. Fou un gran canvi, no en l’ordre de les veritats de fe però 
sí en la pràctica cristiana. No tothom va entendre la motivació profunda de l’Església 
per fer aquest pas. Deixar l’ús del llatí es va veure com un cert empobriment cultural, 
però fer entrar les llengües autòctones en el culte també tenia una dimensió cultural 
molt positiva. I així es va viure a Catalunya, on l’ús de la llengua vernacla en la cate-
quesi, la predicació i el culte havia passat per moments difícils. 

L’Església decidia fer la celebració de la missa i dels altres sagraments en les llengües 
vives per fer-los més propers i comprensibles, més participats per tota la comunitat 
i més inspirats en la Sagrada Escriptura, i per acostar la Paraula de Déu als cristians. 
Més endavant, la reforma litúrgica va fer nous passos, en especial amb el nou ordre 
de lectures, que va posar a l’abast del poble cristià una presència més abundant de la 
Bíblia en les celebracions.

A Catalunya, aquestes reformes es van viure amb un veritable entusiasme. El terreny 
estava preparat gràcies a una especial sintonia amb el moviment litúrgic que es vivia 
des de feia temps a diversos països d’Europa i que aquí promovien institucions com 
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el Foment de Pietat i el monestir de Montserrat. En aquest monestir, l’any 1915, ara fa 
cent anys, es va celebrar el primer Congrés Litúrgic, que tingué quatre objectius sobre 
el culte cristià: aprofundiment, participació activa i foment de la vida sacramental i de 
la vida comunitària. L’any 1965, ja després del Concili, es va celebrar el segon Congrés 
i l’any 1990 el tercer, per tal d’avaluar com havia estat rebuda la reforma a Catalunya.

Ara, novament, els bisbes de les diòcesis catalanes i l’abat de Montserrat hem con-
vocat un nou Congrés Litúrgic –el quart-, que tindrà lloc els propers dies 16, 17 i 18 
d’abril, coincidint amb el centenari del primer Congrés, molt centrat en el futur de la 
reforma litúrgica a casa nostra.

+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Cristians enmig del món (19/04/2015)

Avui resulta especialment necessària i urgent la presència dels cristians amb una acti-
tud evangelitzadora enmig de la nostra societat. L’Església existeix per evangelitzar. 
Tots els cristians són Església i han d’evangelitzar.

L’Església evangelitza sempre. Ho fa quan celebra cada dia el misteri eucarístic, 
administra els sagraments i anuncia la paraula de Déu. Això no obstant, observem 
un procés progressiu de descristianització. Molts homes i dones d’avui no troben en 
l’evangelització permanent de l’Església l’evangeli, és a dir, una resposta convincent 
a la pregunta: Com viure? Per això, més enllà de l’evangelització permanent, avui és 
molt necessària una nova modalitat del testimoniatge cristià, que sigui capaç de fer-se 
escoltar pel món d’avui. Tothom té necessitat de l’Evangeli, que està fet per a tothom.
Ens hem de preguntar: quin és el camp dels laics cristians en l’evangelització i en el 
testimoniatge cristià? La resposta primera és aquesta: els laics són Església i partici-
pen de l’única missió de l’Església tant en el si de la comunitat eclesial com en el món, 
tant en l’ordre espiritual com en el temporal.

Però, quin dels dos camps és l’específic dels laics cristians? El Concili Vaticà II donà 
una resposta clara afirmant que «el caràcter secular és el propi i peculiar dels laics». 
Els laics cristians tenen com a vocació pròpia buscar el regne de Déu ocupant-se de les 
realitats d’aquest món i ordenant-les segons Déu. Viuen en el món, en totes i cadas-
cuna de les professions i en les condicions ordinàries de la família i de la societat, que 
formen el teixit de la seva existència. Els laics cristians reuneixen la doble condició de 
ser membres de l’Església i de viure plenament inserits enmig del món.

El treball primer i immediat dels laics és la realització de totes les virtualitats cristia-
nes, amagades, certament, però ja presents i operants en les realitats del món. Així, el 
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camp propi de l’activitat dels laics cristians com a tals és el món ampli i complex de 
la política, de la realitat social, de l’economia, així com el de la família, de l’educació, 
de la cultura, de l’oci, etc. La seva identitat cristiana consisteix a estar en el món sense 
ser del món.

Si aquesta és la vocació específica dels laics cristians, podem preguntar-nos: es té 
consciència d’aquesta vocació? Avui s’observa arreu del món que els laics cristians 
tenen la temptació de dedicar-se excessivament als serveis intraeclesials, deixant la 
seva tasca específica de presència cristiana enmig del món. Aquesta constatació és 
preocupant i cal prendre’n consciència. Jesús va demanar en el sant sopar al Pare pels 
seus deixebles: «No et demano que els treguis del món». 

+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

El servei dels religiosos i les religioses a la societat (26/04/2015)

Dins d’aquest temps joiós de Pasqua, aquest quart diumenge s’escau la Jornada Mun-
dial de Pregària per les Vocacions. Es refereix a les vocacions sacerdotals i religioses, 
que són sempre un do de Déu a la seva Església.

Les vocacions al ministeri sacerdotal i a la vida religiosa tenen una especial impor-
tància en l’Església. Amb motiu de l’Any de la Vida Consagrada que estem celebrant 
a tota l’Església per indicació del papa Francesc, voldria recollir en aquest comentari 
algunes de les idees que vaig exposar en una reunió extraordinària que vàrem celebrar 
els superiors religiosos i els bisbes catalans el passat 28 de gener al Seminari Diocesà 
de Barcelona.

