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Núm. 155 (2015) I

Prelat

Decrets

DECRET 01/15.- Barcelona, 19 de gener de 2015

Per tal d’assolir una millor atenció pastoral, un treball més conjuntat entre les parrò-
quies i un renovat dinamisme evangelitzador; 

Tenint en compte la necessitat d’adequar l’atenció pastoral als canvis demogràfics, 
socials i religiosos que hi concorren;

Donat que correspon al Bisbe Diocesà disposar tot allò relacionat a la organització 
eficaç en parròquies de la porció del Poble de Déu que li ha estat encomanada;

Comptant amb les aportacions de les reunions arxiprestals de preveres i dels consells 
pastorals arxiprestals;

Escoltat el parer favorable del Consell Presbiteral i amb el parer favorable del Consell 
Episcopal; 

PEL PRESENT aprovem les agrupacions parroquials de l’arxidiòcesi fins a la data 
d’aquest decret:

Redacció i administració:
Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació

c/ Bisbe, 5 – 08002 Barcelona – Tel. 93 270 10 13; Fax 93 270 13 05
A/e: info@arqbcn.cat – Webs: www.esglesiadebarcelona.cat – www.arquebisbatbarcelona.cat
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A la Zona Pastoral 1:

ARXIPRESTAT DE RAMBLES-POBLE SEC

1. Agrupació de les parròquies del Poble Sec de Barcelona: Mare de Déu de 
Lourdes, Sant Pere Claver, Sant Salvador d’Horta i Santa Madrona.

ARXIPRESTAT DE SANT JOSEP ORIOL

2. Agrupació de les parròquies de Mare de Déu de la Medalla Miraculosa i de 
Sant Llorenç, de Barcelona. 

3. Agrupació de les parròquies de Mare de Déu del Pilar i de Sant Eugeni I 
Papa, de Barcelona.

4. Agrupació de les parròquies de la Preciosíssima Sang de Nostre Senyor Je-
sucrist i de Sant Domènec Guzmán, de Barcelona.

ARXIPRESTAT DE PURÍSSIMA CONCEPCIÓ

5. Agrupació de les parròquies de Puríssima Concepció i de Sant Francesc de 
Sales, de Barcelona

ARXIPRESTAT DE SAGRADA FAMÍLIA

6. Agrupació de les parròquies de Immaculat Cor de Maria i de Sant Tomàs 
d’Aquino, de Barcelona.

A la Zona Pastoral 2:

ARXIPRESTAT DE VILAPICINA

7. Agrupació de les parròquies de Sant Mateu i de Sant Rafael, de Barcelona.

ARXIPRESTAT DE GRÀCIA

8. Agrupació de les parròquies de Sant Carles Borromeu i de Sant Miquel dels 
Sants, de Barcelona.

A la Zona Pastoral 3:

ARXIPRESTAT DE POBLENOU
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9. Agrupació de les parròquies de Patriarca Abraham i de Sant Francesc d’As-
sís, de Barcelona.

10. Agrupació de les parròquies de Sant Pancraç i de Santa Maria del Taulat i 
Sant Bernat Calbó, de Barcelona.

ARXIPRESTAT DE PROVENÇALS

11. Agrupació de les parròquies de Sant Martí de Provençals i de Santíssim 
Sagrament, de Barcelona.

12. Agrupació de les parròquies de Sant Paulí de Nola i de Sant Pere Ermengol, 
de Barcelona.

ARXIPRESTAT DE TRINITAT-ROQUETES

13. Agrupació de les parròquies de Sant Marc i de Santa Bernardeta (amb la 
nova església de Sant Lluc), de Barcelona.

14. Agrupació de les parròquies de Sant Sebastià i de Santa Maria Magdalena, 
de Barcelona.

A la Zona Pastoral 4:

ARXIPRESTAT DE SANTS-LA MARINA

15. Agrupació de les parròquies de Mare de Déu del Port i de Sant Bartomeu, 
de Barcelona.

ARXIPRESTAT DE LA TORRASSA-COLLBLANC

16. Agrupació de les parròquies de Sant Ramon Nonat, de Barcelona, i de Sant 
Albert Magne, de l’Hospitalet de Llobregat.

17. Agrupació de les parròquies de Sant Antoni de Pàdua, d’Esplugues de Llo-
bregat, de Sant Enric d’Ossó, de l’Hospitalet de Llobregat i de Santa Gemma 
Galgani, de l’Hospitalet de Llobegat.

ARXIPRESTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

18. Agrupació de les parròquies de Bellvitge-Gornal, de l’Hospitalet de Llobre-
gat: Mare de Déu de Bellvitge, Sant Joan Evangelista i Santa Maria del Gornal.
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ARXIPRESTAT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

19. Agrupació de les parròquies de Sant Ildefons i de Verge del Pilar, de Cor-
nellà de Llobregat.

A la Zona Pastoral 5:

ARXIPRESTAT DE BADALONA NORD

20. Agrupació de les parròquies de Mare de Déu de Lourdes i de Santa Maria, 
de Badalona. 

21. Agrupació de les parròquies de Sant Crist, de Sant Francesc d’Assís i de 
Santa Clara, de Badalona.

22. Agrupació de les parròquies de Sant Joan, de Montgat, i de Sant Cebrià, de 
Tiana. 

ARXIPRESTAT DE GRAMENET

23. Agrupació de les parròquies de Sant Jaume Apòstol, de Sant Joaquim, i de 
Santa Maria, de Santa Coloma de Gramenet.

A la Zona Pastoral 6:

ARXIPRESTAT DE LA CISA

24. Agrupació de les parròquies de Mare de Déu del Pilar i de Sant Pere, del 
Masnou.

ARXIPRESTAT DE MATARÓ

25. Agrupació de les parròquies de Sant Josep i de Santa Maria, de Mataró. 

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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Cartes

Carta sobre la preparació de la propera assemblea del Sínode de 
Bisbes

Barcelona, 12 de gener de 2015

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

Benvolguts i benvolgudes,
En la III Assemblea extraordinària del Sínode dels Bisbes, de l’octubre de 2014, apro-
vàrem el document Relatio Synodi que entregàrem al Papa Francesc i aquest decidí 
que passés per a consulta a les diòcesis com a Lineamenta de la XIV Assemblea or-
dinària que, sobre el tema «La vocació i la missió de la família en l’Església i en el 
món», se celebrarà del 4 al 25 d’octubre de 2015.
Teniu a la vostra disposició els Lineamenta publicats per la Secretaria General del Sí-
node i també la Relatio Synodi. En aquest document observareu que hi figura un llistat 
de preguntes que fan referència als continguts dels Lineamenta. S’han de contestar 
aquestes preguntes tal com figuren en el document Relatio Synodi.
Les respostes cal que s’enviïn a la Secretaria General de l’Arquebisbat abans del 15 
de març de 2015, ja que caldrà fer la síntesi de totes les respostes de l’arxidiòcesi i 
lliurar-les abans del 27 de març.
Si no podeu treballar tot el document, feu la part que considereu convenient.
Amb una salutació molt cordial,

+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

NOTA:
1. S’adjunta el document dels Lineamenta publicat per la Secretaria General del Sí-
node que conté la Relatio Synodi (pàg. 3 a 19) i el Qüestionari sobre la recepció i 
aprofundiment de la Relatio Synodi (pàgines 20 a 28).
2. Les respostes que s’enviïn de l’esmentat Qüestionari, preguem que facin referència 
explícita al número de la pregunta del Qüestionari.
3. Caldrà enviar el document amb les respostes a la Secretaria General de l’Arque-
bisbat, a través del correu electrònic: secgral@arqbcn.cat o bé del fax: 93 270 13 03, 
abans del 15 de març de 2015.
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Consulta a l’arxidiòcesi sobre els continguts del Congrés Internaci-
onal de Pastoral de les Grans Ciutats

Barcelona, 20 de gener de 2015

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

Benvolguts i benvolgudes,

En la meva carta pastoral Una Església samaritana enmig de les grans ciutats, de 8 
de setembre de 2014, us parlava de la conveniència que després del Congrés Interna-
cional de Pastoral de les Grans Ciutats celebrat a Barcelona, ens deixéssim interpel·lar 
pels continguts del Congrés i pel Discurs final del Papa Francesc en l’Audiència de 
27 de novembre de 2014.

Hem tractat d’aquesta conveniència en el Consell Presbiteral, en el Consell Pastoral 
Diocesà i en el Consell Episcopal i coincidim en la necessitat de fer quelcom per tal 
que els sacerdots, religiosos, religioses i laics que treballen en la pastoral reflexionés-
sim sobre aquells continguts per tal de pensar i organitzar millor la pastoral a la nostra 
arxidiòcesi que és eminentment urbana. No es concretava massa si calia organitzar 
unes jornades o bé una reflexió a distints nivells o àmbits.

El Consell Episcopal ha considerat més pertinent que, a nivell arxiprestal, en les 
reunions de preveres i del Consell pastoral arxiprestal, junts o per separat, àdhuc 
convidant els laics que participen en diverses activitats pastorals, es dediqui una o 
més reunions, fins i tot extraordinàries, per deixar-nos interpel·lar, per reflexionar i 
per dialogar a la llum del «Document de Síntesi» del Congrés i del Discurs del Papa 
Francesc, per tal d’enriquir-nos pastoralment, per veure al nostre nivell parroquial 
o arxiprestal què hem de canviar i també per suggerir possibles continguts del nou 
Pla Pastoral Diocesà.

Aquest treball a nivell arxiprestal s’hauria de fer durant aquest trimestre i tot el mes 
d’abril, finalitzant el 15 de maig de 2015.

La nostra consciència de pastors i responsables de diferents realitats pastorals ens 
demana realitzar personalment i en grup aquest treball que, d’acord amb el parer fa-
vorable del Consell Presbiteral i del Consell Pastoral Diocesà, el Consell Episcopal 
us proposa. 
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Us encoratjo, molt estimats, a fer un servei més a la nostra estimada Església metro-
politana. Amb una salutació i benedicció molt cordials,

 + Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

NOTA: 
S’hi adjunten: 
—Document de Síntesi del Congrés Internacional de Pastoral de les grans ciutats. 
Primera fase. Barcelona, 22-23 de maig de 2014.
—Discurs del Papa Francesc als congressistes. Congrés Internacional de Pastoral de 
les grans ciutats. Vaticà, 27 de novembre de 2014. 
Caldrà enviar les respostes a la Secretaria General de l’Arquebisbat a través del cor-
reu electrònic: secgral@arqbcn.cat o bé del fax: 93 270 13 03, abans del 15 de maig 
de 2015.

