
El nunci apostòlic, Mons. Renzo Fratini, lliura el bàcul al nou arquebisbe de Bar-
celona, Mons. Joan Josep Omella.



L’escut episcopal de Mons. Joan Josep Omella

L’escut episcopal del nou Arquebisbe de Barcelona, mons. Joan Josep Omella Ome-
lla, inclou a la part principal de l’escut la imatge de la Verge Maria, Mare de la Miseri-
còrdia, tal com es venera a l’ermita de Queretes, el poble natal de Mons. Omella. La 
Mare de Déu aixopluga el Poble de Déu sota el seu mantell. Tot just nomenat bisbe, 
Mons. Omella va voler posar als peus de la Verge Maria el bàcul i la mitra, atributs 
episcopals, confiant-li així el seu ministeri.

En la part inferior de l’escut hi ha quatre pals que són les armes comtals-reials, homenatge 
al seu origen aragonès i a la seva actual arxidiòcesi catalana. Al costat, hi ha dos pinacles de 
les torres de la Sagrada Família que uneixen així la tradició i la modernitat, amb la presència 
de la creu del Capítol catedralici, seu de l’arquebisbe metropolità de Barcelona.

El lema de l’escut és una frase del Benedictus: “Per misericordiam Dei nostri, o sia, “per 
l’entranyable misericòrdia del nostre Déu” (Lc. 1,78), lema tan en sintonia amb el ma-
gisteri del papa Francesc i de l’actual Any Sant Extraordinari de la Divina Misericòrdia.  
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Entrada i presa de possessió  
de Mons. Joan Josep Omella  

com a Arquebisbe Metropolità 
de Barcelona

1. Paraules del Sr. Degà del Capítol de la catedral.

Salutació del Molt Il·lustre Dr. Joan Guiteras Vilanova, Degà del Capítol de la Cate-
dral de Barcelona, en l’acte de la presa de possessió, com a Arquebisbe de Barcelona,-
de l’Excm. i Revdm. Mons. Joan Josep Omella Omella.

Benvolgut SenyorArquebisbe,

Seguint l’antic costum de l’Església, com a Degà del Molt Il·lustre Capítol d’aquesta 
Catedral, em plau de donar-li la benvinguda a l‘Arxidiòcesi de Barcelona, de la qual, 
des de fa uns instants en sou l’Arquebisbe. Ho faré amb paraules ben senzilles, però, 
això sí, plenes de la més sincera cordialitat.

Em plau, doncs, de dir-vos: Benvingut sigueu, senyor Arquebisbe, benvingut per-
què veniu en nom del Senyor i és en nom del Senyor que us rebem pastors i fidels 
d’aquesta secular Església de Barcelona. És ben significatiu que us donem la ben-
vinguda a l’interior d’aquesta Catedral, venerable per les pedres, les seves voltes i 
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els seus vitralls, però més venerable encara per les pregàries i la santedat del culte 
que des d’aquí s’ha enlairat, com un perfum agradable, fins a la presencia de Déu. I 
encara la podem considerar venerable per ser la mare i el cap de totes les esglésies 
de l’arxidiòcesi.

I encara, de manera més concreta, serà bo que ens fixem de què ens parla l’espai ma-
teix des del qual us adrecem aquesta salutació. Vós esteu assegut a la càtedra, des de la 
qual sereu mestre de la fe per al Poble Fidel que us ha estat encomanat. D’altra banda, 
estem tots al voltant d’un mateix altar, aquest altar que, podríem dir, des d’avui serà 
el “vostre” altar. Des d’aquest altar oferireu a Déu el sacrifici de lloança, el sacrifici 
sant i vivent, que és el centre de tota la vida sacramental. Així, el poble de Déu que 
ha estat confiat a les vostres mans, que nodrireu amb la paraula i enfortireu amb els 
sagraments, tindrà forces per tenir com a única llei el precepte de l’amor. Si tenim 
present aquest principi, en certa manera podrem dir que també és des d’aquest altar 
i des d’aquesta càtedra que complireu la missió de regir la vida cristiana dels fidels 
de Barcelona. Així, com el bon pastor estareu a prop de les ovelles i les guiareu per 
camins segurs.

Voldria encara, breument, afegir una altra cosa a aquesta salutació. Potser pot sem-
bla estrany el que diré, però no penso que ho sigui. I fins aquí us he donat la ben-
vinguda, tant en nom propi com dels que actualment constitueixen l’Església de 
Barcelona, ara em plau de donar-vos la benvinguda en nom dels sants que esperen, 
en la pau de Crist i des dels sepulcres que guarda aquesta catedral, el dia gloriós de 
la resurrecció. Em refereixo a la màrtir santa Eulàlia, al gran bisbe sant Oleguer i 
sant Ramon de Penyafort, model de misericòrdia. Esmento aquests perquè els tenim 
molt a la vora. Aquests i els que no esmento ens ensenyen a ser cristians a dins i a 
fora de l’església. Tots ells (i elles) van donar testimoni de Crist més enllà de les 
parets de l’església. Tots els sants de Barcelona, cel amunt ara ens esguarden i estan 
disposats a intercedir prop del Senyor, el nostre Déu, perquè el vostre treball epis-
copal sigui fecund eclesialment a Barcelona. Ben segur que, gràcies a la comunió 
dels sants, serà així.

Per tant, senyor Arquebisbe, l’Església de Barcelona, tant la de la terra com la del 
cel, us dóna joiosa la benvinguda a la que ara és ja la vostra Església; i prega perquè 
el vostre treball episcopal ajudi l’increment de la vida cristiana de la Barcelona dels 
nostres dies.

Barcelona, 26 de desembre de 2015 



BAB 155 (2015) - desembre [3] 655

2. Paraules del Sr. Cardenal i Administrador Apostòlic, Dr. Lluís 
Martínez Sistach, en l’acte de entrada del nou arquebisbe, Mons. 
Joan Josep Omella. Catedral de Barcelona, 26 de desembre de 2015.

Benvolguts Sr. Arquebisbe Joan Josep Omella,
Nunci del Sant Pare,
germans en l’episcopat,
autoritats civils i militars,
Capítol de la Catedral,
Col·legi de Consultors,
Benvolguts tots, germans i germanes.

El passat dia 6 de novembre, quan es va conèixer que el Sant Pare s’havia dignat 
acceptar la meva renúncia al càrrec d’arquebisbe de Barcelona, vaig tenir el goig 
d’anunciar el nomenament de Mons. Joan Josep Omella, fins ara bisbe de la diòcesi de 
Calahorra y La Calzada-Logroño com a nou arquebisbe de Barcelona. Vaig dir aquell 
dia del nou arquebisbe que és “proper, senzill, amb molta inquietud social”. “Ell –vaig 
afegir– ve amb el desig de servir a tots els diocesans i compartir la seva vida amb tots 
nosaltres”. Sr. Arquebisbe, l’arxidiòcesi us rep com a pastor per fer camí amb vós. 
Tingueu-ne seguretat. El poble cristià ha respost sincerament a la meva petició i us ha 
acollit amb un afecte veritable i un generós esperit de col·laboració. L’Església dio-
cesana de Barcelona vol estar “amb vós”, aquest poble concret que té la seva cultura i 
el seu caràcter, la seva història i la seva manera de ser

Avui és el dia en què –per dir-ho així– li passo la torxa de la successió apostòlica en 
aquesta antiga i venerable seu episcopal de Barcelona. Dues vegades mil·lenària la 
nostra diòcesi, els bisbes l’han presidit i regit en una successió apostòlica ininter-
rompuda. I sempre amb el mateix zel, sempre amb idèntica passió d’Església: com a 
mestres de la fe, sacerdots del culte sagrat, realitzadors de la unitat. Han estat gairebé 
dotze anys els que he servit a aquesta Església de Barcelona en la qual vaig néixer, en 
vaig ser prevere i bisbe auxiliar. En aquests moments dono gràcies a Déu per aquest 
servei que em va confiar l’any 2004 el papa Sant Joan Pau II, em mantingué la confi-
ança el papa Benet XVI i també el papa Francesc. Amb l’ajut del Senyor i comptant 
amb la col·laboració del Bisbe Auxiliar, dels sacerdots i diaques, dels religiosos i 
religioses i dels laics i laiques, ha estat el d’aquests anys un treball que m’ha omplert 
de goig en tots els moments del meu ministeri de pastor diocesà.

El papa Francesc en commemorar el 50è aniversari del Sínode dels Bisbes, el pro-
ppassat 17 d’octubre, va dir que “Déu espera en aquest segle XXI que l’Església sigui 
sinodal”. Aquesta Església metropolitana de Barcelona, que va viure intensament la 
celebració del Concili Vaticà II, demana als pastors un treball sinodal. Ve a la meva 
memòria el gran desig i l’esforç realitzat per part de tots els diocesans d’evangelitzar, 



[4] desembre - BAB 155 (2015)656

de fer conèixer Jesús i el seu Evangeli. Això s’ha fet i es fa constantment per part de 
les parròquies, les comunitats, els moviments, les famílies, les escoles cristianes i les 
moltes institucions eclesials. S’ha fet i es fa mitjançant el testimoniatge de la vida dels 
cristians i dels seus compromisos en les comunitats i en la societat.

Benvolgut Sr. Arquebisbe, us desitjo a Barcelona un pontificat ple de fruits al servei de 
l’evangelització i la vida cristiana. Sabem que l’evangelització és el repte més important 
que tenim les Esglésies diocesanes de l’Europa occidental. Els homes passem, però l’Es-
glésia roman i Crist és sempre el mateix, ahir, avui i sempre, és el nostre Déu i el veritable 
i únic Salvador del món. Malgrat les dificultats estem segurs, com diu el nostre gran poeta 
Verdaguer, que “qui enfonsa i enlaire els pobles és Déu que els ha creat”. Com a prede-
cessor vostre en aquesta diòcesi, us manifesto el meu afecte i la meva disponibilitat i la 
seguretat de la pregària per la vostra persona i pels fruits del vostre ministeri.

Hem utilitzat la imatge d’una diòcesi com la d’un tren que, en la circumstància del 
canvi de bisbe, no es para, sinó que continua realitzant la seva missió al servei de tots, 
dins de les nostres possibilitats i recursos sempre limitats. Però ens hem esforçat per 
fer una pastoral veritablement missionera i evangelitzadora amb els quatre Plans Pas-
torals diocesans que, fruit de la participació de tots els diocesans en la seva elaboració, 
hem anat posant en pràctica des del 2004 al 2015.

Sé que això arribarà al vostre cor de pastor diocesà, gràcies al vostre profund sentit so-
cial. L’arxidiòcesi s’ha esforçat i s’està esforçant per intensificar la solidaritat amb els 
més necessitats davant les conseqüències molt negatives i greus de la crisi econòmica 
que sofreixen moltes persones i famílies. Tots els quatre Plans Pastorals incloïen la 
solidaritat com un dels seus objectius. És magnífica la tasca social que està realitzant 
Càritas Diocesana i les parroquials, darrerament també la disponibilitat en l’ajut als 
refugiats. Ara tot això ho continuareu impulsant i motivant com a nou Arquebisbe 
amb els dons que Déu us ha donat en l’àmbit, tant important, de l’acció social de l’Es-
glésia, com a expressió d’una vida plena de l’esperit de compassió i de misericòrdia, 
que cal intensificar en aquest Any Sant del Jubileu convocat pel papa Francesc. 

Benvolgut Arquebisbe de Barcelona, que els sants bisbes que varen ocupar la seu de 
Barcelona, sobretot sant Sever, sant Pacià i sant Oleguer, que els sants sacerdots que 
la serviren en el passat, sobretot sant Paulí de Nola, sant Josep Oriol i el beat Pere 
Tarrés, metge, apòstol seglar i sant sacerdot, i els nostres màrtirs, recordant sobretot 
santa Eulàlia, cotitular amb la santa Creu d’aquesta catedral, i especialment els 26 
caputxins màrtirs que foren beatificats en aquesta catedral el passat 21 de novembre, 
us acompanyin sempre com a bons intercessors de la vostra acció pastoral.

Esteu cridat a continuar la marxa d’aquesta seu de Barcelona en la que la pràctica de 
les obres de bé al servei dels més necessitats ha esdevingut ja una venerable tradició. 
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Que la Mare de Déu de la Mercè, patrona de l’arxidiòcesi i de la Província Eclesiàstica 
de Barcelona, i la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, vetllin maternal-
ment sobre el vostre ministeri episcopal al servei d’aquest estimat poble de Déu que 
us ha estat encomanat i us acull amb afecte filial i fraternal.

† Lluís Martínez Sistach,
Cardenal Administrador Apostòlic de Barcelona. 

3. Paraules del Sr. Nunci Apostòlic

Eminentísimos Srs. Cardenales
Excelentísimos Sres. Arzobispos y Obispos,
Sacerdotes concelebrantes,
Excelentísimas autoridades,
Queridos hermanos y hermanas en Cristo.

Al saludarles como representante de Su Santidad el Papa Francisco, me uno al gozo 
de esta Iglesia particular que recibe a su nuevo pastor en esta solemne celebración. 
En primer lugar, saludo particularmente a Su Eminencia el cardenal Lluís Martínez 
Sistach, que ha dedicado lo mejor de sí mismo a esta porción del Pueblo de Dios, 
sirviendo con generosidad a esta querida Archidiócesis durante más de once años. En 
nombre del Santo Padre, muchas gracias.

Un cordial saludo y mi fraterna felicitación a Vuestra Excelencia, Mons. Juan José 
Omella, que asume ahora la responsabilidad pastoral de esta Archidiócesis barcino-
nense. A través del gobierno pastoral del Obispo, nuestro Señor Jesucristo quiere lle-
gar a todos para ofrecerles el don de su salvación. A través de su entrega fiel, el Obispo 
va conformándose con el modelo del Buen Pastor, que conoce a sus ovejas y se desvi-
ve por ellas, sirviendo a la unidad de los hijos de Dios.

La unidad en la comunión, Sr. Arzobispo, es un rasgo de la identidad cristiana, en cuya 
profundización el Papa alienta a todo el episcopado, advirtiendo de la tentación de un 
relativismo engañoso y de la superficialidad que impide un encuentro directo con los 
fieles. La fe nos invita a salir fuera, en adoración a Dios, estando al servicio los unos 
de los otros, permaneciendo firmemente enraizados en Cristo.

En la búsqueda del bien común, siendo factor de unidad al propiciar lugares de en-
cuentro, la actitud pastoral no olvida, como nos orienta el Papa Francisco, la necesi-
dad de acrecentar la capacidad de empatía y la sincera acogida, pero teniendo bien 
clara nuestra identidad en Cristo. Desde la nada, desde una autoconciencia nebulosa, 
no se puede dialogar, dice el Papa Francisco. Si queremos hablar, hemos de tener bien 
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claro lo que somos, lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que espera de nosotros.
Por tanto, le animo a mantener esa actitud, con total confianza en el Señor, sin miedo, 
con ojos muy abiertos, con manos para acoger, con un corazón para amar a todos los 
barceloneses, pues es cierto, como Usted ha reconocido recientemente, que al obispo 
se le juzga por su capacidad de amar y pastorear. Estamos para unir por el bien del 
pueblo. Esta es la correcta actitud de un obispo.

Le animo, por tanto, a mantener su propósito de incentivar siempre la esperanza, la 
cual necesita el vivo recuerdo de la dimensión transcendente del ser humano. Esta di-
mensión es una capacidad creada por Aquél que es su principio y su fin, Cristo Jesús, 
el Verbo hecho carne. Sólo él colma el corazón, lo dilata y lo saca del aislamiento para 
estar cerca de los que sufren y ayudar a crecer en la fe. Que todos puedan encontrarse 
con Jesucristo para formar un pueblo unido, que alaba a Dios con la propia vida. Para 
ello, los sacerdotes, los religiosos, los seglares, los cristianos que participáis de las 
tareas eclesiales, vivid en sintonía cordial con el nuevo Arzobispo, siendo generosos 
y fieles a vuestro trabajo y dedicación.

 En las manos de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia y Madre de los após-
toles, invocada con las advocaciones de la Merced y de Montserrat, ponemos esta in-
tención para que, con la ayuda eficaz de la misma Madre de Dios, y con la intercesión 
de la gloriosa mártir Santa Eulalia, pueda recorrer el itinerario de su tarea pastoral, 
dando abundantes frutos para el bien de las almas y la gloria de Dios.

Germans i germanes en Crist, que així sigui i que el Senyor us beneeixi avui i sempre. 

4. Homilia de Mons. Omella

Señor Nuncio, 
Señores Cardenales, Arzobispos y Obispos, 
Queridos sacerdotes y diáconos,
Representantes de otras Iglesias Hermanas (ortodoxos y protestantes) y otras religi-
ones (judíos y musulmanes) que forman parte del Grupo de Trabajo Estable de Reli-
giones.
Estimadas autoridades civiles y militares,
Queridos diocesanos de esta Iglesia de Barcelona,
Hermanos todos:

1. Al comenzar mi andadura episcopal en esta Iglesia que peregrina en Barcelona, qui-
ero, en primer lugar, dar gracias a Dios, Padre de toda bondad, que en su sorprendente 
misericordia me ha asociado a Jesucristo, único Señor y Salvador, en su Espíritu de 
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amor y comunión, a consagrarme con alma, vida y corazón al cuidado pastoral de esta 
hermosa porción de su Pueblo Santo. 

Al Santo Padre, de quien recibo el envío y misión en esta Iglesia particular, va mi 
recuerdo y afecto con profunda gratitud, y a la vez con el propósito de unir mis es-
fuerzos, a la extensión del Reino de Dios, en comunión con su ministerio universal, 
juntamente con todos los obispos del mundo, mis hermanos. 

En segundo lugar, quiero tener un recuerdo agradecido a las Iglesias en las que he 
ejercido el ministerio sacerdotal y episcopal y que me han ayudado tanto a madu-
rar en esta no siempre fácil tarea de pastorear la comunidad cristiana: Zaragoza, la 
Iglesia que me engendró en la fe, donde desempeñé el ministerio de obispo auxiliar; 
Barbastro-Monzón, mi primer destino como obispo residencial, así como en Jaca y 
Huesca en donde desempeñé por dos años y varios meses el oficio de Administrador 
Apostólico; y, por último, Calahorra y La Calzada-Logroño, Iglesia a la que he ser-
vido en los últimos once años y medio. Gracias por haberme ayudado a crecer como 
pastor y a gozar en ese ministerio, a pesar de los momentos duros y difíciles, aunque, 
siendo sincero, tengo que decir que estos han sido más bien pocos ya que siempre me 
he sentido acogido y querido.

2. Sóc conscient que vinc a una Església que ha estat acompanyada i conduïda per 
uns grans i bons pastors. He compartit la fraternitat episcopal amb els dos últims: el 
cardenal Ricard M. Carles Gordó i el cardenal Lluís Martínez Sistach.

Benvolgut senyor cardenal Lluís Martínez Sistach, gràcies per la seva labor al davant 
d’aquesta Arxidiòcesi; que Déu l’acompanyi en la seva nova etapa de retir, de jubila-
ció; que Ell segueixi essent la seva força i el seu bàcul en què vostè es recolzi. Estic 
segur que seguirà essent per a tots nosaltres, els barcelonins, una icona vivent del Bon 
Pastor.

També desitjo tenir un record agraït envers tots els bisbes auxiliars que ho han estat 
en les etapes dels arquebisbes Ricard Maria Carles Gordó i Lluís Martínez Sistach, i 
especialment envers l’actual senyor bisbe auxiliar, Sebastià Taltavull. Ells també han 
col·laborat de manera molt singular en la pastoral de l’arxidiòcesi, així com ho han 
fet i ho fan els sacerdots, els agents de pastoral, els religiosos i religioses i els laics, 
homes i dones. A tots va el meu agraïment i la meva admiració.

Vinc i entro amb emoció a aquesta Església regada per la sang de màrtirs i de sants. 
D’ells hem d’aprendre a servir Déu i els germans, donant fins i tot la vida, si fos ne-
cessari. D’ells aprenem a treballar per la pau, la llibertat, la unió i la reconciliació. 
Les nostres vides han de tenir sempre la mà estesa per oferir la pau i el perdó a tots 
els homes, de manera que ja mai més hi hagi guerres ni divisions entre nosaltres. Que 
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treballem, amb l’ajuda de Déu, per eradicar del nostre món tota forma de violència, de 
terrorisme, d’injustícia i d’exclusió per raons ideològiques, racials o religioses.

En aquest dia de l’inici del meu camí episcopal en aquesta terra entranyable, vull dir 
amb claredat que vinc a recollir el llibre en el que estan escrits els grans esdeveni-
ments que aquesta Església ha viscut al llarg de la seva història, i especialment en la 
més recent. Vull escoltar-vos, compartir els goigs i els sofriments que us aclaparen; 
vull caminar amb vosaltres en la recerca de la llum que ve del Senyor i que ens em-
peny a ser testimonis humils i valents enmig d’aquesta societat del segle XXI, en la 
qual ens toca en sort de viure. Vull estar molt atent, juntament amb vosaltres, a les 
mocions de l’Esperit. Per això la meva oració, ja des d’ara, desitjo que sigui la del Rei 
Salomó: “Senyor, no vull or ni riquesa, no vull poder ni prestigi; et demano solament 
que em concedeixis una oïda de deixeble, que em concedeixis saviesa per a governar 
el teu poble” (Cf. 1 R 3, 9-10).

3. Y en este contexto de apertura de mi corazón de pastor a todos vosotros; sí, a todos 
sin excluir a nadie, quiero descubriros los tres iconos bíblicos que se me representan 
interiormente desde que supe que el Santo Padre me había nombrado Arzobispo de 
Barcelona.

“Sal de tu tierra y vete al país que yo te mostraré” (Gn 12,1).

Como Abrahán me he puesto en camino hacia una tierra y hacia una comunidad que 
tengo que empezar a conocer para poderla amar con todo mi ser. Ese camino quiero 
hacerlo libre de prejuicios, con un corazón abierto y unos oídos atentos. Y quiero 
hacerlo guiado de la mano del Señor que es quien nos conoce a todos y nos conduce 
siempre a todos con su mano amorosa.

Y ese camino me exige, nos exige a todos, saber desapropiarnos de nosotros mismos, 
estar abiertos a lo que vayamos descubriendo en el camino, acogiéndolo como un don 
de Dios porque, como decía Saint Exupery, “lo esencial es invisible a los ojos; lo que 
embellece al desierto es que en algún lugar esconde un pozo”. Sí, en cada persona 
que encuentro en mi camino; en cada situación o acontecimiento de la vida se esconde 
algo bello porque todo es regalo de Dios, todo nos lleva a encontrarle a Él que es quién 
da plenitud a nuestras vidas.

“¡Ah, Señor! Mira que no sé expresarme, que soy un muchacho” (Jr 1,6).

Como el profeta Jeremías yo también siento que esa misión que se me confía es muy 
grande y que mis capacidades y mis fuerzas son muy limitadas. Y siento en mi cora-
zón mucho temor y temblor. Pero os confieso que las palabras que el Señor dirigió a 
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Jeremías las escucho como dirigidas también a mi: “No tengas miedo, Yo estoy conti-
go para salvarte” (Jr 1,8). Sí, hermanos, os invito y me invito a mi mismo a poner 
nuestra confianza en el Señor. Y el camino quiero recorrerlo también codo a codo con 
vosotros porque todos somos y formamos la Iglesia. Sí, quiero contar con vosotros 
bautizados, padres y madres de familia, niños y jóvenes, adultos y ancianos; quiero 
contar con vosotros sacerdotes, diáconos y miembros de la vida consagrada; todos 
juntos formamos el Pueblo Santo de Dios. A nosotros se nos confía el anuncio de la 
Buena Nueva. Y el Señor nos dice hoy a todos nosotros: “¡Duc in altum!”, ¡lanzaos a 
la mar, sed misioneros, no tengáis miedo, apoyaos en mi!

Os invito y me invito a mí mismo a ser en verdad misioneros humildes y valientes de 
la Buena Nueva de Jesús. Por eso no quiero que el miedo se apodere de mí. No qui-
ero que el miedo se apodere de vosotros. Os digo, y me digo a mí mismo, lo que san 
Juan Pablo II decía al comienzo de su pontificado: “¡No tengáis miedo! ¡Abrid, más 
todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo!”. Si Dios está con nosotros, ¿quién 
estará contra nosotros? Seamos apóstoles valientes y esperanzados. Dios está vivo y 
camina con nosotros.

 “Otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Sígueme” (Jn 21, 18-19).

Evangelizar hoy en el mundo exige de nosotros una gran conversión. No podemos an-
clarnos en viejos métodos o en ideologías mundanas. Los últimos Papas nos invitan a 
llevar a nuestro mundo la frescura del Evangelio y el compromiso con los más pobres 
y necesitados. El Papa Francisco nos lo ha dicho en su bella Exhortación Evangelii 
Guadium y nos lo muestra con su testimonio.

Evangelizar supone celo apostólico. Supone la parresía de salir de sí mismo. La Iglesia 
está llamada a salir de sí misma hacia las periferias, no solo las geográficas, sino tam-
bién las periferias existenciales: las del misterio del pecado, las del dolor, las de las 
injusticias, las de la ignorancia, las del pensamiento, las de toda miseria. Y cuando la 
Iglesia no lo hace se vuelve autorreferencial y entonces enferma. La Iglesia cuando se 
hace a sí misma el centro de su misión, pretende encerrar a Jesucristo dentro de sí y 
no lo deja salir. Se llega a creer que tiene luz propia y deja de ser “myterium lunae” 
(misterio de la luna). Cuando deja de hacerlo e intenta vivir de su propia luz, cae en 
la “mundanidad espiritual”, que es el peor mal que puede sobrevenir a la Iglesia. (cfr. 
Henri de Lubac, Meditación sobre la Iglesia).

Os invito, queridos diocesanos, a retomar con entusiasmo el envío de Jesús: “Id al 
mundo entero y predicad el Evangelio”. Sí, nos toca predicar la Buena Nueva de 
Jesús en esta gran ciudad de Barcelona, en esta gran urbe, en la que hay corrientes 
secularizantes y secularizadas, a la vez que cristianos ejemplares con una identidad 
inequívoca. Pero repito lo que nos dice el Señor: “No tengáis miedo, Yo estaré con 
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vosotros todos los días hasta el fin del mundo”. Hermosa tarea la que nos confía el 
Señor. Tarea en la que deben estar, muy en el corazón de todos nosotros, los más po-
bres y pequeños. Ellos son los preferidos del Señor. Que ellos experimenten también 
la ternura, la entrañable misericordia de nuestro Dios. 

Poso el meu ministeri episcopal, totes les comunitats cristianes de la nostra arxidiò-
cesi de Barcelona, a cada una de les persones presents en aquesta celebració, i a tots 
els barcelonins, sota la protecció de la Verge santa Maria, mare de Jesús i mare nostra, 
venerada amb tantes advocacions a Catalunya i particularment invocada amb els dol-
ços noms de Mare de Déu de Montserrat i de Mare de Déu de la Mercè.

Que Ella, amb la seva poderosa intercessió, dirigeixi envers nosaltres i envers les 
nostres necessitats els seus ulls misericordiosos perquè siguem fidels deixebles de 
Jesucrist.

Que Ella, far resplendent de l’evangelització, continuï animant-nos com en la Pen-
tecosta, com en els primers temps de la predicació apostòlica, a anunciar Jesucrist 
amb obres i paraules.

Que Ella pregui per nosaltres ara, en aquesta hora concreta de la nostra mil·lenària 
arxidiòcesi, en aquesta hora concreta de l’Església que pelegrina al mig del nostre 
poble, en aquesta hora del món… i en l’hora de la nostra mort. 

Amén.

5.- Crònica de l’acte

L’acte d’entrada i inici del ministeri episcopal del nou Arquebisbe Metropolità de 
Barcelona, Mons. Joan Josep Omella Omella, tingué lloc a la catedral el dissabte 26 
de desembre de 2015, festa de sant Esteve, protomàrtir, a les 11.30 hores.
El nou arquebisbe sortí del palau episcopal, acompanyat del Sr. Nunci Apostòlic a 
Espanya i Andorra, Mons. Renzo Fratini; del Cardenal i Administrador Apostòlic, 
Dr. Lluís Martínez Sistach, i del Bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, i es varen 
dirigir vers la porta principal de la catedral, on els esperaven els membres del Capítol. 
El Nunci Apostòlic presenta Mons. Joan Josep Omella dient: “Us presento el que des 
d’ara presidirà les celebracions litúrgiques en aquesta catedral de la Santa Creu i santa 
Eulàlia com a arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella Omella.
El degà del Capítol li oferí la relíquia del Lignum crucis, o sia de la Vera Creu, per 
besar-la, i després li lliurà el salpasser amb l’aigua beneïda amb què l’arquebisbe elec-
te s’aspergí ell mateix i els presents. El degà del Capítol, Dr. Joan Guiteras, li dirigí 
unes paraules de salutació publicades en pàgines anteriors.
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A continuació, l’arquebisbe electe, acompanyat dels ja citats i dels membres del Capí-
tol de la catedral, es dirigí vers la capella del Santíssim Sagrament, que adorà durant 
uns breus moments agenollat. D’aquí es dirigí vers la sala capitular per revestir-se 
amb els ornaments sagrats, juntament amb els altres concelebrants, 59 arquebisbes i 
bisbes, més de dos-cents preveres i trenta diaques, que ocupaven el cor de la catedral. 
Els fidels eren uns 2.500 i omplien totalment la catedral, on es varen disposar cadires a 
les naus laterals i darrere del cor. Nombrosos fidels provenien de la Franja i de Cretes, 
el poble del Sr. Arquebisbe, i el varen acollir quan va entrar a la catedral amb molts 
aplaudiments.

Prelats presents

Aquests foren els cardenals, arquebisbes i bisbes presents en la concelebració:

-Mons. Joan Josep Omella Omella, arquebisbe de Barcelona
-Sr. cardenal Lluís Martínez Sistach, administrador apostòlic de Barcelona
-Sr. cardenal Ricardo Blázquez Pérez, arquebisbe de Valladolid i president de la CEE 
-Sr. cardenal Carlos Amigo Vallejo, OFM, cardenal arquebisbe emèrit de Sevilla
-Sr. cardenal Fernando Sebastián Aguilar, cardenal arquebisbe de Pamplona i Tudela
-Mons. Renzo Fratini, nunci apostòlic en Espanya i Andorra
-Mons. Juan José Asenjo Pelegrina, arquebisbe de Sevilla
-Mons. Bernard-Nicolas, (Jean-Marie) Aubertin, arquebisbe de Tours
-Mons. Julián Barrio Barrio, arquebisbe de Santiago de Compostel·la
-Mons. Juan del Río Martí, arquebisbe castrense d’Espanya
-Mons. Fidel Herráez Vegas, arquebisbe de Burgos
-Mons. Vicente Giménez Zamora, arquebisbe de Saragossa
-Mons. Celso Morga Iruzubieta, arquebisbe de Mèrida-Badajoz
-Mons. Carlos Osoro Sierra, arquebisbe de Madrid
-Mons. Francisco Pérez González, arquebisbe de Pamplona i Tudela
-Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona
-Mons. Jesús Sanz Montes, arquebisbe d’Oviedo
-Mons. Joan-Enric Vives Sicília, arquebisbe d’Urgell
-Mons. Antonio Ángel Algora Hernando, bisbe de Ciutat Real
-Mons. Enrique Benavent Vidal, bisbe de Tortosa
-Mons. Romà Casanova Casanova, bisbe de Vic
-Mons. Jesús E. Català Ibáñez, bisbe de Màlaga
-Mons. Francisco Cerro Chaves, bisbe de Còria-Càceres
-Mons. Agustí Cortés Soriano, bisbe de St. Feliu de Llobregat
-Mons. Carlos Manuel Escribano Subías, bisbe de Terol i Albarracín
-Mons. Demetrio Fernández González, bisbe de Còrdova
-Mons. Ginés Ramón García Beltrán, bisbe de Guadix-Baza
-Mons. Salvador Giménez Valls, bisbe de Lleida
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-P. Eusebio Hernández Sola, OAR, bisbe de Tarazona
-Mons. Joaquín María López de Andújar i Cánovas del Castillo, bisbe de Getafe
-Mons. Casimiro López Llorente, bisbe de Segorbe-Castelló
-Mons. José Mazuelos Pérez, bisbe de Jeréz de la Frontera
-Mons. Gerardo Melgar Viciosa, bisbe d’Osma-Sòria
-Mons. José Ignacio Munilla Aguirre, bisbe de Sant Sebastià
-Mons. Jesús Murgui Soriano, bisbe d’Oriola-Alacant
-Mons. Xavier Novell Gomà, bisbe de Solsona
-Mons. Francesc Pardo Artigas, bisbe de Girona
-Mons. José Luis Redrado Marchite, P.C. Operadors Sanitaris
-Mons. Atilano Rodríguez Martínez, bisbe de Sigüenza-Guadalajara
-Mons. Julián Ruiz Martorell, bisbe d’Osca-Jaca
-Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa 
-Mons. Javier Salinas Viñals, bisbe de Mallorca
-Mons. Manuel Sánchez Monge, bisbe de Santander
-Mons. José María Yanguas Sanz, bisbe de Cuenca
-Mons. Juan Godayol Colom, bisbe emèrit d’Ayaviri
-Mons. Alfonso Milián Sorribas, bisbe emèrit de Barbastre-Montzó
-Mons. Vitorio Oliver Domingo, bisbe emèrit d’Oriola-Alacant
-Mons. Joan Piris Frigola, bisbe emèrit de Lleida
-Mons. José Sánchez González, bisbe emèrit de Sigüenza i Guadalajara
-Mons. Carles Soler Perdigó, bisbe emèrit de Girona
-Mons. Jaume Treserra Cunillera, bisbe emèrit de Solsona
-Mons. Juan María Uriarte Goiricelaya, bisbe emèrit de Sant Sebastià
-Mons. Juan Antonio Aznárez Cobo, bisbe auxiliar de Pamplona i Tudela
-Mons. Salvador Cristau Coll, bisbe auxiliar de Terrassa
-Mons. Jesús Fernández González, bisbe auxiliar de Santiago de Compostel·la 
-Mons. José Rico Pavés, bisbe auxiliar de Getafe
-Mons. Sebastià Taltavull Anglada, bisbe auxiliar de Barcelona
-P. Abat Josep Maria Soler, abat de Montserrat
-P. Abat Octavi Vilà, pare abat de Poblet
-P. Abat Josep Alegre i Vilas, pare abat emèrit de Poblet

Autoritats presents

En els primers bancs hi havia la mare, la germana i altres familiars del nou ar-
quebisbe i les autoritats següents: Sra. Maria de los Llanos de Luna, delegada 
del Govern central a Catalunya; Sr. Ricard Álvarez Espejo, inspector general de 
l’Exèrcit; Sr. Juan Carles Fontanals, Comandant naval; Sr. Manuel Hernández 
Vázquez, en representació del Cap Superior de la Policia de Catalunya; i Sr. Al-
bert Batlle, director general dels Mossos d’Esquadra.
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També hi havia el Sr. Fernando Javier Camps, alcalde de Cretes, amb la seva esposa, 
i el Sr. Luis Martínez-Portillo Subero, alcalde de Calahorra, amb la seva esposa, i 
alguns regidors d’aquestes dues localitats vinculades a la vida i al ministeri episcopal 
del nou arquebisbe. També varen ocupar llocs preferents el Sr. Enric Vendrell, director 
general d’Afers Religiosos; el Sr. Joan Rigol, president del Patronat de la Muntanya 
de Montserrat, el Sr. Isidre Marqués, president de la Federació de Centres i Cases 
regionals de Catalunya; el Sr. Carles Pérez del Valle, rector de la Universitat Abat 
Oliba-CEU, entre altres representacions.