El papa Francesc, en el seu document programàtic La joia de l’Evangeli fa una crida a 
tots els religiosos i les religioses a «recuperar la frescor original de l’Evangeli» per tal 
de fer brollar «nous camins, mètodes creatius, altres formes d’expressió, signes més 
eloqüents, paraules carregades de renovat significat per al món actual».

El Papa ens crida a tots els servidors de l’Església a una pastoral en clau de missió 
amb audàcia i creativitat, i demana expressament fer la proposta evangelitzadora des 
del cor de l’Evangeli, el nucli del qual és la misericòrdia. Aquest nucli és la font de la 
qual brolla la joia que ha d’acompanyar sempre l’evangelitzador i l’evangelitzadora i, 
per això, l’Església ha de ser i ha d’aparèixer com a portadora d’aquesta experiència 
de misericòrdia.

Són molt boniques les paraules que diu el papa Francesc amb motiu de l’any que 
estem celebrant: «Volia dir-vos una paraula, i la paraula és l’alegria. Sempre, on són 
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els consagrats i les consagrades a Déu hi ha alegria.» És l’alegria, la joia de la vocació 
rebuda i de l’amor del Senyor, que s’expressa en la vida de seguiment de Jesucrist 
obedient, cast i pobre. 

Durant aquest any que l’Església dedica a la vida religiosa, tots els membres del poble 
de Déu hem d’agrair el servei que aquestes persones fan a tota la societat, sobretot 
als més pobres. Les nostres esglésies diocesanes, amb tots els seus membres, hem de 
reconèixer aquest servei generós. Què seria de la nostra societat, les nostres ciutats 
i pobles sense la presència i el servei dels religiosos i les religioses en els camps de 
l’espiritualitat, de la vellesa, de la cultura, de l’ensenyament, dels pobres, dels malalts, 
etc.? Seria una societat molt buida.

Encomanem a la Mare de Déu de Montserrat, patrona de les diòcesis catalanes, la 
festa de la qual celebrem demà, el futur de les vocacions sacerdotals i religioses a la 
nostra terra.

+Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Comunicats de premsa
Condol del cardenal arquebisbe de Barcelona pel professor mort en 
un institut de la capital catalana

BARCELONA, 20 de abril de 2015 — El cardenal arquebisbe de Barcelona Dr. Lluís 
Martínez Sistach trasllada el seu condol als familiars del professor mort a l’Institut 
Joan Fuster de Barcelona i prega per la ràpida recuperació dels ferits. Així mateix, ex-
pressa la seva consternació per aquest acte de violència realitzat en un centre docent. 

A la vegada, a les comunitats cristianes de l’arxidiòcesi que en les celebracions de 
l’Eucaristia preguin per l’etern descans del difunt i donin consol i serenitat als famili-
ars i amics de les víctimes i també del presumpte agressor.

L’Arquebisbat de Barcelona manifesta la seva posició sobre l’acte fú-
nebre per les víctimes mortals de l’accident aeri dels Alps francesos 

BARCELONA, 23 d’abril de 2015 — Davant algunes informacions publicades a la 
premsa en les últimes hores sobre l’organització de l’acte fúnebre per les víctimes de 
l’accident aeri dels Alps francesos, l’Arquebisbat de Barcelona vol aclarir que:
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1.- La cerimònia religiosa per les víctimes mortals del vol Barcelona-Düsseldorf or-
ganitzada pel govern central i el govern de la Generalitat de Catalunya es composarà 
d’una celebració eucarística i comptarà també amb la participació d’un representant 
de la comunitat protestant, un representant de la comunitat jueva i un representant de 
la comunitat musulmana, els quals expressaran el seu condol i la seva solidaritat amb 
els familiars dels difunts. 

2.- El cardenal arquebisbe de Barcelona ha fet palès el seu desig que hi participessin 
membres molt destacats de la comunitat de les Esglésies i Confessions Cristianes, de 
la comunitat jueva i de la comunitat musulmana, dels quals ha rebut el seu agraïment. 
Al final de la celebració, els membres de les diferents comunitats religioses partici-
pants donaran el condol a tots els familiars dels difunts assistents juntament amb el 
cardenal arquebisbe de Barcelona.

3.- Les llengües utilitzades seran català, castellà, francès, alemany i anglès tant en les 
diferents pregàries com cançons. L’Evangeli serà proclamat en grec per un ministre 
ucraïnès per tal de mostrar l’esperit universal del grec com a llengua franca i en record 
de totes les víctimes mortals de confessions cristianes diverses.

4.- La col·laboració de diferents cors en diferents moments de la cerimònia, garantei-
xen una participació musical del més alt nivell que malgrat la sobrietat de l’esdeve-
niment vol posar una nota artística/musical d’alta qualitat en record de les víctimes.

5.- La participació de joves escolars garanteixen una participació des de l’emoció i el 
record per totes les víctimes mortals a les que es farà memòria en aquest acte, fossin 
de la confessió que fossin.

El cardenal arquebisbe de Barcelona ha presidit la celebració reli-
giosa per les víctimes del 24 de març de 2015 als Alps Francesos i de 
consol i solidaritat amb els seus familiars i amics
La celebració ha tingut lloc a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona amb la 
presència de S.M. els Reis d’Espanya

BARCELONA, 27 d’abril de 2015 — Aquest vespre ha tingut lloc la celebració reli-
giosa presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelona Dr. Lluís Martínez Sistach qui 
ha pregat per les víctimes mortals de l’accident aeri del vol Barcelona-Düsseldorf. 
També hi han participat representants de les comunitats evangèlica, jueva i musulma-
na que han adreçat el seu condol i la seva pregària a familiars i amics.