Homilies i al·locucions
Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach en la Missa de la Solemnitat de la Mare de Déu i Jor-
nada Mundial de la Pau. Catedral de Barcelona, 1 de gener de 2015.

Comencem un any nou amb una joiosa i entranyable solemnitat mariana: avui ce-
lebrem la solemnitat de la Mare de Déu. Aquesta és una manera molt adient per 
començar un nou any, pensant i celebrant que Maria és la Mare de Déu i també la 
nostra Mare. I la nostra Mare del cel, allà a Canà de Galilea, participant en un ban-
quet nupcial va dir als qui servien i ens diu a tots nosaltres: «Feu tot el que Jesús 
us digui». Comencem aquest any 2015 amb aquestes paraules de Maria, i Jesús ens 
ha dit que ens estimem els uns als altres com a germans, que estimem tothom fins i 
tot els enemics i que ens estimem com ell ens estima. Quin missatge més adient per 
fer allò que diem: «Any nou, vida nova», perquè potser l’any 2014 no hem fet tot 
el que Jesús ens ha dit. Alhora comencem aquest any 2015 amb la Jornada Mundial 
per a la Pau. L’Església vol que iniciem aquest nou temps de la nostra vida desitjant, 
pensant, pregant i treballant per la pau, en cadascú de nosaltres mateixos i en el 
món. El Papa Francesc ens ha dirigit un missatge que té el lema de la Jornada: «No 
esclaus, sinó germans».

Celebrem la missió més gran i única en el món que Déu va concedir a aquella noia de 
Natzaret, Maria, plena de gràcia, d’amor a Déu i d’amor als germans. La missió de 
ser mare del seu Fill és el que feu d’ella benaurada entre totes les dones i fou el motiu 
pel qual Déu l’omplís de prerrogatives per tal que realitzés aquella missió adequada-
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ment. Tot el que Déu va fer en ella abans o després del naixement de Jesús troba la 
seva raó de ser en funció de la maternitat divina. Redimida d’una manera més sublim 
en previsió dels mèrits del seu Fill i unida a ell amb un lligam estret i indissoluble, és 
ennoblida amb la màxima prerrogativa i amb la dignitat de Mare del Fill de Déu, i, per 
tant, de filla predilecta del Pare i de temple de l’Esperit Sant.

Jesús, a la Creu, ens dóna Maria com a Mare nostra, Mare de Déu i Mare nostra. 
Ella continua exercint aquest encàrrec que li donà el seu Fill. Com ens diu el Concili 
Vaticà II, en el tractament que dedica a Maria precisament en la Constitució dog-
màtica sobre l’Església, Maria «un cop assumpta al cel, no ha renunciat a aquesta 
missió salvadora, sinó que amb el seu amor matern té cura dels germans del seu Fill 
que encara peregrinen i que es troben enmig de perills i angoixes, fins que arribin a 
la pàtria feliç» (N. 62)

Maria continua fent el que va fer en aquell banquet de les noces de Canà, en el qual 
va ser invitada i digué als qui servien a la taula: «Feu tot el que Jesús us digui». Maria 
plena d’amor envers aquells esposos i llurs famílies, va participar en aquell banquet 
amb una presència amorosa, amb una presència atenta a les necessitats d’aquells es-
posos –s’acabava el vi del banquet i quedarien molt malament-, amb una presència 
solidària i també amb una presència de fe. Així, anà a Jesús – Déu i home-, invitat 
també al banquet, i li demanà que ajudés als esposos i Jesús va avançar el moment 
de fer el seu primer miracle. Maria, des del cel està present en les nostres vides, en 
el nostre món i en la nostra Església, demanant constantment al seu Fill per totes les 
nostres necessitats.

Tots nosaltres, cristians, vivim en el món i com Maria hem d’estar-hi amb una presèn-
cia amorosa, atenta, solidària i de fe. Aquesta Jornada Mundial per a la Pau, ens parla 
que encara en el segle XXI hi ha esclaus, hi ha varietat d’esclavituds.

El Papa Francesc en el seu missatge ens diu que «en la història dels orígens de la 
família humana, el pecat de la separació de Déu, de la figura del pare i del germà, 
es converteix en una expressió de refús de la comunió, traduint-se en una cultura de 
l’esclavitud amb les conseqüències que això comporta i que es perpetuen de genera-
ció en generació: refús dels altres, maltracte de les persones, violació de la dignitat i 
dels drets fonamentals, la institucionalització de la desigualtat. D’aquí la necessitat 
de convertir-se contínuament a l’Aliança».

En la raíz de la esclavitud se encuentra una concepción de la persona humana que 
admite el que pueda ser tratada como un objeto. Cuando el pecado corrompe el cora-
zón humano, y lo aleja de su Creador y de sus semejantes, éstos ya no se ven como 
seres de la misma dignidad, como hermanos y hermanas en la humanidad, sino como 
objetos. Así, la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios, queda privada 
de la libertad, mercantilizada, reducida a ser propiedad del otro.
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Pero el Papa señala otras causas de la esclavitud, como son la pobreza, el subdesar-
rollo y la exclusión, especialmente cuando se combinan con la falta de acceso a la 
educación y de posibilidades de obtener trabajo. Y Francisco pone de relieve «el 
gran trabajo silencioso que muchas congregaciones religiosas, especialmente feme-
ninas, realizan desde hace muchos años en favor de las víctimas», señalando que 
para luchar hoy contra las esclavitudes existentes en el mundo se requiere también 
un triple compromiso a nivel institucional de prevención, de protección de las vícti-
mas y de persecución judicial contra los responsables.

Los cristianos y la Iglesia tenemos una exigencia para procurar que los hombres y 
las mujeres sean libres. La Iglesia y los cristianos hemos de estar presentes en nu-
estro mundo como buenos samaritanos. El Papa pide que la Iglesia sea una Iglesia 
samaritana. La Iglesia tiene la misión de mostrar a todos el camino de la conversión, 
que lleva a cambiar el modo de ver al prójimo, a reconocer en el otro, sea quien 
sea, a un hermano y a una hermana en la humanidad. Y pone el ejemplo de santa 
Josefina Bakhita, proveniente de la región de Darfur, en Sudán, secuestrada cuando 
tenía nueve años por traficantes de esclavos y vendida a dueños feroces. A través 
de sucesos dolorosos llegó a ser «hija libre de Dios», mediante la fe vivida en un a 
congregación religiosa y en el servicio a los demás, especialmente a los débiles y a 
los pequeños.

Comencem un any nou treballant per a una globalització de la solidaritat, no caient 
en la globalització de la indiferència. La nostra presència cristiana enmig del nostre 
món, ha de ser com Maria, una presència amorosa, atenta, solidària i de fe per llui-
tar contra tot tipus d’esclavitud. Maria, Mare de Déu i Mare nostra, ens hi ajudarà. 
Amén.

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la Missa de Mitjanit de cap d’any, amb motiu del 
75è. Aniversari de l’ANFE de Barcelona, 1 de gener de 2015.

Celebrem joiosament la solemnitat de la Mare de Déu. Maria va ser escollida per Déu 
per fer-la Mare del seu Fill per obra de l’Esperit Sant. Maria és realment Mare de Déu 
i aquesta és una advocació molt freqüent en el nostre país quan parlem de Maria.

En el si d’aquesta important solemnitat mariana, commemorem el 75è aniversari de 
la creació de l’Adoració Nocturna Femenina de Barcelona. Durant aquest llarg perí-
ode de temps han estat moltíssimes les dones que han esmerçat moltes nits adorant al 
Santíssim Sagrament, a Jesús realment present en el Santíssim. Això és un motiu de 
joia i d’acció de gràcies a Déu i a totes les persones que ho han fet i a totes vosaltres 
que ho continueu fent.
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Com a pastor diocesà he volgut presidir aquesta eucaristia de mitja nit per donar 
gràcies a Déu amb totes vosaltres, benvolgudes adoradores, pel do de la fe i de la 
pregària amb que han fet i feu els vostres torns. El vostre amor a Jesús realment 
present en el Santíssim sagrament de l’altar us ha mogut des de fa 75 anys com a 
associació a dedicar hores de la nit a adorar-lo, estimar-lo, agrair-li tot el que ha fet 
per vosaltres i per a tota la humanitat, lliurant la seva vida cruentament en el Calvari 
per redimir-nos i lliurant el seu cos i la seva sang en el sagrament de l’eucaristia en 
el Cenacle de Jerusalem.

Maria va dir sí a l’anunci de l’àngel i va infantar el Salvador. De tots els títols que li 
podem donar a Maria, cap no li escau millor que aquest amb què la designem habitu-
alment, Mare de Déu. Tot el que Déu va fer en ella abans o després del naixement de 
Jesús troba la seva raó de ser en funció de la maternitat divina. Redimida d’una ma-
nera més sublim en previsió dels mèrits del seu Fill i unida a ell amb un lligam estret 
i indissoluble, és ennoblida amb la màxima prerrogativa i amb la dignitat de Mare del 
Fill de Déu, i, per tant, de filla predilecta del Pare i de temple de l’Esperit Sant.

En aquesta solemnitat de Maria volem agrair-li que hagués acceptat ser Mare del Fill 
de Déu. Amb el seu sí, Maria ens ha donat el Fill de Déu fet home, ens ha possibilitat 
de mantenir un tracte personal amb ell i el Senyor ha pogut deixar-nos el seu cos i 
la seva sang que rebé en les entranyes virginals de Maria. Tot això és motiu de joia i 
d’agraïment a Déu perquè en salvar-nos ha volgut fer-ho d’aquesta manera, comptant 
amb la participació maternal de Maria, naixent Jesús en el si d’una família i podent 
manifestar-nos el seu amor fins a l’extrem deixant-nos l’eucaristia i el sacerdoci mi-
nisterial, perquè en l’Església per sempre poguéssim fer allò que Ell feu al Cenacle.