Lectura de la butlla pontifícia 

Arribats tots els concelebrants principals al presbiteri de la catedral –entre els que hi 
havia els membres del Col·legi de Consultors de l’arxidiòcesi–, el Sr. Nunci Apostòlic 
ocupà la càtedra episcopal i saludà l’assemblea, mentre que el nou arquebisbe ocupà 
la seu auxiliar.
Varen seguir dos parlaments: el de l’Administrador Apostòlic, Cardenal Lluís Mar-
tínez Sistach, i el del Nunci Apostòlic, publicats en pàgines anteriors.

Al final de les seves paraules, el Nunci Apostòlic va dir: “Que es presentin les Lletres 
Apostòliques al Col·legi de Consultors”, i així ho va fer el Secretari general i canceller 
de l’Arquebisbat, Mn. Sergi Gordo. Després el Sr. Nunci va afegir: “Que es llegeixin 
les Lletres Apostòliques”. I Mn. Sergi Gordo, secretari general i canceller de l’Arque-
bisbat, membre també del Col·legi de Consultors, va llegir el que segueix:

FRANCESC BISBE SERVENT DELS SERVENTS DE DÉU al Venerable Germà 
Joan Josep Omella Omella, fins ara Bisbe de Calahorra i La Calzada-Logroño, de-
signat per a Arquebisbe Metropolità de Barcelona, salut i Benedicció Apostòlica.

El Diví Pastor li va plaure d’enriquir la seva Església amb l’eximi ministeri Petrí “per 
tal que la unitat brollés d’una única font” (St. Pacià, Ep. III ad Sempronianum PL 13, 
1071B). Nós, doncs, duent a terme, per la divina providència, aquest càrrec de tanta 
importància ens desvivim, amb sol·licitud constant per tenir cura de totes les comuni-
tats eclesials, que es troben arreu del món. Tenint present que la molt noble Seu Metro-
politana de Barcelona, situada mirant vers el nord-oriental de les Terres Hispàniques, i 
que des dels temps més antics, dóna florida, i en l’actualitat es troba en situació de seu 
vacant a causa de la renúncia del Nostre Venerable Germà, cardenal de la Santa Esglé-
sia Romana, Lluís Martínez Sistach, hem cregut que calia nomenar un nou bisbe, per 
conduir el poble del Senyor segons el cor de Crist el Bon Pastor. A Tu, Venerable Ger-
mà, que fins ara has exercit l’ofici episcopal, amb traça i diligència, t’hem considerat 
que eres del tot idoni per exercir aquest càrrec de major importància. Per tant, després 
d’escoltar el parer de la Congregació per als Bisbes, amb la Nostra Potestat Apostòlica, 
i després de deixar-te lliure dels teus vincles anteriors, et designem per Arquebisbe Me-
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tropolità de Barcelona, afegint a aquest ofici els drets i deures que segons el teu ofici 
i la teva condició van junts amb les prescripcions dels cànons sagrats. Faràs conèixer 
la teva elecció a tot el clergat i al poble fidel de Barcelona, el qual des d’ara exhortem 
que t’estimin amb gran benvolença com a pare i pastor, i com així també treballin amb 
delit juntament amb tu, per edificar l’Església, tenint ben cert que la unitat és superi-
or al conflicte i que la unitat de l’Esperit harmonitza totes les diversitats (Evangelii 
Gaudium 228 i 230). A més, desitgem, Venerable Germà, que et lliuris a aquest nou 
ofici amb la suavitat de la caritat i amb la força de la veritat, deixant-te guiar pel lema 
episcopal que has triat ”per la misericòrdia del nostre Déu” (Lc 1, 78a), amb l’ajuda 
dels sants Pacià, Eulàlia, Jordi i la multitud dels màrtirs que Barcelona ha tingut des 
del seu origen fins al nostre temps, la sang dels quals és per a Crist i l’Església un tes-
timoniatge de la fe. No ens resta res més a dir sinó que us encomanem, a tu i el ramat 
del Senyor que se t’ha confiat, a la protecció de Santa Maria Mare de Déu, amb el bell 
cant anomenat “Virolai”, que és cantat amb fervor, tot demanant a la Benaurada Verge 
Maria: “il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al cel”.

Donat a Roma, prop de sant Pere, el dia 6è del mes de novembre, de l’Any del Senyor 
2015, tercer del nostre pontificat.

Signat,
Francesc, Papa

La Butlla porta el segell de plom de Sa Santedat.

Presa de possessió

Després de l’aclamació de tota l’assemblea cantant “Beneïm el Senyor. Donem grà-
cies a Déu”, el Nunci lliurà el bàcul a Mons. Omella i l’invità a seure a la càtedra 
episcopal, mentre l’assemblea va fer un fort aplaudiment.

A continuació, uns representants de la comunitat diocesana es varen acostar a Mons. 
Omella, que es posà dret i els donà una abraçada de pau a tots: el Bisbe auxiliar, dos 
membres del Capítol catedral, dos preveres del clergat diocesà, dos preveres del cler-
gat regular, dos diaques, dues religioses, dos seminaristes, dos joves i una família.

Finalment, tothom es posà dret i es cantà l’himne del Glòria. Va seguir la litúrgia de la 
Paraula pròpia de la festa de sant Esteve i l’homilia del nou arquebisbe, publicada en 
pàgines anteriors, que al final fou rebuda amb un llarg aplaudiment.

Durant la pregària eucarística, Mons. Omella va estar acompanyat a l’altar pel Nunci Apostò-
lic, pel Cardenal Lluís Martínez Sistach, pel Cardenal Ricardo Blázquez, president de la Con-
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ferència Episcopal Espanyola, i pel Bisbe auxiliar de l’arxidiòcesi, Mons. Sebastià Taltavull.
En el moment de la comunió es cantà el cant nadalenc Adeste fideles, en llatí, en ca-
talà i en castellà i el Cor de Cambra Francesc Valls, de la catedral, interpretà el motet 
polifònic O magnum mysterium, de Javier Busto.

Durant tota la celebració es va utilitzar el català i el castellà. Esva oferir als assistents 
un opuscle amb els textos de les lectures els cants de l’assemblea per facilitar la par-
ticipació activa de tots. L’acte fou retransmès en directe per 13TV i per Ràdio Estel i 
Ràdio Principat.

Al final de la celebració, es va cantar l’himne a la Mare de Déu de Montserrat “Rosa 
d’abril”, mentre Mons. Joan Josep Omella saludava els seus familiars, en especial la 
seva anciana mare i la seva germana, i també les autoritats presents. Després, dret al peu 
del presbiteri, saludà els sacerdots i diaques, els religiosos i religioses i els fidels laics. 



[16] desembre - BAB 155 (2015)668

Prelat

Decrets del Sr. Arquebisbe.
DECRET 01/15.- Barcelona, 26 de desembre de 2015
Havent pres possessió canònica de l’Arxidiòcesi de Barcelona en el dia d’avui, per tal 
d’atendre de la manera més convenient el règim pastoral de l’Arquebisbat;
 
PEL PRESENT decret, atès el que disposen els cànons 406.1 i 475 del Codi de dret 
canònic, nomeno Vicari general de l’Arquebisbat de Barcelona l’Excm. i Rvdm. Sr. 
Sebastià Taltavull i Anglada, Bisbe auxiliar.
 
Corresponen al Vicari general les facultats que el dret comú i les disposicions diocesa-
nes li atorguen, incloent aquelles que demanen mandat especial;
 
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Barcelona.

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 02/15.- Barcelona, 26 de desembre de 2015
Havent pres possessió canònica de l’Arxidiòcesi de Barcelona en el dia d’avui, per tal 
d’atendre de la manera més convenient el règim pastoral de l’Arquebisbat, i mentre 
no disposi altrament;
 
PEL PRESENT decret confirmo en els càrrecs de vicaris episcopals per a les zones 
pastorals que tenen confiades:
 
Rvdm. Sr. Joan Galtés Pujol – Zona pastoral 1
Rvdm. Sr. Jesús Sanz Garcia – Zona pastoral 2
Rvdm Sr. Joan Cuadrench Aragonès – Zona pastoral 3
Rvdm. Sr. Lluís Ramis Juan – Zona pastoral 4
Rvdm. Sr. Salvador Bacardit Fígols – Zona pastoral 5
Rvdm. Sr. Segimon Garcia Ramiro - Zona pastoral 6
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Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Barcelona.
 
† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 03/15.- Barcelona, 26 de desembre de 2015
Havent pres possessió canònica de l’Arxidiòcesi de Barcelona en el dia d’avui, per tal 
d’atendre de la manera més convenient el règim pastoral de l’Arquebisbat, i mentre 
no disposi altrament;

PEL PRESENT decret confirmo en els seus càrrecs totes les persones que tenen res-
ponsabilitats encomanades en el govern de la cúria arxidiocesana.
 
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Barcelona.
 
† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Cartes
Cartes: Carta sobre l’Any Sant de la Divina Misericòrdia. 

Barcelona, 3 de desembre de 2015

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres dels consells 
parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de religió, diri-
gents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes

Benvolguts i benvolgudes,

El proper 8 d’aquest mes, solemnitat de la Immaculada Concepció, s’inicia l’Any Sant 
Extraordinari dedicat a la Divina Misericòrdia, que finalitzarà el 20 de novembre de 
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2016. El Papa Francesc, en la butlla El rostre de la misericòrdia, d’11 d’abril de 2015, 
demana a totes les Esglésies diocesanes que hi participin activament.
Com recordareu, amb aquest motiu vaig dirigir a tots els diocesans la meva Carta Pas-
toral Sigueu misericordiosos, de 8 de setembre de 2015, presentant-vos el Pla Pastoral 
Misericordiosos com el Pare, per a aquest Any de la Misericòrdia.

Us encoratjo a animar a tots els fidels a participar activament en l’esperit i les cele-
bracions d’aquest Jubileu. Penso que us pot ajudar, també, transcriure continguts de la 
carta que el Papa Francesc va escriure a l’arquebisbe Rino Fisichella, d’1 de setembre 
de 2015, en la qual concedí la indulgència jubilar. Transcric els següents continguts:

“Penso, a més a més, en aquells que per diversos motius es veuran impossibilitats per 
arribar a la Porta Santa, en primer lloc els malalts i les persones grans i soles, sovint en 
condicions de no poder sortir de casa. Per a ells serà un gran ajut viure la malaltia i el so-
friment com una experiència de proximitat al Senyor que en el misteri de la seva passió, 
mort i resurrecció indica la via mestra per a donar sentit al dolor i a la soledat. Viure amb 
fe i joiosa esperança aquest moment de prova, rebent la comunió o participant a la santa 
missa i en la pregària comunitària, també a través dels diversos mitjans de comunicació, 
serà per a ells la manera d’obtenir la indulgència jubilar. El meu pensament es dirigeix 
també als presos, que experimenten la limitació de la seva llibertat. El Jubileu sempre 
ha estat l’ocasió d’una gran amnistia, destinada a fer partícips a moltes persones que, tot 
i mereixent una pena, tanmateix han pres consciència de la injustícia comesa i desitgen 
sincerament integrar-se novament a la societat donant-li la seva contribució honesta. Que 
a tots ells arribi realment la misericòrdia del Pare que vol estar a prop de qui més necessi-
ta el seu perdó. A les capelles de les presons podran guanyar la indulgència, i cada vegada 
que travessin la porta de la seva cel·la, dirigint el seu pensament i la oració al Pare, pugui 
aquest gest ser per a ells el pas de la Porta Santa, perquè la misericòrdia de Déu, capaç 
de convertir els cors, és també capaç de convertir les reixes en experiència de llibertat”.

“La indulgència jubilar, per últim, es pot guanyar també per als difunts. A ells estem 
units pel testimoni de fe i caritat que ens van deixar. Igualment que els recordem en 
la celebració eucarística, també podem, en el gran misteri de la comunió dels sants, 
pregar per ells per tal que el rostre misericordiós del Pare els alliberi de tot residu de 
culpa i pugui abraçar-los en la benaurança que no té fi”.

“Un dels greus problemes del nostre temps és, certament, la modificació de la relació amb 
la vida. Una mentalitat molt generalitzada que ja ha provocat una pèrdua de la deguda 
sensibilitat personal i social envers l’acollida d’una nova vida. Alguns viuen el drama de 
l’avortament amb una consciència superficial, quasi sense adonar-se del gravíssim mal que 
comporta un acte d’aquest tipus. Molts d’altres, en canvi, fins i tot vivint aquest moment 
com una desfeta, consideren no tenir un altre camí per on anar. Penso, de manera especial, 
en totes les dones que han recorregut a l’avortament. Conec bé els condicionaments que 
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les van conduir a aquella decisió. Sé que és un drama existencial i moral. He trobat moltes 
dones que portaven en el seu cor una cicatriu per aquesta elecció soferta i dolorosa. El que 
ha succeït és profundament injust; tanmateix, només el fet de comprendre-ho en la seva 
veritat pot consentir no perdre l’esperança. El perdó de Déu no es pot negar a tothom qui 
s’hagi penedit, sobretot quan amb cor sincer s’apropa al Sagrament de la Confessió per a 
obtenir la reconciliació amb el Pare. També per aquest motiu he decidit concedir a tots els 
sacerdots per a l’Any Jubilar, malgrat qualsevol qüestió contrària, la facultat d’absoldre el 
pecat de l’avortament als qui l’han practicat i, penedits de cor, demanen perdó. Els sacer-
dots s’han de preparar per aquesta gran tasca sabent conjugar paraules de genuïna acollida 
amb una reflexió que ajudi a comprendre el pecat comés, i indicar un itinerari de conversió 
veritable per arribar a acollir l’autèntic i generós perdó del Pare que tot ho renova amb la 
seva presència”. Fins aquí els fragments de la carta del Papa Francesc.

També em plau recordar-vos que la Porta Santa de la Misericòrdia és la porta principal de 
la Santa Església Catedral de Barcelona, i que a la nostra arxidiòcesi també són “temples 
jubilars”, a més de la Catedral, la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, de Barcelona, la 
Basílica del Sagrat Cor del Tibidabo, de Barcelona, i la Basílica de Santa Maria, de Mataró.

El Papa Francesc desitja que el do de la misericòrdia de Déu arribi a totes les persones 
i que els pastors ho propiciem amb el nostre ministeri i el nostre acolliment. Acollim 
també nosaltres aquest do.

Amb una salutació molt cordial,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal, Administrador Apostòlic de Barcelona

Carta sobre la celebració del Dia de la Família a la basílica de la 
Sagrada Família

Barcelona, 16 de desembre de 2015

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres dels consells 
parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de religió, diri-
gents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes

Benvolguts i benvolgudes, 

El diumenge dia 27 d’aquest mes de desembre celebrarem l’Eucaristia a la Basílica de 
la Sagrada Família, a les 17 hores, presidida pel nou Arquebisbe de Barcelona, Mons. 
Juan José Omella, amb motiu de la festa de la Sagrada Família.
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Enguany hem celebrat el Sínode dels Bisbes sobre la família, la seva missió i vocació 
en l’Església i en el món, el passat mes d’octubre, continuant la mateixa temàtica que 
es va tractar en el Sínode dels Bisbes extraordinari, d’octubre de 2014.

En el document que aprovàrem els Pares Sinodals i que lliuràrem al Papa Francesc 
com el nostre consell sobre aquesta realitat tan important, posàrem en relleu que la 
família és absolutament necessària pel bé de les persones, de la societat i de l’Església.

Aquesta celebració del proper dia 27 d’aquest mes és una ocasió molt propícia per 
invitar les famílies cristianes perquè hi participin. També els moviments familiars 
cristians tenen un motiu molt adient per invitar els seus membres a participar-hi.

Convido també molt cordialment als mateixos que celebrem vint-i-cinc anys, cinquanta 
o seixanta anys de casats per donar gràcies a Déu per aquest do joiós que han rebut.

Ens aplegarem amb goig amb l’Arquebisbe Juan José Omella per celebrar junts el 
misteri pasqual i pregar per totes les famílies de l’arxidiòcesi i del món.

Amb una salutació molt cordial,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal, Administrador Apostòlic de Barcelona

Carta sobre els temes de formació permanent per a preveres i 
diaques

Barcelona, 17 de desembre de 2015

Benvolguts preveres i diaques,

Tots tenim consciència que necessitem una formació permanent per ajudar-nos a po-
sar-nos al dia i per poder exercir el nostre ministeri amb major satisfacció i eficiència. 
Per això em plau dirigir-vos aquestes lletres per participar amb l’interès en la formació 
permanent que realitzeu cada curs en el si de les reunions arxiprestals.

Enguany, el Dr. Gaspar Mora ens ha preparat els continguts de la formació permanent 
que dediquem a “l’amor Misericordiós de Déu i la Misericòrdia en l’Església” en sin-
tonia amb l’Any Sant que el Papa Francesc ofereix a tota l’Església. Penso que és una 
temàtica que ens pot ajudar molt per a la nostra vida i espiritualitat i per a l’exercici 
del nostre ministeri sacerdotal i diaconal.
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Aprofito aquesta avinentesa per a saludar-vos molt cordialment i reiterar-vos el desig 
d’un joiós i Sant Nadal.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal, Administrador Apostòlic de Barcelona

Homilies i al·locucions: 
Homilia del Sr. Cardenal Administrador Apostòlic de Barcelona, 
Dr. Lluís Martínez Sistach, en la Solemnitat de la Immaculada Con-
cepció. Catedral de Barcelona, 8 de desembre de 2015.

Ens hem reunit amb goig per celebrar l’Eucaristia amb motiu de la solemnitat de la 
Immaculada Concepció de Maria. És una festa molt important de la nostra Mare del 
cel. I ho fem en l’inici de l’Any Sant extraordinari dedicat a la Divina Misericòrdia. 
Avui aquest Any s’inicia a Roma obrint la porta santa o de la misericòrdia en la Basí-
lica de sant Pere del Vaticà pel Papa Francesc.

En la Bíblia hi trobem sovint la misericòrdia de Déu envers tots els homes. Hi trobem 
també el pecat dels homes, si bé surt també el perdó de Déu fruit de la misericòrdia 
divina. Tots ens fem alguna vegada aquesta pregunta: ¿D’on procedeix el mal? Espe-
cialment per a un creient, l’interrogant és encara més profund: si Déu, que és Bondat 
absoluta, ho ha creat tot, ¿d’on ve el mal? Les primeres pàgines de la Bíblia, les pà-
gines del Gènesi, responen precisament a aquesta pregunta fonamental que interpel·la 
cada generació humana, amb la narració de la creació i de la caiguda dels nostres pri-
mers pares: Déu ho ha creat tot perquè existeixi. Déu va crear en particular l’home a la 
seva pròpia imatge. Però Déu no va crear la mort, sinó que aquesta va entrar en el món 
per l’enveja del diable, el qual, rebel·lant-se contra Déu, enganyà també els homes, 
induint-los a la rebel·lió. És el drama de la llibertat que Déu accepta fins al fons per 
amor, però prometent que hi haurà un fill de dona que esclafarà el cap de l’antiga serp.

Aquesta dona és la Dona predestinada a ser Mare del Redemptor, Mare d’Aquell que 
es va humiliar fins a l’extrem per retornar-nos a nosaltres la nostra dignitat original. 
Aquesta Dona, als ulls de Déu, té des de sempre un rostre i un nom: “Plena de Gràcia” 
(Lc 1, 28), com la saludà l’àngel en visitar-la a Natzaret i avui hem escoltat en l’Evangeli 
que hem proclamat. Ella és la nova Eva, esposa del nou Adam, destinada a ser mare de 
tots els redimits. Sant Andreu de Creta escrigué: “La Theotókos Maria, el refugi comú 
de tots els cristians, fou la primera en ser alliberada de la primitiva caiguda dels nostres 
primers pares”. En l’oració col·lecta de la missa hem pregat dient “preparà una digna 
estança per al seu Fill, i en previsió de la seva mort, la preservà de tota màcula de pecat”.
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La Immaculada Concepció és una veritat de la fe que els cristians hem de creure. Fou 
el Papa Pius IX, l’any 1854, qui va proclamar aquest dogma de fe, fonamentant-se en 
la fe de l’església sobre aquest misteri marià. Recordem les paraules del Papa: “La 
Benaurada Verge Maria, des del primer instant de la seva concepció, per una gràcia i 
un favor singular de Déu totpoderós, en virtut dels mèrits de Jesucrist, Salvador del 
llinatge humà, va ser preservada intacta de tota màcula de pecat original”.

Malgrat aquesta prerrogativa que Maria va rebre de Déu, ella és una criatura humana 
com tots nosaltres, és un brot de la nostra nissaga. Ella també fou redimida pels mèrits 
infinits del Fill de les seves entranyes virginals. Per això ella està molt a prop nostre 
i la podem imitar en les actituds que tingué i que es fan ben paleses en el fragment 
evangèlic de l’anunciació que hem escoltat.

En el fragment de l’Evangeli d’avui hem escoltat com l’àngel comunica a Maria la 
missió que Déu li confiava. L’àngel li digué: “Déu t’ha concedit el seu favor. Tindràs un 
fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l’anomenaran Fill-de-l’Altíssim”. I Maria va 
acceptar generosament aquesta vocació divina, dient: “Sóc l’esclava del Senyor: que es 
compleixin en mi les teves paraules”. Aquesta fou l’actitud i l’actuació constant de Ma-
ria, de la “Plena de gràcia”. I aquesta és l’actitud i l’actuació que la nostra Mare del cel 
vol que tinguem tots nosaltres. Ens ho va dir en les noces de Canà, amb aquelles parau-
les que va dirigir als qui servien en el banquet de noces: “Feu tot el que Jesús us digui”. 

Comencem aquest Any Sant essent misericordiosos com ho és el Pare del cel. Tots 
necessitem del perdó, del consol, de la comprensió i de la misericòrdia del Senyor. El 
Papa Francesc ens diu en la butlla El rostre de la misericòrdia, que “l’Església viu un 
desig inesgotable d’oferir misericòrdia, fruit d’haver experimentat la infinita miseri-
còrdia del Pare i la seva força difusiva” (N. 13).

El Papa ha volgut que aquest Any Sant sigui molt viscut per totes les Esglésies dio-
cesanes. Per això ha determinat que el diumenge següent s’obri una Porta Santa o Por-
ta de la Misericòrdia a cada catedral. En aquest Any hem de redescobrir més i més la 
joia del sagrament de la reconciliació o penitència. El Papa ens diu que està esperançat 
pel que fa al sagrament del perdó i escriu: “Moltes persones estan tornant a apropar-se 
al sagrament de la reconciliació, entre els quals molts joves, que en una experiència 
així solen retrobar el camí per tornar al Senyor per viure un moment d’intensa pre-
gària i redescobrir el sentit de la pròpia vida” (N. 17). Ens cal a tots posar al centre 
amb convenciment el sagrament de la reconciliació, perquè ens permet experimentar 
en carn pròpia la grandesa de la misericòrdia. La celebració de la confessió serà per a 
cada penitent font de veritable pau interior.

En este Año Santo de la misericordia divina, el Papa nos pide realizar lo que es tra-
dicional en la Iglesia, entre los cristianos: las obras de misericordia espirituales y 
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corporales. Estas obras son fruto y expresión de nuestro amor fraterno y del camino de 
nuestra santidad. Coincide con las palabras de Jesús cuando nos presentemos delante 
de Él: dar de comer al hambriento, acoger al forastero, asistir a los enfermos, consolar 
al triste, etc. “No nos podemos escapar de las palabras del Señor y de acuerdo con 
ellas seremos juzgados”, nos dice Francisco. Y el Papa cita, al tratar este punto, unas 
palabras de San Juan de la Cruz: “A la tarde, te examinarán en el amor” (Paraules de 
llum i amor, 57; MV, 4).

María vivió intensamente la misericordia del Señor, porque ella fue saludada por el 
ángel como “llena de gracia”. Así la invocamos en el Avemaría y en la Salve Regina. 
Hemos de imitarla. Así se realizará lo que nos dice el Papa Francisco: “¡Como deseo 
que los años venideros estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro 
de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios. Que a todos, creyentes y 
lejanos, pueda llegar el bálsamo de la misericordia como signo del Reino de Dios que 
está ya presente en medio de nosotros” (N.5).

Homilía del Sr. Cardenal y Administrador Apostólico de Barcelona, 
Dr. Lluís Martínez Sistach, en la misa de clausura del bicentenario 
del nacimiento de Santa María Rosa Molas. Jesús, 12 de diciembre 
de 2015

Nos hemos reunido en la Casa Madre de la Congregación de las Hermanas de la Con-
solación para celebrar solemnemente la clausura del bicentenario del nacimiento de 
Santa María Rosa Molas y Vallvé, fundadora de esta querida Congregación.

Nuestra celebración participa ya de la palabra de Dios que escucharemos mañana, tercer 
domingo de Adviento, con las palabras de San Pablo: “Estad siempre alegres en el Señor; 
os lo repito, estad alegres” (Fil 4,4). La alegría que llevamos en nuestros corazones obe-
dece hoy al gran don que Dios nos ha hecho, dándonos a Santa María Rosa Molas.

El acto central de esta conmemoración consiste en la celebración de la eucaristía por-
que queremos dar gracias a Dios de la mejor manera posible por la persona y la obra 
de esta mujer que nació en Reus y que vivió, fundó y murió en Tortosa.

Su entrega al Señor fue total, radical, amándole hasta el extremo y no separando 
nunca el amor a Dios del amor a los hermanos, especialmente a los enfermos y 
necesitados. Lo realizó con su vida continúa de muchas maneras y fundando una 
congregación religiosa dedicada a la enseñanza y al cuidado de los enfermos y an-
cianos, tareas éstas que eran muy necesarias en los años de la vida de la Santa y que 
lo son todavía en nuestro tiempo.
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Las virtudes heroicas de Santa María Rosa Molas son para todos nosotros un ejemplo 
que hemos de imitar para vivir nuestra vida ya sea religiosa, sacerdotal o laical. Ella 
vivió intensamente las palabras del profeta Isaías que hemos escuchado: “Consolad, 
consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios”. La consolación era, es y será siempre ab-
solutamente necesaria para cada persona de la humanidad. Todos necesitamos del 
consuelo de Dios y de los hermanos. María Rosa Molas consolaba a los enfermos 
especialmente, manifestándoles así el consuelo de Dios.

El Papa San Juan Pablo II, en la homilía de la beatificación de nuestra querida fun-
dadora, dijo que “la existencia de esta mujer, impregnada de caridad, totalmente en-
tregada al prójimo, es un anuncio profético de la misericordia y de la consolación de 
Dios”. La Santa contemplaba las tristezas y las angustias de su pueblo y hacía propias 
sus esperanzas, anunciando con el testimonio de su vida que Dios es Padre, “el Padre 
de las misericordias y el Dios de toda consolación” (2 Cor 1,3).

Santa María Rosa Molas es un testimonio muy cualificado en esta Año Santo extra-
ordinario sobre la divina misericordia que hace unos días hemos iniciado abriendo 
el Papa Francisco la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Un año 
que hemos de vivir intensamente y que los santos pueden ayudarnos con su ejem-
plo. Francisco nos dice en la Bula El rostro de la misericordia, de 11 de abril de 
2015, que todas las Iglesias diocesanas han de participar activamente acogiendo los 
dones de este Año Santo. Así, el próximo domingo se abrirá en todas estas Iglesias 
del mundo una Puerta Santa o de la Misericordia en su catedral. Y el Papa, en su 
exhortación apostólica Evangelii gaudium nos dice que “la Iglesia vive un deseo 
inagotable de ofrecer misericordia, fruto de haber experimentado la infinita miseri-
cordia del Padre y su fuerza difusiva” (N. 24).

Jesús nos pide en el Evangelio que seamos misericordiosos, como nuestro Padre ce-
lestial es misericordioso (Lc 6, 36). Así reza el lema del Año Santo: “Misericordiosos 
como el Padre”. En la Bula pontificia antes mencionada se dice que este es un pro-
grama de vida tan comprometedor como rico en alegría y en paz. Y es interesante 
preguntarnos: ¿por qué hoy un Jubileo de la Misericordia? Simplemente porque la 
Iglesia, en este momento de grandes cambios históricos, está llamada a ofrecer con 
mayor intensidad los signos de la presencia y del acercamiento de Dios. Es el tiempo 
oportuno para que la Iglesia redescubra el sentido de la misión que el Señor le confió 
el día de Pascua: ser signo e instrumento de la misericordia del Padre.

Ciertamente, María Rosa vivió y practicó la misericordia del Padre manifestada en 
Jesucristo. Ella vivió “un amor – como nos decía San Juan Pablo II – que se hacía 
solicitud materna para un hombre, el anciano, el huérfano, el joven, el enfermo, para 
todo hombre: encarcelado o moribundo en un lazareto, marginado o desorientado, 
necesitado siempre de conocer y de experimentar la misericordia del Padre”.
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Pienso que María Rosa Molas hizo mucho en su vida y continúa haciendo muchísimo 
bien al dejar a las queridas Hermanas de la Consolación su carisma, porque vivió 
la perfección de la caridad, es decir, la santidad. Y esta es la primera y fundamental 
vocación de toda persona bautizada. Cuando amamos a Dios y a los hermanos ofrece-
mos a los demás la misericordia tierna, compasiva y consoladora del Padre del cielo, 
manifestamos su rostro más genuino a los hombres y mujeres de hoy.

Queridas Hermanas de la Consolación, este bicentenario del nacimiento de nuestra 
Santa Fundadora que hoy clausuramos es un nuevo motivo para vivir intensamente 
el carisma que ella os ha dejado, para imitarla en el amor consolador hacia los niños, 
adolescentes, jóvenes, enfermos y ancianos que el Señor os ha confiado en vuestras 
escuelas y residencias y hospitales.

Cuando se practica lo que nos ha dicho hoy el Apóstol Pablo, “sea vuestro uniforme 
la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión”, 
entonces es cuando vivimos las bienaventuranzas del Evangelio. No las buscamos, 
vienen solas cuando amamos de verdad. Y así, vamos experimentando y saboreando 
la felicidad que llegará a su plenitud en la Jerusalén celestial.

Con esta eucaristía damos gracias a Dios por esta mujer que nació hace doscien-
tos años y damos gracias a Dios por todas las Hermanas de la Consolación que 
han seguido y vivido el carisma que Dios concedió a nuestra Santa. Gracias por 
vuestra generosidad al escuchar la llamada de Dios por entregaros totalmente a 
manifestar a los hermanos la misericordia del Padre por haberlo experimentado en 
vuestras vidas. Hoy pedimos la intercesión de Santa María Rosa Molas para que 
hayan chicas y mujeres que sean generosas y se ofrezcan a Dios para entregar su 
vida viviendo el carisma de la Santa. Animo a las jóvenes que piensen en el bien 
que pueden hacer como Hermanas de la Consolación, en las escuelas, en las que 
residencias de ancianos y en los hospitales. Que el Señor enriquezca a nuestra 
querida Congregación con vocaciones santas y suficientes.

María Rosa Molas, en Reus y en Tortosa, vivió la devoción a María nuestra 
querida Madre bajo las advocaciones de Misericordia y de la Cinta. Pedimos la 
intercesión de María para la Congregación de las Hermanas de la Consolación.

Homilia del Sr. Cardenal i Administrador Apostòlic de Barcelona, 
en la missa i apertura de la Porta Santa, a la Catedral de Barcelona, 
el 13 de desembre de 2015

En la solemnitat de la Immaculada Concepció, el passat 8 d’aquest mes, el Papa Fran-
cesc va inaugurar per a tota l’Església l’Any Sant extraordinari de la Divina Miseri-
còrdia, obrint la Porta Santa en la Basílica de Sant Pere del Vaticà. El Papa desitja que 
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totes les Esglésies diocesanes participin activament en el Jubileu d’aquest Any Sant 
i, per això, ha determinat que a cada catedral s’obri també una Porta Santa o de la 
Misericòrdia aquest diumenge.

Avui, estimats germans i germanes, hem obert aquesta Porta Santa per facilitar 
a tots els diocesans que puguin durant aquest Any Sant entrar per aquesta porta 
de l’església catedral per trobar-se amb Déu, amb la seva misericòrdia i el seu 
consol. El cristianisme és la religió en la que és Déu qui cerca l’home i la dona, 
perquè aquests com Adan i Eva, s’amaguen de Déu a causa dels seus pecats. Però 
Déu el cerca perquè els hi vol manifestar el seu amor i la seva misericòrdia que 
perdona sempre.

Entrar per la Porta Santa significa descobrir la profunditat misericordiosa del Pare 
del cel que acull a tots i surt personalment a l’encontre de cadascun. Aquest Any 
Sant ens ha d’ajudar a descobrir la misericòrdia infinita de Déu i a tenir una profunda 
convicció d’aquesta joiosa realitat. El Papa Francesc, en l’homilia de l’inici d’aquest 
Any Sant, ens ha dit això: “Com s’ofèn a Déu i a la seva gràcia quan s’afirma sobretot 
que els pecats són castigats pel seu judici, enlloc de ressaltar que són perdonats per la 
seva misericòrdia”. Això és així realment. Ens cal una conversió que hem d’iniciar en 
aquest temps d’Advent que vivim per avantposar la misericòrdia al judici i el judici de 
Déu té sempre en compte la misericòrdia divina. Així, el Papa ens demana que el pas-
sar per la Porta Santa contribueixi a la nostra conversió i que ens sentim participants 
d’aquest misteri de l’amor de Déu.

Aquest missatge que ens ofereix l’Any Sant harmonitza plenament amb el con-
tingut de la Paraula de Déu que hem escoltat en aquest tercer diumenge d’Ad-
vent. Tant el profeta Sofonies com l’apòstol Pau ens demanen que visquem ale-
gres: “Estigueu sempre alegres en el Senyor; us ho repeteixo, estigueu alegres. 
El Senyor està a prop”. Aquesta és l’actitud que hem de tenir constantment els 
cristians. El Papa Francesc ens demana que abandonem tota forma de por i de 
temor, perquè això no s’escau a qui és estimat per Déu. Hem de viure l’alegria de 
l’encontre amb la gràcia divina que ho transforma tot. 