En la seva homilia, el cardenal Martínez Sistach ha demanat: «Tots desitgem trobar 
en la pregària el consol i la pau que Déu ens pot donar en aquests moments de sofri-
ment, de manera molt especial a vosaltres benvolguts familiars.» També ha expressat 
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la voluntat «d’acompanyar cordialment als familiars tots els qui participem en aquesta 
celebració religiosa, els Reis d’Espanya, les primeres autoritats de l’Estat Espanyol 
i de la Generalitat de Catalunya, les altres autoritats i els representants d’Alemanya i 
França i de diferents religions, i els alumnes de l’Institut Llinars del Vallès».

Els Reis d’Espanya han encapçalat la representació de caps d’Estat i autoritats civils, 
entre les quals el president del govern d’Espanya, Mariano Rajoy, i el president del 
govern de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, que han assistit en una celebració 
religiosa que ha comptat amb l’assistència de 1.200 persones; la majoria del públic 
estava integrat per familiars i amics de les víctimes del vol Barcelona-Düsseldorf. 

Articles i declaracions
Pròleg del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, per al llibre Aportacions Catalanes Universals

Es diu sovint que Catalunya és un país petit, però summament vital i creatiu. I aquesta 
obra n’és una bona demostració. El llibre recull 150 aportacions, tant de persones com 
d’institucions. Podríem dir que sempre parla de persones, perquè, fins i tot quan es tracta 
d’institucions, ben sovint hi ha al darrere la voluntat generosa i decidida d’una persona.

En aquest sentit, el llibre és un veritable homenatge a Catalunya, a la seva vitalitat i 
a la seva creativitat. En els homenatges hi ha el perill de caure en la retòrica buida. 
No és aquest el cas. La força d’aquest llibre és la seva força documental. La força 
de Catalunya és la seva voluntat de ser i de servir –i no precisament de servir-se a si 
mateixa sinó de ser per a servir a tots. Si se’m permet dir-ho amb un terme que ha 
posat de moda el papa Francesc, diré que Catalunya no és un país autoreferencial, que 
viu tancat en si mateix i es deixa portar per l’autocomplaença, pel que, amb un terme 
popular, s’ha anomenat cofoisme.

Ben al contrari. Catalunya, a més de ser un país petit i creatiu, és també un país obert, 
com correspon a la seva condició històrica de país de marca. Catalunya és un arbre 
ple de vida, amb unes arrels ben fortes i obert a tots els empelts que calguin, perquè 
aquests són una manifestació més de la seva gran vitalitat.

Catalunya és també –i sobretot- un país generós. Les troballes, les creacions dels seus 
millors homes i dones, les ha posat generosament al servei de tothom. És la dimensió 
universal del nostre país. És la voluntat universalista dels nostres homes i dones. Això 
queda ben demostrat en una expressió del nostre llenguatge col·loquial –que sempre 
reflecteix tan bé una manera de ser-, que empra molt sovint l’expressió de ser un cata-
là universal com a reconeixement social dels seus millors fills i filles.
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Com a home d’Església, em plau donar les gràcies als promotors d’aquesta obra per 
haver fet honor a les arrels cristianes de Catalunya, fent una justa memòria de figu-
res cristianes que tant ens honoren a tots, com –per dir només uns pocs noms- l’abat 
Oliba, Ramon Llull, Arnau de Vilanova o Francesc Eiximenis, i en segles posteriors 
sant Josep de Calassanç, sant Pere Claver, sant Josep Manyanet o santa Joaquima 
de Vedruna. I en l’àmbit de la cultura, en temps ja ben propers a nosaltres, Miquel 
Batllori i Antoni Gaudí. No voldria oblidar el camp de la poesia i les arts plàstiques, 
que tant han honorat la fe cristiana i la llengua catalana, amb noms com els de Jacint 
Verdaguer i Joan Maragall. 

Hi ha tres institucions catalanes universals que, en trobar-les en aquesta obra, m’han 
eixamplat el cor. La primera és l’Orde de la Mercè, nascut a la nostra catedral amb 
l’aportació del bisbe de Barcelona i per la inspiració de sant Pere Nolasc; una pràctica 
cristiana d’alliberament en plena edat mitjana.

La segona institució és l’Escola de Música de Montserrat, la prestigiosa Escolania de 
Montserrat –es diu que fou la primera coral de veus blanques d’Europa-, que tradi-
cionalment dignifica els principals esdeveniments religiosos de la nostra terra, com 
la seva participació en la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família, el 7 de no-
vembre de 2010, presidida pel Papa Benet XVI, i com quan acompanyà la històrica 
exposició sobre Antoni Gaudí i la basílica de la Sagrada Família al Vaticà, celebrada 
a Roma del 24 de novembre de 2011 al 13 de gener de 2012.

La tercera institució constitueix una agradable sorpresa per al lectors d’aquesta obra. 
Els promotors d’aquest llibre han tingut la delicadesa –que em sembla tot un encert- 
de situar entre les institucions una peça musical d’arrel popular: el nostre «Cant dels 
ocells», que han honorat artistes tan nostres com Pau Casals i Montserrat Caballé. És 
només un cant popular, certament, però que ha esdevingut una veritable institució en 
l’ànima del nostre poble. Aquesta obra, en deixar-ne constància, vol dir al món que 
Catalunya, país petit, vital i creatiu, vol ser també un país de pau, un país que vol viure 
fraternalment amb tots els altres pobles del món, començant pels més propers. 

+Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona 
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Secretaria General

Nomenaments parroquials
01.04.15 – Rvd. P. Ramon Dieste Campo, sdb, vicari de la parròquia de Sant Bernat 
de Claravall, de Barcelona.

21.04.15 – Rvd. P. José Joaquín Domezáin Mendivil, M.SS.CC., vicari de la parròquia 
Mare de Déu del Coll, de Barcelona.

Nomenaments no parroquials
09.04.15 – Renovació dels membres del patronat de la fundació Pere Tarrés, per qua-
tre anys:
Sr. Antoni Millet i Abbad, president
Sr. Enric Crous i Millet, vicepresident
Sr. Manel Bernades i Eroles, secretari
Sra. Montserrat Ros i Serra, vicesecretària
Sr. Lluís Rullan i Colom
Sr. Antoni Donadeu i Farnés
Sr. Pere Rifà i Pujol

09.04.15 – Renovació com a membre del patronat de la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya, per quatre anys:
Gna. Purificació Torres Lajara, o.d.n.

09.04.15 – Designació com a membres del patronat de la fundació privada Hospital de 
l’Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet, per quatre anys:
Sra. Anna Rigol Roset
Sra. Àngels Valls Valls

20.04.15 – Rvd. Sr. Joan Galtés Pujol, president de la Comissió diocesana de Patrimo-
ni Litúrgic i Cultual, de l’Arquebisbat de Barcelona, per tres anys.

20.04.15 – Nomenament dels membres de la Comissió diocesana de Patrimoni Litúr-
gic i Cultual, de l’Arquebisbat de Barcelona, per tres anys:
 Rvd. Sr. Joan Galtés Pujol
Rvd. Sr. Joan Obach Baurier
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Sr. Màrius Carceller Guillamet
Sra. Isabel Pi Brillas

21.04.15 – MI. II.lustre Dr. Joan Guiteras i Vilanova, conformitat a l’elecció com a 
Degà President de l’Excm. Capítol Catedral, pel bienni 2015-2017.

21.04.15 – Ml. Il.lustre Dr. Joan Guiteras i Vilanova, conformitat a l’elecció com a 
Canonge Penitencier de la Catedral, pel bienni 2015-2017.

Institucions d’ensenyament superior
22.04.15 – El Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, en virtut de les atribucions que 
li corresponen, d’acord amb els estatuts de l’Institut Superior de Ciències Religioses 
de Barcelona (ISCREB), i acomplerts els requisits corresponents com a Moderador de 
l’esmentat Institut, nomena la Llic. Núria Caum Aregay per al càrrec de Sotsdirectora 
de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), per tres anys.

In pace Christi
Mn. Jaume Aran Suriol

Mn. Jaume Aran, prevere de l’arquebisbat de Barcelona, morí a l’edat de 83 el dia 13 
d’abril de 2015, en la pau de Crist. En una esquela a la premsa, el Sr. Cardenal Arque-
bisbe, el Sr. Bisbe Auxiliar, tot el presbiteri i els diaques ho van comunicar als fidels 
de l’Església perquè l’encomanessin a la misericòrdia del Senyor. La Fundació priva-
da Sant Francesc d’Assís i la família també varen publicar una esquela a la premsa del 
dia 14 d’abril invitant a pregar pel mossèn i a assistir a la missa exequial.

La missa exequial en sufragi de la seva ànima es va celebrar el dimarts 14 d’abril de 
2015 a la parròquia de Sant Pere d’El Masnou, i fou presidida per Mn. Josep Colomer, 
arxiprest de La Cisa, que concelebrà amb deu preveres, entre els que hi havia el rector 
d’El Masnou, rectors de les parròquies de l’arxiprestat de La Cisa i companys de curs 
del mossèn difunt. 

Mn. Jaume Aran nasqué a Sant Andreu de la Barca el 3 d’octubre de 1931. Va fer 
els estudis eclesiàstics al Seminari Conciliar de Barcelona. Tenia un germà capellà 
més gran que ell, Mn. Joan Aran Suriol, que fou rector de diverses parròquies, entre 
aquestes la de Santa Anna. Mn. Jaume fou ordenat prevere el 29 de juny de 1955, en la 
festa dels Apòstols Sant Pere i Sant Pau, a la capella del Palau Episcopal de Barcelona.
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En una primera etapa de la seva vida ministerial, fou vicari d’Esparreguera (1955), de 
Sant Llorenç de Barcelona (1956) i de la parròquia d’Alella (1985). També fou capellà 
i professor de religió de les Escoles Virtèlia, situades a la Via Augusta de Barcelona 
(1957), consiliari del Centre Moral i Instructiu de Gràcia durant molts anys i professor 
de religió a l’Institut Montserrat.

Mn. Jaume va fer una destacada obra social i sanitària com a fundador i president del 
Patronat de la Fundació Privada Sant Francesc d’Assís d’Alella. La Fundació es va 
constituir l’any 1977 amb una bugaderia on treballaven dotze persones amb alguna 
discapacitat. L’any 1981 va obrir dues residències a Alella, Can Torras i Les Hortèn-
cies, ambdues destinades a persones amb discapacitat intel·lectual. També va obrir 
dues residències per persones de la tercera edat i amb discapacitats a El Masnou, entre 
altres iniciatives socials. 