Jesús a la creu ens donà Maria com a mare nostra, Mare de Déu i Mare nostra. Ella 
continua exercint aquest encàrrec que li donà el seu Fill. Com ens diu el Concili Vaticà 
II, en el tractament que dedica a Maria precisament en la Constitució dogmàtica sobre 
l’Església, Maria «un cop assumpta al cel, no ha renunciat a aquesta missió salvadora, 
sinó que amb el seu amor matern té cura dels germans del seu Fill que encara pere-
grinen i que es troben enmig de perills i angoixes, fins que arribin a la pàtria feliç» 
(N. 62).

Maria continua fent el que va fer a les noces de Canà, demanant al seu Fill que ajudés 
a aquells esposos davant del problema de la manca de vi en el banquet de noces. El 
«no tenir vi» era un símbol de totes les possibles necessitats materials i espirituals que 
tenim les persones que som fills i filles de Maria. Fou la presència de fe de Maria en 
aquelles noces de Canà. Una presència de fe, de Maria dona de fe, que sap que Jesús 
–Déu i home- pot donar solució a les necessitats de tots nosaltres.

Penso que vosaltres, estimades adoradores de Jesús realment present en el Santíssim. 
Com a dones de fe, intercediu com Maria prop del Senyor sagramentat per tantes i 
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tantes necessitats de tantes i tantes persones que coneixeu i que no coneixeu. I per la 
vostra pregària d’intercessió, el Senyor convertirà moltes aigües en els millors vins 
dels banquets de moltes vides d’homes i dones fills i filles de Maria, Mare de tots.

Maria participà en aquelles noces de Canà amb una presència plena d’amor als espo-
sos i llurs famílies, amb una presència atenta a les seves necessitats, amb una presèn-
cia solidària i amb una presència de fe. Aquesta ha de ser la presència de l’Església 
enmig del món, de les grans ciutats i dels pobles. L’Església ha de ser –com ens de-
mana el Papa Francesc i com us he glosat en la meva Carta Pastoral d’aquest curs- una 
Església samaritana.

Els cristians i les cristianes, els adoradors i les adoradores vivim enmig del món. Avui, 
dia primer d’any nou, l’Església vol que comencem un nou any pensant i pregant per 
la pau en el món. És la benedicció que hem escoltat en la primera lectura: «Que el 
Senyor giri cap a tu la mirada i et doni la pau». Avui celebrem la maternitat divina de 
Maria, Mare del Príncep de la Pau. Avui el fragment de la carta de Pau als cristians de 
Galàcia, ens diu que som fills de Déu, i, per tant, germans els uns dels altres i hem de 
viure estimant-nos en pau.

El missatge del Papa per a la Jornada Mundial de la Pau té com a lema: «No mai més 
esclaus, sinó germans». El Papa diu que «En la història dels orígens de la família hu-
mana, el pecat de la separació de Déu, de la figura del pare i del germà, es converteix 
en una expressió de refús de la comunió, traduint-se en una cultura de l’esclavitud 
amb les conseqüències que això comporta i que es perpetuen de generació en genera-
ció: refús de l’altre, maltracte de les persones, violació de la dignitat i dels drets fona-
mentals, la institucionalització de la desigualtat. D’aquí la necessitat de convertir-se 
contínuament a l’Aliança».

A l’arrel de l’esclavitud hi ha la concepció de la persona humana com un objecte. 
Quan el pecat corromp el cor humà i l’allunya del seu Creador i dels seus semblants, 
aquests ja no es veuen com éssers de la mateixa dignitat, com germans i germanes, 
sinó com a objectes. La persona humana creada a imatge i semblança de Déu, queda 
privada de la llibertat, mercantilitzada, reduïda a ser propietat de l’altre, tractada com 
un mitjà i no com a un fi.

En comunió amb el Papa, hem de pregar per tot el que ens diu en el seu missatge, per 
tantes i tantes persones que sofreixen les diverses formes d’esclavitud en els inicis del 
segle XXI.

Us encoratjo, benvolgudes adoradores de Jesús, a continuar practicant aquesta pre-
gària d’adoració i d’intercessió. Que el Senyor susciti noves vocacions i que tingui 
amb ell en la felicitat eterna del cel a les adoradores de l’ANFE de Barcelona que 
ens han precedit.
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Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, en 
la Pregària per a la Unitat dels Cristians. Catedral de Barcelona, 18 
de gener de 2015.

Comencem avui arreu del món l’octavari de Pregària per a la Unitat dels Cristians. 
Nosaltres ens apleguem aquí, en aquesta Catedral que procedeix d’aquells segles que 
hi havia entre tots els cristians una plena comunió i que avui, no essent així, demanem 
que l’Esperit Sant ens atorgui el do de la unitat.

L’Evangeli que hem escoltat ens fa present a Jesucrist entre tots nosaltres. Ell és per a 
tots nosaltres el Mestre, el Senyor, el Messies i l’únic Salvador. El text ens diu que va 
anar de Judea, aprop del Jordà, a la Galilea i passà per Samaria per anar anunciant la 
Bona Nova del Regne. Nosaltres volem seguir a Jesús, volem també ser pelegrins per 
aquest món per anar predicant la Bona Nova de l’Evangeli.

El Senyor ens ha cridat ja que ha estat Ell que ens ha escollit, no pas nosaltres a Ell, 
com ens recorda l’evangeli de Joan. Aquestes paraules de Jesús ens omplen de goig 
per haver rebut aquesta distinció. Tu, Senyor, ens has mirat, ens has escollit. Quin 
signe més gran del teu amor i de la teva confiança! Tu has tingut la iniciativa, com 
sempre la tens en l’obra de la Salvació, perquè tu ets Déu, el Senyor.

Benvolguts germans i germanes, pensar una mica en aquestes paraules de Jesús sen-
tint-nos tots nosaltres i tots els nostres fidels escollits per Ell, és certament un motiu 
que ens fa sentir-nos més iguals, més units. Hi ha tantes coses que ens uneixen! Ens 
uneix el mateix i únic Déu que tots tenim per Pare i ens fa germans. Ens uneix la fe 
en tot allò que és comú entre nosaltres. Ens uneix el ser tots escollits per Déu, més 
encara, estimats per Déu, més encara, considerats per Ell com amics seus.

Acompanyem a Jesús en el seu viatge evangelitzador dels seus tres anys de vida 
pública que el portà a Jerusalem, al Calvari, al sepulcre i a la resurrecció. Perquè el 
Senyor ens ha escollit per tal que anem i donem fruit i el nostre fruit perduri (cf. Jn 
15, 16). Escollits per evangelitzar, aquest és el fruit que Déu espera de nosaltres, de 
tots els cristians. El baptisme ens dóna una vocació missionera i evangelitzadora. 
Avui és urgent l’evangelització especialment en el nostre món europeu occidental. 
Hi ha molts homes i dones, nois i noies que no coneixen a Jesús ni el seu Evangeli, 
ni l’amor que Déu els hi té. I també hi ha molts homes i dones, nois i noies que 
busquen sentit per a la seva vida, que cerquen a les palpentes el do de Déu, aquella 
aigua viva que Jesús volia oferir a la samaritana en el pou de Jacob, a Sicar.

Perdona’ns Senyor pel nostre pecat de la manca de plena unitat entre tots els qui tu 
has escollit, que estimes i ens has fet amics teus! Per què Senyor? Dóna’ns el do de 
la unitat!
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Com més evangelitzadors siguem més consciència tindrem del nostre pecat de la nos-
tra situació de manca de comunió plena, ja que la nostra divisió no dóna testimoni de 
l’Església de Jesucrist i contradiu el nostre anunci evangèlic. Encara no som u, com 
tu i el Pare, però ajuda’ns que almenys puguin dir de nosaltres el que es deia dels pri-
mers deixebles teus: mireu com s’estimen. Penso que el camí de l’amor conduirà més 
fàcilment i més ràpidament a la unitat.

Volem acompanyar a Jesús anunciador de la Bona Nova. En el pou de Jacob el Se-
nyor s’atreví a demanar a una dona i a una dona samaritana: «Dóna’m de beure». 
Model d’evangelització. Jesús s’acosta, parla, demana, i finalment ofereix el do de 
l’aigua viva, el do de la fe i de la salvació. El diàleg entre Jesús i la samaritana és 
certament un model d’evangelització per a tots nosaltres i també per al nostre món. 
Jesús s’acostà a aquella samaritana, com el bon samarità s’acostà a aquell home 
malferit a la vora del camí que anava de Jerusalem a Jericó. Acostar-nos al nostre 
món, a les nostres ciutats, a les famílies, a les persones, als grups perillosos, violents 
i desestructurals, als pobres i marginats. Déu ja hi és allà, però ens ha escollit i ens 
envia allà perquè descobreixin a Déu que ja hi és present. Anar a les perifèries, acos-
tar-nos als germans amb amor, estimant a totes les persones perquè si les estimem de 
veritat ja fem més visible Déu ja que Déu és amor. I Déu vol donar a totes aquestes 
persones aquella aigua que esdevindrà per a cadascuna una font d’aigua que rajarà 
fins a la vida eterna (cf. Jn 4, 14).

Confiem molt en la força de la pregària tal com Jesús ens ha dit. Avui, Senyor, seguint 
el teu consell, ens hem reunit en nom teu per demanar-te el do de la unitat i de l’evan-
gelització. Amen. Al·leluia!

 

Ponència del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach a 
les Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura, La Formació 
Jurídica en Clau Missionera, 20 de Gener de 2015

Per què un dret per a l’Església?