Benvolguts germans i germanes, ens cal experimentar la misericòrdia del Pare del cel 
per a ser també nosaltres misericordiosos amb els germans. El Senyor ens ha creat i 
ens ha fet cristians perquè estimem realment totes les persones que tenim al costat, 
amics i enemics. La misericòrdia de Déu que experimentem en la nostra vida ens 
mena a una autèntica conversió de cor i d’acció. Com aquells que anaren a trobar Joan 
el Baptista al Jordà, també nosaltres hem de preguntar al Senyor: Què hem de fer? Què 
vols, Senyor, de nosaltres? La vida que portem fins avui, t’agrada? És el que de debò 
esperes de nosaltres?
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El precursor de Jesús en el desert deia al poble amb sinceritat de profeta que 
era urgent “fer”, és a dir, donar fruits d’autèntica conversió. En el fragment de 
l’Evangeli que hem escoltat apareix amb força la paraula “fer”, perquè no ens 
salven els sentiments ni les teories. Déu vol que l’eficàcia de la seva salvació 
es manifesti en les nostres obres. Les nostres obres bones són coherents amb el 
nostre amor a Déu i als germans. A la vegada Jesús ens diu també que hem de fer 
bones obres per tal que els homes vegin aquestes obres i glorifiquin el Pare del 
cel. Perquè l’amor als germans és fruit de la misericòrdia de Déu en cadascú de 
nosaltres.

Joan al Jordà donava als penitents el baptisme de conversió. Jesús – aquell que Joan 
diu que pot més que ell – ens bateja amb el baptisme de l’aigua i de l’Esperit que 
perdona els nostres pecats i ens dóna el segon baptisme per perdonar els pecats que és 
el sagrament del perdó o confessió. En aquest Any Sant hem de valorar molt aquest 
gran signe del perdó misericordiós del nostre Pare. Hem d’agrair que Jesús ens hagi 
donat un signe eficaç de l’abraçada de perdó del nostre Pare pròdig que ens fa viure 
en la nostra pròpia carn aquest amor que ens perdona sempre i que no es cansa mai de 
perdonar. Passant la Porta Santa encaminem-nos cap a la celebració del sagrament del 
perdó tal com l’Església ens l’ofereix i celebrem-lo amb la periodicitat que cadascú 
de nosaltres necessita.

Passant la Porta Santa i acollint el do del Jubileu que el Senyor ens ofereix en aquest 
Any Sant, ens preparem per acollir en el nostre cor i en la nostra vida personal, fa-
miliar i professional a Déu Infant que va néixer pobre a Betlem per apropar-se a tots 
nosaltres i manifestar-nos així el seu amor etern, infinit i gratuït.

En la situación actual de la Iglesia y del mundo, muchos hombres y muchos ambientes 
guiados por un vivo sentido de fe se dirigen a la misericordia de Dios para implorarla 
en esta difícil y crítica fase de la historia de la Iglesia y del mundo. La Iglesia vive una 
auténtica vida cuando profesa y proclama la misericordia, el atributo más admirable 
del Creador y del Redentor, y cuando acerca a los hombres a las fuentes de la miseri-
cordia del Salvador, de la que es depositaria y dispensadora.

El Papa Francisco en la Bula El rostro de la misericordia, de 11 de abril de 2015, res-
ponde a la pregunta que podemos formularnos: ¿Qué espera el Papa de este Jubileo?, 
respondiéndonos que “en este Jubileo la Iglesia está llamada a curar aún más estas 
heridas que todos llevamos, a aliviarlas con el aceite de la consolación, a vendarlas 
con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención” (N. 15).
Además de la Catedral, podéis acoger el don de la indulgencia jubilar en la Basílica de 
la Mare de Déu de la Mercè, en la Basílica del Sagrat Cor del Tibidabo y en la Basílica 
de Santa María de Mataró.
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Homilia del Sr. Cardenal i Administrador Apostòlic de Barcelona, 
el Dr. Lluís Martínez Sistach, en la Missa d’acció de gràcies del seu 
ministeri episcopal a l’arxidiòcesi, Basílica de la Sagrada Família, 
13 de desembre de 2015

Amb joia i amb estimació mútua ens hem aplegat en la nostra entranyable i bellíssima 
Basílica de la Sagrada Família per celebrar l’Eucaristia del tercer diumenge d’Advent, 
en acció de gràcies a Déu per l’exercici del meu servei de pastor d’aquesta estimada 
Església metropolitana i per la indispensable i valuosa col·laboració que tots els dio-
cesans m’heu prestat aquests gairebé dotze anys de treball pastoral que hem fet entre 
tots, presidits per Jesucrist el nostre únic Salvador. Hem d’agrair-li les moltes coses 
que hem fet tots plegats, sentint-nos Església i conscients que el Senyor ha estat molt 
a prop nostre i ens ha ajudat constantment. Per això vivim el que ens ha dit l’Apòstol 
Pau: “Viviu sempre contents en el Senyor, ho repeteixo, viviu sempre contents. Que 
tothom us reconegui com a gent de bon tracte. El Senyor és a prop”.

No és moment de fer un balanç del que hem fet i del que no hem fet. El Senyor és 
l’únic jutge i malgrat les nostres mancances, confiem en aquest jutge misericordiós, 
Jesucrist, Ell que és el rostre de la Misericòrdia del Pare. Volem agrair-li l’esforç que 
hem anat fent aquests anys tots plegats al servei de la missió de l’Església, que consis-
teix fonamentalment en evangelitzar, anunciar Jesús i el seu Evangeli, ja que l’Esglé-
sia existeix per això, aquesta és la seva tasca essencial. Ho hem fet amb el testimoni-
atge de la nostra vida cristiana quotidiana, les famílies, les parròquies, les comunitats, 
els moviments, les escoles i realitats d’Església, amb la Missio Metropolis, L’Atri dels 
Gentils i amb l’Escola Diocesana d’Evangelització. Ho hem de continuar fent amb el 
nou pastor diocesà que Déu us envia, Mons. Juan José Omella.

Ara que celebrem el 50è aniversari de la cloenda del Concili Vaticà II, recordo que vaig 
arribar a Roma coincidint amb la inauguració d’aquest esdeveniment, el més important del 
segle XX a nivell eclesial. Aquells anys vaig poder seguir els treballs del Concili que con-
vocà sant Joan XXIII i continuà el Beat Pau VI. Els contactes amb Pares conciliars i experts 
m’obriren a les grans novetats que ens oferí el Concili i van calar en mi profundament.

Per això he procurat, en l’exercici del meu ministeri sacerdotal i episcopal, suscitar 
una Església sinodal, fent camí junts amb tots els membres del Poble de Déu: sacer-
dots, diaques, religiosos i laics. Amb vosaltres, aquests dotze anys, hem preparat qua-
tre Plans Pastorals Diocesans assenyalant uns objectius pastorals prioritaris, i els hem 
preparat amb la participació de totes les parròquies, arxiprestats, Consells pastorals, 
Consell presbiteral i Consell Episcopal.

Com feien aquella gent que anava a trobar Joan en el Jordà i li preguntaven: “Així, 
doncs, què hem de fer?”, també us he anat preguntant en preparar aquests Plans Pasto-
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rals: “Què he de fer?” Ben conscient del que el Papa Francesc ens ha dit sobre el sentit 
de la fe, el sensus fidei, propi de tots els membres del Poble de Déu, el qual impedeix 
separar rígidament l’Església que ensenya de l’Església que aprèn, ja que els cristians 
posseeixen un olfacte propi per discernir els nous camins que Déu demana a l’Esglé-
sia. Francesc va posar en relleu un principi molt present i molt valorat en l’Església 
del primer mil·lenni: “El que pertany a tots ha de ser tractat per tots”.

Aquest treball sinodal ha d’anar creixent en l’Església per tal d’assolir aquell somni 
del Papa Francesc d’una opció missionera capaç de transformar-ho tot (cf. Evangelii 
gaudium, 27), i ha permès que aquells objectius pastorals prioritaris assenyalats per 
tots, hagin estat més aplicats per tots.

En aquesta Basílica tan nostre ve avui a la nostra memòria la històrica celebració de la 
seva Dedicació presidida pel Papa Benet XVI. El Bisbe de Roma i Successor de Pere 
ens visità els dies 6 i 7 de novembre de 2010. I ens va evangelitzar amb la mateixa 
celebració, prenent major consciència que nosaltres som pedres vives d’una Església 
més bonica que aquesta Basílica, més singular i única: l’Església de Jesucrist, el Poble 
de Déu, el Cos místic de Crist, la Família dels fills i filles de Déu.

El Papa ens va evangelitzar amb les seves paraules, dient-nos que imitéssim al servent 
de Déu Antoni Gaudí que s’inspirà sempre en tres llibres: el de la naturalesa amb el res-
pecte que hem de tenir a la creació com la germana nostra i la nostra mare que ens acull 
entre els seus braços; la Bíblia que és la revelació de la misericòrdia del Déu que ens ha 
creat a la seva imatge i semblança i la litúrgia amb la que celebrem la nostra fe unint-
nos als misteris de la vida, mort i resurrecció de Crist per tal que anem assolint allò 
que deia Pau de sí mateix: “No sóc jo qui viu en mi, sinó que és Crist qui viu en mi”.

Aquella gent que anava a trobar a Joan, el Precursor, li preguntaven: “Així, doncs, què 
hem de fer?” I Joan els responia: “Qui tingui dos vestits, que en doni un al qui no en 
té, i qui tingui menjar que el comparteixi també amb els altres… No exigiu més del 
que està establert. No forceu ningú amenaçant-lo de maltractar-lo o de denunciar-lo; 
acontenteu-vos de la vostra soldada”. 

Aquest fragment de l’Evangeli dóna molta importància al “fer”. En les línies prece-
dents que no llegim, es proclama la necessitat d’una conversió que sigui sincera, és a 
dir, que “doni fruits”. Per això, Joan concreta alguns d’aquests fruits, fonamentalment 
la comunicació de béns. El Papa Francesc ens diu que “la desigualtat és arrel dels mals 
socials” (EG 202).

Aquests anys del treball pastoral de la nostra Església arxidiocesana han coincidit amb 
l’inici i pervivència de la crisi econòmica que ha tingut i té encara greus conseqüènci-
es negatives per a moltíssimes persones i famílies. La pobresa és avui més intensiva, 
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més extensiva, més profunda i més autòctona a casa nostra. Em plau donar gràcies 
a Déu per la consciència solidària que hem tingut i tenim envers aquests germans 
nostres. En tots els Plans Pastorals Diocesans un dels seus objectius ha estat el de la 
solidaritat. Com a president de Càritas diocesana i de Càritas Catalunya, dono en nom 
de tots gràcies a Càritas Diocesana, a les Càritas parroquials i a tantes realitats d’Es-
glésia per imitar al bon samarità, per acostar-se als qui sofreixen tantes mancances i 
per curar amb l’afecte i l’ajut material les seves ferides. Gràcies a tants voluntaris i a 
tantes aportacions de persones i institucions.

En este Año Santo de la Misericordia, la Iglesia ha de continuar evangelizando con 
la práctica de las obras de misericordia corporales y espirituales. El Papa Francisco 
desea que todo el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre estas obras de 
misericordia, indicando que “será una manera de despertar nuestra conciencia, muc-
has veces adormecida ante el drama de la pobreza, y entrar aún más en el corazón del 
Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina” (El rostro 
de la misericordia, 15).

Hay un documento del Concilio Vaticano II muy actual: La Iglesia en el mundo con-
temporáneo. Este es el campo propio y específico de los laicos y laicas cristianos, con 
el fin de trabajar con los hombres y mujeres de buena voluntad en la transformación 
del mundo, aportando los valores y los criterios del Evangelio para que la creación 
esté al servicio de todos los miembros de la humanidad. Se trata de una presencia 
activa y comprometida, coherente con la fe cristiana y los contenidos del humanismo 
cristiano, en el campo de la cultura, de la política, de la economía, de la familia, de la 
vida, de la justicia y de la paz internacional. Conocéis bien que ésta ha sido una pre-
ocupación y una tarea que siempre he intentado comunicaros como pastor vuestro. Y 
hoy con mi afecto pastoral os lo recuerdo y os animo a que sea cada día más realidad 
en la medida de las posibilidades de cada uno.

Estamos reunidos en la Basílica de la Sagrada Familia, en la cual durante estos años 
de la celebración de las Asambleas sinodales de 2014 y 2015 hemos rezado por la 
temática que tratamos los Padres sinodales: la familia, indispensable para el bien de 
las personas de la sociedad y de la Iglesia. Así en el recordatorio que os darán encon-
traréis la oración redactada por el Papa Francisco para las familias.

Acabo amb un fragment d’aquesta pregària: “Sagrada Família de Natzaret, feu també 
que les nostres famílies esdevinguin llocs de comunió i cenacles de pregària, autènti-
ques escoles de l’Evangeli i petites Esglésies domèstiques”. 
Conscient que tots plegats formem una família, en deixar la responsabilitat del minis-
teri de pastor diocesà de Barcelona, el proper dia de sant Esteve, desitjo reiterar-vos el 
meu afecte paternal i fraternal i la meva amistat que continuarem vivint especialment 
pregant mútuament. Amén.
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Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, 
en el lliurament de la miscel·lània “Pastura les meves ovelles”, en ho-
menatge seu. Ateneu Universitari Sant Pacià, 17 de desembre de 2015.

Molt estimats amics i amigues. Permeteu-me aquest tractament ple d’afecte i d’agra-
ïment. Penso que és un tractament molt adient en dirigir-me als qui estem aquí en el 
lliurament de la Miscel·lània. En cadascú de vosaltres hi veig tantes coses que hem 
viscut i hem realitzat junts, amics i amigues.

Em plau agrair moltíssim a l’Ateneu Universitari Sant Pacià l’oferiment d’aquesta 
miscel·lània “Pastura les meves ovelles” (Jn 21,16)” que m’omple de goig i que d’al-
guna manera m’ajuda a retrobar-me amb les diverses etapes de la meva vida i del meu 
ministeri sacerdotal i episcopal.

Ara que celebrem el 50è aniversari de la cloenda del Concili Vaticà II, ve a la meva 
memòria tot el que va significar en la meva vida i ministeri aquella celebració de l’As-
semblea Ecumènica conciliar, ja que va coincidir amb els meus anys dels estudis Utro-
que iure a la Pontifícia Universitat Lateranense amb professors eclesiàstics i laics de 
molt prestigi i amb sovintejat tracte i diàleg amb el cardenal Narcís Jubany, que fou 
membre de la Comissió del Concili que preparà el Decret Christus Dominus, i amb el 
Dr. Manuel Bonet Muixí, Auditor del Tribunal de la Rota Romana i expert del Concili. 
Penso que va marcar el meu treball de docència, d’administració de justícia i d’activi-
tat pastoral directa. Us faig una confessió que he fet poques vegades. En els estudis al 
Seminari Diocesà de Barcelona vaig veure que alguns grans professors no havien escrit 
mai res. Quina llàstima! En tornar de Roma vaig fer el propòsit de començar a escriure 
immediatament i sovint, articles en revistes especialitzades i conferències en Jornades i 
Simposis. I això va ser més necessari perquè el Concili Vaticà II demanava uns estudis 
sobre moltes institucions eclesials que calia revisar amb una actitud i contingut “de iure 
condendo”. Aquests treballs m’han possibilitat conèixer més i millor els continguts del 
Concili i col·laborar en la reforma del Codi de Dret Canònic i en la seva aplicació amb 
comentaris que en els primers moments de la seva promulgació, l’any 1983, havia de 
ser avantguardista per iniciar els comentaris de quelcom que era molt nou.

He procurat unir la dimensió jurídica-canònica i la pastoral. No hi ha cap contraposi-
ció sinó una necessària complimentació. Recordo el que volia i demanava el cardenal 
Jubany als qui treballen a la cúria diocesana: que realitzessin a la vegada una activitat 
pastoral directa en les parròquies. Estic content d’haver unit ser membre de tres dicas-
teris jurídics i econòmics i d’un molt pastoral, el Consell Pontifici per als Laics, ja que 
els laics són els membres majoritaris a l’Església

El meu agraïment va dirigit especialment al Rector de l’Ateneu, Dr. Armand Puig, i al 
Degà de la Facultat de Teologia, Dr. Joan Planellas, que han portat la direcció i realit-
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zació d’aquesta iniciativa. Vull agrair moltíssim les intervencions dels membres de la 
mesa. Gràcies, benvolguts amics, pel vostre afecte que potser us ha fet excessivament 
generosos. I va dirigit també a tots els amics i col·legues que han col·laborat amb el 
seu treball en aquesta miscel·lània “Pastura les meves ovelles”. La vostra participació 
és una expressió de l’afecte i de l’amistat que ens uneix i del treball que hem fet junts 
en un moment o altre de la nostra vida. A més de la riquesa intel·lectual dels seus con-
tinguts, per tractar-se d’excel·lents especialistes en les diverses matèries tractades, la 
miscel·lània és sempre un recull, un pom de flors de records i sentiments que han anat 
teixint el tracte, la col·laboració, el treball conjunt, l’amistat entre els qui heu escrit i 
l’homenatjat, entre tots vosaltres i el qui avui – el vostre amic i servidor – rep aquest 
meravellós testimoniatge. Moltes gràcies a tots.

La miscel·lània porta un títol molt adient: “Pastura les meves ovelles”. Són les pa-
raules de Jesús que s’escauen molt a un pastor. Aquesta ha estat la meva vocació i he 
procurat esmerçar la meva vida i la meva activitat al servei del pasturatge. Això ho he 
intentat realitzar en totes les dimensions del meu ministeri i també en la docència i en 
les publicacions. Recordo, per posar un exemple, que el meu primer treball en tornar 
de Roma publicat a la Revista Española de Derecho Canónico va ser un article sobre 
“Los equipos sacerdotales de base territorial. Aspectos de iure concendo”, partint de 
la realitat de l’equip sacerdotal del qual participava al servei de les parròquies de la 
Mare de Déu de Montserrat i de santa Isabel, del Guinardó. I l’últim treball que he 
escrit ha estat el meu discurs inaugural com a Acadèmic de número de l’Acadèmia de 
Jurisprudència i Legislació de Catalunya, el 10 de novembre, sobre “Estat laic i socie-
tat plurireligiosa”, temàtica que avui té una rabiosa actualitat a casa nostra.

Desitjo també donar les gràcies a tots els que m’heu acompanyat en aquest acte molt 
entranyable i que és una expressió del vostre afecte i amistat, afecte i amistat que con-
tinuarà i augmentarà per poder-nos-ho manifestar en moltes ocasions. És a la vegada 
una estimació que tenim a la Facultat de Teologia de Catalunya, a la Facultat de Filo-
sofia de Catalunya i a la recent creada Facultat Antoni Gaudí d’Història de l’Església, 
Arqueologia i Arts Cristianes i, des del primer dia d’octubre d’aquest any, a l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià. Penso que deixo una nova Facultat i un Ateneu Universitari 
que contribuiran molt positivament en l’evangelització del món de la cultura i més 
concretament en les relacions entre fe i cultura a Catalunya. Penso que ja tenim un bon 
instrument per oferir el pensament de l’Església. Ens cal en la nostra societat europea 
occidental aixecar el nivell per fer un bon servei als europeus d’avui.
L’oferiment d’aquesta miscel·lània m’estimula a continuar posant en pràctica aquell 
propòsit que em vaig fer en tornar de Roma i que he anat complint i que, amb l’ajut 
de Déu, continuaré complint. 
Moltes gràcies,

† Cardenal Lluís Martínez Sistach.
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Homilia del Sr. Cardenal i Administrador Apostòlic de Barcelona, 
Dr. Lluís Martínez Sistach, en la missa del Gall, a la Catedral, 24 de 
desembre de 2015

En aquesta nit joiosa de Nadal, un any més, com aquells pastors de Betlem, hem es-
coltat l’anunci de l’àngel del Senyor: «Us anuncio una gran alegria: avui a la ciutat 
de David, us ha nascut un salvador, que és el Messies, el Senyor.» Avui commemorem 
amb joia, en el si de l’Església que viu enmig del món, aquest esdeveniment. L’alegria 
que anuncià l’àngel als pastors s’ha anat fent realitat amb més o menys intensitat i 
d’una manera o altra, en totes les generacions d’arreu del món. Nadal és reclam de 
pau i d’amor, de família i de fraternitat, de misericòrdia i d’esperança, i tot això és 
sinònim d’una gran alegria.

Per això aquesta nit santa, imitant aquella adoració dels pastors allà a Betlem, ens 
apleguem a la Catedral passant per la Porta Santa d’aquest Any de la Misericòrdia 
per celebrar la Missa del Gall, per adorar a Jesús, el Messies, el Salvador, que es farà 
present amb el seu Cos i la seva Sang en el pessebre de l’altar.

Al caient de la mitjanit va néixer l’infant Jesús, a la cova de Betlem. I era Déu. L’evan-
gelista Lluc ho explica d’aquesta manera: «Mentre eren allà se li van complir a Maria 
els dies del part, i va infantar el seu fill primogènit; l’embolcallà i l’ajagué en una 
menjadora, perquè no tenien lloc a l’hostal.»

Jesús va néixer en la pobresa i en la humilitat d’una establia, en el si d’una família 
pobra. En aquesta pobresa es manifesta la glòria del cel. Els primers testimonis del 
seu adveniment van ser uns pastors senzills. L’Església no para de cantar la glòria 
d’aquesta nit santa amb aquestes paraules: «La Verge avui posa al món l’Etern i el 
món dóna una cova a l’inaccessible. Ha nascut per nosaltres, l’Infant i Déu etern.»

A Betlem apareix el misteri de la salvació de Déu que ve a fer estada enmig nostre 
amb pobresa i humilitat. Aquesta opció de Déu, aquest estil de Déu, xoca amb els 
nostres plantejaments no sempre evangèlics. Els pastors el reconegueren malgrat la 
pobresa de la cova de Betlem, i l’adoraren. Perquè sabien que trobarien el Messies 
que acabava de néixer «amb bolquers, ajagut en una menjadora», tal com els havia 
anunciat l’àngel del Senyor.

I aquesta és la gran pregunta que se’ns pot plantejar celebrant el Nadal cristià: ¿què 
és el que ha portat Jesús pròpiament? La resposta és senzillament: Jesús ens ha portat 
Déu. El Déu que va mostrar la seva faç a Abraham, a Moisès i als profetes, i que s’ha-
via insinuat de moltes maneres als pobles de la terra. Jesús ve, Jesús neix a Betlem, 
Jesús pren la nostra naturalesa humana en tot igual a la nostra menys en el pecat, per 
portar-nos Déu. Ara ja el coneixem de cara, ara ja podem invocar-lo amb el dolç nom 
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de Pare. Ara coneixem el camí que hem de fer en aquest món. Jesús ha portat Déu i 
amb ell la veritat sobre el nostre origen i el nostre destí.

A Betlem, on va néixer Jesús, descendents de dos germans —Isaac i Ismael— s’estan 
odiant i matant, en aquest indret sant on aquella nit santa una multitud d’àngels canta-
ven: «Glòria a Déu dalt del cel, i a la terra pau als homes que estima el Senyor.» Un 
cant molt actual i molt necessari. La violència, el terrorisme, la guerra, l’odi fratrici-
da, la injustícia en el repartiment dels béns de la creació fan molt de mal a la pau. La 
pobresa i la humilitat de Déu fet infant, en aquest nou Nadal, és el camí adient perquè 
el cant dels àngels esdevingui una realitat creixent en tot el món. La pobresa i la hu-
militat portaran a fer de la humanitat una família.

A prop del pessebre entenem moltes coses, com va succeir a sant Francesc d’Assís. 
S’entén més fàcilment l’amor etern i infinit que Déu ens té a nosaltres, a totes les per-
sones, criatures seves. Ell ens va estimar abans de néixer a Betlem, des de tota l’eter-
nitat, perquè Ell és etern. Tanmateix a la cova de Betlem ens ho fa més palès perquè es 
fa Emmanuel, que vol dir Déu-és-amb-nosaltres, tan proper a tots els homes i a totes 
les dones que assumí la nostra naturalesa i va parar la seva tenda de campanya entre 
nosaltres. Déu sabia que degut a la creu que tots portem en la nostra vida, tindríem la 
temptació de dubtar del seu amor i per això volgué néixer pobre a Betlem i morir po-
bre a la creu del calvari perquè no dubtéssim mai del seu amor infinit i etern, malgrat 
les dificultats i sofriments de la vida.

El cristianisme comença amb l’encarnació del Fill de Déu en les entranyes virginals 
de Maria. Aquí no és principalment l’home qui cerca Déu, sinó que Déu es fa realment 
present per parlar al mateix home i per indicar-li el camí pel qual podrà arribar a Ell. 
En el nadó de Betlem, Déu no solament parla a l’home, sinó que el cerca. L’encarna-
ció del Fill de Déu dóna testimoniatge que Déu cerca l’home. Estem massa habituats 
a aquesta grandiosa veritat i gairebé ens deixa indiferents. No així als que es conver-
teixen de grans a la fe catòlica, que són plenament conscients del que no tenien i del 
que tenen i ho manifesten amb una immensa joia.

Però per què Déu cerca l’home? Perquè l’home s’ha allunyat i s’ha amagat, com 
Adam i Eva, entre els arbres del paradís terrestre. Cercant l’home i la dona, a través 
del seu Fill Unigènit, Déu vol induir-los a abandonar els camins del mal, en els quals 
tendeixen a endinsar-se cada cop més. Davant el pessebre podem prendre major cons-
ciència dels nostres pecats i convertir-nos a l’amor a Déu i als germans.

Hoy, cerca del altar que es el auténtico pesebre, adoramos a Jesús como el Hijo de Dios 
hecho hombre y nuestra adoración se convierte en una constante acción de gracias a Dios 
porque nos ha salvado acercándose a nosotros, manifestándonos el amor del Padre, que es 
un amor misericordioso, gratuito, que perdona siempre nuestros pecados, nuestro desagra-
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decimiento. Esta noche, cerca del altar, le damos gracias al Señor por habernos dejado su 
Cuerpo y su Sangre en la Eucaristía para alimentar la vida de hijos e hijas de Dios que re-
cibimos por el Bautismo. Esta noche le agradecemos que nos haya amado y nos ame tanto, 
recibiendo así la fuerza y el gozo de amarle a Él y amar a todos los hermanos, especialmente 
los enfermos, los inmigrantes, los pobres y los necesitados. Esta noche santa de Navidad, 
recordando nuestra infancia y el testimonio de fe cristiana que recibimos de nuestros pa-
dres, queremos decirle al Niño Dios en el pesebre del altar, que nos acercaremos más y más 
a Él con la oración diaria, con la celebración de la misa dominical, con el cumplimiento de 
las responsabilidades religiosas, profesionales, familiares y sociales.

Homilia de Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, Administrador 
Apostòlic de Barcelona, en la missa del dia de Nadal a la S. E. Cate-
dral de Barcelona, 25 de desembre de 2015.

Avui celebrem la solemnitat del naixement de Nostre Senyor Jesucrist, preparats de-
gudament per l’Advent. Com ens ha dit l’evangeli d’avui, “la Paraula era amb Déu i 
la Paraula era Déu. El qui és la Paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el seu 
tabernacle”. Al caient de la mitja nit va néixer l’Infant Jesús, a la cova de Betlem. I 
era Déu. L’evangelista Lluc ho explica d’aquesta manera: “Mentre eren allà se li van 
complir a Maria els dies del part, i va infantar el seu fill primogènit; l’embolcallà i 
l’ajagué en una menjadora, perquè no tenien lloc a l’hostal.”

El Fill de Déu, la segona persona de la Santíssima Trinitat, es va fer home, va néixer en 
la humilitat d’una establia, en el si d’una família pobra. Els primers testimonis del seu ad-
veniment són uns senzills pastors. En aquella pobresa es manifesta la glòria del cel. L’Es-
glésia no para de cantar la glòria d’aquesta nit santa: “La Verge avui posa al món l’Etern 
i el món dóna una cova a l’inaccessible. Heu nascut per a nosaltres, Infant i Déu etern.”

A Betlem apareix el misteri de la salvació de Déu que ve a fer estada enmig nostre 
amb humilitat i pobresa. Aquesta opció de Déu xoca amb els nostres plantejaments 
sovint poc evangèlics. A prop del pessebre entenem moltes coses, com va succeir a 
sant Francesc d’Assís. S’entén més fàcilment l’amor infinit que Déu ens té a nosaltres. 
Ell ens ha estimat abans de néixer a Betlem, des de tota l’eternitat, perquè ell és etern. 
Tanmateix a la cova de Betlem ens ho fa més palès perquè es fa Emmanuel, que vol 
dir Déu-amb-nosaltres, tant proper a tots els homes i dones que assumí la nostra natu-
ralesa humana i va parar la seva tenda de campanya entre nosaltres.

El cristianisme comença amb l’encarnació del Fill de Déu. Aquí no és principalment 
l’home qui cerca Déu, sinó que Déu es fa realment present, per parlar d’ell mateix a 
l’home i per indicar-li el camí pel qual podrà arribar a Ell. En el nadó de Betlem Déu 
cerca l’home. L’encarnació del Fill de Déu dóna testimoniatge que Déu cerca l’home.
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La religió que neix del misteri de Nadal és la religió de romandre en la intimitat de 
Déu, de participar en la seva mateixa vida. Si Déu cerca l’home, creat a la seva imatge 
i semblança, ho fa perquè vol elevar-lo a la dignitat de fill adoptiu seu. El misteri de 
Nadal s’expressa en aquesta antífona de vespres: “Oh admirable intercanvi! El crea-
dor dels homes s’ha volgut fer home i ha nascut d’una verge; compartint la nostra hu-
manitat, ens ha fet el do de la seva divinitat.” Sant Agustí ho diu més breument: “Déu 
s’ha fet home perquè l’home arribés a ser Déu”. Davant el pessebre de Nadal entenem 
que Déu va assumir el que era nostre per donar-nos el que era seu.

Sant Joan ens ha dit quelcom que constatem avui respecte de la presència de Jesús: 
“Era present al món, el món que li deu l’existència, però el món no l’ha reconegut”. És 
el misteri de la increença, de la indiferència religiosa, del prescindir de Déu en la vida 
de tants homes i dones del nostre temps. Celebrant el Nadal s’aviva en nosaltres un 
major desig d’evangelització per tal que molts homes i moltes dones puguin esdevenir 
fills i filles de Déu.

En la fiesta de Navidad nos hacemos como niños, recordando tantas coses agradables 
de aquellos años vividos en el seno de nuestra familia. Es tiempo para recordar los 
Buenos ejemplos, el testimonio de vida cristiana que nos han dado nuestros padres y 
abuelos. Es tiempo propicio para ofrecer al Niño Dios la posada cálida y afectuosa de 
nuestro corazón. Es tiempo para buscar algunos momentos de reflexión y reorienta-
ción quizás humano y espiritual de nuestra vida ¡Cómo recordamos nuestros queridos 
familiares que ya han muerto! ¡Cómo recordáis estos días los inmigrantes vuestros 
familiares que están lejos!

En la solemnidad de Navidad, María tiene un papel capital, ella que es la Madre de Dios. 
Por ello, en esta Eucaristía, sintiéndonos muy cerca de Jesús presente aquí entre noso-
tros pedimos la intercesión de María para que vivamos intensamente este Año Santo de 
la Misericordia practicando las obres corporales y espirituales de misericordia. 

Homilia de l’Arquebisbe Joan Josep Omella en la missa del dia de 
la Família a la basílica de la Sagrada Família, celebrada el 27 de 
desembre de 2015.

Con piedras y cemento se pueden construir muchas iglesias, muchas casas, pero ¿qué 
diferencia unas iglesias de otras? ¿Y unas casas de otras? Les diferencian dos cosas: 
el proyecto y la forma. El proyecto, es decir, la idea de lo que se quiere construir y la 
forma, el cómo se construye. Como las iglesias, las familias son diversas. Pero los cris-
tianos siempre tenemos presente una imagen preciosa: la de la familia de Nazaret. Se 
puede juntar un hombre y una mujer pero ¿dónde está la diferencia entre una familia y 
otra? ¿O entre la nuestra y la de Nazaret? En el proyecto y en el cómo se realiza. ¿Y qué 
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descubrimos en la familia de Nazaret? Lo primero de todo, la comunión, la armonía: 
la familia de Nazaret es reflejo de la comunión de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu. 
Familia. Y la familia de Nazaret vive la comunión, vive el diálogo: qué importante es 
esto en una familia, queridos hermanos. La comunión y el diálogo. ¿Y cómo conseguir 
que esa comunión y diálogo crezca entre vosotros? Os lo explicaré con una historia. 

Dicen que en la India había un santo que vivía en la montaña y que era muy de Dios, 
muy espiritual. Allí iba mucha gente a pedirle consejo. Un día se le acercó un señor y 
le dijo: ‘Mire, vengo con el corazón encogido. Temo que mi matrimonio pueda rom-
perse. ¿Qué consejo me da usted?’. Estuvieron hablando un rato y el señor le contó lo 
que le pasaba. El santo le dijo: ‘Sólo le voy a dar un consejo: vaya a casa y escuche 
todo lo que dice su mujer’. Y se marchó. A los pocos meses el señor volvió y le expli-
có al santo: ‘Soy aquel señor que vino a pedir consejo’. ‘¿Y, qué tal?’ le preguntó el 
santo. ‘Pues creo que he salvado mi matrimonio. Ya escucho a mi mujer’, respondió 
el Señor. Entonces el santo le aconsejó de nuevo: ‘Márchese a su casa y escuche lo 
que no dice su mujer’. ¡Qué bonito es eso! Hay que saber escuchar: la Virgen tiene 
el don especial de escuchar como buena madre y tenemos que aprender de ella. Es-
cuchad lo que no dice el otro: es el diálogo de los sentimientos, el silencio del afecto, 
estar pendientes del otro para ver qué necesita o qué le pasa. ¡Eso es tan importante! 
Muchos dicen: ‘Yo rezo a Dios pero no le oigo’. Porque no lo estás escuchando en 
silencio. Esta es la primera característica que descubrimos en la familia de Nazaret: la 
comunión y el diálogo.

La familia de Nazaret descubre la alegría y el gozo que brota y se fortalece en la 
acción de gracias: por lo que uno hace y por lo que uno es. Muy pocas veces damos 
gracias al otro por lo que es y lo que hace. Exigentes, sí, mucho. Exigimos a los políti-
cos, a los obispos, a los cardenales que tienen más poder… ¡pero qué poco ofrecemos! 
¡Qué poco agradecemos! 

Cuentan que una madre de familia estaba cansada de hacer siempre la comida y que 
nunca le dieran las gracias. ¿No os pasa eso a vosotras, madres? Y un día normal, entre 
semana, se hartó y preparó la mesa con un bonito mantel, las velas encendidas, muc-
has flores y la mejor vajilla que tenía. Llegó el marido del trabajo, abre la puerta y su 
mujer le dice: ‘Juan, ¿ya estás aquí? Pues deja las cosas y siéntate en la mesa que en 
seguida os sirvo. Bueno, espera a nuestro hijo que debe estar a punto de venir’. Llega 
el hijo y mira a su padre: ‘¿Qué celebramos hoy? ¿Es algún cumpleaños? ¿Es fiesta?’. 
‘No sé’ responde el marido. De pronto, se abre la puerta de la cocina y sale la mujer 
con un delantal blanco con puntillas y una bandeja de plata sostenida que, en cuanto 
deja en la mesa, se descubre que está llena de alfalfa. El marido se queda asombrado y 
el hijo también. El padre hace un signo con la mano como diciendo ‘Debe estar loca’. 
‘¿Qué te pasa?’, le pregunta el marido a su mujer. Y ella dice: ‘Nada. Es el primer 
plato’. ‘¡Pero, hombre, si es alfalfa!’, se queja el marido. ‘Ah chico, yo que sé si os 
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gusta o no porque os he puesto tantos platos selectos cada día y nunca me habéis dicho 
gracias, así que he pensado que a lo mejor os gustaba la alfalfa’, respondió contun-
dente la mujer.