Actualment la Fundació consta de tres centres: Can Torras, que és un centre sociosa-
nitari; Les Hortènsies, que és una residència per a persones amb discapacitat intel·lec-
tual profunda, i El Montseny, que és una residència per a persones de la tercera edat. 
A aquesta darrera residència és a la que es va acollir Mn. Jaume a principis de l’any 
2012, quan la seva salut es va deteriorar molt i li va impedir continuar la seva activitat 
social i benèfica al servei de les persones soles, discapacitades i pobres.
Que descansi en la pau de Crist. Preguem per ell, sobretot els seus germans en el mi-
nisteri sacerdotal i en el presbiteri diocesà. 

Capítols de religioses
El Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada de l’Arxidiòcesi de Barcelona va presi-
sidir el dia 29 d’abril de 2015, el Capítol d’eleccions de les Monges Clarisses Caput-
xines del Monestir de l’Assumpció de Maria Santíssima de la ciutat de Mataró.

Va resultar elegida com Abadessa de la Comunitat, per un trienni, la Rvda. M. Irene 
del Carmen León Castro.

En tot es va observar el que prescriu el Dret Canònic, les Constitucions de l’Orde i el 
Cerimonial.
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Organismes Diocesans
Seminari Menor: XXII Trobada d’escolans

Un any més tenim el goig de convocar els escolans de l’arxidiòcesi de Barcelona a 
una trobada joiosa amb un esperit cristianament esportiu. Per això el lema d’aquesta 
trobada és la frase de Sant Joan Pau II: «Veritables atletes de Crist», ja que els esco-
lans s’han d’apressar a servir el Senyor amb alegria en tot moment i en tota ocasió, 
començant per l’eucaristia.

Enguany, un cop més, la celebrarem a l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona (c. 
Diputació, 231). Serà el dissabte 25 d’abril i ens convindria que féssiu les inscripcions 
abans del dijous 23 d’abril.

Programa de la XXII Trobada d’escolans:

–10.00 h.: Arribada i acollida al Seminari Conciliar de Barcelona.
–10.30 h.: Benvinguda y presentació de la Trobada.
–10.45 h.: Inici de la gimkana: «Criats a servir».
–13.00 h.: Celebració de l’Eucaristia.
–14.00 h.: Dinar (se’l porta cadascú).
–15.00 h.: Comiat.

Com sempre, estarem molt contents si vosaltres, els mossens, els podeu acompanyar. 
També hi poden venir acompanyants adults.

A la trobada hi són convidats tots els escolans i escolanes, i també s’hi poden afegir 
altres nois i noies d’entre 7 i 14 anys que estiguin vinculats a la parròquia o al centre. 
Cal tenir en compte que els mossens han de portar alba i escola blanca i que tots els 
qui vinguin han de portar-se el dinar.

Per inscriure’s: Per telèfon 93.454.16.00 (Sònia, secretària del Seminari). Per correu 
electrònic: seminarimenor@arqbcn.cat. Més informació a: www.seminarimenorbcn.cat.

Amb el desig de poder-vos saludar personalment, ens acomiadem units en la pregària:

Mn. Josep M. Turull Mn. José Fernando Campoverde
Rector del Seminari Menor Formador del Seminari Menor
de Barcelona
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Delegació Diocesana de Pastoral Vocacional: Carta del Delegat

Barcelona, abril de 2015.

Benvolguts germans,

El diumenge 26 d’abril, quart diumenge de Pasqua, l’Església celebra la 52a Jorna-
da Mundial de Pregària per les Vocacions, amb el lema «Que bo caminar amb tu!». 
Aquest any se’ns convida a pregar sobre el goig de la crida de Déu i l’alegria de po-
sar-se al servei de l’Evangeli per portar-lo als altres. És un bon moment per celebrar 
i repensar la nostra pròpia consagració a Déu, com ens ha seduït per tal de seguir-lo 
i predicar amb la nostra vida la Bona Nova del Regne.

Aprofito per anunciar-vos que, amb la col·laboració de la Delegació de Pastoral de 
Joventut, hem posat en marxa un servei vocacional adreçat als joves que cerquen el 
camí que Déu ha pensat en les seves vides. Concretament oferir un espai de reflexió 
i de pregària per als joves que podeu tenir a les vostres comunitats parroquials i 
religioses. Porta per nom «Zona Vocacional» i és una trobada mensual els diumen-
ges de 18 a 20 h, que es du a terme als locals de la Delegació de Joventut (al carrer 
Villarroel. Per més informació podeu trucar al telèfon 93 414.16.00 o escriure al 
mail: dpastoralvocacional@arqbcn.cat o bé consultar www.seminaribarcelona.cat/
Pastoral Vocacional.

De moment, des de la Delegació de Pastoral Vocacional de Barcelona, us fem arribar 
els següents materials que us permetin celebrar aquesta Jornada:

–Cartell.
–Estampa amb la pregària per les vocacions.

Que el Senyor ens concedeixi el fruit pasqual de moltes i generoses vocacions. I 
l’exemple de Sant Jordi, juntament amb el de la Mare de Déu i mare nostra de Mont-
serrat, doni a la nostra terra les vocacions que necessitem per a l’Església.

Una salutació ben cordial,

Mn. David Álvarez
Delegat Diocesà de Pastoral Vocacional 
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Organisme Benèfico Assistencial (OBA): Carta del Director

Barcelona, abril de 2015.