El professor Ghirlanda, en una taula rodona a Tolosa amb motiu del Centenari 
de la Facultat de Dret Canònic de l’Institut Catòlic, es feia aquesta pregunta: 
«Per què un dret per a l’Església? I la resposta immediata que donà és que en 
l’Església hi ha dret perquè en l’economia encarnatòria de la salvació l’Església 
és sagrament de salvació (cf. SC, 26; LG 1,9; 48, 59; AG 1,5; GS 45). El profes-
sor es pregunta, a més, ¿per què l’Església ha de ser una societat jurídicament 
organitzada? ¿L’Església no podria ésser guiada simplement per l’amor de Déu 
vessat en els nostres cors per mitjà de l’Esperit Sant, més que no pas per criteris 
de justícia?
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Una resposta a aquestes preguntes demana un discurs eclesiològic que no oblidi un 
fonament antropològic. Perquè l’Església és la comunitat dels homes que acullen el 
perdó del Pare en Crist i en Crist reben la nova vida de l’Esperit. L’home entrant en 
l’Església, és revestit de la gràcia, la qual no destrueix la seva naturalesa, sinó que la 
porta a la perfecció. I no podem oblidar que l’home és creat a imatge i semblança de 
Déu u i tri, i per tant sociable, relacionable per naturalesa. L’home redimit per Crist 
entra a l’Església amb totes les exigències intrínseques a la seva naturalesa i en ella 
venen plenament realitzades (cf. Perché un diritto nella Chiesa? Un vero diritto… sui 
generis, a Periòdica 90 (2001) 389-395). Convé recordar l’expressió incisiva de Ros-
mini: «La persona humana és l’essència del dret» (A. Rosmini, Filosofia del diritto, 
Part 1, llib. 1, cap. 3). I Benet XVI, a la llum d’aquesta expressió rosminiana, digué 
que allò que el gran filòsof afirmava del dret humà amb major raó hem d’aplicar-ho 
al dret canònic: l’essència del dret canònic és la persona del cristià en l’Església (cf. 
Discurs de Benet XVI al Congrés amb motiu del XXV aniversari de la promulgació 
del Codi de Dret Canònic, Editrice Vaticana 2008, 13).

Com veiem el Concili a l’inici del document sobre l’Església, surt al pas de la visió er-
rònia sobre aquesta realitat que s’ha anat repetint amb major o menor intensitat segle 
rere segle: l’oposició entre l’Església de la caritat i l’Església del dret. El Beat Pau VI, 
en unes paraules pronunciades el 17 de juliol de 1967, poc després de l’acabament del 
Concili, manifestà que «en molts llocs es mira amb antipatia l’activitat legislativa de 
l’Església com si fos quelcom oposat a la llibertat dels fills de Déu, antitètic a l’esperit 
de l’Evangeli, obstacle a les espontànies expressions dels carismes propis del poble 
de Déu, per al desenvolupament històric de l’organisme eclesiàstic». El Papa Montini 
acaba dient: «El que alimenta una aversió preconcebuda vers la llei de l’Església no 
té un vertader sensus Ecclesiae». Cal dir que una de les causes de la crisi davant de 
la normativa canònica fou que aquesta normativa no es va anar reformant per anar 
responent a les necessitats pastorals de l’Església. Després del Concili hi havia una 
gran incertesa sobre la vigència de moltes lleis canòniques per la seva inadequació als 
continguts conciliars.

Tanmateix, Sant Joan Pau II, amb motiu del vigèsim aniversari de l’entrada en vigor del 
Codi de Dret Canònic de 1983, reconeixia que s’havien superat feliçment les veus discre-
pants i de contestació del dret de l’Església, si bé afegia que fora ingenu ignorar el que 
calia fer encara per consolidar en les presents circumstàncies històriques una vertadera 
cultura jurídico-canònica i una praxi eclesial atenta a la intrínseca dimensió pastoral de 
les lleis de l’Església (cf. Discurs a la Jornada acadèmica, de 24 de gener de 2003). 

Església visible i espiritual alhora

L’Església fundada per Jesucrist és visible i espiritual alhora. Quan Déu ens ha 
redimit s’ha adaptat al que havia fet en crear l’home i la dona. Hi ha una bellíssima 
harmonia entre l’ordre de la creació i l’ordre de la salvació perquè és el mateix Déu 
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el qui crea i el qui salva. Seguint aquesta harmonia, el Concili Vaticà II ens ha parlat 
de la profunda analogia entre l’Església i el misteri del Verb encarnat. Concretament 
la constitució dogmàtica Lumen gentium explica aquesta analogia amb aquestes pa-
raules: «Així com la naturalesa assumida serveix al Verb diví com d’òrgan viu de 
salvació, unit indissolublement a ell, d’una manera semblant l’organisme social de 
l’Església està al servei de l’Esperit de Crist, que la vivifica, per al creixement del 
cos (cf. Ef 4, 16)» (N. 8).

Així, doncs, Jesucrist «ha constituït la seva santa Església aquí a la terra – en paraules 
del mateix document conciliar – comunitat de fe, d’esperança i d’amor, com un orga-
nisme visible… La societat dotada d’òrgans jeràrquics i el cos místic de Crist, assem-
blea visible i comunitat espiritual, l’Església de la terra i l’Església ja en possessió de 
béns celestials, no s’han de considerar com dues coses distintes, sinó com formant una 
sola realitat complexa, feta d’un element humà i d’un altre de diví» (N.8). Aquesta 
única realitat complexa és l’Església de la que en formen part tots els cristians i l’es-
timem com a mare nostra.

El dret és connatural a l’Església
L’Església en tant que societat visible, té el seu Dret, el qual es fonamenta sobre la 
seva mateixa naturalesa eclesial, com a poble constituït en cos social, orgànic, en 
virtut d’un designi i d’una acció divina mitjançant un ministeri de servei pastoral que 
promou, dirigeix i santifica en Crist a l’humanitat que s’adhereix a ell en la fe i en la 
caritat.

El Concili ha volgut aclarir aquest misteri posant en relleu el caràcter sacramental 
de la societat eclesial. «L’Església és en Crist com un sagrament, és a dir, signe i 
instrument de la unió íntima amb Déu i de la unió de tot el gènere humà» (Ibid., 1). 
Jesucrist «la va omplir del seu Esperit i la va proveir de mitjans adients per a la unió 
visible i social» (Ibid., 4). La unió entre els dos elements de l’Església es tan intens 
que no permet que estiguin mai en oposició entre ells. La societat visible és comunitat 
espiritual, i aquesta no pot existir sense aquella, ni fora d’aquella.

Això va portar a un pare del primer Sínode dels Bisbes a afirmar que, en l’Església, 
allò diví i allò humà no són dues coses que s’oposen entre sí, sinó elements que s’unei-
xen en una única realitat. Entre ells no existeix una relació «com de cosa a cosa, sinó 
que… els dos elements, en la mesura que són essencialment constitutius, formen la 
unitat de la vida de l’Església, de tal manera que l’estructura externa és com el signe 
sacramental pel que es manifesta i es crea la vida interna de l’Església. Per aquesta 
raó, tota l’activitat jurídica de l’Església és com un signe sacramental de salvació, que 
és l’Església, sense però que aquest signe es limiti només a la seva activitat jurídica. 
Sota aquest aspecte, l’activitat jurídica de l’Església no pot tenir altre fi que el de ma-
nifestar i servir a la vida de l’Esperit, és a dir, a la vida divina dels fidels, sobretot, a la 
caritat (cf. Communicationes, 1 (1969) 97-98).
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Si tinguéssim un concepte exclusivament espiritual de l’Església, o bé si algú s’obs-
tinés a defensar la privatització de la fe, aleshores el dret canònic no tindria sentit en 
l’Església. Senzillament seria sobrer. Tanmateix el Concili Vaticà II com hem escoltat 
abans s’expressa amb unes afirmacions contundents, que reflecteixen la tradició cons-
tant de l’Església sobre la necessitat i la finalitat eclesial de l’ordenament canònic en 
el poble de Déu.

Evidentment, si l’Església-Cos de Crist és un conjunt organitzat, si posseeix en sí 
mateixa diversitat de membres i de funcions, si es reprodueix en la multiplicitat d’Es-
glésies particulars, llavors és ben clar que en ella hi és ben endinsat el lligam de les 
relacions, que el dret ja existeix, no pot menys que existir. Naturalment parlem aquí 
del dret entès en la seva totalitat i en la seva essència, més que en les especificacions, 
derivacions o aplicacions d’ordre pròpiament canònic. El dret, doncs, no és com un 
cos estrany, o com una supraestructura inútil. El dret en l’Església és connatural a la 
seva vida i és aleshores útil.

Naturalesa eclesial del dret canònic

El dret de l’Església és veritablement d’índole espiritual i ha d’estar sempre informat 
per l’Esperit de Crist. El Concili desitja que aquest dret sigui un instrument de la seva 
vida espiritual. L’estructura exterior i jurídica de l’Església – en sí mateixa – no obsta 
a la seva vida interior i espiritual i a la mateixa Església com a misteri.

Sant Joan Pau II afirma que «si el Dret Canònic té el seu fonament en Crist, Verb En-
carnat i, conseqüentment, té valor de signe i d’instrument de salvació, això s’esdevé 
per obra de l’Esperit, que li confereix força i vigor. És, doncs, necessari que el Dret 
sigui expressió de la vida de l’Esperit, produeixi els fruits de l’Esperit i reveli la imat-
ge de Crist. Per això és un Dret jeràrquic, un vincle de comunió, un Dret missioner, 
un instrument de gràcia, un Dret de l’Església» (Discurs del Papa a la Rota Romana, 
1973, n. 8).

El Dret Canònic és el dret d’una societat certament visible, però també sobrenatural, 
que s’edifica per mitjà de la paraula i dels sagraments, i que té per finalitat conduir els 
homes a la salvació eterna. Per aquest motiu, és un dret sagrat, plenament distint del 
dret civil. Tot el dret canònic s’insereix en l’acció salvífica, mitjançant la qual l’Es-
glésia continua l’obra de la redempció. D’aquí es dedueix que el dret canònic és, per 
la seva naturalesa, pastoral, expressió i instrument del munus apostolicum, i element 
constitutiu de l’Església del Verb encarnat.

Sant Joan Pau II afirma que «l’estructura exterior i jurídica de l’Església no només no 
dificulta la seva vida interior i espiritual i a la mateixa Església en tant que misteri, 
sinó que serveix, afavoreix i conserva la presència i la guia de l’Esperit Sant» (Discurs 
a la Rota Romana, 1977, n. 9).