¡Qué pedagoga era esa mujer! Padres, madres, hijos… Agradeced más. En una familia 
sólo hay que ver cómo se desviven el uno por el otro… Pero somos tan poco agradeci-
dos. Y eso nos pasa también con Dios, que le exigimos mucho y pocas veces le agra-
decemos el sol o la luna: ‘¡Hoy hace mucho calor, hoy llueve!’ pero nunca le decimos 
‘Gracias Señor por mi marido, por mi mujer, por los hijos que tengo porque son los 
mejores’. La acción de gracias es la segunda virtud de la familia de Nazaret –después 
de la comunión y el diálogo– porque lleva a la alegría y ésta, de nuevo, a la acción de 
gracias. Van unidas, se retroalimentan. Tenemos que renovar, hermanos, esa mirada 
de gratitud hacia los componentes y miembros de nuestra familia.

La actitud de perdón, de escuchar los errores de los otros, es uno de los rasgos de la 
familia de Nazaret. ¡Cuesta tanto pedir perdón y perdonar! Y eso que estamos en el 
Año de la Misericordia –que inauguramos el día 13 de diciembre en Barcelona– que 
es un tiempo para abrir el corazón y reconocer nuestros fallos y recibir el perdón de 
Dios y el de los hermanos. Porque sólo quién recibe el perdón de Dios, sólo aquél que 
ha sabido reconocer sus errores y pedir perdón, es capaz de perdonar a los demás. 

Yo he sido muchos años cura de pueblo y recuerdo que, en uno de esos pueblos, una 
noche me llamó un matrimonio. Fui a cenar con ellos. La mujer entraba y salía del 
comedor pero yo notaba que aquello no iba bien: el diálogo sólo se producía entre el 
marido y yo. Y, de pronto, le dije a la mujer: ‘Oye, ¿qué pasa? Os veo un poco tensos’. 
Y contesta la mujer: ‘Dile, pariente, lo que ocurre’. El marido me mira pero no dice 
nada y le animo: ‘Pues dilo tú’. ‘Pues que llevamos dos semanas sin hablarnos’, resu-
me el hombre. Ante mi incredulidad, el marido se extiende: ‘Porque ya estoy cansado. 
Llevamos 25 años de casados y cada vez que hay algún roce ella nunca es capaz de 
pedir perdón y siempre lo tengo que hacer yo. Ya me he cansado y quiero que lo pida 
ella. Yo no cederé hasta que ella me pida perdón’. Y yo le dije: ‘Pero vamos a ver, 
Miguel, 25 años pidiendo perdón tú y ¿ahora no lo vas a hacer? Pues dilo y se acaba 
todo’. El marido pidió perdón y se arregló todo. ¡Qué fácil! 

Pero si esperáis 25 años costará mucho pedir perdón. Por eso el Papa Francisco dice 
aquella frase tan bonita: “Podéis romperos los platos que queráis –en la cabeza, en los 
pies, en las manos– pero no acabéis el día sin pediros perdón y daros un beso”. Qué 
bonito consejo del Papa Francisco: la misericordia y el perdón que recibimos de Dios 
se materializan, en primer lugar, en la familia y, después, en los hermanos. 

En este tiempo que parece que, aparentemente, la familia está en crisis, que tanto se 
habla de matrimonios de otra forma, permitidme que os diga: Felicidades y enho-
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rabuena a todos los matrimonios que os amáis, que vivís la fidelidad, el cariño y la 
ternura, que transmitís la fe a vuestros hijos. Recordad las tres estrellas que brillan en 
la familia de Nazaret: la comunión y el diálogo, la acción de gracias y el perdón. Tres 
iconos que podemos llevar en el corazón.

Paraula i Vida: 
L’Any Sant de la Misericòrdia (06/12/2015)

Dimarts que ve, solemnitat de la Immaculada Concepció, comença la celebració de 
l’Any Sant extraordinari de la Misericòrdia, convocat pel papa Francesc amb una butlla 
que comença amb les paraules: “Jesucrist és el rostre de la misericòrdia de Déu Pare”.

Els anys sants o els jubileus ordinaris se celebren cada vint-i-cinc anys, mentre que els 
extraordinaris es proclamen en ocasió d’algun esdeveniment particular i poden durar 
des d’uns pocs dies fins a tot un any. En aquest cas, el jubileu es perllongarà fins al 
final de l’actual any litúrgic, és a dir, fins al 20 de novembre de 2016, festa de Crist Rei 
de tot el món. El costum de proclamar jubileus extraordinaris començà al segle XVI i 
els últims anys sants extraordinaris del segle XX foren els de 1933, proclamat per Pius 
XI amb motiu del dinovè centenari de la Redempció, i 1983, per sant Joan Pau II amb 
motiu dels 1.950 anys de la Redempció.

Aquestes referències ens mostren el caràcter veritablement extraordinari d’un any 
jubilar, que es caracteritza per uns dons espirituals especials, sobretot la indulgència 
plenària o remissió de la culpa dels pecats, que és també aplicable als fidels difunts. 
El papa Francesc, d’acord amb la doctrina sobre l’Església del Concili Vaticà II –de 
la conclusió del qual farà dins de pocs dies cinquanta anys–, ha volgut que el jubileu 
se celebri també a totes les Esglésies locals i que a totes les catedrals s’obri també 
l’anomenada porta santa, que és a Roma un dels principals símbols jubilars. 
La nostra arxidiòcesi de Barcelona ja està preparada per unir-se a aquesta celebra-
ció, que s’emmarca perfectament amb la pastoral missionera i evangelitzadora que 
ha marcat el nostre caminar com a Església diocesana els darrers anys. La miseri-
còrdia de Déu és un concepte fonamental en el magisteri del papa Francesc. La nos-
tra comunitat desitja sintonitzar-hi, aplicant amb tota fidelitat les disposicions que ja 
ha donat el Papa. A la carta pastoral per al present curs pastoral, que he titulat Sigueu 
misericordiosos, he recordat que totes les accions eclesials que fem els cristians han 
de sorgir d’un cor misericordiós. A la nostra catedral s’obrirà també una porta santa 
i s’hi facilitarà especialment –i a tots els altres temples de la diòcesi– la celebració 
del sagrament de la reconciliació.

Ja sabeu que el Papa ha concedit que durant tot el jubileu tots els sacerdots puguin 
absoldre en confessió el pecat de l’avortament. I ha donat disposicions especials 
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perquè les persones grans o malaltes, que sovint no poden sortir de casa, puguin 
guanyar la indulgència jubilar des de casa seva complint les condicions habituals. 
També ha determinat que els cristians i les cristianes que són a la presó puguin fer-
ho a les capelles dels centres penitenciaris. Us invito, a tots els diocesans, a entrar 
en aquesta celebració jubilar per posar en pràctica les accions del nostre Pla Pastoral 
amb motiu d’aquest Any Sant i realitzar les obres de misericòrdia, tant les corporals 
com les espirituals. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Administrador Apostòlic de Barcelona
 

L’aniversari del sant Pare (13/12/2015)

El proper 17 de desembre el sant Pare fa 79 anys. Jorge Mario Bergoglio nasqué a 
Buenos Aires el 17 de desembre de 1936. Per tant, entra en el vuitantè any de la seva 
vida. Amb aquest motiu, crec oportú remarcar un dels trets més característics de la 
seva personalitat: la seva condició de jesuïta.

Diuen els estudiosos de la seva vida i del seu pensament que un dels llibres que 
més ha llegit –potser seria més adequat dir que més ha meditat– al llarg de la seva 
vida de jesuïta és el Memorial, de Pere Favre, el savoià que fou company de sant 
Ignasi des dels temps que estudiaven a La Sorbona. En l’entrevista que concedí 
a la revista La Civiltà Cattolica, diu el Papa que Favre és el jesuïta que més l’ha 
impressionat a part de sant Ignasi, el fundador. Per a ell, la vida de Favre és un 
exemple de “diàleg amb tots, fins i tot amb els més allunyats i amb els adversaris; 
un home de pietat senzilla, de disponibilitat immediata, d’un atent discerniment 
interior; un home de grans i fortes decisions, que feia compatible amb el fet de 
ser molt dolç”.

Pere Favre és sant des del 17 de desembre de 2013, dia de l’aniversari de Bergo-
glio, el primer que passava a Roma com a Papa. La fórmula adoptada per a la seva 
canonització fou l’anomenada equipolente, empleada amb figures d’una particular 
rellevància eclesial, amb culte litúrgic de temps enrere i d’una fama de santedat 
ininterrompuda. En el cas de Pere Favre des de 1872, any en què fou beatificat, i 
fins i tot des d’abans.

No es pot entendre Jorge Mario Bergoglio si s’oblida el jesuïta i no es coneix l’espi-
ritualitat ignasiana. En aquesta es poden distingir –diuen el estudiosos– dos corrents: 
l’ascètic i el místic. El primer es fonamenta en la meditació i l’exercici de les virtuts 
i insisteix en l’esforç per a combatre els defectes i desenvolupar les virtuts. El segon 
parteix d’una rigorosa ascesi, exigeix el discerniment i creix en la docilitat davant 
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l’acció de l’Esperit Sant. La lluita contra els vicis i la pràctica de les virtuts passen a 
ocupar un segon pla, tot i que queden assumides de forma permanent.

En citar Pere Favre, en l’entrevista que he esmentat, com un dels jesuïtes de qui se 
sent més proper, el jesuïta Bergoglio opta pel corrent místic. Per a ell, com per a sant 
Ignasi, el discerniment no és una tècnica, sinó un instrument per conèixer millor el 
Senyor i per seguir-lo. Com Favre, Bergoglio uneix l’experiència interior, l’expressió 
dogmàtica i la reforma estructural, que van indestriablement unides.

Favre, el primer company de sant Ignasi, visqué en un temps en què la unitat de l’Es-
glésia va sofrir grans reptes. Ell orientà el seu apostolat vers la reforma de l’Església, 
convertint-se en un defensor del diàleg i en un precursor de l’ecumenisme. Fou un con-
templatiu en l’acció, un home profundament atret per Crist, comprensiu, apassionat per 
la causa dels germans separats, que visqué amb paciència i mansuetud. Durant els anys 
en què fou provincial dels jesuïtes a l’Argentina, Bergoglio encarregà l’edició del Me-
morial a dos especialistes jesuïtes, els pares Miguel A. Fiorito i Jaime H. Amadeo. 

Llegint la vida de Favre podem trobar el model en què ara s’inspira Bergoglio, cridat 
a la més alta responsabilitat al servei de l’Església de Crist.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Administrador Apostòlic de Barcelona

Nadal cristià (20/12/2015)

Nadal és una festa específicament cristiana. Només podem entendre’n el significat a 
la llum de la fe. Déu es fa infant i neix a Betlem. Només la fe cristiana i l’amor poden 
fer entendre això que sembla impossible i unir la omnipotència de Déu amb la feblesa 
d’un infant. Això és el Nadal cristià!

Aquest Nadal de l’Any Sant de la Misericòrdia som convidats a reflexionar sobre les 
paraules del papa Francesc: “Jesucrist és el rostre de la misericòrdia de Déu Pare.”

Tanmateix, això que sembla tan difícil de comprendre –potser per la normalitat d’una 
família i d’un naixement–, el misteri de Nadal, té un encís especial per una munió 
d’homes i dones de tot el món. Per als països de la nostra Unió Europea, celebrar el 
Nadal expressa la nostra identitat d’arrels cristianes i ens obre a un diàleg autèntic 
amb tothom. 

A Betlem, aquella nit santa, apareix el misteri de la salvació de Déu que ve a fer es-
tada enmig nostre amb humilitat i pobresa. Els pastors senzills i els mags d’Orient el 
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van reconèixer i el van adorar, perquè sabien que trobarien el Messies que acabava de 
néixer “amb bolquers, ajagut en una menjadora”.

Sant Joan Pau II afirma que “l’encarnació del Fill de Déu dóna testimoniatge que 
Déu cerca l’home”. Déu fet infant cerca l’home perquè aquest s’ha allunyat d’ell i 
s’ha amagat com Adam entre els arbres del paradís terrenal. Cercant l’home, Déu vol 
induir-lo a abandonar els camins del mal, en els quals l’home tendeix a endinsar-se 
cada cop més. En definitiva, Déu cerca l’home per donar-li la dignitat de fill de Déu. 
L’evangelista Joan ho diu clarament: “Mireu quina prova d’amor més gran ens ha 
donat el Pare, ell ens té com a fills seus.”

Déu ens ha parlat per mitjà del seu Fill. Davant l’infant de Betlem som invitats a re-
flexionar, ja que Nadal obre la nova història de la humanitat. El nostre món està sovint 
commocionat per l’angoixa i el sofriment, per atemptats, violències i guerres. Vivint 
el misteri de Nadal podem retrobar el sentit de la nostra vida i expressar les nostres 
aspiracions de solidaritat i de pau.

En la senzillesa del pessebre s’il·lumina intensament la grandesa de la dignitat de la naturalesa 
humana i alhora es revela la sublimitat de la nostra vocació divina. Ho diu clarament aquesta 
antífona de vespres: “Oh admirable intercanvi! El Creador dels homes s’ha volgut fer home 
i ha nascut d’una verge; compartint la nostra humanitat, ens ha fet el do de la seva divinitat.” 
I sant Agustí ho afirma breument: “Déu es va fer home perquè l’home arribés a ser Déu”.

Us desitjo a tots un sant Nadal de l’Any Sant de la Misericòrdia, amarat de l’acolli-
ment, del perdó i de l’amor de Déu en el rostre de nostre Senyor Jesucrist.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Administrador Apostòlic de Barcelona

Carta dominical
Testimonis humils i valents (27/12/2015)

En començar el meu camí en aquesta Església que pelegrina a Barcelona, desitjo, en primer 
lloc, donar gràcies a Déu, Pare de tota bondat, que en la seva sorprenent misericòrdia m’ha 
associat a Jesucrist, únic Senyor i Salvador, en el seu Esperit d’amor i comunió, per a consa-
grar-me amb ànima, vida i cor a la cura pastoral d’aquesta formosa porció del seu Poble Sant.

Sóc conscient que vinc a una Església que ha estat acompanyada i conduïda per uns 
grans i bons pastors. He compartit la fraternitat episcopal amb els dos últims: el car-
denal Ricard M. Carles Gordó i el cardenal Lluís Martínez Sistach.
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En l’inici del meu camí episcopal en aquesta terra entranyable, vull dir amb claredat 
que vinc a recollir el llibre en què estan escrits els grans esdeveniments que aquesta 
Església ha viscut al llarg de la seva història, i especialment en la més recent. Vull 
escoltar-vos, compartir els goigs i els sofriments que us aclaparen; vull caminar amb 
vosaltres en la recerca de la llum que ve del Senyor i que ens empeny a ser testi-
monis humils i valents enmig d’aquesta societat del segle XXI, en la qual ens toca 
en sort de viure. Vull estar molt atent, juntament amb vosaltres, a les mocions de 
l’Esperit. Per això la meva oració, ja des d’ara, desitjo que sigui la del Rei Salomó: 
“Senyor, no vull or ni riquesa, no vull poder ni prestigi; et demano solament que em 
concedeixis una oïda de deixeble, que em concedeixis saviesa per a governar el teu 
poble” (Cf. 1 R 3, 9-10). Us invito i m’invito a mi mateix a ser en veritat missioners 
humils i valents de la Bona Nova de Jesús. Per això no vull que la por s’apoderi de 
mi. No vull que la por s‘apoderi de vosaltres. Us dic i em dic a mi mateix allò que 
sant Joan Pau II deia al començament del seu pontificat: “No tingueu por! Obriu, 
més encara, obriu de bat a bat les portes a Crist!” Si Déu està amb nosaltres, qui 
estarà contra nosaltres? Siguem apòstols valents i esperançats. Déu és vivent i ell 
camina amb nosaltres.

Poso el meu ministeri episcopal, totes les comunitats cristianes de la nostra arxidiò-
cesi de Barcelona, a cada una de les persones presents en aquesta celebració, i a tots 
els barcelonins, sota la protecció de la Verge Santa Maria, mare de Jesús i mare nostra, 
venerada amb tantes advocacions a Catalunya i particularment invocada amb els dol-
ços noms de Mare de Déu de Montserrat i de Mare de Déu de la Mercè.

Que Ella pregui per nosaltres ara, en aquesta hora concreta de la nostra mil·lenària 
arxidiòcesi, en aquesta hora concreta de l’Església que pelegrina en mig del nostre 
poble, en aquesta hora del món… i en l’hora de la nostra mort. Amén.

† Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona 

Comunicats de premsa:
L’arxidiòcesi de Barcelona inicia aquest diumenge l’Any de la 
Misericòrdia amb l’obertura de la Porta Santa de la Catedral

BARCELONA, 11 de desembre de 2015 — El cardenal Lluís Martínez Sistach presi-
dirà aquest diumenge a dos quarts d’onze del matí l’acte d’obertura de la Porta Santa 
de la Catedral de Barcelona. Aquesta celebració simbolitza l’inici a l’arxidiòcesi de 
l’Any Sant Extraordinari dedicat a la Divina Misericòrdia.
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Una carta de l’administrador apostòlic de Barcelona dirigida recentment als di-
ocesans, anunciava els quatre temples jubilars que permetran viure intensament 
aquesta celebració, amb aquestes paraules: “Em plau recordar-vos que la Porta 
Santa de la Misericòrdia és la porta principal de la Santa Església Catedral de 
Barcelona, i que a la nostra arxidiòcesi també són temples jubilars la basílica de 
la Mare de Déu de la Mercè, la basílica del Sagrat Cor del Tibidabo i la basílica 
de santa Maria de Mataró”.

El passat 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció, va començar l’Any 
de la Misericòrdia, que finalitzarà el 20 de novembre de 2016. El papa Francesc, en la 
butlla El rostre de la misericòrdia, d’11 d’abril de 2015, demanava a totes les Esglé-
sies diocesanes que hi participessin activament.

Mons. Joan Josep Omella, nou arquebisbe de Barcelona 

BARCELONA, 26 de desembre de 2015 — Aquest migdia ha tingut lloc l’acte de 
presa de possessió del nou arquebisbe metropolità de Barcelona, fins ara bisbe de 
Calahorra i La Calzada-Logronyo, Mons. Joan Josep Omella. 

La Santa Església Catedral Basílica de Barcelona ha acollit un acte litúrgic de 
lloança i acció de gràcies pel nou arquebisbe que ha presidit el nunci apostòlic 
a Espanya i Andorra, Mons. Renzo Fratini i que ha comptat amb 59 prelats con-
celebrants.

El nou arquebisbe de Barcelona pelegrina a l’Abadia de Montserrat

BARCELONA, 28 de desembre de 2015 — Aquest dilluns l’arquebisbe de Barcelona, 
Mons. Joan Josep Omella, ha visitat l’Abadia de Montserrat on ha estat rebut pel pare 
abat de Montserrat, Josep Maria Soler. 

Monsenyor Omella ha presidit la missa conventual del dia que ha estat concelebrada 
amb el bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull, i amb el pare abat Josep 
Maria Soler. Abans, el nou pastor de l’Església Arxidiocesana de Barcelona ha visitat 
el cambril on ha pogut venerar la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, 
com un pelegrí més. 

La visita a Montserrat arriba després que ahir diumenge posés el ministeri epis-
copal a disposició de la patrona de l’arxidiòcesi, a qui va visitar en el seu primer 
dia com a arquebisbe de Barcelona. A la tarda, va presidir la missa de les famílies 
davant de 3.600 feligresos que van omplir la basílica de la Sagrada Família. 
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Articles i declaracions: 
“La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo 
contemporáneo”. Conferencia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. 

Lluís Martínez Sistach en el Instituto Teológico de Vida Consagra-
da de Madrid, 10 de diciembre de 2015

Quiero agradecer al P. Carlos Martínez Oliveras, Director de este Instituto, que me 
haya invitado para esta exposición sinodal. Me encuentro muy bien entre vosotros y 
vosotros que en vuestra vida de seguimiento radical de Cristo enriquecéis la Iglesia en 
la meta específica de la santidad.

Los religiosos y religiosas habéis estado presentes en el Sínodo en los Obispos del pa-
sado mes de octubre. Era una representación. Por tratarse de un Sínodo de los Obispos 
la representación más numerosa era la del episcopado mundial. En el documento final 
aprobado por el Sínodo hay algunas referencias explícitas a los religiosos (tres solamen-
te) en relación a las familias para contribuir a su integración en la comunidad parroquial 
(N.61) y a acompañar a los matrimonios, sobre todo en centros especializados para tal 
fin (N. 77). Esto no significa que no se trate más de los religiosos, ya que el documento 
implícitamente trata de ellos como miembros que han sido y son de su propia familia.

Puedo deciros que en mi grupo lingüístico había dos Superiores Generales e intervinieron 
muy activamente. También hay que decir que un buen número de Obispos eran religiosos.

Participar en un Sínodo de los Obispos es un don de Dios, una gracia especial, una 
experiencia eclesial de primera magnitud, porque es vivir y realizar un trabajo sino-
dal y aconsejar juntamente con los obispos representantes del episcopado de todo el 
mundo al Papa, concretamente en esta ocasión sobre la familia. Por esto, me place 
agradecer muy cordialmente al Papa Francisco que me haya nombrado miembro 
de esta asamblea sinodal, como lo hizo también en la anterior de octubre de 2014. 
Hay que agradecer también al Papa que haya querido estar siempre presente en las 
congregaciones generales, como una expresión de la importancia que da a esta ins-
titución eclesial.

Con esta conferencia deseo llevaros al interior del Sínodo que hemos celebrado, y dar a co-
nocer un poco más el clima de estas tres semanas de trabajo, la plegaria, el ritmo del trabajo 
realizado y cuál ha sido el consejo que los padres sinodales hemos dado al Papa Francisco.
Como sabéis, cada país del mundo tiene en el Sínodo como mínimo un representante. 
Esto permite que en estas tres semanas de trabajo sinodal haya podido tener el di-
agnóstico mundial de la realidad y la problemática de la materia que trata el Sínodo, 
concretamente el matrimonio y la familia. No se trata sólo ni principalmente de un 
estudio teórico del matrimonio y la familia, sino de la presentación de esta realidad en 
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cada país, en cada continente del mundo. Y estos datos son de primera mano, presen-
tados por pastores que viven y trabajan en todo el mundo.

Sin embargo, en esta asamblea sinodal no nos hemos quedado en el “ver” de la reali-
dad de las familias en el mundo de hoy, sino que hemos pasado también a un “juzgar”, 
o a un valorar esta realidad, para llegar a un “actuar”. Todo este trabajo es para aseso-
rar al Papa, para que en el ejercicio de su ministerio de sucesor de Pedro pueda tomar 
las decisiones pertinentes en el servicio que la Iglesia ha de prestar a las familias, a fin 
de que éstas vivan su vocación y ejerzan su misión dentro del Pueblo de Dios y en el 
mundo contemporáneo.

Mensaje del Papa Francisco al inicio de la Asamblea

Desde el primer momento, el Papa Francisco nos ha dicho a los padres sinodales que 
el Sínodo es hacer camino juntos con espíritu de colegialidad y de sinodalidad y que 
teníamos que poner siempre ante nuestra mirada el bien de la Iglesia y el bien de las 
familias. Nos ha pedido también que teníamos que caminar juntos en este trabajo si-
nodal para leer la realidad familiar con ojos de fe y con el corazón de Dios. Francisco 
concluyó sus palabras iniciales en la asamblea sinodal diciéndonos que el Sínodo 
podía ser un espacio en que actuara el Espíritu Santo sólo si nos revestíamos de coraje 
apostólico, de humildad evangélica y de oración confiada.

Con el coraje apostólico no tenemos miedo de las seducciones del mundo que tienden 
a apagar en el corazón de los hombres la luz de la verdad. La humildad evangélica 
ayuda a vaciarse de las propias convenciones y prejuicios para escuchar a los herma-
nos obispos, llenarse de Dios y contribuye a dar la mano a los otros para ayudarles 
y levantarles. La plegaria confiada es la acción del corazón cuando se abre a Dios, 
cuando se acallan todos nuestros temores para escuchar la voz de Dios que habla en 
el silencio. Sin escuchar la voz de Dios, todas nuestras palabras serán sólo “palabras” 
que no satisfacen y no sirven, meras “decoraciones” que en lugar de exaltar el Evan-
gelio, lo recubren y lo esconden.

Bodas de oro del Sínodo de los Obispos

En este año, el Sínodo de los Obispos ha cumplido 50 años. Fue instituido por el Beato 
Pablo VI, con el motu proprio Apostolica Sollicitudo, de 15 de septiembre de 1965. El 
8 de diciembre de 1965 concluyó el Concilio Vaticano II, y ya no se repetiría como en 
los cuatro años anteriores la presencia en Roma, durante tres meses cada año, de más 
de dos mil obispos de todo el mundo para celebrar el mencionado Concilio Vaticano 
II. Esta experiencia positiva para ayudar al sucesor de Pedro en el gobierno pastoral de 
la Iglesia universal, aquellos obispos que la vivieron querían que continuase una vez 
acabado el Concilio. Por esto, pidieron continuarla con la creación del Sínodo de los 
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Obispos, que agrupa a una representación del episcopado de todo el mundo, y que se 
reúne periódicamente para fomentar la unión más estrecha entre el Papa y los Obispos 
y para ayudar al Papa con sus consejos. En aquellos años en que el Papa no viajaba, 
ni eran frecuentes los viajes de los obispos diocesanos a Roma, el Papa estaba más 
solo y no gozaba de la ayuda más habitual y directa de los obispos de todo el mundo.

El sábado 17 de octubre la asamblea sinodal presidida por el Papa Francisco cele-
bró una solemne conmemoración de las bodas de oro del Sínodo de los Obispos. 
Además de expresar cinco obispos lo que habían significado estos cincuenta años 
de asambleas sinodales para cada uno de los cinco continentes del mundo, el Papa 
Francisco nos regaló un riquísimo discurso de veinticinco minutos sobre la Iglesia 
sinodal a la luz de la eclesiología del Concilio Vaticano II. Francisco comenzó di-
ciéndonos que “el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la 
Iglesia del tercer milenio”.

El Papa se refirió al sentido de la fe (sensus fidei) propio de los miembros del Pueblo 
de Dios, el cual impide separar rígidamente la Iglesia docens y la Iglesia discens, ya 
que los fieles cristianos poseen un olfato propio para discernir los nuevos caminos 
que Dios pide a la Iglesia. Esto explica la consulta que se ha hecho al Pueblo de Dios 
sobre el documento del Sínodo. Además, ¿cómo podríamos hablar de la familia sin 
escuchar a las familias, sus alegrías y sus esperanzas, sus dificultades y sus angustias? 
El Papa puso de relieve un principio muy presente y muy valorado en la Iglesia del 
primer milenio: “Quod omnes tangit ab omnibus tractari debet” (“Lo que pertenece 
a todos ha de ser tratado por todos”) 

De hecho, el Sínodo actúa siempre cum Petro et sub Petro y esto no es una limitación 
de la libertad, sino una garantía de unidad, ya que el Papa –como nos dice la Lumen 
gentium– “es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad tanto de los 
Obispos como de la multitud de los fieles” (N. 23). Con una imagen muy plástica, Fran-
cisco afirmó que en la Iglesia, como en una pirámide invertida, el vértice se encuentra 
bajo la base. Por esto quienes ejercen la autoridad se llaman “ministros”, porque según 
el significado de este término son los más pequeños entre todos. El sucesor de Pedro 
–el Papa– tiene el título de servus servorum Dei (servidor de los siervos de Dios).

Esta asamblea sinodal ha sido la continuación y conclusión de aquella asamblea ex-
traordinaria celebrada en octubre de 2014 sobre los retos de la familia en el mundo 
contemporáneo. No hemos comenzado de cero. El Instrumentum laboris sobre”la vo-
cación y misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo” incluye el 
contenido del documento final que aprobamos en aquella asamblea extraordinaria de 
2014 (Relatio Synodi), enriquecido con las respuestas provenientes de los organismos 
de toda la Iglesia que tienen derecho a responder y con las observaciones de muchísi-
mos fieles. A los padres sinodales nos ha correspondido trabajar sobre todo esto para 
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elaborar un documento final de los dos Sínodos, es decir, el consejo que hemos dado 
al Papa Francisco. Este ha sido el trabajo que hemos realizado.

El que la Iglesia haya dedicado dos Asambleas consecutivas sobre la familia, manifi-
esta la alta estima que la Iglesia tiene a la familia, la inquietud por la situación actual 
y la trascendencia de la familia para los ciudadanos y los cristianos. La salud de la 
sociedad en gran medida depende de la salud de la familia. La Iglesia reconoce que la 
familia y la comunidad cristiana se benefician recíprocamente si caminan unidas. La 
supervivencia de la fe cristiana, según han reconocido obispos procedentes de países 
que han padecido durante decenios persecuciones y privación de libertad, en gran 
medida se debe a la relación estrecha entre familia y parroquia.

Congregaciones generales y grupos lingüísticos

Las congregaciones generales se han celebrado en el aula Pablo VI bajo la presidencia del 
Papa. Comenzábamos a las 9 de la mañana con la plegaria de Tercia y un comentario de 
la Palabra de Dios por parte de un padre sinodal. A continuación, un matrimonio auditor 
ofrecía el testimonio de su vida matrimonial y familiar, que siempre era animadora y daba 
un tono a todo el trabajo. Después se hacían las intervenciones de tres minutos por parte 
de los padres sinodales. A las 12.30 se acababa la sesión y se reemprendía a las 17.30 
hasta las 19 horas de la tarde. Incluidos los sábados. Eran jornadas de ora et labora.

Un buen complemento de estas reuniones generales son las reuniones en grupos lin-
güísticos (italiano, inglés, francés, español y alemán), en un total de 13 y con unos 
veinticinco miembros cada uno. Ha sido un buen complemento, permitía un diálogo 
entre todos y su finalidad era mejorar el texto del Instrumentum laboris con enmien-
das y nuevas aportaciones que tenían que ser aprobadas para que fuesen del grupo 
como tal. Los grupos presentaron la impresionante cifra de 1.355 enmiendas.

Hemos estrenado un nuevo método de trabajo. El Instrumentum laboris tiene tres partes. Los 
padres sinodales hablaron en el aula de la primera parte y una vez acabadas estas interven-
ciones se comenzaban las reuniones de los grupos lingüísticos sobre la primera parte. Des-
pués se pasaba a la segunda con el mismo método y finalmente se pasaba a la tercera parte.

Clima de la Asamblea Sinodal

Durante las tres semanas de trabajo sinodal, los 278 padres sinodales, los auditores y 
los asesores hemos puesto en práctica aquellas orientaciones y actitudes que nos dio 
el Papa Francisco, a las que ya he hecho referencia antes. Tanto en las intervenciones 
en las congregaciones generales como en los grupos lingüísticos se respiró un clima 
de comunión, cordialidad y fraternidad. Esto no quiere decir que no hubiesen inter-
venciones fruto de sensibilidades diferentes, acentuando o proponiendo unos conte-
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nidos incluso opuestos. Pero siempre se hizo con este espíritu sinodal de encontrar 
entre todos lo que el Espíritu dice a la Iglesia. El Papa Francisco, que siguió todas las 
intervenciones, el último día dijo que “las diferentes opiniones, que se han expresado 
libremente, han enriquecido y animado el diálogo”, si bien dijo también que “a ve-
ces con métodos no del todo benévolos”. Puedo indicar que en el grupo del que yo 
formaba parte el casi centenar de propuestas o”modus” fueron aprobados por unani-
midad. Y esto no fue una excepción. Lo mismo pasó en las votaciones del documento 
final. Con excepción de cuatro números, los restantes 90 fueron aprobados con más de 
un 90% de votos favorables y cinco números fueron adaptados por unanimidad. Creo 
que todos los miembros del Sínodo buscábamos el bien de las familias, la fidelidad a 
la indisolubilidad del matrimonio y formular propuestas pastorales que ayuden a las 
familias y manifiesten la misericordia de la Iglesia.

Los grupos lingüísticos, además de ayudar a mejorar el documento, ofrecieron a las 
congregaciones generales un contenido muy interesante para captar las inquietudes y 
los deseos de sus miembros. Los relatores, al final de cada una de las tres partes del 
documento, exponían en el aula una relación del contenido de la reflexión y del debate 
de cada grupo. A manera de ejemplo, indico la relación de mi grupo español que hace 
referencia al trabajo realizado sobre la primera parte del documento Instrumentum 
laboris. Este es el contenido de la relación:

Un ejemplo concreto

Se inició leyendo el documento, número tras número, y se hicieron comentarios sobre 
sus contenidos, entre los cuales destacaron los siguientes. Resaltar la belleza del amor 
humano abierto a la vida. Explicitar más lo que significa “escuela de humanidad”, a la 
luz sobre todo de alguna exposición en el aula sobre familias en las cuales se producen 
actos de violencia contra la mujer, contra los niños, etc. Señalar el desafío que supone 
la renovación de la propia Iglesia.

Es cierto que los “factores externos” nos afectan y son fuertes, pero ¿qué respuesta he-
mos dado como Iglesia? Hemos fallado en la “formación cristiana” y en “la educación 
de la fe” y se llega al matrimonio con muchas lagunas

Tendríamos que preguntarnos: ¿qué hemos dejado de hacer? Somos también culpables 
de la situación de la familia, ya que, en muchas ocasiones, hemos vivido de rentas. No 
se hace suficiente énfasis en los “abuelos”: hoy crece el promedio de edad de vida y los 
abuelos disponen de tiempo y de capacidades para intervenir en la formación de los ni-
etos. Habría que hacer un llamamiento a vivir con gozo el cumplimiento de esta misión.

Los comentaristas del ámbito secular, cuando la Iglesia habla de la familia, dicen que el 
pensamiento de la Iglesia es medieval, que no está en sintonía con el mundo actual. Quizá 
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nuestra reflexión sobre la familia y el matrimonio ha sido monotemática, hemos hecho 
hincapié en algunos aspectos y nos hemos quedado en la pura norma sin asumir lo que es 
realmente el verdadero ser de la familia que, desde una visión integral, es un tesoro.

¿Cómo ha nacido la crisis matrimonial? Sin duda también ha influido en esta crisis 
el tipo de catequesis que hemos hecho, y es necesaria una preparación más profunda. 
Se hace necesaria una mayor renovación, no sólo de las personas, sino también en las 
comunidades, teniendo presente el lenguaje y la manera de presentar la doctrina.