Benvolgut Mn.:

En nom d’OBA, entitat diocesana filial de Càritas Diocesana, fundada pel Beat Pere 
Tarrés, i que gestiona les residències de Sol Ponent i de la Immaculada, situades a 
Sant Andreu de la Barca, m’adreço a la vostra persona esperant la vostra comprensió.

Durant molts anys, per finançar la Residència de la Immaculada, OBA ha promogut 
una campanya adreçada als infants que feien la primera comunió, demanant-los un 
gest de solidaritat envers els infants que per causes diverses acollim a la Residència, i 
que necessiten d’un acolliment per causa de problemes familiars.

Som conscients que els temps canvien i que les campanyes necessiten ser actualitza-
des. La campanya de la Primera Comunió, en moltes parròquies, davant de la davalla-
da d’infants que fan la primera comunió, no té el sentit que ha tingut fins al present. 
Tanmateix hi ha parròquies que la segueixen promovent, educant en la relació entre 
l’eucaristia i el servei de la caritat.

Certament que podem dir que la Providència no ens ha fallat fins al present. Tot i la 
crisi, i dels retards en els pagaments per part de l’Administració, hem pogut fer front 
a les despeses que comporta el manteniment d’ambdues residències: Sol Ponent, amb 
vuitanta-nou avis, i La Immaculada amb quaranta nens/es. L’ajuda no ens fallarà, si 
als feligresos se’ls dóna a conèixer aquesta important obra diocesana que realitza tan 
important tasca social.

Us demanem una vegada més la vostra col·laboració en la campanya a favor de la 
Residència de la Immaculada. Com hem proposat altres vegades, ens atrevim a pro-
posar-vos que penseu en la possibilitat de fer un donatiu segons les possibilitats de la 
parròquia, del cost parcial o total de la beca d’un infant.

L’import mensual de les despeses d’un infant és de 3.250 euros mensuals. El d’un avi, 
1.800 euros. Són quantitats elevades perquè són moltes les despeses que s’han de fer: 
manteniment de les residències, sous dels educadors, dels psicòlegs, dels terapeutes, etc

Esperant que trobarem comprensió,acollida i solidaritat amb la nostra petició.

Tenim a la vostra disposició material per a donar a conèixer la campanya. El podeu 
demanar a la nostra oficina de Barcelona, c. València, 218, 1r, 2a dreta, concretant-lo 
al telèfon 681.104.814.
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Vostre affm.

Mn. Manuel Claret
Director d’OBA

Delegació Diocesana d’Economia: Carta del Delegat

A tots els preveres de la diòcesi

Barcelona, 27 d’abril de 2015.

Benvolgut mossèn,

Per aquestes dates, m’adreço a vosaltres, especialment als rectors, per comunicar-vos 
algunes qüestions referents a la declaració de renda de l’any 2014 i a fer al 2015 la 
campanya d’assignació tributària, el lema d’aquest any és «rere cada x hi ha una 
història», i avançar-vos algunes pinzellades sobre economia del Fons Comú Diocesà.
Sobre la declaració de renda, hem enviat el certificat d’ingressos i retencions de les 
quantitats que heu percebut d’aquest Arquebisbat durant l’any 2014.

En els propers dies rebreu:

1. El cartell de l’esborrany de la renda (català i castellà) a partir del 27/04/2015.
2. El cartell de la declaració de la renda, més els diaris (català i castellà) en un segon 
enviament quan estigui disponible.

Aquest material serà per posar-ho al cancell de les vostres parròquies. És important 
que expliqueu als vostres feligresos que la campanya de «la creueta» vol informar els 
fidels que no només la posin a favor de l’Església catòlica sinó que simultàniament la 
poden posar a la casella de «fins socials». Per tant es poden marcar les dues caselles en 
la declaració de renda, Hisenda no us cobrarà més, ni us retornarà més. També convé 
recordar als feligresos que el Concili Provincial Tarraconense anima i urgeix els fidels 
cristians a destinar l’1% dels seus ingressos al sosteniment de l’Església, tal com es 
recomana en les seves resolucions 166 i 167. De tota manera, recomanem especial-
ment que els feligresos subscriguin una quantitat (mensual, trimestral, semestral o 
anual) a favor de l’Església perquè cal anar cap a l’autofinançament.

L’any 2014 hem aconseguit un pressupost ordinari equilibrat, gràcies a l’esforç de 
totes les parròquies, en relació a l’economia diocesana amb aportacions al F.C.D. 
d’acord amb les normes establertes. Mai ningú no es pot dispensar d’aquesta quota, 
que és signe de solidaritat i de comunicació de béns en benefici de tots. Sempre, però, 
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estem disposats a atendre els casos concrets.

Per a l’any 2015 l’Arquebisbat de Barcelona ajuda al finançament dels següents nous 
temples i/o dependències:

–Parròquia Mare de Déu del Carme de Sant Joan Despí
–Parròquia Sant Rafael a Nou Barris.

Per això us demanem un plus d’esforç a totes les comunitats parroquials, per equili-
brar el pressupost del 2015.

En relació a les sessions d’assessorament que la Delegació d’Economia us facilitava, 
donada la poca assistència, us demano que els qui estigueu interessats, truqueu a la 
Srta. Montse (tel. 93 270.10.10, ext. 213) o Srta. Laura (tel. 93 270. 10.10, ext. 290).