BAB 155 (2015) - gener  [17] 17

El mateix Sant Pare, demana que s’eviti el perill de la separació entre esperit i institu-
ció, teologia i dret, ja que tant el dret com la potestat pastoral s’entenen teològicament 
en ordre a atorgar la pau de Crist, que és obra de la justícia, no humana, sinó divina 
(cf. Discurso a la Rota Romana, 1977, n. 17).

L’Església promou la dignitat de la persona humana i el reconeixement dels drets 
fonamentals, alhora que cerca la plenitud de la dignitat de fills i filles de Déu de tots 
els membres del poble de Déu. Per assolir-ho, cal que la persona trobi en la societat 
una convivència ordenada i fecunda, i que el cristià ho trobi també en la comunitat 
eclesial. Tanmateix la persona humana i cristiana només pot realitzar-se en la mesura 
en què es negui a sí mateixa com una individualitat exclusiva, ja que la seva vocació 
és personal i comunitària. El dret canònic permet i afavoreix aquest perfeccionament, 
ja que condueix a superar l’individualisme: contribueix a una afirmació de la persona 
cristiana com una sociabilitat genuïna, a través del reconeixement i del respecte a 
l’altre, en tant que persona amb drets universals, inviolables i inalienables, i revestida 
d’una dignitat transcendent.

És obvi que hi ha el problema de la relació entre la tutela dels drets i la comunió 
eclesial. No hi ha dubte que la consolidació i la defensa de la comunió eclesial és 
un objectiu fonamental que dóna consistència a tot l’ordenament canònic i guia les 
activitats de tots els seus components. Amb l’ajut de l’Esperit Sant i la conversió, els 
cristians prenem consciència de la necessitat de treballar per la comunió eclesial i en-
tenem que l’exercici dels drets està sotmès als deures de la unitat, de la comunió i de 
la solidaritat per assolir els valors suprems del bé comú del poble de Déu.

Certament, comentant el Papa Joan Pau II la promulgació del Codi de Dret Canònic de 
1983, afirma que «la tutela dels drets personals de tots els membres del poble de Déu, 
fidels o pastors, no ha de disminuir la promoció d’aquella comunió eclesial que és la 
història primària de tota la legislació eclesiàstica, i que ha de guiar tota l’activitat del 
poble de Déu» (Discurs a la Rota Romana, 1983, n. 3). 

En aquest mateix discurs, el Papa, fa referència a la Constitució Sacrae disciplinae 
Leges, que promulgà el Codi, on assenyala la falsa contraposició entre llibertat, gràcia 
i carismes per una part i lleis de l’Església per l’altra part. En aquella Constitució, el 
Papa diu: «Apareix bastant clarament que el Codi no té com a finalitat, de cap manera, 
substituir la fe, la gràcia, els carismes i sobretot la caritat en la vida de l’Església o 
en els fidels cristians. Al contrari, el seu fi és, crear un ordre tal en la societat eclesial, 
que assignant el primat a la fe, a la gràcia i als carismes, faci més fàcil simultàniament 
el seu desenvolupament orgànic en la vida, tant de la societat eclesial, com també de 
cadascuna de les persones que pertanyen a l’Església» (AAS, 1983, 12).

Cal dir que la inspiració del dret de l’Església ha de ser teològica. En aquest punt in-
sistí moltes vegades el beat Pau VI, que parlà fins i tot de la necessitat d’una «teologia 



[18] desembre - BAB 155 (2014)18

del dret». Per això, actualment per estudiar dret canònic es demana prèviament que 
els alumnes hagin estudiat teologia. Sense aquests coneixements es cau fàcilment en 
fer un dret positiu inspirat en el dret civil. L’Església és certament una societat, però 
és una societat distinta de la societat civil.

Els anys posteriors al Concili Vaticà II s’accentuà en l’opinió de molts sacerdots una 
concepció i unes actituds sobre l’oposició de la pastoral i el dret canònic. La vida 
eclesial no pot existir sense un ordre jurídic, ja que l’Església com a societat instituïda 
per Crist, espiritual però visible, té necessitat del dret sagrat, d’acord amb les paraules 
de Sant Pau «Però faci’s tot amb dignitat i amb ordre» (1 Cor 14, 40).

La caritat pastoral i la justícia pastoral

La dimensió jurídica i la dimensió pastoral estan inseparablement unides a l’Església 
peregrina. Aquesta harmonia deriva de la seva finalitat comuna: la salus animarum. No 
podem oblidar que l’últim cànon del Codi de Dret Canònic estableix com a norma ori-
entadora i de síntesi, que «salus animarum suprema lex est» (c. 1752). Aquesta norma 
no és una clàusula-límit, com l’entenen alguns, sinó un principi inspirador de tot el dret 
canònic: la seva raó de ser és establir normes, reconèixer i tutelar drets i configurar insti-
tucions de tal manera que tot s’ordeni al fi suprem de la pastoral que és la salus animarum 
(cf. T. Rincón-Pérez, Sobre el carácter pastoral del derecho de la Iglesia, Ius Canonicum 
47 (2007) 407). A la vegada, l’activitat pastoral, per més que superi els aspectes jurídics, 
comporta sempre una dimensió jurídica. La vertadera justícia a l’Església, animada per la 
caritat i suavitzada per l’equitat, mereix sempre l’adjectiu qualificat de pastoral.

Es tracta de comprendre millor l’harmonia entre justícia i misericòrdia, tema molt 
estimat per la tradició teològica i canònica i que també sortí moltes vegades en l’As-
semblea extraordinària del Sínode dels Bisbes, de l’octubre de 2014. El Decret de 
Gracià estableix: «Iuste iudicans misericordiam cum iustitia servat» (D 45, c. 10). 
Sant Tomàs d’Aquino ens diu: «Misericòrdia non tollit iustitiam, sed est quaedam 
iustitiae plenitudo» (Summa Theologica, I, q. 21, 3, ad 2). Certament, la misericòrdia 
no exclou la justícia, sinó que ve a ser la plenitud de la justícia.

El Concili Vaticà II ha tingut una finalitat eminentment pastoral. El Papa Sant Joan 
XXIII va anunciar a la vegada la convocatòria del Concili i la reforma del Codi de 
Dret Canònic de 1917, aquell famós 25 de gener de 1959. Hi ha unes relacions im-
portants entre el Concili i el nou Codi de Dret Canònic de 1983. El Papa promotor 
d’ambdós, tenia un únic propòsit: reformar la vida cristiana. El Concili i el Codi tenen 
una finalitat pastoral. La teologia, la pastoral i el dret es necessiten mútuament i con-
tribueixen a una única i mateixa finalitat: el bé dels cristians i de l’Església.

Tanmateix, encara que el Papa Joan XXIII va anunciar el mateix dia els dos esdeve-
niments, la reforma del Codi de 1917 i la promulgació del Codi de Dret Canònic de 
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1983 va ser posterior a l’acabament del Concili. Per una raó molt senzilla: la reforma 
del Codi necessitava els continguts doctrinals i pastorals del Concili. El Codi – com 
totes les lleis de l’Església – és un instrument que s’ha d’ajustar totalment a la natura 
de l’Església, tal com ens la proposa el magisteri del Concili Vaticà II, i, més particu-
larment, la seva doctrina eclesiològica. Fins i tot, en certa manera, podríem entendre 
aquest Codi com un gran esforç de traduir al llenguatge canonístic aquesta doctrina 
eclesiològica i conciliar. I, si no és possible de traduir perfectament al llenguatge dels 
cànons la imatge de l’Església que el Concili ens dóna, tanmateix el Codi haurà de 
referir-se sempre a aquesta imatge com un model exemplar, les línies del qual, per la 
seva mateixa natura, té el deure d’expressar tant com pugui (cf. Joan Pau II, Cons-
titució Apostòlica Sacrae disciplinae leges, de 25 de gener de 1983). Fou el Concili 
Vaticà II que demanà explícitament que en l’exposició del dret canònic «respiciatur ad 
Mysterium Ecclesiae» (OT, 16) i això s’aplica a fortiori per a la formulació del dret 
canònic, però també per a la seva interpretació i aplicació.

Atesa aquesta connexió entre el Concili Vaticà II i el Codi de l’Església llatina (i el 
Codi de les Esglésies orientals), és lícit afirmar que d’aquí prové aquella característica 
segons la qual el Codi pot ser considerat com un complement necessari del magisteri 
proposat pel Concili, sobretot pel que fa a les dues constitucions: la dogmàtica, Lumen 
gentium i la pastoral, Gaudium et spes.

El Papa Joan Pau II, en el document de promulgació del nou Codi de 1983, assenyala 
d’aquesta manera el servei eclesial i pastoral del dret: «L’Església necessita normes 
que posin de manifest la seva estructura jeràrquica i orgànica, que ordenin com cal 
l’exercici de les funcions que Déu li ha confiat, sobretot la de la potestat sagrada i la 
de l’administració dels sagraments, que regulin les mútues relacions dels fidels segons 
la justícia fonamentada en la caritat, bo i defensant i definint els drets de cadascun i, 
finalment, que les empreses comunes que fins ara han estat planejades per viure amb 
més perfecció la vida cristiana siguin consolidades, defensades i fomentades per les 
lleis canòniques».

Hi ha un nexe íntim entre allò pastoral i allò jurídic. Es tracta de la pastoralitat del dret 
canònic, que no és quelcom que obeeixi a raons conjunturals, fruit d’un compromís 
entre canonistes i pastoralistes, sinó que és una doctrina que troba la seva fonamenta-
ció en l’eclesiologia conciliar que posa en relleu que els aspectes visibles de l’Església 
estan inseparablement units als espirituals (cf. LG 8).