Se pide ampliar el contenido del “cambio antropológico”: habría que poner de relieve 
cómo se oculta la presencia de Dios y, en consecuencia, también la presencia del otro, 
y existe un cuestionamiento y una sospecha sobre la institución matrimonial; falta un 
análisis sobre la influencia de las tecnologías que comportan soledad, falta de comu-
nicación e individualismo. Hay que sembrar la cultura del “Evangelio de la familia”, 
pero no siempre conocemos la cultura.

Se ha producido una ruptura de la unidad entre amor, sexualidad, procreación, matri-
monio, familia y educación de los hijos. Hasta aquí la síntesis de lo que se dijo.

Al final del trabajo sobre los 36 números que tiene la primera parte del documento, 
el grupo aprobó 56 “modos” o mejoras. Todas las relaciones aportadas por los grupos 
fueron muy interesantes y constituyen un buen complemento de lo que se dijo en las 
congregaciones generales.

Las familias que viven en el mundo de hoy

Los Obispos, en nuestras intervenciones, hablábamos sobre las familias siendo muy 
conscientes de que también nosotros somos miembros de una familia, de la que for-
mamos parte, y que ésta nos ha dado el don del amor y el don de la fe. Alguna inter-
vención cardenalicia confesó que él era hijo de un matrimonio divorciado, realidad 
que hoy va en aumento, pidiendo que seamos muy cuidadosos al hablar de estas fa-
milias que han sufrido el dolor de la separación. No hemos hablado de la familia en 
abstracto, o de la familia ideal, sino que teníamos en la mente y en el corazón a las 
muchísimas familias de nuestro mundo. Además, lo hacíamos como hombres de fe, 
contemplando las familias a los ojos de Dios, pero sin olvidar los aspectos, los con-
dicionamientos y los retos económicos, sociales y culturales que inciden en todas las 
familias. Y hemos mirado a todas las familias como pastores, buscando siempre cómo 
ayudarlas, tanto aquellas que viven realizando “una íntima comunidad de vida y de 
amor” como aquellas que no lo han logrado.

La globalización es un fenómeno universal, pero en las intervenciones aparecieron las 
diferentes tradiciones y culturas familiares que se viven en los diversos continentes. 
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Un grupo lingüístico francés manifestó que, aunque todos hablaban la misma lengua, 
la realidad tradicional y cultural familiar era muy diferente en Haití, en Francia y en 
los países africanos francófonos. Se escuchaban voces pidiendo el respeto a estas rea-
lidades distintas, evitando que se proyecte en aquellos países la problemática religiosa 
y cultural de la Europa Occidental y de la América del Norte. El Papa observó que lo 
que parece normal para el obispo de un continente puede resultar extraño, casi como 
un escándalo, para el obispo de otro continente; y que lo que se considera como la 
violación de un derecho en una sociedad determinada, puede parecer un precepto ob-
vio en otra. Francisco nos dijo que “en realidad, las culturas son muy diferentes entre 
sí y todo principio general necesita ser inculturado, si se quiere que sea observado y 
aplicado” (Palabras finales en el Sínodo).

Hay situaciones que deben ser discernidas con respeto, paciencia y esperanza. El do-
cumento final recuerda algunas: “En muchos países el número creciente de parejas 
conviven, sin haber contraído matrimonio ni canónico ni civil. En algunos países exis-
te el matrimonio tradicional, concertado entre las familias y celebrado frecuentemente 
por etapas. En otros países crece el número de aquellos que, después de haber vivido 
juntos por un tiempo largo, pidan la celebración del matrimonio en la Iglesia. En otros 
países, finalmente, las uniones de hecho son más numerosas, no sólo por el rechazo 
de los valores de la familia y del matrimonio, sino también por otros motivos (N. 70). 
El Sínodo desea que la pastoral adopte una nueva sensibilidad para captar los valores 
positivos que puede haber en esas situaciones deficitarias, medidas con el Evangelio.

Todo sobre la familia

En tres semanas hemos considerado muchísimos aspectos del matrimonio y de la 
familia. Diría que prácticamente lo hemos tratado todo. Basta una simple relación 
del contenido del documento final para tomar conciencia de esto. La primera parte, el 
“ver” la realidad familiar, habla de la familia y el contexto antropológico, cultural, so-
cial y económico; hay también otros temas, como son la “tercera edad”, la viudedad, 
el final de la vida y el duelo, las personas con necesidades especiales, las familias con 
hijos con hijos con una orientación homosexual, las personas no casadas, los emi-
grantes, los prófugos y los perseguidos, los niños, la mujer, el hombre, los jóvenes, la 
relevancia de la vida afectiva.

La segunda parte del documento está dedicada a la familia en el plan de Dios para 
ofrecer una orientación segura en el camino de tantas familias que encontramos en el 
mundo actual. Es la vocación de la familia que recibe la forma eclesial y misionera del 
vínculo sacramental que consagra la relación conyugal indisoluble entre los esposos. 
Se habla de la pedagogía divina, del icono de la Trinidad en la familia, de la familia 
en la Sagrada Escritura, de las enseñanzas del Concilio Vaticano II y de los pontífices 
recientes sobre la familia, de la doctrina de la Iglesia sobre esta realidad. La tercera 
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parte del documento trata del “actuar”, es la pastoral familiar: la preparación para el 
matrimonio, la celebración nupcial, los primeros años de vida familiar, la formación 
de los sacerdotes para esta pastoral, la transmisión de la vida, la paternidad y la ma-
ternidad responsable, el valor de la vida en todas sus fases, la adopción de hijos, la 
educación, el acompañamiento pastoral de las familias en situaciones complejas, el 
discernimiento y la integración en la comunidad cristiana de estas personas, la espiri-
tualidad familiar, la familia como sujeto de la pastoral, la dimensión evangelizadora 
de la familia. La simple enumeración de este índice de temas pone de relieve que se 
han tocado todos los contenidos propios del matrimonio y la familia.

Ha habido muchas intervenciones dedicadas a la preparación para la celebración del 
sacramento del matrimonio. En una de mis intervenciones dediqué un parte a esta cues-
tión. Se puso de relieve la necesidad de una preparación remota, dirigida a los adoles-
centes y a los jóvenes. Esto forma parte de la pastoral de la juventud. La preparación 
próxima hay que ofrecerla durante el tiempo del noviazgo, si bien esta etapa ha variado 
muchísimo hoy. La formación humana y cristiana tiene una importancia capital a fin de 
que los contrayentes dispongan de los valores y de las virtudes necesarias para formar 
una comunidad de vida y de amor para toda la vida y abierta a la fecundidad.

El documento en este punto habla también de la preparación inmediata de la liturgia 
nupcial como un acontecimiento único que se vive en el contexto familiar y social de 
una fiesta. En general, se pidió enriquecer el cursillo prematrimonial con un conte-
nido catequético y dedicándole más tiempo para propiciar un encuentro personal de 
los novios con Cristo. La misma liturgia del sacramento habría que prepararla con un 
catequesis mistagógica que ayude a los esposos a percibir que su alianza se realiza 
“en el Señor”.

Una temática que salió a menudo fue la multitud de personas emigrantes por razones 
de trabajo y las que buscan refugio para poder sobrevivir a causa de las guerras y de 
las persecuciones religiosas. Hoy en muchos países se da la realidad del esposo y la 
esposa que emigran para buscar trabajo, dejando a los hijos con los abuelos. Todos 
vivimos con sufrimiento el dolor de tantos refugiados que se ven obligados a dejar su 
país. Todo esto tiene consecuencias negativas para la realización de la familia.

El estilo del Papa Francisco

Ahora siento el deseo de comunicaros algunas observaciones que he experimentado 
en el trabajo sinodal de estas semanas. En primer lugar, he observado con gozo que 
en las intervenciones de los padres sinodales se hacía a menudo referencia al Papa 
Francisco citando textos de sus discursos y homilías, especialmente de su documento 
Evangelii gaudium. Mi impresión es que este hecho no era tan frecuente en los otros 
Sínodos con respecto al Papa que los presidía.



BAB 155 (2015) - desembre [53] 705

En segundo lugar, el estilo y el contenido pastoral propio de Francisco ha llegado a toda 
la Iglesia. Eran frecuentes las referencias a la misericordia de Dios y de la Iglesia, a la 
salida hacia las periferias existenciales y geográficas, al hospital de campaña, a la Iglesia 
samaritana, a la acogida y al acercamiento a todas las familias, sea cual sea su situación. 
En este sentido, además de los contenidos del documento final aprobado por el Sínodo, 
hay que valorar mucho el espíritu que se refleja constantemente en este documento.

La Iglesia quiere acoger, escuchar, acompañar y ayudar a todas las familias, teniendo 
muy presentes las diversas realidades y situaciones. Estas actitudes, que constituyen 
también unas actuaciones, se encuentran en casi todos los números del documento.

En tercer lugar, el documento final incluye muchas citas del Papa Francisco. Al escuc-
har su lectura, antes de pasar a su votación, pude experimentar que cuando se leían las 
citas de Francisco, los contenidos tenían una fuerza especial, que hacía que, de alguna 
manera, sobresalían del texto del documento por su estilo concreto, personalizado y 
muy inteligible.

El documento final, con el título de Relación final de los Obispos al Santo Padre 
Francisco, tiene 94 números y fue aprobado en su totalidad, votando número por nú-
mero, con una mayoría cualificada de dos tercios de votos, el mínimo indispensable 
requerido era de 177 votos. Hay que indicar que fueron aprobados todos los números 
del documento y casi todos con un 90% de votos favorables. Esto pone de relieve que, 
a pesar de las diferentes sensibilidades, se ha alcanzado un buen trabajo sinodal. El 
documento fue ofrecido al Papa como el consejo que le eleva el Sínodo de octubre de 
2015. Francisco dijo inmediatamente que se publicase el documento con el resultado 
de las votaciones sobre cada uno de sus números.

Un documento final que abre puertas

Se trata de un documento que abre puertas, como el Papa pide en su exhortación 
programática Evangelii gaudium. Quizá esto es más patente en la temática de los 
divorciados y casados civilmente que fue la cuestión capital para los medios de comu-
nicación en la asamblea sinodal de 2014 y lo ha sido también en ésta de 2015. Esto se 
trata especialmente en el número 85.

El documento aprobado, ante el sufrimiento de los divorciados y casados de nuevo 
civilmente, que practican la fe y la celebran, dice que la Iglesia ha de acercarse a cada 
pareja, ya que, como afirmaba San Juan Pablo II en su exhortación apostólica Famili-
aris consortio (n. 84), sus situaciones son muy diversas. Por esto nuestro documento 
dice que, con el acompañamiento de los sacerdotes, se ayudará a estas personas a 
hacer un discernimiento según las enseñanzas de la Iglesia y las orientaciones del 
Obispo. No se puede negar que en algunas circunstancias “la imputabilidad y la res-
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ponsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas o anuladas” (Cf. Catecismo 
de la Iglesia Católica, n. 1735) a causa de diversos condicionamientos. Consecuente-
mente, el juicio sobre una situación objetiva no se ha de llevar a un juicio sobre una 
imputabilidad subjetiva” (n. 85). Este número 85 dice también que “manteniendo una 
norma general, es necesario reconocer que la responsabilidad respecto a determinadas 
acciones o decisiones no es la misma en todos los casos”. Una sincera reflexión puede 
reforzar la confianza de estos hermanos nuestros en la misericordia de Dios que no es 
negada nunca a nadie.

Aquí deseo decir que en la anterior asamblea sinodal de 2014 algunos pedimos que 
el Papa hiciera una reforma para agilizar la tramitación de las causas de declaración 
de nulidad del matrimonio, como por ejemplo que fuese suficiente una sentencia afir-
mativa ejecutiva para poder celebrar un nuevo matrimonio canónico. Francisco lo ha 
realizado poco antes de la celebración de esta asamblea sinodal de 2015. Lo ha hecho 
con dos disposiciones canónicas firmadas el 15 de agosto de 2015.

El Papa Francisco presidió todas las congregaciones generales y en sus palabras fi-
nales nos manifestó que mientras seguía los trabajos del Sínodo se preguntó: ¿qué 
significará para la Iglesia concluir este Sínodo dedicado a la familia? Y el Papa dio 
la respuesta diciendo que significaría: 1) haber iluminado con la luz del Evangelio, 
de la Tradición y de la historia milenaria de la Iglesia todos los temas inherentes a la 
familia; 

2) las dificultades y las dudas que amenazan a la familia se han examinado atentamen-
te y sin miedo; 3) haber instado a todos a comprender la importancia de la institución 
de la familia y del matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado sobre la unidad 
y la indisolubilidad y como la base de la sociedad; 4) haber escuchado las voces de 
las familias y de los pastores venidos de todo el mundo llevando sobre sus espaldas 
las cargas y las esperanzas de las familias; 5) haber dado una prueba de la vivacidad 
de la Iglesia católica que no tiene miedo de sacudir las conciencias anestesiadas o de 
ensuciarse las manos discutiendo con franqueza sobre la familia; 6) haber intentado 
vivir las realidades de hoy con la mirada de Dios para encender e iluminar con la 
llama de la fe los corazones humanos; 7) haber dado un testimonio a todos de que el 
Evangelio sigue siendo para la Iglesia una fuente viva de eterna novedad, contra quien 
quiere “adoctrinarlo” con piedras muertas para ser lanzadas contra los demás; 8) haber 
afirmado que la Iglesia es Iglesia de los pobres de espíritu y de los pecadores en busca 
de perdón, y no sólo de los santos y los justos.

Como podemos ver, el Sínodo, además del documento final, ha dado otros frutos. Con 
el Papa, queremos dar gracias a Dios, tanto los que hemos participado en la asamblea 
sinodal como miembros, como todos los restantes miembros de la Iglesia, obispos, 
sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, hombres y mujeres.
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El documento final del Sínodo no es un documento normativo. Está en manos del 
Papa Francisco. Los contenidos de este documento, este consejo que le ha dado el 
Sínodo de los Obispos celebrado del 4 al 25 de octubre de este año, me parece que 
hace necesario un documento postsinodal del Papa para poner en práctica aquello que 
él considere pertinente a la luz de este consejo que hemos preparado, y que es el fruto 
de nuestro trabajo sinodal y de las plegarias de toda la Iglesia.

Entrevista al Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach 
per a a Catalunya Cristiana (Desembre de 2015)

1.- El papa Francesc i d’altres veus autoritzades han dit que estem vivint una tercera guerra 
mundial. El bisbe de Roma ha denunciat també el tràfic d’armes que hi ha al darrera dels 
conflictes. Quines han de ser les actituds dels catòlics davant d’aquest nou tipus de guerra?

Certament el Papa Francesc parla d’una tercera guerra mundial davant d’aquests atemp-
tats que estan sofrint diverses ciutats del món, de la persecució violenta fins a la mort 
de moltes persones per raó de la seva fe cristiana, i les guerres locals que estan vives en 
diferents indrets del món. Si ho sumem, són batalles d’una autèntica guerra ¿És que no 
podem viure en el món sense guerres? Hi ha guerres i atemptats perquè hi ha també ar-
mament i països que el fabriquen i el venen. Cal denunciar-ho perquè aquests artefactes 
són per matar persones. Penso que aquest nou tipus de guerra difícilment es pot guanyar 
només o principalment amb exèrcits que han d’actuar en ocasions per aconseguir la 
pau. Tanmateix cal un treball constant d’educació afectiva, intel·lectual i social de les 
persones i cal evitar que especialment en les grans ciutats es creïn bosses de pobresa 
i de marginació que són un cultiu de persones desintegrades de la convivència social. 
Això demana que s’obri camí una economia on la persona i la seva realització ocupi un 
lloc central i trobar solució al problema gravíssim de l’atur. La manca de feina humilia 
les persones i les predisposa a reaccions antisocials. Penso també que els cristians han 
d’estar més presents com a cristians en el camp de la cultura, de la política i de l’econo-
mia per transformar les estructures de la societat amb la llavor dels valors de l’Evangeli. 
Aquesta és una assignatura pendent encara a casa nostra i a molts indrets del món.

2.- Molts patim per l’actual desconcert de la política catalana, com a pastor i com a 
jurista, quins mitjans creu que s’haurien d’arbitrar per pacificar la societat?

La política és tasca i responsabilitat dels ciutadans. Són els ciutadans els qui manifes-
tant el seu parer en els mitjans i en les consultes pertinents a través dels partits polítics 
han d’optar per la configuració de la societat. Penso que el problema de Catalunya 
no és només ni principalment jurídic, sinó polític i això demana solucions polítiques 
centrades fonamentalment en el diàleg. No penso que s’hagi de pacificar la societat, ja 
que hi ha en la societat catalana força cohesió. Les confrontacions es donen en l’am-
bient dels polítics, però no han arribat ni a les famílies ni a la societat. És meritori la 
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cohesió social que s’ha aconseguit en la convivència ciutadana, essent així que el 70 
% dels catalans no han nascut a Catalunya o ells o els seus pares. Penso que domina 
el seny català i cal evitar la rauxa.

3.- En el seu discurs d’investidura a l’Acadèmia de la Jurisprudència va distingir 
entre laïcitat i laïcisme. Quin dels dos està creixent més avui a Catalunya?

Considero que està creixent el laïcisme que no respecta el dret a la llibertat religiosa ni 
la dimensió sociable de la persona humana ni el caràcter públic en les religions. Això fa 
que les persones creients i religioses han de viure la seva religió no només en l’interior 
de la seva consciència i en les sagristies, sinó també en el si de la convivència social. 
Una altra cosa molt diferent del laïcisme és la laïcitat que es fonamenta en aquelles pa-
raules lapidàries de Jesús: “Doneu al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu”. 
L’Estat aconfessional, com és el nostre, té el principi constitucional de la laïcitat positiva 
i oberta, en el sentit que és una laïcitat que respecte les religions, les protegeix com 
l’exercici del dret de llibertat religiosa, té en compte les creences religioses de la societat 
i manté amb elles les conseqüents relacions de cooperació cercant el bé de les persones.

El problema fonamental del laïcisme que exclou de l’àmbit públic de la societat les 
manifestacions religioses, consisteix en el fet que pensa i organitza una societat que 
no existeix, que no és la societat real. La creença i la increença són objecte d’una op-
ció que els ciutadans han de viure i realitzar en la societat, i això configura una societat 
pluralista des del punt de vista religiós.

Avui es va cap a la laïcitat de la societat. L’Estat és laic, però la societat és plurirreligiosa. 
Això ho veiem especialment en les societats de l’Europa occidental. Hi ha moltes manifes-
tacions d’aquesta tendència cultural i política. Pretén fonamentalment treure de la societat 
manifestacions, símbols i realitats religioses. Una manifestació ben palesa consisteix en 
transformar les festes religioses patronals en festes únicament civils o eliminar dels progra-
mes oficials d’aquestes festes els actes religiosos que han donat peu a les festes mateixes. 
I també considerar que l’Estat aconfessional no permet a les autoritats públiques assistir 
a celebracions religioses. Tanmateix l’Estat laic, amb una laïcitat democràtica, positiva i 
oberta no prohibeix ni contradiu que aquestes autoritats creients o no creients puguin as-
sistir a celebracions religioses. La laïcitat de l’Estat harmonitza amb la manera de ser de la 
societat que és plurirreligiosa. És bonic veure els representants del poble en actes culturals, 
religiosos i socials que els ciutadans valoren, organitzen i celebren.

4.- En el decurs dels seus anys d’episcopat a Barcelona, quins han estat els fets dio-
cesans més rellevants i sostenibles?

En dotze anys hi ha un munt de fets diocesans interessants, que tenen relleu. Els hem 
realitzat entre tots. He procurat que la nostre Església metropolitana sigui una Esglé-
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sia sinodal, que vol dir caminar junts, el pastor i els altres membres. Penso en l’esforç 
que hem fet i fem tots els diocesans per evangelitzar, per donar a conèixer Jesús i 
l’Evangeli a tota persona, per part de les parròquies, comunitats religioses, famílies, 
moviments i escoles. Hem reiterat que cal sortir per anar –com també ens ha dit el 
Papa Francesc– a les perifèries, als llocs on està la gent. Els quatre Plans Pastorals 
Diocesans de 2004 a 2015 han estat eminentment evangelitzadors. En l’esperit que he 
dins abans, aquests plans pastorals els hem preparat entre tots, amb la participació dels 
consells pastorals arxiprestats i diocesà, el Consell presbiteral i les parròquies. Això 
fa que sigui més de tots i propicia una major recepció i una bona aplicació arreu de 
la diòcesi. Tots recordem la Missió Metropolis que celebràrem la quaresma de 2012 a 
Barcelona i altres onze grans ciutats europees per iniciativa del Consell Pontifici de la 
Nova Evangelització i que fou una bona experiència evangelitzadora. El mateix any 
celebràrem l’Atri dels Gentils, que organitzàrem amb el Consell Pontifici per a la Cul-
tura i que fou un esdeveniment del diàleg fe i cultura, entre creients i no-creients, ple-
nament evangelitzador. Fa uns anys que vaig crear una Escola Diocesana d’Evange-
lització. En aquesta escola cada any es fa un curs per preparar evangelitzadors per tal 
d’oferir el primer anunci de la salvació de Jesús en les parròquies i escoles d’Església.

Enguany fa cinc anys de la visita del Papa Benet XVI a Barcelona, els dies 6 i 7 de no-
vembre de 2010 per la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família. Fou un esdeveni-
ment històric per a Barcelona i per a l’arxidiòcesi. Aquest temple sempre ens ha semblat 
que no s’acabarà mai. Tanmateix un dia vaig pensar que si poguéssim cobrir les naus del 
temple, el podríem dedicar al culte. Així ha estat i és un do de Déu tenir aquesta Basílica 
per a la celebració de la fe i per l’evangelització d’una munió de visitants que queden 
impressionats de la seva bellesa singular i simbologia religiosa i els fa pensar. No hi ha 
dubte que la bellesa és un camí que porta a la transcendència i a Déu.

Entranyable i emotiva fou la visita de la tarda a l’Obra Social del Nen Déu per a nens i 
joves i adults amb capacitats diferents, com un agraïment del Papa a tantes institucions 
d’Església que treballen a casa nostra amb els malalts, els pobres i els marginats. Poste-
riorment a aquesta visita, els Papes en els seus viatges visiten una institució semblant.

He tingut un interès especial en les bones relacions entre Catalunya i la Santa Seu. 
Penso que s’ha aconseguit molt. Vaig invitar Benet XVI a Barcelona per a la dedicació 
de la Sagrada Família. El Secretari d’Estat visità l’arxidiòcesi en tres ocasions, per 
diversos motius han estat molts els cardenals que ens han visitat i també hi ha ajudat 
el fet de ser membre de quatre dicasteris de la Cúria Romana.

En la llarga llista del que hem anat fent entre tots, hi ha la creació de les dues noves 
diòcesis de Sant Feliu i de Terrassa desmembrades a la nostra arxidiòcesi de Bar-
celona, esdevenint aquesta per primera vegada en la seva història una arxidiòcesi 
metropolitana. Ha estat un treball llarg i delicat que ha demanat molta generositat i es-
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perit eclesial, atès que quan el 2004 vaig ser nomenat arquebisbe de Barcelona, es va 
decretar la creació de les dues noves diòcesis i no hi havia cap projecte preparat. Per 
tal d’oferir una major possibilitat als diocesans de poder conèixer més els continguts 
de la fe cristiana i del patrimoni eclesial, he creat recentment la Facultat eclesiàstica 
Antoni Gaudí d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts cristianes i la creació de 
l’Ateneu Universitari Sant Pacià, que inclou i coordina la Facultat abans esmentada, 
la Facultat de Teologia i la Facultat de Filosofia.

Hem procurat treballar molt en la pastoral de la joventut i haig d’agrair a tots els dio-
cesans la pregària per a les vocacions sacerdotals i els onze nous seminaristes del curs 
passat i els set d’aquest curs.

Hem treballat per a l’autofinançament de l’Església potenciant el Fons comú diocesà, 
restaurant tot l’edifici de l’arquebisbat i adequant per als serveis diocesans la parrò-
quia de santa Madrona i la parròquia de sant Pau del Camp.

5.- Una de les seves preocupacions pastorals aquests anys han estat els joves en 
l’atur. Creu que s’està redreçant la seva situació?

El problema de l’atur tant elevat que tenim al nostre país, també dels joves, és molt 
preocupant. El dret al treball és un dret fonamental de tota persona. L’atur tan elevat 
és una autèntica qüestió o problema d’Estat i això haguera demanat i demana encara 
un autèntic pacte d’Estat per tal que totes els partits polítics, tots els sindicats i totes 
les patronals cerquin una possible solució. Penso que aquesta orientació era molt en-
certada i molt necessària.

Aquests anys hem intensificat la solidaritat per ajudar a moltíssimes persones i famí-
lies necessitades com a conseqüència de la gran crisi econòmica que començà l’any 
2008. Ha estat magnífic el treball de Càritas Diocesana i de les parròquies i també 
de moltes altres realitats eclesials en l’acolliment de les persones necessitades, l’ajut 
material i la realització de molts programes que cerquen solució més definitiva de les 
necessitats de les persones. Cal dir que la pobresa al nostre país s’ha fet més intensiva, 
més extensiva, més profunda i més autòctona. Recentment hem ofert llocs d’acollida 
per als refugiats, demanant a la vegada que es lluiti per evitar les causes que motiven 
l’èxode dels refugiats: les guerres i les persecucions religioses.

L’atur a totes les edats és molt greu amb greus conseqüències negatives de tot tipus. 
Tractant-se de joves, a Catalunya el percentatge de joves sense feina arribava al 50%. 
Molts joves en edat laboral no han trobat encara el primer lloc de treball. Amb motiu del 
meu 50è aniversari d’ordenació sacerdotal, vaig dir que si em volien fer un obsequi, que 
ho donessin per a un programa que he confiat a Càritas Diocesana pels joves en l’atur. 
Aquest programa ha ajudat a molts joves per tal d’afavorir la seva inserció sociolaboral. 
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És un programa que accepta noves donacions i aportacions. Recordo amb goig la pre-
sentació d’aquest programa en un partit del Barça i en un partit de l’Espanyol, trobant 
molt bon acolliment en els presidents d’aquests equips i en els espectadors ja que molts 
tenien fills o néts joves en l’atur. El lema era: “Fes un gol a l’atur!”.

6.- De totes les propostes del papa Francesc llança per a la reforma de l’Església 
quines creu que són les més apropiades i urgents per a Barcelona?

Prendre consciència que Déu viu en les ciutats, en els seus carrers i places. Això ens 
ajuda a veure les nostres ciutats amb una mirada de fe i ens ajuda a sortir de les es-
glésies i anar a les perifèries geogràfiques i existencials. L’any 2014 vaig organitzar 
un Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats, fruit d’unes converses amb 
el cardenal Jorge Mario Bergoglio pocs dies abans del Conclave en el qual fou elegit 
Papa. Coincidírem en la preocupació per la pastoral de la gran Buenos Aires i de la 
gran Barcelona. 

Els experts el maig de 2014 ens han ofert un ric contingut de la realitat, desafiaments, 
reptes, necessitats i problemes que presenten les grans ciutats a l’evangelització. Els 
pastors de 25 grans Esglésies diocesanes del món ens deixàrem interpel·lar per aquells 
continguts oferts pels experts i també pel discurs que ens va dirigir el Papa Francesc 
en una audiència que ens va concedir. Tots els pastors –bisbes i sacerdots– ens hem de 
deixar interpel·lar per si cal canviar, modificar, potenciar, crear quelcom. Les actes del 
Congrés estan publicades en diverses llengües. Considero molt necessari la conversió 
personal i la conversió pastoral que propugna el Papa Francesc i l’actitud d’acolliment 
misericordiós de tota persona obrint les portes de l’Església. Per això hem preparat 
un Pla Pastoral per a aquest any de la misericòrdia que té aquests tres objectius: 1) 
Acolliment amarat de misericòrdia; 2) Participar de la mirada misericordiosa del Bon 
Pastor; i, 3) L’atenció material i espiritual dels pobres.

7.- Vostè com a responsable episcopal de Càritas Diocesanes de Catalunya va mani-
festar que van ajudar l’any passat 570.000 persones, una xifra molt important, pensa 
que com més creix la necessitat creix també més la solidaritat?

Fa poc que hem presentat la memòria social de Càritas Catalunya 2014, que inclou 
la síntesi del treball realitzat per les deu Càritas diocesanes i les moltíssimes Càritas 
parroquials. Ja he dit que avui encara augmenten les conseqüències negatives de la 
crisis econòmica, malgrat que es diu que hem arribat al seu final. A Càritas veiem que 
a mesura que augmenten les necessitats materials augmenten les donacions i els vo-
luntaris. A Catalunya hi ha 11.000 voluntaris de Càritas. Això posa en relleu que el cor 
de les persones és bo i que ha augmentat la generositat. Tot això és motiu per agrair-ho 
ben cordialment. I també per procurar que cada dia sigui menys necessària aquesta 
ajuda procurant que creixi més i més la justícia i que les persones puguin aconseguir 
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els mitjans per viure dignament amb el seu treball i no mitjançant la caritat. El Papa 
Francesc en l’ Evangelii gaudium ens diu que mentre no es resolguin radicalment els 
problemes dels pobres, renunciant a l’autonomia absoluta dels mercats i a l’especu-
lació financera i atacant les causes estructurals de la desigualtat no es resoldran els 
problemes del món i en definitiva cap problema.

8.- Vostè ha posat dempeus l’Ateneu Universitari Sant Pacià, quin perfil haurien de 
tenir els alumnes potencials d’aquesta institució docent?

He demanat a la Santa Seu la creació de l’Ateneu Universitari Sant Pacià que agrupa 
les nostres tres Facultats Eclesiàstiques. El dia 1 d’octubre vingué el cardenal Ver-
saldi, Prefecte de la Congregació per a l’Educació Catòlica, signant a Barcelona la 
concessió aquest Ateneu que coordina aquelles Facultats i ajudarà a una relació més 
intensa i adequada amb les Universitats del nostre país per les relacions de fe i cultu-
ra. El perfil són els seminaristes i els cristians que volen rebre una formació superior 
sobre els continguts de la fe. Són homes i dones de fe que volen conèixer i valorar 
més i millor la seva fe per tal que els ajudi en la seva vida cristiana. Està obert a les 
persones que sense la fe cristiana o membres d’altres religions vulguin conèixer els 
continguts de la fe cristiana. Penso també en persones que han aconseguit la seva jubi-
lació i desitgen ampliar els seus coneixements i les seves inquietuds intel·lectuals. Pel 
que fa a la recent Facultat Antoni Gaudí d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts 
Cristianes, penso en el servei que pot prestar als que es vulguin preparar per conèixer 
el patrimoni històrico-artístic de l’Església per dedicar-se a presentar-lo amb major 
preparació i competència. Avui som molt sensibles a les manifestacions artístiques i el 
patrimoni artístic de l’Església és un mitjà molt important d’evangelització.

9.- La causa de beatificació de Gaudí, podrà arribar aviat a bon terme?

Tots ho voldríem. Però cal treballar més la causa que es troba a la Congregació ro-
mana, pel que fa a la biografia del servent de Déu i la positio. I és molt necessari que 
Gaudí intercedeixi en la realització d’una realització d’un miracle. Això demana que 
ens encomanem a la seva intercessió amb les nostres pregàries i que comuniquem si 
hem rebut una gràcia especial havent-lo invocat. Penso que la seva beatificació faria 
molt bé per tal d’oferir als artistes i als arquitectes un patró gairebé coetani.

10. Hem celebrat ja el cinquè aniversari de la dedicació de la Basílica de la Sagrada 
Família, quina hauria de ser la missió d’una basílica d’aquestes característiques en 
un segle XXI secularitzat però amb ànsies d’espiritualitat?

L’hem celebrat inaugurant una de les dues sagristies, la de ponent, una autèntica 
joia, amb mobiliari dissenyat pel propi Gaudí. La nostra Basílica ha de ser un San-
tuari mundial de les famílies, per ajudar, pregar i treballar pel bé d’aquesta realitat 
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tan humana i tan cristiana. La nostra Basílica té una dimensió universal per la seva 
bellesa singular i per la seva riquíssima simbologia bíblica, teològica, litúrgica i 
catequètica. És una ofrena que l’Església de Barcelona fa a la cultura i a l’art de la 
humanitat i tractant-se d’una església, cal que tot el que es faci porti els homes i les 
dones cap a Déu.

Entrevista al Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, 
per a la revista de Càritas Diocesana de Barcelona

1. Part d’aquests anys com a President de Càritas Diocesana de Barcelona han coin-
cidit amb la crisi: com ha viscut vostè el repte de veure que la pobresa cada vegada 
capgirava l’economia de més famílies i avançava amb més cruesa, estenent-se a per-
sones de l’anomenada classe mitja, fent més pobres els que ja ho eren, perjudicant 
els infants…?

Ho he viscut amb molt sofriment, perquè han sofert i estan sofrint moltes persones i 
famílies, arribant també als infants. Es tracta d’una crisi llarga que provoca una po-
bresa encara més intensiva, extensiva, profunda i crònica. Em preocupa molt l’elevat 
nombre de persones sense treball, l’atur va contra un dret fonamental de la persona. 
Les persones venien a Càritas a l’inici de la crisi demanant feina i encara ho fan. Les 
persones no volen caritat d’entrada, sinó justícia.

2. Creu que, com a societat, podem arribar al punt d’eradicar la pobresa?

Desitjaria, però dissortadament sempre hi haurà necessitat de Càritas i d’altres insti-
tucions per ajudar a persones necessitades i marginades. Però s’ha de lluitar ajudant i 
denunciant perquè no sigui tan necessari com ara. No podem oblidar el que ens ha dit 
el Papa Francesc, “la desigualtat és la causa dels mals socials”. Cal una economia que 
col·loqui la persona en el centre.

3. La figura del bon samarità ens interpel·la a ajudar a totes les persones que ho ne-
cessitin, sigui quina sigui la seva condició i situació. Com traslladaria els seus valors 
evangèlics a la ciutadania que, en moments tan convulsos com l’actual, necessita, 
més que mai, alimentar-se de coratge i de fe per seguir sent solidària i generosa?

El bon samarità s’acostà i ajudà aquell malferit sense preguntar abans per la seva 
ètnia ni nacionalitat. Era una persona. Penso que el cor humà és bo i s’està ajudant 
les persones necessitades de pa i de casa sense distinció perquè totes elles són perso-
nes. Tots tenim la mateixa naturalesa humana i la mateixa dignitat. Si venen moltes 
persones de lluny és per necessitat, ja sigui perquè no tenen possibilitat de treballar 
allà, perquè els necessitem per la nostra natalitat molt baixa o per les guerres i per-
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secucions com és el cas dels refugiats. Jesús ens ha dit que tot el que els hi fem ho 
fem a ell mateix.

4. Com a president de Càritas Barcelona i amb molts anys d’experiència al costat de 
persones que pateixen, quins creu que són els reptes de l’acció social de l’Església 
per als pròxims temps?