Antoni Matabosch i Soler, prev.
Delegat Diocesà d’Economia.
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Crònica

Celebració a la Sagrada Família per les víctimes 
del vol Barcelona-Dusseldorf

El dia 27 d’abril, a dos quarts de vuit de la tarda es va celebrar a la basílica de la Sa-
grada Família una eucaristia en sufragi de les víctimes de l’accident d’avió del 24 de 
març de 2015 en el vol Barcelona-Dusseldorf, un mes i tres dies després que l’avió 
s’estavellés en els Alps francesos. 

La basílica de la Sagrada Família va acollir al voltant de 1.500 persones, la majoria fa-
miliars de les víctimes, de les quals cada una disposava de deu invitacions. Del total de 
les 150 víctimes de l’accident, 53 residien a Catalunya, 47 tenien nacionalitat espanyola i 
72 alemanya. Al funeral també hi van assistir mig centenar de familiars des d’Alemanya, 
vinculats a l’intercanvi que es va celebrar a l’institut de Llinars del Vallès una setmana 
abans que passés el tràgic accident. Precisament els alumnes d’aquest centre educatiu –
que van acolllir els 16 joves d’intercanvi alemanys morts en l’accident- van ser els encar-
regats de portar, a l’inici de la celebració, 150 espelmes –corresponent al nombre total de 
víctimes de l’accident- i de deixar-les enceses al costat de l’altar durant tota la cerimònia.

Com a gest simbòlic els alumnes van ocupar els llocs situats al voltant de l’altar, on 
també es van situar els reis d’Espanya, Felip i Letícia, que foren rebuts pel Cardenal a la 
façana del Naixement. El funeral –que es va celebrar en català, castellà, anglès, alemany, 
francès i grec i fou retransmès en directe per TVE i pel canal català 3/24- va comptar 
amb la presència de les màximes autoritats catalanes i espanyoles, així com de França 
i Alemanya. Eren presents el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el de la 
Generalitat, Artur Mas, així com l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, acompanyats de 
les seves esposes. També varen assistir a la cerimònia la vicepresidenta del govern es-
panyol, Soraya Sáenz de Santa María, el ministre de l’Interior, Jorge Fernández Días, i 
la ministra de Foment, Ana Pastor. I els president del Parlament i del Senat espanyols.

Pel que fa a l’executiu català van acudir-hi set consellers i altres als càrrecs destacats, 
com la presidenta del Parlament, Núria de Gispert. L’acte també va comptar amb la 
presència d’autoritats franceses i Alemanyes, amb el president de Lufthansa, Carsten 
Spohr, i amb el director general de Germanwings, Thomas Winkelmann.

L’eucaristia fou presidida pel nostre Cardenal-Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, 
que concelebrà amb Mons. Josep A. Sáiz Meneses, bisbe de Terrassa; amb Mons. 
Francesc Pardo, bisbe de Girona; Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelo-
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na; i també amb Jaume Berdoy, vicari general del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, 
en representació del seu bisbe, i amb Mn. Sergi Gordo i Mn. Alfred Sabaté, respecti-
vament secretari general del nostre Arquebisbat i secretari personal del Sr. Cardenal. 
Actuà com a diaca Mn. Jordi-Albert Garrofé.

Les lectures bíbliques foren un fragment de la carta als Romans –«Mentre vivim, vivim 
per al Senyor, i quan morim morim per al Senyor» i el text de les Benaurances segons 
l’Evangeli de Sant Mateu, que fou llegit en castellà i en grec per un sacerdot de la parrò-
quia ucraïnesa de Barcelona. Durant tota la missa es van fer servir el català i el castellà. 
El salm responsorial fou «El Senyor és el meu pastor» (Ps. 22). text de l’homilia del 
Cardenal es publica a la secció del Prelat en aquest mateix número del BAB. A la pre-
gària dels fidels hi varen participar alguns representants dels familiars de les víctimes i 
membres dels equips de rescat i dels serveis d’assistència als familiars.

Els cants varen ser interpretats per tota l’assemblea, amb el suport del Cor Francesc 
Valls, que té cura dels cants de l’assemblea a la catedral. A l’ofertori un grup coral del 
Liceu de Barcelona interpretà una peça en record de les dues víctimes que moriren a 
l’accident dels Alps tot tornant d’una interpretació al Liceu de Barcelona. En el mo-
ment de la pau, el Cardenal donà la pau als reis d’Espanya.

Paraules de representants d’altres religions i confessions

Acabada la missa, varen parlar tres representants de les confessions i religions amb 
presència notable a Catalunya. Com a representant de la Comunitat Evangèlica, el 
pastor Guillem Correa Caballé, secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya, 
va explicar que «Jesús ens promet consol. També trobem consol en el seu amor que 
no ens és llunyà. És un amor pròxim que ens anticipa un amor encara més gran. En les 
paraules de Jesús trobem una promesa de retrobament amb els nostres éssers estimats 
que han mort. Jesús sempre ens diu: Veniu a mi.»

En nom de la comunitat jueva, el Sr. Jorge Burdman, responsable del Departament de diàleg 
interreligiós de la Comunitat israelita de Barcelona, va dir: no hi ha paraules en tot el diccio-
nari per definir la paraula dolor. És sempre un mot molt dur. Tots els qui estem aquí, totes les 
religions que vivim en harmonia a Catalunya, volem posar-nos avui en el lloc de l’altre, del 
que ha patit. Voldria avui estar el més proper possible als que realment necessiten el nostre 
suport, els familiars, que avui són també els familiars de tots nosaltres. Estigueu sempre 
acompanyats. I després d’un any intenteu tornar a la vida a través de l’acció. Molt emo-
cionat i plorant, el senyor Burdman va donar el consol i la solidaritat als familiars i amics 
de les víctimes, recordant la tradició jueva de ser solidaris amb els familiars dels difunts.