L’equitat en l’aplicació del dret canònic

En el dret de l’Església hi ha un element imprescindible: l’equitat canònica. En el tre-
ball del legislador eclesial, l’equitat segueix sent un ideal sublim i una preciosa norma 
de conducta. Això va ser recordat durant els treballs preparatoris del Concili: «En totes 
les lleis que es facin, brilli l’esperit de caritat i de mansuetud de Crist i aquesta regla 
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d’or, perenne, de l’Església ha d’informar les lleis i els judicis» (Relatio super schema 
Voti de Matrimoni Sacramento, cum texto emendato, Typis Polygl.Vatic. 1964, p. 13). 
I en les normes per a la revisió del Codi aprovades pel primer Sínode dels Bisbes, es 
va recomanar aquesta regla d’or: «El Codi ha de promoure no només la justícia, sinó 
també la sàvia equitat, que és fruit de la benignitat i de la caritat» (Principia quae Co-
dicis Iuris Canonici recognitionem dirigunt sub 3, a Communicationes, 1 (1969) 79).
L’equitat representa una de les més altes aspiracions de l’home. Si la vida social impo-
sa les determinacions de les lleis humanes, aquestes normes inevitablement generals 
i abstractes, no poden preveure les circumstàncies concretes a les quals cal aplicar 
aquestes lleis. Davant d’aquest problema, el dret tracta d’esmenar, rectificar i fins i tot 
corregir el «rigor del dret», i això es fa amb l’equitat canònica que encarna d’aquesta 
manera les aspiracions humanes per a una justícia superior (cf. Joan Pau II, Discurs a 
la Rota Romana de 1973, 10).

Joan Pau II parla de l’equitat en el ministeri judicial, que pot aplicar-se a tota activitat 
jurídica. Ens diu el següent: «En virtut de l’equitat canònica, el jutge considerarà tot 
allò que la caritat suggereixi i consenteixi per evitar el rigor del Dret i la rigidesa de la 
seva expressió tècnica; evitarà que lletra mati, per animar les seves intervencions amb 
la caritat, do de l’Esperit, que allibera i vivifica; tindrà en compte la persona humana 
i les exigències de la situació, les quals…ordinàriament inclinen a aplicar el Dret de 
forma més humana i comprensiva. Serà necessari vetllar, no només per tutelar l’ordre 
jurídic, sinó també per guarir i educar, donant prova de vertadera caritat» (Ibid, n. 18).

Per aplicar el dret cal conèixer el dret. El sacerdot, especialment el rector, és un pastor 
que ha de presidir la comunitat parroquial a imitació del Bon Pastor, amb una actitud 
de servei però també de lideratge per tal que la parròquia assoleixi les seves finalitats. 
Ha de conèixer ben bé la naturalesa eclesial i canònica de la parròquia, els drets i deu-
res pastorals que li atorga l’ordenament canònic, els drets i deures dels fidels membres 
de la seva parròquia, per tal de realitzar degudament la seva funció pastoral. És cert 
que el rector té drets, però també té deures respecte dels seus feligresos, que responen 
a drets que l’Església els hi atorga i que el rector ha de respectar i ha de complir.

Cal conèixer bé la normativa canònica que està íntimament unida als continguts doc-
trinals i pastorals. Pensem en les celebracions dels sagraments, que és quelcom que es 
dóna molt en les parròquies. És necessari conèixer el dret litúrgic, és a dir, les normes 
litúrgiques i canòniques que estableixen els comportaments que cal que adoptin els 
qui sol·liciten la celebració d’un sagrament i el ministre del sagrament. En aquesta 
normativa hi ha drets i deures d’ambdós.

El coneixement del dret per part dels sacerdots contribueix a viure més adequadament 
en el treball ministerial la distinció no de grau, sinó d’essència, entre el sacerdoci mi-
nisterial i el sacerdoci comú dels fidels, de tal manera que el primer està al servei del 
segon i que cal respectar la participació que els fidels tenen en la vida i activitat de la 
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comunitat eclesial. Un bon coneixement per part del sacerdot del concepte teològic 
i canònic del laic cristià en l’Església, contribueix a que faciliti la seva participació 
activa i responsable en el treball eclesial, no com una concessió que li fa el sacerdot, 
sinó com l’exercici del seu dret i deure que sorgeix – com tants altres drets i deures – 
del sagrament del baptisme.

D’alguna manera podríem aplicar a tots els pastors de l’Església el que Joan Pau II 
aplicava al jutge eclesiàstic en el sí de l’Església, en el seu discurs al Tribunal de la 
Rota Romana de 1998. El Papa deia que el jutge autèntic se’ns presenta com «sacerdot 
del dret», sacerdos iuris, cridat a «realitzar un vertader officium caritatis et unitatis». I 
diu també que en això consisteix l’aplicació correcta del Dret canònic, que pressuposa 
la gràcia de la vida sacramental, la qual afavoreix aquesta unitat en la caritat, perquè 
el dret en l’Església no pot tenir una altre interpretació, un altre sentit i un altre valor 
sense apartar-se de la finalitat de la mateixa Església».

A mida que anem sumant anys en la nostra vida, som més conscients que els nostres co-
neixements s’apliquen millor en l’exercici del nostre ministeri si hem crescut en el sentit 
comú. I això també val molt per a l’aplicació del dret, perquè moltes normes són fruit del 
sentit comú necessari per a l’assoliment del bé comú de la comunitat. La primera norma 
d’aquest sentit comú és que dubtem en situacions poc corrents i que consultem primer 
abans de prendre una decisió. Consultar és propi de savis. Consultar a la cúria i consultar 
als experts en aquesta matèria. Una altra norma de sentit comú és que cada pastor no està 
cridat a inventar el dret que ha d’aplicar. I això perquè a més que no tenim autoritat per 
fer-ho, aquest dret ja existeix i l’han preparat i promulgat persones que en saben més que 
nosaltres. El sentit comú t’ajuda a no caure en cap dels dos extrems: no ser més papistes 
que el Papa i no ser de la màniga ampla. Aquí recordo les paraules que ens va dir el Papa 
Francesc el darrer dia de l’Assemblea General extraordinària del Sínode dels Bisbes, el 
dia 18 d’octubre de 2014. No hem de caure en cap de les dues temptacions: en la temp-
tació del rigorisme i tradicionalisme i en la temptació del progressisme i liberalisme.

El dret canònic al servei de la missió evangelitzadora de l’Església

La naturalesa pastoral del dret canònic li ve de que forma part de l’Església i aquesta 
és per la seva mateixa naturalesa missionera i pastoral, a imitació del Bon Pastor i del 
bon samarità. Tota realitat pastoral necessita de l’ajut del dret per configurar ordena-
dament les seves finalitats, les seves competències, la seva composició, etc.

El Dret Canònic com una realitat d’Església ha de ser valorat, conegut i aplicat per 
aquesta mateixa raó. Però alhora, ha de posar-se plenament al servei de la missió de 
l’Església. Potser exageraria si digués que ha de ser una epifania de l’Església, però 
certament ha de reflectir la naturalesa, el misteri i la finalitat de l’Església. Els con-
tinguts de dret positiu -i no pas natural i diví- que inclogui l’ordenament canònic són 
susceptibles de reforma, de canvi i de desaparició.
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En el document programàtic del Papa Francesc, Evangelii Gaudium, de 24 de novem-
bre de 2013, el Papa afirma: «Somio una opció missionera capaç de transformar-ho 
tot, per tal que els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota estructura eclesial 
es converteixi en una via adequada per a l’evangelització» (N. 27). El criteri d’aquesta 
transformació de tot el que sigui transformable en l’Església, l’estableix el Papa amb 
aquestes paraules: «La reforma de les estructures que exigeix la conversió pastoral 
només pot entendre’s en aquest sentit: procurar que totes elles es tornin més missi-
oneres, que la pastoral ordinària en totes les instàncies sigui més expansiva i oberta, 
que col·loqui els agents pastorals en constant actitud de sortida i afavoreixi així la 
resposta positiva de tots aquells a qui Jesús convoca a la seva amistat (Id.). Aquest 
criteri és obvi, ja que el Beat Pau VI afirmà que l’Església existeix per evangelitzar 
i que aquesta és la missió essencial de l’Església (cf. Evangelii nuntiandi, 14). Així, 
doncs, el dret canònic ha de posar-se al servei de l’evangelització per tal de ser un dret 
autèntic de l’Església.

El Papa Francesc explicita les estructures eclesials en el seu programa abans esmentat. 
L’Església visible, orgànica, estructurada ha d’estar plenament al servei de l’evan-
gelització i caldrà modificar tot allò que sigui modificable i, conseqüentment, serà 
necessari adaptar l’ordenament canònic a l’esmentada finalitat de l’Església. És en 
aquest sentit que el dret en l’Església té ple sentit, és necessari i resulta imprescindible 
ocupant sempre el lloc que li correspon en l’economia de la salvació.

Hem començat l’exposició preguntant-nos amb el professor Ghirlanda «per què un 
dret per a l’Església?». Penso que hem respost a la pregunta i ho sintetitzo amb parau-
les del legislador del Codi de Dret Canònic de 1983, en la seva constitució apostòlica: 
el dret «tendeix a establir un ordre en la societat eclesial que, en donar la part principal 
a l’amor, a la gràcia i al carisma, ordeni alhora més fàcilment llur progrés en la vida de 
la societat eclesial i en la de cadascun dels homes que hi pertanyen».

Castelldaura, 20 de gener de 2015

+ Lluís Martínez Sistach 
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en l’acte de commemoració del 1400 aniversari del 
Concili d’Egara. Terrassa, 27 de gener de 2015.

Avui viatgem a les nostres arrels històriques i identitàries. Commemorem el 1400 ani-
versari del Concili d’Egara. Trepitgem terra de l’antiga diòcesi d’Egara, creada l’any 
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450 en el sí de la província eclesiàstica Tarraconense. En donen testimoni aquestes 
tres esglésies bellíssimes de Santa Maria, Sant Pere i Sant Miquel.

En el sí de la llarga tradició conciliar de la Tarraconense, l’any 614 se celebrà un Concili 
provincial a Egara, en el qual assistiren onze bisbes més el diocesà. Aquests concilis 
tractaven qüestions que interessaven a la vida cristiana dels fidels de les respectives 
Esglésies diocesanes, per tal d’arribar a decisions de pastoral de conjunt en tot el terri-
tori. Com sabeu aquesta tradició sinodal i col·legial ve de molt lluny a l’Església. I la 
mantenim. Ara fa trenta anys que hem celebrat a Catalunya un Concili Provincial Tarra-
conense amb la participació dels bisbes, sacerdots, diaques, religiosos, religioses i laics.