Treballar per intensificar la consciència de solidaritat entre els cristians i els ciutadans. 
Ajudar amb una formació adequada que els laics cristians entenguin que la seva res-
ponsabilitat específica com a cristians és estar presents amb un compromís actiu en 
la societat, en el camp de la cultura, de la política, de l’economia, de la família, de la 
vida i de la pau internacional. Difondre, també, els continguts dels seus ensenyaments 
sobre la realitat social. Es tracta, també, com ja he dit abans, de denunciar situacions 
d’injustícia i treballar per una societat més justa.

5. El Papa Francesc ens parla dels descartats, el concepte amb el que ell vol donar 
veu i visibilitat el patiment de persones que no només han caigut en la pobresa sinó 
que en viure-la de forma tan extrema, han quedat fora de joc, fora del sistema. Com 
creu que podem ajudar a aquestes persones des de Càritas?

Penso que ho estem fent. A Càritas no ajudem només donant un “peix” per menjar, sinó que 
mitjançant diversos programes ajudem aquestes persones a disposar d’una “canya” perquè 
puguin pescar, i no hagin de dependre de l’ajut constantment. És un treball que demana més 
esforç, més mitjans econòmics, però veiem que és el que cal per ajudar adequadament per-
què aquests germans nostres surtin d’una situació de descartats com diu el Papa Francesc.

6. Càritas és amor; què significa per a vostè aquesta paraula, sentida des dels anys 
de l’experiència i, ara, des del tancament d’una etapa intensa i compromesa amb les 
comunitats de la seva diòcesi?

L’amor ens ajuda a ser persones perquè hem estat creats per estimar i ser estimats. 
Càritas és Església i aquesta ha de manifestar sempre l’amor i la misericòrdia de Déu. 
Estiguem on estiguem i fem el que fem, sempre hem d’estimar. L’amor és més fort 
que la mort. L’amor autèntic engendra sempre vida i transforma les nostres vides i la 
societat. Amb l’amor exigent i radical podem acabar amb la crisi econòmica i evitar 
que caiguem més endavant en una altra. 

7. Els últims temps, la paraula “crisi” sembla haver-se normalitzat: crisi econòmica, 
de refugiats, etc. Quin creu que és el vertader germen de tota crisi (Crisi de valors?)
La crisi econòmica ha estat abans una crisi de valors. Si no hi ha una conversió, un 
canvi, no la superarem definitivament. Valors humans i valors cristians en el nostre 
occident europeu que té arrels cristianes. És un treball de tots. 
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Mons. Omella: “No duc cap projecte. Jo només vull caminar junta-
ment amb la gent”

Entrevistador: Aquest 26 de desembre, festivitat de sant Esteve, ha pres possessió de 
la seu. Per què es va escollir aquesta data tan assenyada per als catalans?

Mons. Omella: No trobàvem un altre dia perquè ningú tenia l’agenda fàcil: ni jo ni 
lo cardenal ni el nunci. I es va acordar el 26 de desembre. Casualment jo estic molt 
content amb la data perquè està dintre de Nadal, un naixement. Jesús neix a Betlem 
lo dia 25 i lo dia 26 és lo dia de sant Esteve Protomàrtir que, diguéssim, és lo Nadal 
de Catalunya. Al meu poble sempre se celebra el 26 també. Per això per a mi és un 
dia molt agradable de començar el meu treball a Barcelona. És un dia de la família, 
un dia en què Nostre Senyor se compromet a viure a la Terra i a participar de la nostra 
situació. Jo vull fer el mateix: vull encarnar-me a Barcelona i viure les seves alegries 
i penes. És lo meu dia, lo dia de Nadal, lo dia del Naixement, de l’Encarnació, de 
Jesucrist. Sant Esteve protomàrtir és també lo dia del testimoniatge, del servei, de la 
diaconia, de la caritat. Jo no vull imposar res, jo vull donar testimoni joiós i alegre de 
l’Evangeli i de Nostre Senyor. Són molts símbols, és un dia molt significatiu i podem 
treure-li molta substància.

E: Fa uns dies que és aquí, però què recorda del seu primer viatge a Barcelona i què 
coneix ara de l’arxidiòcesi?

Mons. Omella: Vaig anar a Barcelona per primer cop amb vuit anys amb la meua iaia 
i em vaig quedar impressionat de veure una ciutat tan gran. Però lo que més em va 
marcar va ser el mar, perquè al meu poble no hi ha ni riu. Sobretot recordo el Tibidabo, 
que tenia moltes atraccions per als xiquets. Després hi he tornat un parell de vegades: 
una d’elles vaig anar a la Catedral en època del cardenal Jubany i l’altra a la consa-
gració de la Sagrada Família amb Benet XVI. De la diòcesi no conec gairebé res tot 
i que estic en contacte amb els seus bisbes i amb la gent que treballa a l’Arquebisbat, 
que són els que a poc a poc me van introduint en el coneixement de la diòcesi. Poc 
més puc dir.

E: Ve de Logronyo però té un peu posat a Roma, concretament a la Congregació de 
Bisbes. Com compaginarà la seva tasca al Vaticà amb la diòcesi de Barcelona i quins 
avantatges representarà per a Barcelona?

Mons. Omella: El Papa m’ha nomenat membre de la Congregació de Bisbes per cinc 
anys i sols en fa un que sóc allà. Per tant, tinc quatre anys encara per endavant. Este 
contacte amb Roma en una de les congregacions més importants del Vaticà crec que 
li fa molt de bé a l’Església de Barcelona perquè com a arquebisbe faré presència al 
Vaticà i portaré les preocupacions de Roma a Barcelona i a la inversa. Diguéssim 
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que lo trajecte d’anada i tornada es fa per mitjà de l’arquebisbe, fet que permetrà fer 
conèixer més Barcelona a Roma. Això és important i espero que sigui un gran bé per 
a la diòcesi, no per a mi perquè jo sóc una persona que no tinc ambicions. Tot lo que 
sigui treballar per l’arxidiòcesi i per Roma i que el Vaticà conegui Barcelona i la seva 
feligresia crec que és un bon treball.

E: En la seva primera carta als fidels de Barcelona escrivia que “el primer que inten-
taré fer és conèixer-vos i apropar-me a tots vosaltres”. Com farà per conèixer les 213 
parròquies de l’arxidiòcesi i els seus feligresos?

Mons. Omella: Això es fa com a un poble: un per un, a poquet a poquet. Jo he fet un petit 
programa, consensuat amb los vicaris de la diòcesi: al matí, seré al despatx perquè la gent 
pugui venir a parlar amb mi; després de dinar, visitaré les obres socials; i al final de la 
tarda, visitaré les parròquies, una darrera l’altra, celebraré allà la missa, coneixeré la gent 
del consell pastoral i me quedaré a xerrar una estona amb cada capellà. Quant de temps 
em prendrà això? Doncs encara no ho sé però suposo que durant el primer any ho podré 
aconseguir, de manera que conegui una primera aproximació de la diòcesi de Barcelona.

E: La seva primera visita a Barcelona com a arquebisbe electe va ser al Seminari 
Conciliar. Com veu la relació amb els futurs sacerdots?

Mons. Omella: Los sacerdots són los col·laboradors més directes dels bisbes i la meva 
relació amb ells ha de ser de fraternitat. No com un superior que te vigila i que busca 
on t’has equivocat. Al contrari. He de caminar amb ells i donar-los confiança. Los 
seminaristes, a més, són els futurs sacerdots, així que els he de cuidar i treballar la 
pastoral juvenil perquè ells puguin respondre si Déu los demana ser capellans. Lo meu 
treball és estar molt a prop dels joves i dels seminaristes i treballar colze amb colze 
amb els sacerdots.

E: Seguint amb els joves, són un dels pilars de l’Església del futur. Quins projectes té 
en ment per evangelitzar-los?

Mons. Omella: Dic sempre que no duc moltes coses per a fer. Jo vull caminar jun-
tament amb la gent. Barcelona, com diu lo cardenal Sistach, és un tren que va eixir 
de l’estació fa molt de temps i jo pujo al tren per anar davant, per dir per on hem de 
caminar. El pastor guia la gent en una direcció: trobar Jesucrist, la salvació, la pau, la 
fraternitat…, però alhora he de caminar amb tothom: els joves, els solters, els vells, 
els que no creuen… perquè les joies i els sofriments de la gent són les joies i els sofri-
ments de l’Església i d’un pastor. També he d’anar darrere de la gent per a recollir a 
aquells que no avancen a la mateixa velocitat, que es cansen, que es deprimeixen. He 
de recollir a tots i caminar amb tots. Aquesta és la imatge que em vol guiar en aquest 
temps de bisbe de Barcelona.
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E: Durant el seu ministeri episcopal, quina relació hi haurà amb el bisbe auxiliar i 
quin pla de treball té pensat per a ell?

Mons. Omella: Estic molt content de saber que en Sebastià és molt apreciat i estimat a 
Barcelona. Per a mi això és una gran alegria ja que som molt amics i nos coneixem d’abans 
que ell fos bisbe auxiliar de Barcelona. Estic molt content i no tinc enveja, al contrari: 
m’enorgulleix. Vull tenir amb ell una relació fraterna de bisbe, d’amistat, i per això hem 
acordat que ell vingui a viure al Palau Episcopal de manera que puguem parlar tots los dies 
i treballar los dos en la mateixa direcció. Ell m’ajudarà a conèixer més Barcelona, a aterrar, i 
jo espero transmetre-li tot lo que tinc dintre del meu cor. Però ell m’ha d’ajudar a fer aquesta 
primera entrada a Barcelona perquè això serà bo per a mi i per a la diòcesi de Barcelona. 

E: Hem parlat dels joves, dels seminaristes, del bisbe auxiliar, però quin paper juga-
ran els laics al llarg del seu pontificat?

Mons. Omella: Se diu en llatí nihil sine episcopo: no hi ha Església sense bisbe. Però 
lo bisbe no pot fer res sense els laics, religiosos i preveres. He de deixar treballar els 
seglars perquè saben molt, tenen presència a la família, a la vida pública… Ells són 
els autèntics evangelitzadors del món d’avui.

E: A Barcelona tenim el monument més visitat de tot Europa…

Mons. Omella (rient): La Sagrada Família!

E: Exacte.

Mons. Omella: Una de les primeres intencions que tinc dintre del meu cor és asseu-
re’m una tarda o tot un dia i contemplar la bellesa de la Sagrada Família. I entrar 
dins el pensament d’Antoni Gaudí. Quan m’haiga empapat de tot el que ell volia dir 
ja procuraré transmetre-ho a tothom. Però la Sagrada Família és un instrument molt 
important per a l’evangelització, per al diàleg fe-cultura.

E: Parlant de cultura, què farà el bisbe Omella per garantir-la?

Mons. Omella: L’Església sempre ha estat pionera en tots els temes culturals, siguin 
artístics o d’estudi. Jo vull potenciar aquesta cultura i promoure aquest diàleg cultu-
ra-fe perquè és molt important. La fe fa cultura i ajuda que l’home que busca a través 
de l’art o la investigació trobi la bellesa, la veritat i la bondat. Això és lo que he de 
cuidar de manera especial en un diàleg també amb lo món laic que fa cultura.
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Secretaria general
Nomenaments del Sr. Cardenal, Administrador 

Apostòlic de Barcelona

Nomenaments no parroquials:
23.12.15 - Membres del patronat de la fundació OBRA BENÈFICO-SOCIAL DEL 
NEN DÉU, per quatre anys, les següents persones:

José M. Trabal Pujadas
Sergio Rodríguez Vives
Vicenç Soriano Casanovas

In pace Christi 
Mn. Enric Enguix Morant

Va morir a l’edat de 83 anys, el dia 16 de desembre de 2015 en la pau de Crist. Era 
prevere del nostre Arquebisbat i pertanyia a la mateixa promoció que el Cardenal 
Lluís Martínez Sistach, el qual estigué en contacte amb ell durant la seva curta i greu 
malaltia. Com deia l’esquela publicada a la premsa del divendres 18 de desembre de 
2015, “el Sr. Cardenal, el Bisbe auxiliar, els preveres i diaques ho fan saber als fidels 
de l’Església perquè l’encomanin a la misericòrdia del Senyor”.

Mn. Enric Enguix Morant va néixer a Beniarjó (València) el 19 de febrer de 1932 i es 
va incardinar a la nostra Arxidiòcesi el 19 de desembre de 1958, en rebre la clerical 
tonsura. Va fer els estudis al nostre Seminari i es llicencià en Filologia a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). Va ser ordenat prevere el 17 de setembre de 1961 a 
la parròquia de santa Maria de Cornellà de Llobregat.

En una primera etapa ministerial a la nostra Arxidiòcesi va fer els següents serveis: 
vicari de la parròquia de sant Pere i sant Pau, del Prat de Llobregat (1962), vicari de la 
parròquia del Sagrat Cor de Jesús, a Barcelona (1965), vicari de la parròquia de sant 
Agustí (1968). L’any 1969 fou destinat a Sabadell, on realitzà diverses activitats i va 
tenir cura de Ciutat Badia, que actualment és un municipi independent de Sabadell. 
Treballà a les parròquies de sant Jordi, sant Antoni de Pàdua i de la Mare de Déu de la 
Mercè, de la qual fou ecònom. Fou professor de religió en diversos instituts i durant 
els anys 1981-1983 fou arxiprest de Sabadell-Sud. 
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L’any 1991 va demanar permís per exercir el ministeri sacerdotal a l’Arxidiòcesi 
de València i al cap d’un temps es va traslladar al Marroc, on s’incorporà a la 
diòcesi de Tànger, concretament a la parròquia d’Assilah, on exercí el ministeri 
presbiteral fins a la seva darrera malaltia que l’obligà a retornar a València. 

Mn. Enguix era un sacerdot molt arrelat en els ambients obrers i populars. Era 
membre i seguia l’espiritualitat sacerdotal del Pradó. Les exèquies en sufragi de 
la seva ànima es varen celebrar el dijous 17 de desembre a la parròquia de sant 
Joan Baptista de Beniarjó. Mn. Enguix sempre va mantenir contacte amb la nostra 
Arxidiòcesi, sobretot amb el grups de preveres de Santa Coloma de Gramenet, on 
residia durant les seves visites a Barcelona. Que descansi en la pau de Crist. 

Mn. Pau Caldés Claret

Va morir el dia 22 de desembre de 2015 a la Residència Sacerdotal de sant Josep Oriol, 
on visqué els darrers sis mesos de la seva vida terrenal. Tenia 98 anys, i només li faltaven 
tres dies per complir els 99. En els darrers mesos la seva salut era ja molt delicada. 

Mn. Pau va néixer a Terrassa el 25 de desembre de 1916. Fou alumne de l’Orfenat 
Santa Rosalia de Teià, on sentí la crida al sacerdoci ministerial. Ordenat sacerdot 
el 16 de març de 1946 a sant Josep de Badalona, fou vicari de sant Joan de Grà-
cia (1946), El Masnou (1946), sant Pere de Terrassa (1948), sant Miquel del Port 
(1949), rector de la Bisbal del Penedès (1954), encarregat d’Albinyana (1956), re-
gent de sant Miquel del Port (1968), que fou la gran dedicació ministerial de la seva 
vida. Entre 1957 i 1968 va estar incardinat a l’arxidiòcesi de Tarragona per causa 
de la modificació dels límits de la nostra arxidiòcesi, però després es va tornar a 
incardinar a la de Barcelona.

La missa exequial en sufragi de la seva ànima es va celebrar el dimecres dia 22 de 
desembre, a les 11 hores, a la capella de la Residència Sacerdotal i fou presidida 
pel Sr. Bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull i concelebrada amb els preveres 
residents i altres preveres companys en el ministeri i amics de Mn. Pau, com Mn. 
Antoni Oriol Vera, company del mossèn molts anys a la parròquia de sant Miquel 
del Port, i Mn. Miquel Álvarez, successor seu en aquesta parròquia, que va pro-
clamar l’evangeli. També hi varen participar els familiars del mossèn i nombrosos 
fidels, sobretot de la parròquia de sant Miquel del Port, on el mossèn va exercir el 
seu ministeri fins a la seva jubilació, fins al punt de ser anomenat com “l’avi del 
barri de la Barceloneta”. No fou una missa corpore insepulto perquè mossèn Pau 
va deixar el seu cos a la ciència.

Les lectures de la missa foren: Llibre de la Saviesa 3,1-9; Salm responsorial 22; 
Evangeli de sant Mateu 5,1-12a. A l’homilia, el Sr. Bisbe auxiliar va comentar 
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els textos bíblics llegits i va fer esment de l’exemplaritat sacerdotal de Mn. Pau 
Caldés, de qui va dir que havia viscut “una llarga vida de fidelitat i amor seguint 
l’exemple del Bon Pastor” i que “havia estat “l’exemple d’un home de fe que 
ha viscut la seva malaltia amb una profunda comunió amb Jesucrist. També va 
dir que en Mn. Caldés hi havia aquella unció sacerdotal de la qual parla el papa 
Francesc i que es manifesta en el bon olor de l’esperit de les Benaurances, que 
no són un codi de principis abstractes, sinó que són sobretot fets de vida. “Ha 
estat –va dir el Sr. Bisbe auxiliar- un sacerdot ple d’esperit de misericòrdia i hem 
d’esperar que es compleixi en ell la promesa del Salm 22: “I viuré anys i més 
anys a la presència del Senyor”. 

Mn. Joaquim Vives, company seu de la Residència Sacerdotal li va dedicar aquest 
vers que fou cantat en acabar la missa exequial, juntament amb el “Rosa d’abril”. 
“Per Nadal, a Terrassa naixeres,/ farà ara els noranta nou anys/ i quan Ell et cridà 
li digueres:/ ‘Vull seguir vostres sants viaranys’./ Déu et féu pietós –i en cant, 
mestre–/ per guiar La Bisbal, el Vendrell,/ Sant Miquel, la Socós amb mà destra,/ 
estimant, exaudint, sempre amb Ell./ Superades la lluita i la pena, /puja amunt al 
teu Déu, tot cantant./ Dóna’ns fe, dóna’ns pau a balquena,/ per a viure creient i 
estimant.”

Mn. Joan Noguera i Vila

Lliurà la seva ànima a Déu el 30 de desembre de 2015, a la Residència Sacerdo-
tal de sant Josep Oriol. Nasqué a Gallifa el 8 de gener de 1919. Estudià al nostre 
Seminari, Teologia a la Pontifícia Universitat Gregoriana i Dret canònic a Lovai-
na. Ordenat sacerdot a Roma el 1941, fou vicari de Santa Perpètua de Mogoda, 
de Castellar del Vallès, de Piera, de Vilanova i La Geltrú i de Santa Engràcia de 
Barcelona. L’any 1946 entrà al Tribunal Eclesiàstic, on ocupà diversos càrrecs i 
desenvolupà una gran labor al servei dels matrimonis i les famílies. També fou 
professor de Dret Canònic al nostre Seminari Conciliar. L’any 1966 fou nomenat 
canonge de la catedral de Barcelona. Dotat d’un gran sentit del Dret i sempre molt 
respectuós amb les persones i els seus drets, el Dr. Noguera fou un conseller molt 
escoltat pels diversos Arquebisbes de la nostra arxidiòcesi, fou Vicari general subs-
titut i membre de nombroses comissions diocesanes, membre també del Col·legi de 
Consultors i del Consell Presbiteral en diverses ocasions. 

La missa exequial va celebrar-se a la capella de la Residència Sacerdotal de Sant 
Josep Oriol el dia 1 de gener de 2016, a les 11 hores. Fou una missa concelebrada, 
presidida pel Sr. Cardenal i arquebisbe emèrit, Dr. Lluís Martínez Sistach, al qual el 
nou arquebisbe de Barcelona, Mons.Joan Josep Omella, li va demanar que la presidís, 
donada la coneixença que tenia del Dr. Joan Noguera, expert en Dret i canonge de la 
catedral. Mons. Omella va concelebrar i va fer les pregàries finals, abans d’acomiadar 
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el fèretre amb les despulles mortals del Dr. Joan Noguera, que varen rebre cristiana 
sepultura al cementiri de Sant Llorenç Savall, el seu poble natal.

A l’homilia el Sr. Cardenal va fer referència a la solemnitat de Santa Maria Mare de 
Déu, dient que “celebrem amb joia aquesta festa mariana, de la nostra Mare del cel 
que ens fa a tots més germans i membres de la família dels fills i filles de Déu. Ho fem 
amb la participació del pastor diocesà, Mons. Joan Josep Omella, que visibilitza més 
la comunitat diocesana. I ho fem acomiadant cap al cel el nostre estimat germà, el Dr. 
Joan Noguera, que el Senyor ha cridat justament aquests dies de l’octava de Nadal, la 
commemoració de la plenitud dels temps en què el Senyor complí les promeses fetes 
als nostres primers pares i oferint-nos la salvació, el viure en Déu per Déu per a tota 
l’eternitat, que és el que demanen aquesta Eucaristia per al nostre germà Joan.”

“Amb la confiança filial –va dir el Sr. Cardenal–, encomanem a la Mare del Cel, a la 
Mare de Déu i Mare nostra el nostra, el nostre estimat germà Joan, que ha esmerçat 
tota la seva llarga vida humana i sacerdotal a Déu, a l’Església i als germans. Ha estat 
sempre per a tots nosaltres, els diocesans, una icona del Bon Pastor, atent, afable, 
acollidor, respectuós de tothom, savi per a donar bons consells. El tracte que ha donat 
a les persones ha estat sempre exquisit i cordial, com a conseller i també professor de 
Dret Canònic en el Seminari en els anys del Concili Vaticà II…, recordo que era molt 
estimat per tots els que foren els seus alumnes”.

“El Dr. Noguera –afegí el Sr. Cardenal– ha servit l’Església preparant els futurs sa-
cerdots com a professor del nostre Seminari Conciliar de Barcelona; participant en 
el culte solemne de la catedral com a canonge i ajudant els matrimonis desavinguts i 
separats per trobar una possible reconciliació, o administrant el servei pastoral de la 
justícia en les causes de separació conjugal i de declaració de nul·litat de matrimoni. 
En totes les seves activitats i actuacions eclesials fou un bon servidor i acollidor dels 
germans; un home de Déu, de pregària i d’amor a l’Església.”

Comentant les paraules de Maria a les noces de Canà, “Feu tot el que Jesús us digui”, 
el Sr. Cardenal va cloure l’homilia dient: “Penso que el nostre germà Joan ha intentat 
durant tota la seva vida fer el que Jesús ens ha dit, i penso que això és el que tots volem 
fer amb l’ajut de Maria, Mare de Déu i Mare nostra. Amén.”

Amb el “Rosa d’abril”, les despulles mortals del Dr. Noguera foren acomiadades cantant els 
assistents aquesta poesia que li va dedicar el seu company de Residència, Mn. Joaquim Vives:

“Ric en seny, ple d’amor i bonesa,
has estat, per a tots, un regal,
pels alumnes, consell, saviesa,
pels fidels, un exemple cabdal.
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Has parlat amb somriure als teus llavis,
pacient has oït els germans,
has mirat, ben endins, com els savis,
has pregat per a tots com els sants.

Prop la meta has patit gran sofrença,
prô t’has dat al teu Déu, confiat.
Rep en Ell l’eternal recompensa
pel teu seny, ton amor i bondat.” 

Religiosa difunta
La Gna. Mª Agueda (Delfina) Ordóñez Santamaría de les Germanes Franciscanes 
Missioneres de la Nativitat de Ntra. Sra. (Darderes), va morir el 11 de desembre de 
2015, als 93 anys d’edat i 67 de vida religiosa. 



BAB 155 (2015) - desembre [71] 723

Organismes diocesans
Resum del programa per al present curs de les Delegacions, Secre-
tariats i Comissions (II)

Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar

A.  Objectius

—Reflexionar sobre l’espiritualitat, la misericòrdia i la responsabilitat laï-
cal en l’Església i avançar en el coneixement mutu dels moviments laïcals, 
associacions i entitats.
—Com fer-ho? 

1.  Treballant el segon objectiu del Pla Pastoral: participar de la mirada miseri-
cordiosa del Bon Pastor, en una doble vessant:
—Formació: continuar amb la proposta de preparar persones laiques per 
ser agents d’evangelització, amb un curset sobre la misericòrdia, com el 
“secret dels deu manaments” (Antoni-Olaf Sabater, Peio Sánchez, Xavier 
Morlans), i l’Escola d’Evangelització. 
—Pas a l’acció, per mitjà del projecte “Vine i veuràs” (deu equips de laics 
i laiques que els tres darrers anys han fet el curs de l’Escola de l’Evange-
lització).

2.  Impulsant el tercer objectiu del Pla Pastoral: l’atenció material i espiritual 
als pobres. 
—que l’aprofundiment en la fe i de primer anunci expliciti el compromís 
solidari, oferint també espais de reflexió a partir de l’encíclica “Laudato si” 
del papa Francesc i aprofitant d’una manera senzilla la pàgina web de la 
Delegació.

3.  Desenvolupant l’objectiu de la Delegació: Reflexionar sobre l’espiritualitat, 
la misericòrdia i la responsabilitat laïcal en l’Església i avançar en el conei-
xement mutu dels moviments laïcals, associacions i entitats. És la prioritat 
quotidiana de la Delegació: formar laics i laiques conscients de les seves 
implicacions evangelitzadores allà on es trobin, amb una actitud transfor-
madora de la societat d’acord amb els valors evangèlics. Trobada d’inici de 
curs: 30 de setembre de 2015. Reflexió sobre una espiritualitat laïcal amara-
da de misericòrdia. 3 de febrer de 2016, amb el mateix tema i 7 de maig de 
2016 en el marc de la celebració del Dia de l’Apostolat Seglar.
—Formació per a l’acompanyament en la fe de persones i grups. En conti-
nuïtat amb el que s’ha fet en cursos anteriors. Oferim una formació en tres 
anys, de cinc sessions per curs, Dates del curs: del dimecres 17 de febrer al 
24 de març.
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B.  El Consell d’Acció Catòlica, el Fòrum de les Organitzacions Catòliques 
d’Adults i el Centres Parroquials i Culturals Catòlics.

1.  El Consell d’Acció Catòlica (AC) té aquests objectius:
—reflexionar sobre la tasca del Consell, incentivar la participació dels mo-
viments,
—formar persones de cada moviment per ser animadors-consiliaris de grup.
—implicar l’AC a la vida de la diòcesi i fer créixer el moviment d’adults.
—compartir la vida dels moviments.
—participar en el Consell Pastoral Diocesà amb un representant dels mo-
viments d’adults.

2.  Fòrum de les Organitzacions Catòliques d’Adults (FOCA).

—Agrupa un centenar d’entitats diocesanes de laics i laiques de la provín-
cia eclesiàstica de Barcelona. Els objectius d’aquest curs tenen a veure amb 
el que recull el Pla Pastoral Diocesà i són els següents:
—Reflexionar sobre la incidència de la Junta en la dinamització de la vida i 
responsabilitat de les associacions.
—Dinamitzar la participació de les entitats del Fòrum en l’Escola d’Evan-
gelització, en la formació d’acompanyants en la fe i en el projecte “Vine i 
veuràs”.
—Créixer en el coneixement i l’articulació dels moviments, associacions i 
entitats que constitueixen el FOCA.
—Reflexionar sobre la responsabilitat laïcal en l’Església i en la societat.
—Participar en el Consell Pastoral Diocesà amb una representant dels mo-
viments d’Adults. 

3.  Comissió Diocesana de Centres Parroquials i Culturals Catòlics.

Els principals objectius d’aquest curs són:
—Coordinar i ajudar pastoralment els 45 centres que existeixen (13 cultu-
rals i 32 parroquials), a l’arxidiòcesi de Barcelona.
—Conèixer les problemàtiques d’identitat, sòcio-culturals o jurídiques que 
puguin sorgir per orientar-los a resoldre-les adequadament.
—Potenciar una millor articulació de les activitats dels diversos centres, 
amb especial atenció a les que són complementàries.
—Conèixer més a fons cada Centre, valorant adequadament les seves sin-
gularitats.
—Invitar a participar en les trobades anuals que convoca la Delegació, 
aquest curs seran tres: setembre, febrer i maig, per tractar sobre espirituali-
tat, misericòrdia i responsabilitat laïcal avui.
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—Aquest curs alguns Centres acolliran projeccions cinematogràfiques dins 
de la XI Mostra de Cinema Espiritual.
—A la pàgina web de la Delegació es disposa d’un espai per aconseguir 
una millor comunicació entre els Centres i una millor difusió de les seves 
activitats.
—Aquest curs es continuaran promovent les campanyes de difusió de re-
presentacions dels “Pastorets”, “Pessebres vivents” i “Passions”, i la relació 
i ajuda mútua entre els Centres. 

4.  Coordinació d’entitats de la Delegació: ajuden a reflexionar i a dinamitzar 
les tasques de la Delegació.

5.  Jornada d’Apostolat Seglar: el dissabte 7 de maig i amb una reflexió i ce-
lebració sobre el tema de l’espiritualitat, la misericòrdia i la responsabilitat 
laïcal avui. 

6.  Dia de l’AC i de l’Apostolat Seglar. Es celebra cada any al voltant de 
la Pentecosta. Volem que aquesta celebració coincideixi amb la Jornada 
d’Apostolat Seglar per millorar la participació de tots els moviments, asso-
ciacions i entitats.

7.  Pla Pastoral Diocesà: “Misericordiosos com el Bon Pastor” (2015-2016), i 
col·laboració en la seva aplicació.

8.  Comissió interdiocesana d’Apostolat Seglar: el dissabte 12 de març de 
2016, al Seminari de Barcelona, celebració de la III Jornada d’Apostolat 
Seglar de Catalunya sobre “L’espiritualitat laïcal”.

9.  Altres trobades catalanes d’Apostolat Seglar. Un nombrós grup de perso-
nes de la nostra Delegació ha participar en el Congrés Laïcat XXI a Po-
blet.

10. Trobades nacionals de les Delegacions d’Apostolat Seglar, la Delegació hi 
participà (24 i 25 d’octubre de 2015).

11. La Delegació com a tal participa i dóna suport a l’Escola d’Evangelització 
i al projecte “Vine i veuràs” del nostre Arquebisbat. Invitem a entrar a la 
pàgina web següent: www.apostolatseglarbcn.cat. I a dos blogs amb temà-
tiques específiques: un per treballar virtualment el curs d’acompanyament 
en la fe: www. acompamyament.apostolatseglarbcn.org, i l’altre per apro-
fundir i avançar en els temes de reflexió plantejats per la Delegació: www.
espiritualitat.apostolatseglarbcn.org. 

Delegació d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses

A.  Objectius generals

1.  Fer present la misericòrdia de Crist en els nostres contactes ecumènics 
(cristians) i interreligiosos.
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2.  Compartir amb els altres ministres cristians l’atenció misericordiosa de 
Crist vers els homes i dones allunyats de Déu i/o necessitats.

3.  La Delegació està treballant en un projecte d’obra social 
 juntament amb germans d’altres confessions cristianes.

B.  Activitats programades

—Gener: Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians (18-25). Cele-
bració ecumènica a la catedral de Barcelona (18 de gener). Assistència a 
diversos actes organitzats a les parròquies. Sessió de treball sobre Déu i la 
maçoneria (23 de gener).
—Febrer: reunió de delegats d’ecumenisme de Catalunya i les Illes. Troba-
da amb els representants de les confessions cristianes establertes a Barce-
lona. Trobada ecumènica amb altres confessions cristianes. Cicle de confe-
rències sobre la gihad.
—Març: Jornada de treball amb els representants de les confessions cris-
tianes establertes a Barcelona. Reunió dels delegats d’ecumenisme de la 
província eclesiàstica de Barcelona. Simposi sobre sant Gregori Palamas i 
la teologia de la gràcia increada. Pregària ecumènica.
—Abril: Cicle de conferències sobre els sagraments a l’Ortodòxia. Pregària 
ecumènica. Assistència i seguiment de la Setmana Santa i Pasqua.
—Maig: Jornada dels Delegats de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa (Publica-
cions). Sessions d’introducció a l’ecumenisme. Pregària ecumènica. 
—Juny. Reunió dels delegats d’ecumenisme de Catalunya i les Illes. Pregà-
ria ecumènica.
—Juliol: Preparació del Simposi que es realitzarà el mes d’octubre. Pregà-
ria ecumènica.
—Setembre: Celebració d’inici de curs. Cicle de conferències (evangèlics). 
Pregària ecumènica.
—Octubre: Jornades de delegats diocesans d’ecumenisme i de relacions 
interreligioses a la CEE. Pregària ecumènica.
—Novembre: Jornades de delegats diocesans d’ecumenisme i de relacions 
interreligioses de Catalunya i les Illes. Congrés interreligiós. Pregària ecu-
mènica.
—Desembre: Jornada de treball amb els representants de les confessions 
cristianes establertes a Barcelona (Programació dels curs 2017). Pregària 
ecumènica. 

B.  Activitats diàries

—La Delegació té un servei de consulta i assessorament sobre sectes que 
atén a moltes persones.
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—La Delegació fa l’acolliment, seguiment i tramitació d’admissions a l’Es-
glésia catòlica d’ortodoxos, anglicans, evangèlics…
—Assessorament en el camp ecumènic tant interconfessional com interreli-
giós a parròquies, institucions i altres bisbats.
—Assessorament sobre problemes canònics relacionats amb els catòlics 
orientals a parròquies, institucions i altres bisbats.
—Cada mes es fa una trobada de pregària entre catòlics, protestants i orto-
doxos.

Delegació Diocesana de Pastoral de la Joventut

A.  Objectius i iniciatives
—La biga mestra del curs serà: com viure la misericòrdia

1.  Estació d’Enllaç: Com viure les obres de misericòrdia?:
—Un divendres al mes a l’Estació d’Enllaç diferents grups d’adolescents i 
joves treballaran les obres de misericòrdia:
—Visita al Museu de la misericòrdia (Seminari Conciliar).
—Omple de llum el món.
—Vine al festival de la misericòrdia!
—Justícia o misericòrdia?
—Som tan diferents?
—Què podem fer per ells?
—Corre la cursa de la misericòrdia!
—Fulletó sobre “Punts de misericòrdia”: díptic sobre les obres de miseri-
còrdia i llocs de la diòcesi on es poden posar en pràctica.

2.  Café Youcat: Trobem-nos per reflexionar sobre la nostra fe:
—Avui es pot ser cristià a l’Iraq?
—La família està canviant?
—Déu o el meu cervell?
—Un papa ecologista vs les multinacionals?
—Tarot, energies, reiki, àngels? El New Age a examen.
—La fe és enemiga de la ciència? (Debat entre un científic ateu i un científic 
cristià). 
—Ser home o dona es tria? La ideologia de gènere i les seves conseqüèn-
cies.
—Tema i ponent sorpresa.

3.   Una llum a la nit: Evangelitzar és misericòrdia: una Església en sortida  
 (cinc missions nocturnes pels carrers de la ciutat):
—Una llum a la nit de Tots Sants.
—Una llum a la nit de Nadal.
—Una llum a la nit de la Quaresma.
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—Una llum a la nit de perdó i misericòrdia.
—Una llum a la nit d’estiu.
—Seguim també apostant pels SOPARS ALPHA com un bon mètode 
per apropar la fe als joves allunyats. Diverses parròquies volen promoure 
aquesta iniciativa. La Delegació n’oferirà un per a universitaris i un per a 
joves adults, amb les col·laboracions de la parròquia de santa Anna i del 
Grup de joves de santa Maria del Mar. 