Com a representant de la comunitat musulmana, el senyor Mohammed Halhoul De-
bboun, secretari general de la Federació del Consell Islàmic de Catalunya, va dir: 
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«Volem expressar la nostra solidaritat, acompanyament i proximitat als familiars de 
cadascuna de les víctimes. Les nostres comunitats –tot i la diferència de creences- 
s’uneixen a tot el dolor de Catalunya i Espanya, afectats per aquest accident». I fina-
litzà amb aquesta frase del Corà: «Pau i esperança per a sempre. Amén.»

El Sr. Cardenal va cloure els parlament dient que «el dolor ens fa més germans els uns dels 
altres». I mentre l’orgue interpretava les notes del Rosa d’abril –perquè era la festa de la Mare 
de Déu de Montserrat- els reis, el cardenal, els presidents Rajoy i Mas varen donar el consol 
personalment a totes i cadascuna dels familiars de les víctimes presents en la celebració. 

La Fundació Pere Tarrés presenta la campanya 
«Cap infant sense colònies»

El dimarts 28 d’abril, a les 11.30 hores, la Fundació Pere Tarrés presentà la campanya 
solidària «Cap infant sense colònies». Aquesta campanya té per objectiu garantir l’ac-
cés a l’educació en el lleure dels infants en situació de pobresa per evitar que siguin 
els nens i nenes més vulnerables els que paguin la factura de la crisi.

La campanya espera atendre uns 4.100 menors aquest estiu. Les peticions de beques re-
budes per la Fundació Pere Tarrés s’han incrementat un 236% en els darrers cinc estius.

Les colònies i els casals d’estiu són elements fonamentals per al creixement de tots els in-
fants i joves. Malauradament, les activitats de lleure s’han convertit en un element d’ex-
clusió per a molts d’aquests infants i joves que viuen en situació de vulnerabilitat social.

Des de la Fundació Pere Tarrés es treballa perquè l’educació en el lleure arribi a 
tots els infants i la campanya «Cap infant sense colònies – Ajuda’ls a créixer» és la 
contribució d’aquesta institució diocesana per lluitar contra la pobresa infantil. Una 
contribució que ha augmentat en un 236% en els darrers cinc estius, evidenciant la 
necessitat d’aquest recurs per als infants i les seves famílies.

La presentació de la campanya es va realitzar en una roda de premsa en un dels vint-
i-un centres d’atenció diària de la Fundació Pere Tarrés que acullen algun dels nens 
i nenes destinataris d’aquests ajuts. També es varen oferir dades sociodemogràfiques 
dels infants i famílies que van ser becats l’estiu passat.

Varen intervenir en l’acte de presentació Rafael Ruiz de Gauna, director de Relacions 
Institucionals, Formació, Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés; Gemma 
Balaguer, cap de Programes Socioeducatius de la mateixa fundació; Albert Riu, secre-
tari tècnic del Moviment de Centres d’Esplai Catalans (MCECC), i Felipe Campos, 
director general de l’Associació Educativa Ítaca. 
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Informació

Concessió de la Creu de Sant Jordi a diverses 
personalitats i entitats

El dia 14 d’abril de 2015 la Generalitat de Catalunya va donar a conèixer els noms de 
les 27 personalitats i 15 entitats a les quals ha estat concedida la Creu de Sant Jordi. 
La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona o 
entitat per part de la Generalitat de Catalunya.

Com cada any, hi ha algunes persones o entitats de l’Església en aquesta nova llista 
de guardonats. Així, entre les personalitats hi ha el sacerdot Mn. Josep Maria Arago-
nès i Rebollar, «en reconeixement al seu compromís cívic i a una activitat espiritual 
exercida com a representant d’un cristianisme obert, acollidor i arrelat a Catalunya. 
L’activisme cultural que el distingeix ha contribuït valuosament a la dinamització del 
municipi de Torrelavit i del Penedès amb diverses iniciatives, moltes d’elles adreça-
des a infants i joves». 

Entre les institucions guardonades, hi ha el Grup de Treball Estable de les Religions 
(GTER), en què està representat el nostre Arquebisbat en la persona de Mn. Antoni 
Matabosch. El GTER; que ja ha acomplert els deu anys d’activitat, rep aquesta con-
cessió –segons el text oficial- «com a entitat pionera a la península Ibèrica i de refe-
rència a Europa en el seu àmbit. L’integren representants de diverses confessions que 
fan del diàleg interreligiós una base de convivència, de pedagogia i d’acció des de la 
pau, l’harmonia entre les creences i la col·laboració per contribuir a un món humana-
ment més respectuós, culturalment més plural i socialment més inclusiu».

Entre les institucions guardonades també hi ha la comunitat de Monges Benedictines 
del monestir de Sant Daniel de Girona, «en la celebració del mil·lenari d’aquest ceno-
bi, creat a partir de la venda de l’alou de Sant Daniel a la comtessa Ermessenda i el seu 
espòs, el comte Ramon Borrell. La seva comunitat, l’única benedictina de Catalunya 
que resideix al mateix lloc on va néixer, està integrada actualment per set monges que 
compten amb un ampli suport social i promouen el paper del monestir com a referent 
de patrimoni i impulsor de cultura». 
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