La nostra commemoració posa en relleu les nostres arrels cristianes que marquen 
la nostra identitat. No hi ha dubte que el cristianisme ha afaiçonat Catalunya en els 
més dels seus mil anys d’existència. Són arrels que no són només històriques, que ja 
s’han mort pel pas dels segles, sinó que estan vives i donen saba i donen avui fruits. 
¿Què seria de les nostres societats sense els cristians, les parròquies, les comunitats 
religioses, els moviments, les escoles i les institucions eclesials? Mancaria una gran 
riquesa que oferim, que juntament amb l’aportació d’altres realitats religioses i socials 
configuren la nostra convivència social.

Davant de la globalització actual en el món i de la multiculturalitat que vivim avui, ens cal 
revaloritzar la nostra identitat. Només així Catalunya continuarà la seva vocació històrica 
de ser un país de marca, que ha anat oferint la seva riquesa humana, cultural, religiosa i so-
cial als pobles que venen a casa nostra i ha anat rebent d’aquests pobles la riquesa humana 
i cultural integrant-la a la seva pròpia identitat. L’Església diocesana d’Egara ho va fer i 
avui ho fem les deu Esglésies diocesanes amb seu a Catalunya com un servei a les perso-
nes, a les famílies i a les institucions del nostre país que estimem. I volem ser – tal com ens 
recorda el Papa Francesc – unes Esglésies samaritanes que consolin, eixuguin llàgrimes, 
encoratgin, ajudin a créixer i desenvolupar-se a tantes persones i famílies que sofreixen les 
greus conseqüències de la crisi econòmica, amb el desig que vivint tots els continguts de 
la doctrina social de l’Església arribem a fer una economia amb cor, més justa i solidària. 

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la Trobada de Bisbes i Provincials religiosos. Semi-
nari Diocesà de Barcelona, 28 de gener de 2015.

Estem aplegats tots nosaltres entorn de la taula de la Paraula de Déu i del Cos i de 
la Sang del Senyor mort i ressuscitat, com a expressió del nostre amor mutu i de la 
comunió que enriquim també amb aquesta celebració de l’Eucaristia. Estem contents 
per aquest Any de la Vida Consagrada que el nostre estimat Papa Francesc vol que 
celebrem a tota l’Església.
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Amb l’Eucaristia que celebrem volem donar gràcies a Déu per la riquesa dels vostres 
carismes que el Senyor va donar als vostres estimats fundadors i fundadores i que amb 
les vostres vides de persones consagrades esteu vivint i donant molts fruits per tal que 
l’Església una i única de Crist i cadascuna de les Esglésies diocesanes puguin realitzar 
més i millor la missió que Crist vol que assoleixin. 

El Papa Francesc en el seu document programàtic Evangelii gaudium us crida a tots 
vosaltres a «recuperar el frescor original de l’Evangeli», per tal de fer brollar «nous 
camins, mètodes creatius, altres formes d’expressió, signes més eloqüents, paraules 
carregades de renovat significat per al món actual» (EG, 11).

El Papa ens crida a una pastoral en clau de missió amb audàcia i creativitat (cf. EG, 
33), i demana expressament fer la proposta evangelitzadora des del cor de l’Evan-
geli, el nucli del qual és la misericòrdia. Aquest nucli és la font de la que brolla 
l’alegria que ha d’acompanyar sempre l’evangelitzador i l’evangelitzadora i, per 
això, l’Església ha de ser i ha d’aparèixer com a portadora d’aquesta experiència 
de misericòrdia.

Són molt boniques les paraules que us diu el Papa Francesc amb motiu d’aquest Any: 
«Volia dir-vos una paraula, i la paraula és l’alegria. Sempre on estan els consagrats 
i les consagrades, sempre hi ha alegria». És l’alegria, la joia, la vocació rebuda de 
l’amor que el Senyor us té i us manifesta, de la felicitat de la vostra vida de seguiment 
de Jesucrist obedient, cast i pobre.

És l’alegria de la que ens ha parlat l’Evangeli que heu escoltat. Jesús ens ha dit a tots 
unes paraules que omplen de goig els nostres cors. Ens ha dit que ens estima tal com 
el Pare l’estima a Ell. Això significa moltíssim: El Pare estima el Fill des de tota l’eter-
nitat i per a tota l’eternitat, infinitament (sense límits) i gratuïtament. Doncs d’aquesta 
mateixa manera Jesús ens estima a tots els membres de la humanitat. Benvolguts i 
benvolgudes, ens hem de sentir estimats així pel Senyor, tenir-ne convicció i fins i tot 
sentir d’alguna manera aquest amor etern, infinit i gratuït de Déu a cadascú de nosal-
tres amb el nostre nom i cognom.

Tanmateix Jesús ens ha dit encara més coses: ens diu que no som els seus servents, 
sinó els seus amics! Però, Senyor, nosaltres som creatures i, per tant, servents del nos-
tre Creador. Però aquest no és el pensament del Senyor. I ens dóna les dues raons per 
les quals ens fa els seus amics: en primer lloc, ens ha comunicat tot el que ha sentit del 
seu Pare, no hi ha secrets entre els amics, si entre l’amo i el servent. I, en segon lloc, 
som els seus amics perquè estimem els germans.

Jesús ens dit més coses encara en aquest fragment: ens ha dit que ha estat Ell qui ens 
ha escollit, i no hem estat nosaltres qui l’hem escollit. Ell ha tingut la iniciativa, ell que 
ens ha conegut, pensat i estimat des de tota l’eternitat, és qui ens ha escollit. Malgrat 
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les nostres mancances, pecats i limitacions. Malgrat les nostres incoherències en viure 
els nostres compromisos baptismals i de vida ministerial i consagrada.

Ens ha escollit a tots, en primer lloc, perquè confia en nosaltres, malgrat el que hem 
dit. És una confiança fruit de l’amor que ens té, més que la que els pares tenen els seus 
fills perquè són els seus fills. I, en segon lloc, ens ha escollit per a la vida ministerial, 
per a la vida consagrada per tal que anem i donem fruit. El Senyor ens envia a evan-
gelitzar, a anunciar Jesús i el seu Evangeli, per a ser testimonis del Crist mort i ressus-
citat amb la nostra vida i amb les nostres paraules. Va escollir els vostres fundadors 
i fundadores i els va enviar amb el carisma que els hi ha atorgat per donar ells i tots 
els que viviu el respectiu carisma molts fruits de bones obres per tal que els homes i 
dones donin glòria a Déu.

Jesús ens manifesta que ens ha dit aquestes coses per tal que la seva alegria estigui en 
nosaltres i la nostra alegria sigui ben plena. Aquest és l’autèntic fonament de l’alegria 
que Jesús ens dóna i el Papa ens demana que la visquem sempre, siguin quines siguin 
les situacions personals i comunitàries de la nostra vida.

Molt estimats i molt estimades, aquest any que l’Església us dedica ha de ser per valo-
rar tots els membres del poble de Déu la vocació a la vida consagrada i per agrair-vos 
tot el que feu al servei de les persones, les famílies, els pobres, els necessitats, de l’Es-
glésia diocesana i la societat ¿Què seria la nostra societat, les nostres ciutats i pobles, 
sense la vostra presència i el vostre servei en el camp de l’espiritualitat, de la vellesa, 
de la cultura, de l’ensenyament, dels pobres, dels malalts, etc.? Seria una societat molt 
buida. Gràcies per tot el que sou i feu.

Aquest any hem de valorar i agrair els sants fundadors i les santes fundadores que han 
marcat la nostra terra i que reberen el carisma de l’Esperit Sant per tal de respondre als 
nous reptes i necessitats que es presentaven en la societat. Aquests diferents carismes 
han enriquit i enriqueixen l’Església, com les flors engalanen els jardins. Les nostres 
Esglésies diocesanes amb tots els seus membres i realitats eclesials – parròquies, arxi-
prestats, moviments, etc. – us ho agraïm moltíssim. I us demanem que sigueu sempre 
molt fidels al carisma que viviu perquè la societat d’avui valora molt el testimoniatge 
de la vida i l’evangelització és molt necessària i molt urgent. El Papa Francesc ha 
dit als consagrats i consagrades i als preveres: «No tingueu por de mostrar l’alegria 
d’haver respost a la crida del Senyor, a la seva elecció d’amor, i de testimoniar el seu 
Evangeli en el servei de l’Església». 

Ens encomanem a la Mare de Déu, ella que va dir sí a la invitació de Déu i que va 
mantenir sempre amb radicalitat i generositat el seu compromís al Senyor, acom-
panyant com a mare amorosa al Fill de les seves entranyes virginals, al peu de la 
Creu. Que durant aquest Any de la Vida Consagrada imitem Maria repetint el nostre 
si inicial. Amén.
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Paraula i vida

L’educació, el millor regal de Reis (04/01/2015)

La nit de Reis té un encís especial per a molts infants, també en aquests temps de crisi 
en què perillen aquelles necessitats fonamentals que tenen els infants, com l’alimen-
tació suficient i l’educació. En vigílies de la festa dels Reis, penso en la feina que fan 
especialment aquests dies moltes institucions religioses o laiques perquè als nostres 
infants no els manqui la il·lusió d’una joguina, ja que els infants necessiten jugar. 

Tanmateix voldria insistir que la millor joguina és una bona educació. Això em fa 
pensar en el desig i el somni de tots els pares d’educar bé els seus fills. L’educació és 
la tasca més noble i, alhora, la més delicada. És certament l’art de les arts.

Em sembla que tots coincidim que la cosa més important que es pot fer pels fills és 
educar-los en els valors i especialment en l’amor. La persona no pot ser autènticament 
feliç i realitzar-se plenament si no és estimada. Per això, altres anys he dit que el mi-
llor regal que els pares poden fer als seus fills és que vegin i sentin interiorment que 
els seus pares s’estimen i els estimen. El veritable amor dignifica la persona.