4.  La misericòrdia a les escoles
—Cicle de cinema espiritual (mes de novembre).
—Trobades d’ESO: uns 1500 joves vénen un matí a Santa Anna per viure 
una experiència de fe.
—8 dies dormint al carrer, l’experiència de Jaume Vives, jove periodista.
—Quina és la Play-list del cel?
—Es pot ser feliç en l’adversitat?
—Pedres que parlen? (Ginkama espiritual per la Sagrada Família).

5.  Vetlles de misericòrdia: Demanar i viure la misericòrdia de Déu.
—Un dijous al mes ens trobarem a l’Església de sant Josep Oriol per pregar 
amb les Vetlles de misericòrdia.
—Vetlla de la Immaculada: Benaurats els misericordiosos.
—També el grup Light4tou ens oferirà una sèrie de concerts per lloar Déu 
amb el cant i la música.
—Es farà una sèrie d’Escoles d’animadors.
—Es publicaran les primeres 25 fitxes Youcat (Editorial Claret)–
—Es participarà a la Trobada Europea de Joves de Taizé a València (28 de 
desembre a l’1 de gener). 

6.  Anem a la JMJ de Cracòvia
—El plat fort del curs és la JMJ de Cracòvia que des del SIJ estem prepa-
rant. Del 24 al 27 de juliol farem una ruta per llocs emblemàtics de la fe 
i de la història de Polònia i després ens incorporarem als actes de la JMJ 
a Cracòvia fins al 31 de juliol. (Per més detalls i les dades i hores de cada 
activitat: www.delejovebcn.org).

Delegació Diocesana de Pastoral de la Salut

A Objectius

—Aquesta Delegació promou la pastoral dels malalts en dos àmbits: els ser-
veis religiosos als hospitals, centres sòcio-sanitaris i moviments de malalts, 
i impulsant aquesta pastoral en els arxiprestats i les parròquies.
—Treballar d’acord amb el Pla Pastoral de la nostra diòcesi i amb el lema 
que ens dóna la CEE: “Maria, icona de l’acompanyament i de la confiança”.
—Un dels objectius prioritaris d’aquest curs és donar una formació adequa-
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da a les necessitats de cada arxiprestat i de cada parròquia i fer-nos presents 
a qui ho demani.
—També l’ atenció integral a les persones en residències assistides de gent 
gran i de persones amb discapacitats.
—La Delegació té per missió l’evangelització en el món de la salut i també 
fer explícit l’Evangeli als malalts i a les seves famílies.

B. Activitats

1.  Trobades monogràfiques de formació, 16 de febrer de 2016: “Virtuts cristia-
nes-moral fonamental”, pel P. Domènec Valls, SDB. 15 de març de 2016: “Eu-
tanàsia i testament vital”, per Mn. Joan M. Bajo, delegat de Pastoral de la Salut 
de Tortosa i coordinador del SIPS. 24 de maig de 2016, sessió de cinefòrum.

2.  PROSAC (Professionals Sanitaris Cristians). Trobades de formació mensu-
als per a infermeres i personal del món sanitari.

3.  Jornada Catalana al Seminari Conciliar de Barcelona, amb persones de totes les 
diòcesis catalanes. Intervencions de la Gna. Claustre Soler, sobre la teologia del 
servei en Maria, i el P. Teótimo González, responsable del Santuari de Lourdes.

4.  Trobada Diocesana a l’Hospital de sant Rafael: el 23 de gener de 2016, 
dirigida a persones del món sanitari, sobre el tema d’enguany.

5.  Celebració del Dia del Malalt, 11 de febrer de 2016 i celebració de la Pas-
qua del Malalt el VI diumenge de Pasqua.

6.  Trobada dels agents de pastoral dels serveis religiosos, 10 de desembre de 
2015. La delegada va convidar un sacerdot de cada hospital. Dimarts 16 
d’abril de 2016 (SARC). Dijous 26 de maig de 2016. Finalitat: aprofundir 
avui en les realitats de la societat: la pobresa i la falta de recursos. Actitud 
d’escolta i acompanyament en el procés d’envelliment i malaltia. El malalt 
i l’entorn familiar. Corresponsabilitat entre el Servei Religiós d’Hospitals i 
la Comissió de Parròquies de Pastoral de la Salut. Destinataris: els malalts i 
les seves famílies, la comunitat cristiana i els equips parroquials de Pastoral 
de la Salut, el personal sanitari en general, les congregacions religioses sa-
nitàries, els voluntaris i voluntàries i els grups/associacions de voluntariat.

Delegació Diocesana de Pastoral Obrera

A Objectius

—L’any passat vàrem centrar la reflexió en la precarietat laboral. Enguany 
volem aprofundir en la resposta a aquesta realitat des de la proposta del 
“treball decent”. Una proposta llançada per la OIT i recollida per la Confe-
deració Sindical Internacional, la Doctrina Social de l’Església i el Movi-
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ment Mundial de Treballadors Cristians.
—L’orientació del nostre treball la marca el document “La pastoral obrera 
de tota l’Església” (POTE), que ens convida a portar la Bona Nova al món 
obrer.
—Enguany també volem fer present l’Any de la Misericòrdia, així com el 
Pla Pastoral Diocesà “Misericordiosos com el Bon Pastor. Volem accentuar 
una acció en cadascun dels objectius: 1) Acollir amb misericòrdia els qui 
pateixen la precarietat vital per causa de la precarietat laboral o l’atur; 2) 
Encaminar els laics cristians a estar presents en les realitats de la societat, 
per realitzar la seva vocació específica cristiana i transformar les estructures 
de la societat amb els valors de l’Evangeli i la caritat política; 3) Sensibi-
litzar sobre les causes injustes d’aquestes situacions i treballar perquè la 
misericòrdia inclogui la justícia.

B Activitats

1.  La pastoral obrera en la vida i la missió de l’Església:
—Participar activament en el CPD.
—Compartir amb el nostre bisbe la nostra realitat i preocupacions (trobada 
abans de l’1 de maig).
—Presentació del document POTE a algunes comunitats i arxiprestats de la 
diòcesi, en concret a l’arxiprestat de Nou Barris.
Tenir present el segon objectiu del PPD, “Participar de la mirada misericor-
diosa del Bon Pastor”, descobrint-ho en el que fem i fer-ne difusió.

2.  La pastoral obrera en la societat:
—Continuar participant en la plataforma per una ILP per la Renda Garan-
tida Ciutadana.
—Potenciar la nostra relació amb la Delegació Diocesana de Pastoral So-
cial.
—Sumar-nos a la campanya amb motiu de la Jornada en Defensa del Tre-
ball Decent (7 d’octubre).
—Relació amb altres entitats de caire polític, sindical i social.
—Organitzar la celebració diocesana del 8 de març i del 1er de maig.
—Donar a conèixer el testimoni de militants dels nostres moviments com 
un compromís de pastoral obrera.

3.  La pastoral obrera i la formació de militants obrers/es i cristians/es:
—Treballar en el si del Moviment per avançar en la consciència de ser 
Pastoral Obrera.
—Participar en la Jornada d’estudi organitzada pel Secretariat Interdiocesà 
de Pastoral Obrera de Catalunya.
—Presentar i impulsar el Pla de Formació.
—Elaborar i difondre els fulls informatius de la POB. 
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—Realitzar la Trobada dels Equips parroquials de Pastoral Obrera (EPPO).
—Fer difusió del document POTE a través de la web de l’ACO.
—Elaborar un tríptic de presentació de la Pastoral Obrera.

4.  L’extensió de la Pastoral Obrera:
—Oferir a l’arxiprestat de Nou Barris el curset sobre la POTE.
—Acompanyar els primers passos de l’EPO de sant Adrià del Besòs.
—Fer-nos presents a l’arxiprestat de Cornellà amb motiu del primer de 
maig.
—Promoure la presència als mitjans de comunicació.
—Elaborar un tríptic de presentació de la Pastoral Obrera.

5. Calendari
Durant tots els mesos del curs es segueix un calendari —que està detallat en 
l’informe de la Delegació— en el que destaquen les reunions de:
—La Coordinadora de Pastoral Obrera de Barcelona,
—del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya,
—del Col·lectiu de Capellans Obrers,
—de les Religioses i Religiosos en barris obrers i populars,
—de les Jornades dedicades al món del treball i al món obrer, entre altres.

Delegació Diocesana del Patrimoni Cultural

A  Objectius

—Aquesta Delegació té com a finalitat la supervisió de la conservació i pro-
moció del llegat que les diferents institucions de l’arxidiòcesi de Barcelona 
han rebut al llarg dels segles.
—La primera tasca i més immediata és l’assessorament a les parròquies i 
a altres institucions d’Església sobre la conservació i gestió del patrimoni 
cultural. L’objectiu principal per als propers anys és promoure la realització 
de plans directors per a tots els edificis amb valor històric o artístic.

B Activitats

1.  En col·laboració amb el Departament de Béns Immobles de la Delegació 
d’Economia se supervisen les obres realitzades en edificis amb valor his-
tòric o artístic, aportant criteris per a l’elaboració i execució dels projectes 
d’intervenció.

2.  Per encàrrec de la mateixa Delegació d’Economia, i seguint les directrius 
de la Santa Seu i els Acords amb l’Estat espanyol, estem realitzant l’inven-
tari de béns culturals de l’arxidiòcesi, segons el pressupost aprovat i pro-
veït per aquesta Delegació. Es prioritzen les parròquies on es fa la Visita 
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Pastoral i els centres amb més obres conservades.
3.  Des de l’any 2005, l’actual sots-delegat té l’encàrrec del Sr. Arquebisbe de 

supervisar les tasques de restauració i manteniment del Palau Episcopal. 
La major part del Pla directori ja s’ha executat i durant el curs 2015-2016 
només s’haurà de continuar amb l’adequació d’alguns espais (sobretot 
l’entrada pel c/ del Bisbe i la reparació de les teulades del c/ Montjuïc del 
Bisbe).

4.  Seguint les directrius de la Santa Seu s’està procedint a la còpia mitjançant 
digitalizació dels registres sagramentals dels arxius parroquials. La darrera 
còpia es va fer fa uns 10-15 anys, i s’estan fent les còpies dels registres 
que faltaven per microfilmar, prioritzant els de les parròquies on es fa Vi-
sita Pastoral. Aprofitant la visita que es fa per procedir a la digitalització, 
elaborem també l’inventari dels arxius parroquials i un escombrat fotogrà-
fic dels edificis per documentar l’estat d’aquests i els seus continguts.

5.  Aquesta Delegació manté relació amb diverses institucions acadèmiques 
i de recerca. Durant aquest curs hi ha previstes col·laboracions amb la 
Facultat Antoni Gaudí (Ateneu Sant Pacià), amb Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb la Universitat de Barcelona, amb la Universitat Politèc-
nica de Catalunya i amb el Centre de Restauració de Béns Mobles de la 
Generalitat de Catalunya. També hi ha un notable nombre d’investigadors 
que ens assessoren sobre edificis i obres de valor històric o artístic de les 
diòcesis que duen a terme recerques sobre els nostres béns culturals i als 
quals donem suport i orientació.

6.  La relació amb les altres diòcesis amb seu a Catalunya té lloc a través 
del Secretariat Interdiocesà per a la Conservació i Promoció de l’Art Sa-
cre (SICPAS) amb reunions periòdiques i sessions d’estudi. De manera 
equivalent, la Delegació es coordina amb la CEE a través de la Comissió 
Episcopal per al Patrimoni Cultural, que organitza anualment jornades de 
formació i trobades de delegats.

Delegació de pastoral familiar: carta del delegat sobre el Dia de la 
Família.

Barcelona, desembre de 2015

Benvolgut Mn.

El proper diumenge, dia 27 de desembre, se celebra el “Dia de la Família”. Com és 
costum a la nostra diòcesi, aquesta festivitat es celebra a la Basílica de la Sagrada 
Família. El Sr. Cardenal, Administrador Apostòlic de la Diòcesi de Barcelona, invita 
a participar, de manera especial, a les famílies, a aquesta celebració.
La Delegació de Pastoral Familiar us ofereix uns materials per a sensibilitzar la co-
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munitat cristiana sobre el dia de la Família, que enguany té per lema: “Família, casal 
de misericòrdia”. La misericòrdia, motiu de l’Any Sant que acaba de començar, segur 
que pot trobar molts moments i situacions per a ser exercida i viscuda a l’interior de 
la llar, en la vida de la família.

La Subcomissió Episcopal per a la Pastoral de la Família i de la Vida, de la Conferen-
cia Episcopal Española, ha publicat, també per aquest dia, una nota que us fem arribar 
per a què la doneu a conèixer entre els vostres feligresos.

Durant la celebració de l’eucaristia de la Basílica de la Sagrada Família, és costum 
que els matrimonis que celebren vint-i-cinc, cinquanta, seixanta o més anys de vida 
conjugal, reafirmin la seva promesa d’amor. Si en la vostra comunitat hi ha matrimo-
nis que aquest any celebren tals aniversaris, i que volguessin reviure el compromís de 
vida i amor que va unir les seves vides per sempre, us preguem ens comuniqueu el seu 
nom i adreça per tal de poder-los reservar lloc preferencial a l’interior de la Basílica.

Aprofito l’oportunitat per desitjar-vos a vosaltres, i a totes les famílies de la vostra 
comunitat, un Nadal ple de benediccions i un millor any 2016.
Vostre affm.

Mn. Manuel Claret
Delegat Diocesà

Nota informativa

Celebració de l’Eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família
amb motiu del Dia de la Família
La família, casal de misericòrdia

 
Diumenge, 27 de desembre de 2015, 17 h.

Eucaristia presidida per l’Excm. i Rvdm. Sr. Juan José Omella 
Arquebisbe Metropolità de Barcelona

Invitacions per accedir a la Basílica de la Sagrada Família 
i participar en l’eucaristia 

Per poder assistir a la celebració de l’eucaristia que tindrà lloc a la Basílica de la Sa-
grada Família amb motiu del Dia de la Família, és imprescindible la presentació d’una 
invitació gratuïta, sense la qual no es podrà accedir al temple, atès que l’aforament 
és limitat per les exigències establertes per les normes de seguretat. Les invitacions es 
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lliuraran a la sala de visites de l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer 
Diputació, 231, fins a completar l’aforament de la Basílica, dins els dies i horaris 
següents:

 de dilluns 21 de desembre al dimecres 23 de desembre de 2015
 matí: de 10 a 14 hores
 tarda: de 16 a 20 hores

AVÍS IMPORTANT per als preveres i diaques que vulguin concelebrar:
 
Els preveres i diaques que vulguin concelebrar hauran de recollir la invitació per a 
concelebrant també al mateix Seminari Conciliar en els dies i horaris indicats abans. 
Cal dur alba i estola blanca. 
Hauran d’accedir al Temple per la façana de la Passió. 
Es prega ser a la Basílica no més tard de les 16,45 hores.
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Crònica
IV Simposi Internacional sobre el Vaticà II, organitzat per la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya

L’Església del diàleg i del servei

Barcelona, desembre de 2015. Els dies 2 i 3 de desembre s’ha celebrat a l’Ateneu Uni-
versitari Sant Pacià el quart i darrer Simposi Internacional sobre el Concili Vaticà II, 
organitzat per la Facultat de Teologia de Catalunya, juntament amb l’Arquebisbat de 
Barcelona i la col·laboració de les Facultats de Filosofia i Antoni Gaudí, que enguany 
ha estat centrat en l’obra de la Constitució pastoral Gaudium et spes. Precisament, 
dilluns 7 de desembre es compliran cinquanta anys de la seva aprovació. El Concili, 
per mitjà d’aquesta Constitució, va voler presentar una Església de diàleg i de servei. 
D’aquí el títol d’aquest quart simposi: L’Església del diàleg i del servei.

El primer dia del Simposi, dimecres 2, al matí, es van desenvolupar dues ponències 
que tenien un caràcter previ i que volien mostrar el fonament d’una Església de diàleg 
i de servei. La primera va anar a càrrec de Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de 
Llobregat, que va incidir com el diàleg el trobem ja en el misteri trinitari de Déu que 
se’ns ha mostrat al llarg de tota la història com a diàleg, com a trobada i presència. 
La religió cristiana parteix d’aquest preàmbul: La Paraula que és Déu, s’ha fet visible 
audible i tangible en el misteri de Jesucrist. Aquest és el diàleg de Déu cap a nosaltres, 
que ha de ser el model del diàleg eclesial, com afirmava el papa Pau VI en la seva 
encíclica sobre el diàleg eclesial, Ecclesiam suam (1964). La segona ponència, del 
Dr. Emili Marlès, vicedegà de la Facultat de Teologia, va versar sobre la concreció 
d’aquest diàleg en la mateixa visió lineal de la història que va de la creació del món 
fins a la nova creació en Jesucrist, tot incidint en les aportacions de la ciència actual 
en relació als orígens i al final del cosmos.

Les ponències del dimecres a la tarda van aterrar a la realitat concreta de l’Església en 
el món. En el ric filó de Gaudium et spes, el Dr. Joan Planellas, degà de la Facultat de 
Teologia, va recuperar el concepte d’una Església pobra i per als pobres, amb tot un 
estudi que anava de l’aportació fonamental del Concili Vaticà II, passant pel magisteri 
del beat Pau VI i acabant amb les aportacions del papa Francesc que és qui ha recupe-
rat el concepte «Església dels pobres». La pobresa és un camí, que no és altre que el 
mateix de Crist. Tot seguit, el Dr. Gaspar Mora, professor de moral de la Facultat de 
Teologia, va incidir en la necessària inculturació del cristianisme en el pluralisme de 
les cultures, tot superant el simple europeocentrisme. Finalment, el Dr. Miguel García 
Baró, professor de filosofia a la Universitat de Comillas (Madrid) va desenvolupar 
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una densa exposició sobre l’experiència existencial de la recerca de la veritat com a 
distintiu de la dignitat humana.

Dijous 3 de desembre els participants es van endinsar en la segona part de la Constitu-
ció pastoral Gaudium et spes, focalitzant l’atenció en tres aspectes: la pau, l’economia 
i la política. En la primera ponència, el Dr. Eduard Ibáñez, president de la Comissió 
de Justícia i Pau de Barcelona, va argumentar sobre el tema de la pau en el Concili 
Vaticà II i en el Magisteri eclesial recent. Tot seguit va assenyalar alguns punts forts 
per a la promoció de la pau en els nostres dies, tot insistint en la necessitat d’una au-
toritat política mundial. En la segona ponència, el professor Alfredo Pastor, professor 
emèrit d’economia (IESE Business School), va reflexionar sobre la conveniència de 
crear una economia que sigui equitativa i que tingui l’ésser humà en el seu centre. 
En la seva explicació, va establir una dialèctica entre els pensadors econòmics Adam 
Smith i Antonio Genovesi. Finalment, en la tercera ponència el sots-secretari del Mi-
nisteri d’Afers Estrangers de la República Italiana, el Dr. Mario Giro, un home que ha 
participat en moltes mediacions a l’Àfrica, com a membre de la Comunitat de Sant’ 
Egidio, va oferir una visió global i profunda de molts problemes actuals, com són la 
convivència de diferents cultures a nivell nacional i entre els països. Segons ell, la clau 
de solució dels problemes socials és el fet de començar per les perifèries, donat que 
aquestes ofereixen les perspectives per a comprendre els problemes socials i polítics 
més greus.

La darrera sessió del simposi va tenir lloc la tarda del dijous amb tres ponències. La 
primera, sobre la cultura en un món global, a càrrec del Dr. Francesc Torralba, pro-
fessor de les facultats de filosofia i teologia. En el seu discurs, van esdevenir signifi-
catives les antinòmies ja assenyalades en el document conciliar de Gaudium et spes, 
núm. 56, i que en els moments actuals, després de mig segle, esdevenen més vives que 
mai. Seguidament, l’altra ponència, a càrrec del P. Francesc Riu, va versar sobre la 
família i l’educació, en els cinquanta anys de la declaració conciliar sobre l’Educació 
cristiana. Va constatar el canvi que ha tingut lloc tant en la família com en la mateixa 
educació, tot assenyalant els reptes en aquest camp que, tot i la seva complexitat, no 
ens han de fer caure en el pessimisme. Finalment, la ponència de cloenda de la tarda 
va anar a càrrec de Mons. Dario E. Viganò, director del centre de Televisió Vaticana i 
prefecte del Secretariat de Comunicacions del Vaticà. La seva esplèndida dissertació 
es va centrar en els mitjans de comunicació i de com l’Església ha passat d’una visió 
comunicativa merament instrumental, pròpia de fa cinquanta anys, a una comunicació 
de proximitat, pròpia del papa Francesc.

Amb aquest Simposi Internacional es tanca el cicle de quatre que s’han anat celebrant 
des de 2012 a la Facultat de Teologia de Catalunya, per tal de commemorar l’esde-
veniment conciliar. El 2012 es complia el cinquantè aniversari del Vaticà II i el 8 de 
desembre d’enguany es compliran 50 anys del seu acabament. D’aquí l’Any de la Mi-
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sericòrdia, que comença precisament aquest dia i que, entre altres coses, vol mostrar 
el valor permanent de l’esdeveniment conciliar per a l’Església d’avui.

Els simposis organitzats per la FTC durant aquests quatre anys no s’han limitat a 
recordar el que va dir el Concili, sinó que han intentat analitzar el postconcili, tot 
inserint l’obra conciliar en el present de l’Església. Sobretot s’han presentat les quatre 
grans Constitucions Conciliars i la seva incidència per a l’Església actual. Si se sumen 
les nou ponències del simposi d’enguany, hauran estat un total de 36, al llarg d’aquests 
quatre anys, que es van publicant a la Revista Catalana de Teologia. Les dues primeres 
ja estan publicades i la de 2014 sortirà en el proper número.

Obertura de l’Any Sant de la Misericòrdia a l’arxidiòcesi

El diumenge tercer d’Advent, 13 de desembre de 2015, al matí va tenir lloc a la 
catedral l’acte de l’obertura de l’Any Sant de la Misericòrdia, en una cerimònia que 
presidí el cardenal Lluís Martínez Sistach, acompanyat dels membres del Capítol de 
la catedral, d’altres preveres, diaques i amb l’ assistència de religiosos i religioses, i 
molts fidels laics.

D’acord amb les disposicions donades per la Santa Seu, la celebració es va iniciar a la 
propera església de Sant Sever, convertida en aquesta circumstància en l’església on 
es va fer la statio fora de la catedral. Allí, el Sr. Cardenal saludà el poble reunit, l’invi-
tà a lloar Déu amb unes invocacions i li dirigí aquesta exhortació: “Estimats germans 
i germanes: amb els ulls fixos en Jesús i en el seu rostre misericordiós, el Sant Pare, 
en la solemnitat de la Verge Maria, la tota santa, ha obert el Jubileu extraordinari que 
obre per a tots nosaltres i per a tota la humanitat la porta de la misericòrdia de Déu. En 
comunió amb l’Església universal, aquesta celebració inaugura solemnement l’Any 
Sant per a la nostra Església diocesana, preludi d’una profunda experiència de gràcia 
i de reconciliació. Escoltem amb joia l’Evangeli de la misericòrdia, que Crist Senyor, 
anyell de Déu que lleva el pecat del món, sempre fa ressonar enmig dels homes, con-
vidant-nos a alegrar-nos pel seu amor anunciat incansablement a tota creatura.”

Acabada aquesta exhortació, el Cardenal va dir la següent oració: “Oh Déu, de qui 
prové la llibertat veritable, vós voleu que tots els homes siguin un sol poble lliure de 
qualsevol esclavitud, concediu als vostres fidels un temps de misericòrdia i de perdó, 
feu que l’Església, sigui cada dia més lliure per aparèixer al món amb claredat com 
el sagrament universal de salvació i manifesti i realitzi el misteri de l’amor a tots els 
homes. Per nostre Senyor Jesucrist.”

Va seguir la proclamació de l’Evangeli, feta per un diaca, de Lluc 15, 1-7, que diu que 
al cel hi haurà una gran alegria per un sol pecador convertit. Després d’uns moments 
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de silenci, un lector va llegir el començament de la butlla d’indicció del Jubileu ex-
traordinari, concretament els nn. 1-3 de Misericordiae vultus. Al final de la lectura, 
un diaca va dir. “Germans i germanes, caminem en nom de Crist: ell és el camí que 
ens porta en l’any de gràcia i de misericòrdia”. Tot seguit s’inicià la processó cap a la 
propera catedral, presidits tots per la creu processional i per un diaca que portava el 
llibre dels Evangelis, al que seguien el Cardenal, els sacerdots, els altres ministres i els 
fidels. Durant la processó es varen cantar aquestes antífones “Senyor, cantaré tota la 
vida els vostres favors. D’una generació a l’altra anunciaré la vostra fidelitat; Feliços 
els compassius: Déu els compadirà; El Senyor és bo per a tothom, estima entranyable-
ment tot el que ell ha creat”. Seguidament es varen cants els salms 86 i 25.

Entrada a la catedral i memòria del baptisme

Arribats a la porta principal de la catedral, tothom s’aturà i el Cardenal proclamá: “Obreu 
les portes dels justos, entrarem a donar gràcies al Senyor”. Mentre s’obria la porta de la 
façana principal de la catedral –que serà la “Porta santa” jubilar- el Cardenal continuà 
dient: “Aquesta és la porta del Senyor: per ella entrem per obtenir misericòrdia i perdó.” 
I es cantà l’antífona que diu: “Jo sóc la porta, diu el Senyor, els qui entrin passant per mi, 
se salvaran de tot perill, podran entrar i sortir lliurement, i trobaran pasturatges”.

La processó va continuar el seu camí cap a l’altar, però ara portant el Sr. Cardenal 
el llibre dels Evangelis –signe de la responsabilitat en l’evangelització– i arribats a 
l’altar es va treure la capa pluvial que portava i es va posar la casulla, per iniciar la 
celebració de l’eucaristia.

L’acte penitencial propi de tota celebració de la missa es va convertir en una especial 
memòria del baptisme, introduïda per aquestes paraules del Sr. Cardenal: “Estimats 
germans i germanes, supliquem al Senyor que beneeixi aquesta aigua amb la qual 
serem aspergits en memòria del nostre baptisme. És una invocació de misericòrdia i 
salvació en virtut de la resurrecció de Jesucrist” 

Després d’uns moments de pregària silenciosa, el Cardenal va resar aquesta oració: 
“Senyor, Déu totpoderós, font i origen de la vida, beneïu aquesta aigua per la qual 
implorem el perdó dels nostres pecats, i l’ajuda de la vostra gràcia contra totes les 
malalties i els paranys del maligne. Feu, Senyor, que per la vostra misericòrdia, tin-
guem sempre l’aigua viva de la salvació, puguem acostar-nos a vós amb ànima pura i 
vencem tots els perills de l’ànima i del cos. Per Crist, Senyor nostre.”

Eucaristia i comiat final

El Sr. Cardenal va procedir a l’aspersió mentre es cantava unes antífones adients. Tor-
nat a la càtedra, va pregar dient: “Que Déu Totpoderós ens purifiqui del pecat i, per la 
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celebració d’aquesta eucaristia, ens faci dignes de participar a la taula del seu Regne 
pels segles dels segles”.

Després va resar l’oració col·lecta del tercer diumenge d’Advent i la missa continuà 
com de costum, en la qual el Cardenal va pronunciar l’homilia. Al final, el Cardenal 
va dir: “El nostre pensament es dirigeix ara a la Mare de la Misericòrdia. La dolçor de 
la seva mirada ens acompanyi en aquest Any Sant, perquè tothom pugui redescobrir la 
joia de la tendresa de Déu”. Seguidament l’assemblea invocà Maria amb el cant de la 
Salve Regina, a la que seguí la benedicció solemne per al temps d’Advent. 

Eucaristia d’acció de gràcies pel ministeri episcopal a Barcelona 
del Sr. Cardenal Dr. Lluís Martínez Sistach

El diumenge 13 de desembre, tercer diumenge d’Advent, a les 17 hores, a la basílica 
de la Sagrada Família, es va celebrar l’eucaristia d’acció de gràcies pel ministeri epis-
copal a Barcelona del Sr. Cardenal Dr. Lluís Martínez Sistach. Amb ell varen presidir 
la celebració el Sr. Bisbe Auxiliar, Mons. Sebastiàs Taltavull; l’Abat de Montserrat, P. 
Josep M. Soler, i 200 preveres, entre els quals hi havia el Vicari Judicial, els Vicaris 
Episcopals, els Delegats diocesans, els membres del Consell Presbiteral, els arxipres-
tos i molts membres del clergat diocesà i de les ordes i congregacions religioses. Hi 
varen participar tretze diaques, dos dels quals, Mn. Ramon Ollé i Mn. Aureli Ortín, 
varen assistir al Sr. Cardenal durant la missa.

Assistiren a la celebració les següents autoritats: Artur Mas, president de la Generali-
tat de Catalunya; Neus Munté, vicepresidenta de la Generalitat; Jordi Jané, conseller 
d’Interior; Germà Gordó, conseller de Justícia, Meritxell Borràs, consellera de Gover-
nació; Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació; Enric Vendrell, director d’Afers 
Religiosos; Xavier Trias, president del Grup Municipal de CiU; Ricard Álvarez Espe-
jo, inspector general de l’Exèrcit; Joan Carles Fontanals, Comandant Naval; Núria de 
Gispert, ex presidenta del Parlament de Catalunya, i Albert Batlle,

 Director general de la Policia de Catalunya. Més de tres mil persones varen omplir la 
basílica. Es va procurar que tots els estaments de l’arxidiòcesi estiguessin representats 
en els diversos moments de la celebració.

En els moments previs a la celebració va anar sortint a les pantalles un recull foto-
gràfic de la vida ministerial del Cardenal durant els gairebé dotze anys que ha estat 
Arquebisbe de Barcelona.

Les lectures foren les del tercer diumenge d’Advent. La primera, en català, fou procla-
mada pel Sr. Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana; la segona, en castellà, 
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per la Sra. Maria José Martínez Lapeña, delegada de Pastoral de la Salut. L’evangeli fou 
proclamat pel diaca Mn. Ramon Ollé, delegat diocesà per als mitjans de comunicació. 

L’homilia del Sr. Cardenal es publica a la secció del Prelat, en aquest mateix número 
del Butlletí diocesà

La pregària dels fidels fou llegida per la Sra. Carme Hernández, de la Delegació de 
Mitjans de Comunicació Social, i el Sr. Josep M. Riera, arquitecte, membre de la De-
legació Diocesana d’Economia.

En el moment de la presentació de les ofrenes, diverses persones varen posar en mans 
del Sr. Cardenal, el pa, el vi i l’aigua de la celebració i sis ciris, un per cada una de les 
Zones pastorals de l’arxidiòcesi. En aquesta ofrena estaven representades les famílies, 
els infants i els joves, els ancians i els religiosos i religioses, tant de vida activa com 
contemplativa.

En aquell moment es va fer una col·lecta i el Vicari episcopal i delegat episcopal a Cà-
ritas, Mn. Salvador Bacardit, va anunciar que la col·lecta aniria destinada a ajudar els 
joves que estan a l’atur. Es traca d’un programa especial de Càritas Diocesana destinat 
a aquest col·lectiu, que va iniciar el Sr. Cardenal amb motiu de les seves noces d’or 
sacerdotals, l’any 2011, encàrrec en el qual Càritas està treballant des d’aleshores.

Paraules del Sr. Bisbe Auxiliar

Després de l’oració de postcomunió, el Sr. Bisbe Auxiliar pronuncià les següents paraules:

Molt estimat Sr. Cardenal Lluís,

1.- Em plau dirigir-li aquestes paraules en nom de tot el Poble de Déu que peregrina a 
Barcelona i de tantes persones de bona voluntat que l’estimem, i fer-ho especialment 
avui, quan junts en l’Eucaristia donem gràcies a Déu pels anys de dedicació a la nos-
tra Església de Barcelona i a les altres Esglésies de Catalunya que també ha servit, la 
diòcesi de Tortosa i la Seu Primada de Tarragona.

2.- No volem de cap manera que aquest sigui un moment de comiat, no és aquest un 
adéu per sempre. Sabem que continuarà entre nosaltres compartint casa i viure diari 
amb els germans capellans de la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol, al barri 
de Les Corts i, també ho sabem bé, amb la voluntat de seguir-nos ajudant en tot allò 
que el necessitem, com en diferents ocasions vostè mateix ha manifestat. 

3.- A més de l’acolliment i tracte amb els preveres, els germans i germanes de vida 
consagrada i diocesans, els laics i laiques cristians, agraeixo al Senyor que també a 
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mi em vagi acollir com a bisbe auxiliar per a compartir la mateixa missió apostòlica 
al servei del nostre poble. El meu agraïment per tot el que he aprés caminant als seu 
costat, per les hores de treball en el Consell episcopal i altres organismes diocesans. 
Sempre he valorat –i ho he dit en més d’una ocasió– la seva fidelitat al Concili Vaticà 
II, i l’estimació a l’Església i al poble de Catalunya, experiències de vida que en un 
cristià no poden anar mai separades, ja que és amb aquest esperit d’encarnació que 
fa present Jesús, l’Evangeli i la fraternitat eclesial en el cor de la realitat humana més 
propera. 

4.- Aquests quasi dotze anys han estat pastoralment intensos i espiritualment fecunds. 
Els hem viscut al ritme de tres Plans pastorals i un quart en marxa, Plans que han 
marcat entre nosaltres un itinerari evangelitzador, assumit i treballat en el cor de les 
comunitats parroquials, arxiprestats i tants altres organismes eclesials. El seu caminar 
l’hem anat verificant constantment, primer, veient com es treballa a cada lloc, ani-
mats pel guiatge dels pastors i tots els agents de pastoral. [Es pot dir que hem intentat 
caminar junts, en actitud sinodal, animats per l’Esperit del Senyor. El títol donat a 
cada Pla pastoral ens fa veure l’itinerari recorregut: “Enviats per donar fruit” (2006-
2009) “Anuncieu a tothom l’Evangeli” (2009-2011), “Feu tot el que Jesús us digui” 
(2011-2015) i el preparat per enguany “Sigueu misericordiosos” dedicat al Jubileu 
extraordinari de l’Any de la Misericòrdia]. Els Plans pastorals mostren la preocupa-
ció evangelitzadora de cada moment i proposen un full de ruta que ha de passar a la 
vida real, allà on l’Evangeli s’ha d’encarnar i ens ha d’implicar a tots, sentint-nos més 
corresponsables que col·laboradors i afavorint la majoria d’edat del laïcat. 

5.- El seu guiatge com a pastor acompanyat sempre pel treball discret i silenciós de 
tantes i tantes persones escampades a totes les perifèries de la nostra arxidiòcesi ha 
estat condicionat quasi bé tot el temps del seu pontificat a Barcelona pel fenomen ad-
vers d’una crisi econòmica que encara continua amb vehemència, [i que es mani-
festa en l’atur, les desigualtats socials creixents, la manca d’oportunitats que impedeix 
el reconeixement de la dignitat humana a l’hora d’exercir els drets més elementals, i 
molt més]. Però sobretot, aquesta situació és especialment greu per als joves. La veu 
de l’Església a través de Caritas s’ha fet sentir constantment i amb força fent-se creï-
ble. A tot això, vostè ho ha impulsat i li hem d’agrair que no sols hi hagi estat sempre 
molt sensible, manifestant-ho en infinitat d’ocasions, sinó perquè ha fet gestos tant 
significatius com demanar a les autoritats i a la consciència de tots un “pacte d’Estat” 
per a fer front a la greu situació de tanta gent sense feina. Més encara, en ocasió del 
seu 50è aniversari d’ordenació sacerdotal i no acceptant regals personals, la iniciativa 
de crear el “Fons d’ajuda als joves a l’atur”, gest solidari que segueix vigent i que 
avui mateix ens n’hem fet ressò amb la col·lecta durant l’ofertori. 

6.- En aquest mateix ordre de coses, tant a la nostra Caritas diocesana, com a les 
Assemblees de Caritas Catalunya, que vostè ha presidit durant aquests anys, li hem 
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de reconèixer també amb agraïment, la manera com ha contribuït a un treball ben 
coordinat i que fos cara visible d’una Església samaritana, un treball fet amb rigor 
i eficàcia al servei dels més pobres. Ha ajudat amb molt encert a entendre que Cari-
tas és l’Església, i una Església que viu l’acció preferencial pels més pobres de casa 
nostra, els primers que han de ser estimats i atesos, sense perdre’n mai de vista la 
dimensió global d’aquest compromís social. [Entre molts projectes i per la dimensió 
que va prendre la visita del papa Benet XVI en aquella tarda memorable i emotiva al 
Nen Déu, és enormement positiu que hagi impulsat el projecte de construcció d’una 
Residència per a nois i noies discapacitats de la mateixa “Obra Benèfica Assistencial 
del Nen Déu”]. Recordo amb emoció el que el papa Benet ens deia aquella tarda que 
coronava la seva visita a la nostra ciutat i li donava ple sentit: “En aquests moments 
–ens va dir– en els quals moltes llars passen serioses dificultats, els deixebles de Crist 
hem de multiplicar els gestos concrets de caritat efectiva i constant, manifestant així 
que la caritat és el distintiu de la nostra condició humana”. 

7.- Com vostè mateix ha manifestat en moltes ocasions, la presència del sant Pare 
Benet XVI entre nosaltres per a dedicar aquesta Basílica de la Sagrada Família va 
culminar un somni que arribava a ser realitat: que el Papa ens visités, dediqués aquesta 
Basílica de la Sagrada Família i es refermés una vegada més la nostra comunió amb 
l’Església catòlica i apostòlica. Vostè ho portava al cor i amb total discreció, però en 
fer-ho públic, vam copsar el relleu que prenia. L’impuls evangelitzador enmig de la 
nostra ciutat secular i la projecció universal que té aquesta icona singular i única, que 
és la Basílica de la Sagrada Família, ens comprometen a que l’evangeli de Jesús i de 
la família, el coneixement de la Paraula de Déu i la Litúrgia, l’admiració i la defensa 
de la natura, el valor de l’art i la bellesa que ens apropa a aquella Bellesa en majúscula 
que és Déu i de qui rebem tot amor, siguin un reclam de vida cristiana per a tots i 
sense diferències, un gest d’acolliment de creients i no creients perquè agafats de la 
mà caminem units en el pelegrinatge de la fe i de la solidaritat per a fer el món que 
Déu vol. Heu vetllat perquè en aquesta església la visita pugui esdevenir admiració i 
pregària i la comunió fraternal comunió amb Crist en la celebració de l’Eucaristia que, 
com avui, en tantes ocasions al llarg de l’any ens hi reuneix. 

8.- El treball pastoral que vostè, Sr. Cardenal, ha exercit al llarg d’aquests anys a la 
nostra Arxidiòcesi s’ha vist redimensionat per la seva dedicació als càrrecs que té 
assignats com a Cardenal de l’Església. Entre molts altres aspectes, sols vull posar 
de relleu la importància que ha tingut per a la nostra Arxidiòcesi la seva participació 
i intervenció en les dues edicions del darrer Sínode de la Família. He dit intervenció 
perquè la seva aportació ha estat i segueix essent altament valorada pel contingut i el 
to d’obertura que li ha donat per tal d’afavorir més clarificació i una resposta concreta 
al moment que vivim i a les preguntes que la gent es fa. 

9.- Però, abans de tot això i amb el goig de sentir-nos-hi ben representats en la seva 
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persona, hi ha un esdeveniment decisiu per a la nostra Església –que és el Concla-
ve– i que vostè hi ha participat: l’elecció del papa Francesc com a Bisbe de Roma 
i Successor de Pere. Va marxar a Roma demanant-nos que l’acompanyéssim amb la 
pregària. Pot estar segur que ho vam fer i molt. Va tornar havent-nos donat un Papa 
que ha estat un do de Déu i un bé extraordinari per a l’Església i per a tota la societat 
global. Gràcies per tot el que ens ha ajudat a viure la plena comunió amb l’Església i 
projectant-la des de la nostra realitat d’aquí. En aquest sentit, em vull referir especial-
ment a la iniciativa de fer un Congrés sobre “la Pastoral de les grans ciutats”. La 
seva dimensió és universal i ens planteja a nosaltres el gran repte de donar-hi respostes 
pastorals al moment eclesial que vivim. 

10.- Ja ho veu, Sr. Cardenal, no acabaríem d’enumerar totes les dimensions que aga-
fen tantes iniciatives que al llarg d’aquests anys i que ara mateix moltes d’elles porten 
en el seu si llavor i projecció de futur. La creació de la nova Facultat Antoni Gaudí 
que, juntament amb les altres Facultats ha fet possible l’Ateneu Sant Pacià en són 
la més recent expressió. Un nou repte que se’ns posa al davant i que haurà de signi-
ficar oferir moltes i noves possibilitats de formació i resposta que podran sorgir arrel 
d’aquestes. També el nostre Seminari, que s’ha vist incrementat aquests darrers anys, 
se n’haurà de beneficiar i ajudar a promocionar amb noves incorporacions. Quan diem 
que són els joves els qui han d’evangelitzar els joves, també els seminaristes tenen 
un paper decisiu a l’hora de contagiar el seguiment de Jesús a altres joves, companys 
i amics, convidant-los a abraçar el ministeri ordenat. 

11.- Sóc conscient que em deixo molts aspectes que avui en fem objecte d’agraïment 
al Senyor i a la seva persona, Sr. Cardenal, per haver-ho portat a terme, però per-
meteu-me, per acabar, que repeteixi les paraules que vostè em va dirigir el dia de la 
meva ordenació episcopal i que es feien ressò d’aquesta Església de Barcelona que 
m’acollia amb els braços oberts i que, al llarg d’aquests quasi set anys puc dir, amb 
l’estimació que m’heu demostrat, que ha estat així, i per això no paro de donar-ne 
gràcies a Déu. Em vau dir: “Ets ben conscient i tots hem de tenir plena consciència del 
que Jesús ens diu a l’Evangeli, que ens estima, que som els seus amics i que ens envia 
per donar fruit: “Us he dit tot això perquè tingueu l’alegria que jo tinc, una alegria 
plena”. Tu has escollit com a lema aquestes paraules del Senyor: “Vosaltres sou els 
meus amics”. Del fons dels nostres cors, avui i sempre sorgeix un clam humil i sincer 
d’acció de gràcies a Déu que expressem amb l’Eucaristia que celebrem”. 

12.- I això és el que estem fent avui. Des que vaig conèixer el seu lema episcopal “La 
caritat de Crist ens obliga”, a ell hi he volgut unir el meu, que Jesús ens vol els seus 
amics, en relació a ell i entre nosaltres, amb aquest amor que ens obliga a entregar la 
nostra vida al servei dels nostres germans i amb les mateixes preferències pastorals de 
Jesús. Rebi, Sr. Cardenal Lluís, en nom de tots els aquí presents i de tota l’Arxidiòcesi 
de Barcelona, el nostre més sincer agraïment per tot el que ha fet per aquesta Església, 
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a la que hi ha dedicat esforç, vida i estimació. De part nostra, confiï amb la nostra pre-
gària i el nostre afecte. Li demanem que també pregui per nosaltres, que ho necessitem 
i molt. Sr. Cardenal, moltíssimes gràcies! 

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe Auxiliar de Barcelona

Uns forts aplaudiments de tota l’assemblea varen rubricar les paraules de Mons. Se-
bastià Taltavull, el qual, a continuació, va fer entrega al Sr. Cardenal d’un obsequi 
simbòlic, consistent en una reproducció de la sagristia de la basílica de la Sagrada 
Família, inaugurada recentment. El Sr. Cardenal donà les gràcies remarcant que tot el 
que s’havia fet era fruit de la col·laboració de tots i que es quedava a la diòcesi i es-
perava continuar servint l’Església amb la seva activitat i la seves pregàries. I mentre 
l’assemblea cantava el “Rosa d’abril”, els preveres concelebrants passaren a saludar el 
Sr. Cardenal. Aquest després va baixar cap als primers bancs per saludar les autoritats 
presents.

Finalment, el Sr. Cardenal, situat als peus de l’escala del presbiteri, va saludar les mol-
tes persones que li varen voler manifestar el seu agraïment pels intensos dotze anys 
dedicats al servei de la nostra arxidiòcesi com el seu pastor.

L’Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu celebra els 500 anys d’ac-
tivitat solidària amb els malalts

“Cinc-cents anys teixint complicitats”. Aquesta ha estat el lema amb el qual l’Orde 
Sant Joan de Déu ha arribat al seu cinquè centenari, i fou també el lema de la missa 
d’acció de gràcies que es va celebrar a la basílica de Santa Maria del Mar el 14 de 
desembre de 2015 a les 19.30 hores, amb motiu d’aquesta commemoració. Al voltant 
de set-centes persones van assistir a l’acte, entre els quals s’hi trobaven germans, do-
nants, benefactors, treballadors i moltes altres persones amigues de la tasca solidària 
de l’Orde.

L’arquebisbe Josep Lluís Redrado, membre de l’orde de Sant Joan de Déu i secretari 
emèrit del Pontifici Consell de la Pastoral de la Salut, va presidir l’Eucaristia, junta-
ment amb altres preveres, entre ells, el rector de la basílica, Mn. Salvador Pié.
Durant l’homilia, Mons. Redrado va expressar el seu agraïment general a tots els que 
han fet possible aquest mig mil·lenni, aquells que configuren “la família hospitalà-
ria” de Sant Joan de Déu i actuen reflectint l’Evangeli. “El patrimoni més gran de 
la família hospitalària no són les obres materials – va dir–. El patrimoni més gran és 
la santedat reconeguda per l’Església, d’un gran nombre dels nostres germans, i la 
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santedat no només reconeguda per l’Església, sinó viscuda i obtinguda per un nombre 
encara més gran de religiosos i professionals laics en el marc històric de 500 anys de 
l’Hospitalitat.”

Mons. Redrado va mencionar els molts professionals que han passat per l’entitat, 
entre aquests els 13 voluntaris que van anar a Nigèria i a Serra Leone per guarir els 
malalts d’Ebola, els quals com va dir, van actuar com a la paràbola del bon samarità. 
Va elogiar també les moltes vivències viscudes durant 500 anys per la família hospi-
talària, “pàgines plenes de caritat i d’amor al proïsme, traduïdes amb senzillesa com 
ho és l’Evangeli. Practicant les obres de misericòrdia, estant al costat de qui pateix i té 
necessitat. Curar i cuidar. 500 anys sembrant el bé, vivint l’hospitalitat i teixint com-
plicitat. Una tasca possible gràcies als germans, i a un exèrcit de treballadors, volunta-
ris benefactors i amics. Una cadena en creixement tècnic humà i espiritual”, va afegir.
En acabar la missa, es va passar un vídeo amb fotografies del passat i del present, dels 
esdeveniments principals viscuts al llarg d’aquest mig mil·lenni, mostrant la cara més 
humana de l’entitat. També es va passar un altre vídeo amb un missatge del superior 
general de l’Orde, el germà de Sant Joan de Déu Jesús Etayo, que des de Roma agraïa 
els reconeixements rebuts de molts països, i va fer extensiu el seu agraïment a totes les 
persones que col·laboren amb les activitats de l’Orde. En representació del superior 
general va assistir a l’acte el superior provincial de la província d’Aragó– Sant Rafael, 
germà José Luis Fonseca, que va donar les gràcies per l’assistència a l’acte i per tot el 
treball de la família hospitalària de Sant Joan de Déu.

Per acabar, la Coral de l’Hospital Maternoinfantil de Sant Joan de Déu d’Esplugues va 
interpretar diverses peces musicals, com el Cant dels Ocells o l’Al·leluia de Händel, 
entre d’altres, amb l’objectiu de participar i entonar un “gràcies a Déu i als homes i 
dones per aquest mig mil·lenni de vida.

Lliurament de la Miscel·lània d’homenatge al cardenal Lluís Mar-
tínez Sistach

El dia 17 de desembre de 2015, a les 19 hores, tingué lloc a l’aula magna del Seminari 
Conciliar de Barcelona l’acte de lliurament al cardenal Lluís Martínez Sistach de la 
Miscel·lània d’homenatge que li va oferir l’Ateneu Universitari Sant Pacià. Es tracta 
d’un volum titulat “Pastura les meves ovelles (Jn 21,16)”, que inclou una cinquantena 
d’articles, dedicats la major part a temes als quals ha dedicat la seva atenció el carde-
nal Martínez Sistach durant els més de cinquanta anys de ministeri, primer presbiteral 
i després episcopal a Barcelona, Tortosa, Tarragona i novament a Barcelona.

Amb el cardenal Martínez Sistach varen ocupar la presidència de l’acte l’arquebisbe 
de Tarragona i vice-gran canceller de l’Ateneu, Mons. Jaume Pujol; el rector de l’Ate-
neu Universitari Sant Pacià, Dr. Armand Puig; els vicerectors de l’Ateneu Universitari 



[94] desembre -BAB 155 (2015)746

Sant Pacià, Drs. Santiago Bueno i Ramon Corts; el degà de la FTC, Dr. Joan Planellas, 
i el degà de la FFC, Dr. Jaume Aymar.

Varen assistir a l’acte Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe-bisbe d’Urgell; Mons. 
Francesc Pardo, bisbe de Girona; Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic; Mons. Agustí 
Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat; Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de 
Barcelona; P. Josep M. Soler, abat de Montserrat; Mons. Josep M. Serrano Ruiz, arri-
bat des de Roma; Vicaris Episcopals i el Secretari General i Canceller de l’arxidiòcesi, 
Mn. Sergi Gordo; P. Màxim Muñoz, president de la URC, Sr. Pere Albareda, rector de 
la UIC; Sr. Josep Guàrdia, president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de 
Catalunya, Sr. Eugeni Gay, exmembre del Tribunal Constitucional, entre altres. Tam-
bé varen enviar la seva adhesió a l’acte diversos bisbes i autoritats civils de Catalunya 
i de la resta d’Espanya. Molts dels col·laboradors de la Miscel·lània eren presents 
entre el públic que va omplir l’aula magna del Seminari.

Varen intervenir per aquest ordre els següents oradors: Dr. Jaume Aymar, degà de 
la FFC; Dr. Joan Planellas, degà de la FTC; Drs. Santiago Bueno i Ramon Corts, 
vicerectors de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP); Dr. Armand Puig, rector de 
l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP); Mons. Jaume Pujol, vice Gran Canceller de 
l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP); i les paraules finals del cardenal Martínez 
Sistach, com a Gran Canceller de l’AUSP Aquestes paraules finals es publiquen ínte-
grament a la secció “Prelat”, en aquest mateix número del BO del nostre Arquebisbat.
El volum de la Miscel·lània d’homenatge al Cardenal, que se li van lliurar els primers 
exemplars en el transcurs de l’acte, és un volum de 980 pàgines que inclou 47 col·la-
boracions, que glossen les principals dimensions del ministeri i dels seus escrits sobre 
temes com l’evangelització, el Dret civil i eclesiàstic, l’evangelització, la família, els 
laics, la pastoral urbana, entre altres. També inclou una biografia i l’extensa biblio-
grafia del cardenal –amb 163 entrades–, composta sobretot de llibres, cartes pastorals, 
articles i estudis de Dret i articles sobre temes d’espiritualitat i de pastoral. 

Felicitació de Nadal al cardenal Lluís Martínez Sistach

El dia 23 de desembre, a les 13 hores, va celebrar-se al palau episcopal la tradicional 
recepció amb motiu del Nadal, en la qual la Cúria i altres organismes diocesans felici-
ten el Sr. Cardenal i aquest els desitja a tots un bon i sant Nadal.

En primer lloc, a la capella del palau, es va resar l’hora de Tèrcia, presidida pel Sr. 
Cardenal i pel Sr. Bisbe auxiliar; després a la sala del tron va tenir lloc la recepció, 
que es va obrir amb unes paraules del Sr. Bisbe auxiliar que va començar dient: “Són 
moltes les ocasions en les quals aquests dies ens trobem, però que sigui en ocasió de 
felicitar-nos el Nadal, reunir-nos tots els que formem la Cúria Diocesana i a punt del 
proper relleu a la Seu Episcopal, li dóna un sentit ben especial. Al mateix temps que 
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donem gràcies al Senyor pels quasi dotze anys al servei de la nostra Església diocesa-
na, el motiu d’avui, com ho hem anat fent puntualment cada any, és desitjar-li de tot 
cor unes santes festes de Nadal, plenes del goig que ens dóna haver rebut el do de 
l’amor misericordiós del Senyor. Ell s’ha fet present en el món i en la història en la 
persona de Jesús i s’identifica amb el nostre caminar i el de tota la humanitat. Aquest 
Jesús un dia el va cridar al seu seguiment i l’ha acompanyat al llarg dels anys de mi-
nisteri a l’Església, temps de generosa entrega sacerdotal i episcopal al servei de la 
comunitat cristiana i del nostre poble.

“Amb la felicitació nadalenca –va continuar dient Mons. Taltavull- hi va també el 
nostre sincer agraïment per tot el que ha fet per al bé d’aquesta nostra arxidiòcesi de 
Barcelona. Un temps ple d’iniciatives que han anat teixint la vida quotidiana de les 
nostres parròquies, grups i moviments cristians, ajudats d’uns plans pastorals treba-
llats entre tots, i que han estat ocasió d’obertura a la societat per fer present l’anunci 
de Jesucrist, oferir i celebrar la seva presència, i fer-nos solidaris amb els més pobres.

“Em faig portaveu, Sr. Cardenal, de tots els qui formen la Cúria diocesana i que hem 
restat ben a prop seu al llarg d’aquests anys, com també al servei d’una mateixa missió 
eclesial, que cadascú ha fet des del seu càrrec de responsabilitat aquí a la Cúria i de la 
millor manera que hem sabut. Aquests dies, el papa Francesc acaba de posar de relleu 
els valors de la Cúria que, per a nosaltres, són un nou estímul per al nostre treball, va-
lors que haurem de reflexionar i assumir cada dia més, també com a signe de comunió 
plena. Aquí seguirem treballant, com ho hem intentat fer durant el temps que ens ha 
presidit com a Pastor diocesà.”

Paraules del Sr. Cardenal 

El Dr. Martínez Sistach va iniciar les seves paraules posant en relleu que aquell era un 
acte tradicional a la Cúria de Barcelona i a totes les altres cúries diocesanes i també a 
la Cúria romana. Va dir que agraïa a tots els presents –al Sr. Bisbe auxiliar, als sacer-
dots, diaques, religiosos i religioses i laics i laiques–, la seva col·laboració i que els 
desitjava un sant Nadal i un bon any nou 2016. “Que els sants Reis us portin moltes 
coses bones com a signe que heu treballat molt i heu treballat bé, essent unes bones 
persones”.

Va recordar el discurs del papa Francesc a la Cúria romana i que l’any passat “havia 
parlat dels pecats capitals, mentre que aquest ha parlat dels antibiòtics. El Papa ha fet 
un diagnòstic i és un discurs que cal llegir i meditar, sobretot els que treballeu a la 
Cúria, i que esteu al servei de la diòcesi, del bisbe –i al servei del nou bisbe que ara 
vindrà– i de l’evangelització. Aquesta és la finalitat específica de la Cúria. Fer bé el 
treball de cadascú, però fer-ho amb un esperit eclesial, amb un esperit missioner, amb 
un esperit evangelitzador”.
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A continuació el Sr. Cardenal va citar i va comentar aquest text del papa Francesc a 
l’exhortació Evangelii gaudium, n. 27: “Somio una opció missionera capaç de trans-
formar-ho tot, per tal que els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota l’es-
tructura eclesial es converteixi en una via adequada per a l’evangelització del món 
actual més que per a l’autopreservació.”

Després, el Sr. Cardenal va repassar alguns dels fets més destacats dels anys 2014 i 
2015, citant els dos Sínodes sobre la família, dels quals fou membre per la delicadesa 
del Sant Pare amb ell. Va dir que es va sentir portaveu també de tota la diòcesi en les 
quatre intervencions que va fer en el Sínode de 2015. Va indicar que ara cal esperar 
el document del Sant Pare que serà normatiu per al bé de tota l’Església, mentre que 
el document aprovat majoritàriament pels pares sinodals té el caràcter d’uns consells 
que els sinodals ofereixen al Papa. Va fer tres remarques sobre el darrer Sínode: 1) tant 
en les reunions plenàries com en les reunions per grups es citava molt els documents i 
ensenyaments del papa Francesc; 2) en les intervencions es podia constatar que l’estil 
pastoral del papa Francesc ha entrat amb força en l’Església; 3) en la lectura que es 
va fer a l’aula del document final, abans de la votació, vaig observar que es va citar 
sovint el Papa actual i quan era citat el seu pensament tenia un especial relleu i que 
sobresortia en relació amb els continguts del document final. 

A continuació, va fer referència al cinquè aniversari de la dedicació de la basílica de 
la Sagrada Família per Benet XVI i a la recent inauguració de la sagristia de ponent, 
remarcant el gran sentit litúrgic de Gaudí, que va projectar un ampli claustre, ara ja 
visible en part, pel qual es podran fer processons a l’interior de la gran basílica.

Va expressar el seu goig per haver pogut obrir a la catedral la Porta Santa de l’Any 
Sant de la Misericòrdia i va desitjar que sigui un “temps de conversió i un temps de 
misericòrdia, que en tenim molta necessitat, a les famílies, a les parròquies, als mo-
viments i altres obres cristianes. Hem de valorar els criteris humans, però també cal 
que estiguem disposats a anar més endavant en l’aplicació dels criteris evangèlics”.

Recordà les dues audiències privades que li concedí el papa Francesc durant l’any 
2015, al qual va fer entrega de les actes del Congrés Internacional sobre la Pastoral de 
les Grans Ciutats.

Va tenir paraules d’ agraïment per la Miscel·lània que li va oferir l’Ateneu Universitari 
Sant Pacià: “Hem intentat entre tots deixar algunes coses que puguin fer un bon servei 
en el futur de la diòcesi”. “He mirat de no deixar pecats originals que es perdonen, 
com deia el cardenal Jubany, però que tenen conseqüències…” Remarcà que l’Ateneu 
té la missió de coordinar les tres facultats eclesiàstiques i establir un diàleg amb les 
universitats civils. També va parlar de les reunions trimestrals que ha fet amb els sa-
cerdots ordenats els darrers anys i dels viatges pastorals al final de cada curs.
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“Gràcies per tot el que heu fet i us demano que continueu fent-ho amb el nou pastor 
d’aquesta Església, Mons. Joan Josep Omella. Si continueu treballant bé, ell estarà 
també content d’aquesta Cúria. Que Déu us ho pagui. I un sant Nadal per a tots vos-
altres, per a les vostres famílies i per a les vostres comunitats!”, va acabar dient el Sr. 
Cardenal.

Una novetat de l’acte, al final del qual es va servir un senzill refrigeri, fou el breu 
concert musical que va oferir al Sr. Cardenal i a tots els presents el cor de cambra 
Francesc Valls, que actua en les celebracions de la catedral. 

Primeres activitats pastorals de l’Arquebisbe de Barcelona, Mons. 
Joan Josep Omella

Després de presidir l’eucaristia d’inici del seu ministeri episcopal com a arquebisbe 
metropolità de Barcelona el dia 26 de desembre, Mons. Joan Josep Omella, el dia se-
güent, diumenge 27 de desembre, va visitar la basílica de la Mare de Déu de la Mercè, 
patrona de l’arxidiòcesi de Barcelona. 

Mons. Omella va anar a la basílica acompanyat del Sr. Bisbe auxiliar i presidí la mis-
sa de les 12 hores, en què va concelebrar amb Mons. Taltavull i amb el rector de la 
basílica, el Dr. Joan B. Martínez Porcell. Va pronunciar l’homilia, explicant la bellesa 
del títol de la Mercè, títol que va relacionar amb el do o mercè de la misericòrdia de 
Déu, establint un paral·lelisme entre el títol de la Mercè i l’Any Sant de la Misericòr-
dia. Acabada la missa pujà al cambril i va pregar una bona estona davant la imatge 
de la patrona de Barcelona, mentre el cor de la basílica cantava els goigs que diuen 
com a tornada “Princesa de Barcelona, protegiu vostra ciutat”. Va encensar la sagrada 
imatge de Maria i va pregar encomanant a la Mare de Déu el seu ministeri episcopal 
a l’arxidiòcesi.

En acabar la seva visita, la Germandat de la Mare de Déu de la Mercè li va lliurar una 
reproducció de la sagrada imatge, que Mons. Omella va agrair molt.

Missa per les famílies a la Sagrada Família

Aquell mateix diumenge, a les cinc de la tarda, presidí una eucaristia a la basílica de 
la Sagrada Família, que de fet fou com una segona eucaristia d’inici del seu ministeri, 
després de la celebrada a la catedral. Era la seva primera visita a la basílica ideada per 
Antoni Gaudí i a l’homilia va dir: “Estic molt emocionat per poder celebrar l’eucaris-
tia en aquest lloc tant bell i tant emblemàtic i fer-ho amb tots vosaltres”. L’assemblea 
que seguí i participà en la celebració eren moltes famílies, ja que era una missa orga-
nitzada per la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar, amb motiu de celebrar-se el 
Dia de la Família, en el diumenge dins de l’octava del Nadal.
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Va dir també que aquell gran temple era fruit de dues coses: un projecte i una 
forma. I aplicant-ho a la família, va expressar el seu pensament amb diverses 
anècdotes de la seva experiència com a rector de poble davant les dificultats de 
la vida matrimonial i familiar, remarcant la importància del que anomenà les 
tres icones que poden ajudar la família a superar les crisis i les dificultats: el 
diàleg en el si de la família, l’esperit de comunió i la capacitat de perdonar-se i 
de reconciliar-se. I va demanar a les famílies cristianes que fossin testimonis de 
l’alegria i l’esperança. 

Va concelebrar l’eucaristia amb Mons. Omella, el cardenal Lluís Martínez Sistach, pel 
qual es vas pregar i fou molt felicitat pels fidels en acabar la missa perquè aquell dia 
es complia el 28è aniversari de la seva ordenació episcopal. També varen concelebrar 
l’eucaristia l’arquebisbe Josep Lluís Redrado, arquebisbe emèrit del Pontifici Consell 
per als Agents Sanitaris, que es religiós de l’Orde de Sant Joan de Déu, i que aquells 
dies es trobava a Barcelona, i el Bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, i 80 preve-
res, amb l’assistència de 12 diaques i uns quatre mil fidels.

Com és tradicional en aquesta eucaristia amb motiu del Dia de la Família, varen re-
novar els seus compromisos matrimonials les parelles que celebraven els 25 o els 50 
anys del seu compromís matrimonial. “Enhorabona, felicitats i que Déu i la Sagrada 
Família us beneeixin sempre”, va dir l’arquebisbe en acabar la celebració. 

Hi varen assistir el Sr. Germà Gordó, conseller de Justícia de la Generalitat; dos re-
gidors de l’Ajuntament de Barcelona, l’exalcalde de la ciutat, Sr. Xavier Trias, el Sr. 
Alfred Bosch, regidor per ERC, i el Sr. Ignasi Garcia Clavel, comissionat per als afers 
religiosos a l’Ajuntament barceloní.

Visita al santuari de Montserrat

El dilluns 28 de desembre, el Sr. Arquebisbe va fer la seva primera visita a Montserrat, 
per posar el seu ministeri als peus de la patrona de les diòcesis catalanes. A la plaça 
del Monestir fou rebut pel Pare Abat, Josep M. Soler, que el va acompanyar a visitar el 
monestir. Després, Mons. Omella pregà una llarga estona davant la imatge de la Mare 
de Déu i va presidir la missa conventual.

El dimarts 29 de desembre Mons. Omella va visitar la Residència Sacerdotal de Sant 
Josep Oriol, al barri de Les Corts, on resideixen prop de 70 preveres jubilats de les 
diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Acompanyat del cardenal 
Lluís Martínez Sistach, que resideix a la casa des de la seva jubilació, va pregar a la 
capella, va visitar les dependències de la casa i va compartir el dinar amb tots els sa-
cerdots. També va saludar les religioses Hospitalàries de la Santa Creu, que tenen cura 
de la Residència, i el personal auxiliar de la casa.
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Invitat a beneir la taula, va demanar que “Déu beneeixi els aliments i també beneeixi 
la nostra fraternitat”. En unes breus paraules, al final del dinar va dir: “Gràcies per la 
vostra acollida en aquesta casa sacerdotal. Veig que aquí hi ha persones molt venera-
bles. Gràcies pel treball que heu fet i pel que encara esteu fent i que té molt de valor, 
perquè, a més del treball pastoral a les parròquies, també té molt de valor el treball 
de pregar aquí a nostre Senyor Jesucrist per l’Església, pel món i per tota la gent més 
pobra”.

El 31 de desembre el Sr. Arquebisbe també va participar a un dels actes de la Trobada 
Europea dels Joves de Taizé, que es va celebrar a València del 28 de desembre a l’1 
de gener de 2016 a la ciutat de València. En aquesta ocasió va compartir l’estada amb 
joves de la nostra diòcesi que participaren en aquesta trobada. 
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Informació
Presentació a Roma del primer curs global sobre el diàleg entre cièn-
cia i fe realitzat a Barcelona.

El dia 10 de desembre de 2015, a la sala de premsa del Pontifici Consell per la Cultura, 
va tenir lloc l’acte de presentació del primer curs global, en anglès, sobre ciència i fe, 
preparat per l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP) de Barcelona. Presidí la presenta-
ció el cardenal Gianfranco Ravasi, acompanyat del Dr. Armand Puig i Tàrrech, rector 
de l’AUSP i del professor Emili Marlès, sacerdot i llicenciat en Física, cap del departa-
ment de Ciència i Fe i vicedegà de la Facultat de Teologia de Catalunya.

El Dr. Puig Tàrrech, en la presentació de la Miscel·lània d’homenatge al cardenal Mar-
tínez Sistach, va donar notícia d’aquest curs amb aquestes paraules: “La setmana pas-
sada es va presentar al Pontifici Consell per la Cultura la versió anglesa del primer curs 
on-line que una institució de l’Església catòlica dedica al diàleg entre ciència i fe. Són 
vint-i-quatre lliçons agrupades sota el títol ‘Science and Faith Barcelona’, realitzades 
per aquest Ateneu, concretament per la Facultat de Teologia. El cardenal Gianfranco 
Ravasi, un dels col·laboradors de la Miscel·lània d’homenatge al Sr.Cardenal Martínez 
Sistach, va presidir l’acte. El president del Pontifici Consell, organisme patrocinador 
del curs, va dir: ‘Avui presentem el curs que hauríem volgut fer aquí a Roma, mitjan-
çant les Universitats romanes, però que finalment ha estat possible gràcies a l’Ateneu 
Sant Pacià de Barcelona’”.

El curs en en anglès començarà el 16 de febrer de 2016 i té el suport financer de la 
Fundació John Templeton, dels EE.UU. “El diàleg entre el teòleg i el científic ha de 
ser constant”, va dir el cardenal Ravasi durant l’acte esmentat. “La ciència té necessitat 
d’hipòtesis transcendents”, va indicar el doctor Armand Puig.

El curs, que consta de 24 lliçons, va començar a impartir-se fa dos anys en castellà i ja 
l’han fet més de 700 persones, entre les quals moltes són de països d’Amèrica Llatina. El 
fet de proposar-lo en anglès és perquè tingui una dimensió global o planetària. A més 
dels professors Puig i Marlès, l’equip de professors del curs inclou experts com Giu-
seppe Tanzella-Nitti, David Jou, Manuel García Doncel, Margarita Bofarull, Gennaro 
Auleta, Joan Planellas, Francesc Nicolau, Justo Aznar i Rafael A. Martínez Romeo.

Cada lliçó s’obra amb un vídeo introductori d’entre 12 i 15 minuts, enregistrat en llocs 
culturalment emblemàtics com l’Observatori Fabra de Barcelona, la muntanya del Ti-
bidabo, la basílica de la Sagrada Família, el monestir de Montserrat, el monestir de 
Poblet, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, l’Hospital de Sant Pau i el Museu de 
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Tecnologia de Terrassa, entre altres. Els alumnes disposen després d’un text d’unes 15 
pàgines i d’una secció suplementària amb diversos enllaços i notícia de llibres i articles 
per aprofundir en el tema. Segons va dir el professor Puig Tàrrech, aquest curs ha estat 
possible gràcies a la presència, a Catalunya, d’una fornada de professors joves, com el 
mateix Emili Marlès, que són a la vegada científics i teòlegs. 

El II Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica atorgat a Mons. Julián 
López i al P. Joan M. Canals.

El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL) ha atorgat el Memorial Pere Tena, 
en la seva segona edició, al bisbe de Lleó i president de la Comissió Episcopal de Litúr-
gia, Mons. Julián López, i al fins fa pocs mesos director del Secretariat de l’esmentada 
Comissió Episcopal de Litúrgia, el sacerdot claretià P. Joan Maria Canals.

Segons que ha declarat el doctor Jaume Fontbona, director del CPL, “s’ha volgut des-
tacar la labor realitzada per aquests dos eclesiàstics al servei d’una millor celebració i 
vivència de la litúrgia a Espanya, en la línia oberta pel Concili Vaticà II, en què tant va 
treballar el recordat bisbe Mons. Pere Tena, al qual els dos guardonats s’han manifestat 
sempre estretament vinculats”.

El Memorial Pere Tena es va instituir en memòria del bisbe Pere Tena (1928-2013), 
fundador del CPL i pedagog de la litúrgia per tal de donar relleu a tot el que contri-
bueixi a viure la litúrgia de l’Església en el nostre món actual i per recordar de forma 
constant la importància de la pastoral litúrgica en la vida cristiana. 

En la seva primera edició, el Memorial Pere Tena es va concedir a l’Abadia de Montser-
rat. Aquest segon Memorial serà lliurat en un acte públic que se celebrarà al Seminari 
de Barcelona el proper 3 de febrer de 2016. 
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