Els pares i les mares cristians exerceixen amb l’educació cristiana dels fills un verita-
ble servei a la societat i també a l’Església. Avui és fàcil que hi hagi pares i mares que 
no saben ben bé com educar els fills. Això posa en relleu la necessitat d’una prepara-
ció i una formació permanent per fer de pare o de mare. L’amor als fills se suposa i 
és el factor fonamental que parla sense paraules –però amb la força dels fets- als fills; 
sovint, però, cal també l’ajut del que s’ha anomenat escoles de pares, que fan la seva 
tasca amb diverses modalitats, però amb molts bons resultats.

Un altre ajut important per als pares en l’educació dels fills poden ser els avis. Benet 
XVI ens ho va recordar en el seu viatge a València en ocasió de la Jornada Mundial de 
les Famílies que s’hi va celebrar. I el papa Francesc, sempre molt preocupat per l’edu-
cació, sovint ens demana que no oblidem la veu dels avis ni la dels joves. En el seu 
document La joia de l’Evangeli escriu que «uns i altres són l’esperança dels pobles. 
Els ancians aporten la memòria i la saviesa de l’experiència, que convida a no repetir 
estúpidament els mateixos errors del passat» (EG 108).

L’educació ha de ser molt matinera, ha de començar en la més tendra infància. Per 
això, una bona educació és sens dubte el millor regal de Reis.

+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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El baptisme de Jesús al Jordà (11/01/2015)

Hem celebrat la festa dels Reis Mags o de la Manifestació de Jesús com a salvador de 
tots els pobles del món. I pocs dies després celebrem la festa del Baptisme del Senyor 
al riu Jordà, quan comença la seva manifestació a Israel. Quin és el sentit d’aquesta 
festa tan propera a l’Epifania?

La litúrgia de l’Epifania del Senyor uneix tres signes. En l’antífona de les segones 
vespres es llegeix: «Celebrem un dia santificat per tres miracles: avui l’estel va guiar 
els mags al pessebre; avui, a les noces, l’aigua fou convertida en vi; avui, Crist, per 
salvar-nos, volgué ser batejat per Joan en el Jordà».

Són tres manifestacions de Crist, tres epifanies, perquè epifania és una paraula grega que 
significa manifestació. Manifestació als pobles pagans, amb els mags; manifestació als seus 
deixebles, a les noces de Canà; manifestació al poble d’Israel, amb el baptisme al Jordà.

El papa Francesc va centrar uns exercicis espirituals de sant Ignasi de Loiola que 
donà essent arquebisbe de Buenos Aires en el concepte de l’epifania o manifestació 
del misteri de Déu en la història de la salvació. El text d’aquestes meditacions ha 
estat publicat ara en el llibre titulat Ment oberta, cor creient (Ed. Claret, Barcelona, 
2013). En la meditació sobre el baptisme del Senyor, diu comentant l’antífona que 
he citat que «aquests tres misteris queden units en una visió esponsalícia: l’espòs 
és Crist, el Messies, el qual estima la seva esposa, l’Església, i es lliura per ella 
purificant-la en les aigües del baptisme, fent-la seva. I es parla de noces, no ja sols 
de prometatge, i es parla de festa de noces a la qual van convidats que porten regals 
i que s’alegren amb el bon vi. És l’epifania de Crist, el Fill de Déu que fa seu el 
seu poble i s’hi uneix amb un amor esponsal. És l’epifania d’unes noces, l’epifania 
també de l’esposa, la santa i pecadora mare Església».

Tot això passa a ser símbol de la història de la salvació. En aquesta hi ha un temps d’espe-
ra, de nuviatge abans de Crist; un temps de noces, la presència terrenal del Messies pro-
mès; un temps de separació i com de viduïtat; i un temps de camí cap a la consumació fi-
nal, que és l’expectació de les noces finals, en el compliment de les promeses definitives.

A Israel, i també a molts altres llocs, era i és costum de celebrar les noces amb un 
banquet. I els profetes d’Israel –sobretot Isaïes- veuen la culminació de la història 
com un gran banquet: el de les noces de l’Anyell amb la humanitat. «La seva espo-
sa –diu el llibre de l’Apocalipsi (19,7-8)- ja està engalanada. Li ha estat concedit de 
vestir-se de lli pur i resplendent, que són les bones obres del poble sant.» 

El baptisme de Jesús és una epifania; per això té molt sentit la seva presència en l’any 
cristià molt a prop de la festa dels Reis Mags. És l’epifania de Crist com a revelador 
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de Déu Pare, en el cel obert després del baptisme de Jesús; com a Espòs de l’Església, 
en l’aigua i el vi del convit de noces; i com la llum per a Israel i per a totes les nacions, 
com celebrarem en la propera festa de la seva Presentació al Temple.

+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

La pregària i el treball per la unitat (18/01/2015)

Iniciem avui la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. Aquest octavari co-
mença sempre el 18 de gener i s’acaba el dia 25, festa de la Conversió de Sant Pau. 
Enguany queda emmarcat en dos diumenges i té com a lema unes breus paraules del 
diàleg de Jesús amb la dona samaritana prop del pou de Jacob: «Jesús li diu: Dóna’m 
aigua» (Jn 4,7). Cada any es difonen àmpliament unes reflexions i pregàries aprova-
des pel Consell Ecumènic de les Esglésies i per l’Església catòlica, que aquest any han 
preparat els cristians del Brasil.

Aquest episodi evangèlic de la dona samaritana era molt estimat per la gran santa 
i mística Teresa de Jesús. Per això, em sembla que també vincula d’alguna manera 
aquesta Setmana de Pregària per la Unitat amb el record del Jubileu Teresià que estem 
celebrant aquest any amb motiu del cinquè centenari del naixement de la gran doctora 
de l’Església nascuda a Àvila.

Aquests dies ressonen profundament en el nostre cor les paraules de la pregària de 
Jesús en el Cenacle: «Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu, que també 
ells estiguin en nosaltres, perquè el món cregui que tu m’has enviat».

En el Concili Vaticà II, l’Església catòlica es va comprometre a treballar per la unitat 
de tots els creients en Crist «en la professió d’una sola fe, en la celebració comuna del 
culte i en la concòrdia fraterna de la família dels fills de Déu».

Des de llavors s’ha avançat força. S’han de reconèixer com un signe d’esperança els 
passos que s’han fet i s’estan fent en el camí ecumènic. N’esmento dos exemples.

 El dia 31 d’octubre de 1999, representants de l’Església catòlica i de la Federació 
Mundial Luterana van firmar, a Augsburg, la «Declaració comuna sobre la justifica-
ció», que fou un dels temes centrals en la crisi que portà a la ruptura de la unitat en 
temps de Luter. Els bisbes del Sínode especial per a Europa, en el seu missatge final, 
reconeixien amb goig que, després de quatre segles, s’havia arribat a un consens sobre 
algunes veritats fonamentals entorn del tema de la justificació.

Els darrers dies del passat mes de novembre, el papa Francesc va fer un breu viatge 
a Turquia, sobretot per reunir-se amb el patriarca ecumènic de Constantinoble Barto-
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meu I, i va reafirmar la seva voluntat de posar tots els mitjans necessaris per superar 
un trencament de la unitat entre catòlics i ortodoxos que ha durat gairebé un mil·lenni, 
cosa que ens situa davant una gran esperança de refer en aquest cas la unitat volguda 
per Crist.

+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Continuïtat del Congrés de les Grans Ciutats (25/01/2015)

Dos missatges envià el papa Francesc al Congrés sobre Pastoral de les Grans Ciutats. 
El primer fou un missatge llegit en l’acte celebrat el 25 de novembre passat a la basí-
lica de la Sagrada Família; el segon, el discurs espontani que ens va dirigir a tots els 
que vàrem participar en la segona fase, als quals ens va rebre en audiència el 27 de 
novembre. Eren dies molt intensos per al Sant Pare, amb els seus viatges al Parlament 
europeu dos dies abans i a Turquia l’endemà. Ens va fer un discurs molt seu comu-
nicant-nos la seva llarga experiència de pastor de Buenos Aires, un conjunt urbà que 
inclou 11 diòcesis i 13 milions d’habitants.

En l’audiència, de gairebé una hora de duració, Francesc ens va fer un disseny de com 
veu ell l’Església en una gran ciutat. El primer que demana a aquesta Església és un 
canvi de mentalitat, una conversió a una activitat evangelitzadora que dialogui amb 
la multiculturalitat de la gran ciutat, que no tingui por del pluralisme i del fet que el 
missatge de l’Església ja no sigui l’únic referent cultural de la ciutat i sovint tampoc 
sigui el més escoltat. 

Demana també el papa Francesc una Església sensible a la religiositat del poble, amb 
la lectura profunda que fa d’aquest fet la reflexió de les diòcesis llatinoamericanes, 
sobretot en el document d’Aparecida, en el qual el cardenal Bergoglio va tenir un 
paper molt destacat, ja que fou el cap del grup de redacció d’aquest document que re-
sumeix el pensament de la darrera conferència general dels bisbes d’Amèrica Llatina 
i del Carib.

 Francesc desitja, en la gran ciutat, una església en sortida, que no espera només que 
les persones hi vagin, sinó que surt a trobar a tots, en la mesura de les seves possibi-
litats; una Església samaritana –al·ludint a la famosa paràbola de l’Evangeli- que vol 
ser enmig de la ciutat, al servei de tots i sobretot dels més pobres i marginats, dels qui 
més pateixen.

En el missatge papal que es va llegir a la Sagrada Família, diu el Sant Pare: «M’alegro 
dels esforços realitzats i animo a tots a continuar reflexionant creativament sobre la 
manera d’afrontar la missió evangelitzadora en els grans nuclis urbans, cada vegada 
en major expansió». El Sant Pare ens invita a continuar treballant en la pastoral de 
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les grans ciutats. En la meva salutació de l’inici de l’audiència vaig fer referència a 
aquest punt del seu missatge i li vaig dir que en preníem nota i que estàvem disposats 
a continuar. D’això es tracta, que no sigui un fet aïllat sinó l’inici d’un procés. Tinc en 
aquest sentit dues previsions: la constitució d’una fundació que es dediqui a fomentar 
l’estudi de les grans ciutats per tal d’oferir elements i mitjans per a la pastoral de les 
grans concentracions urbanes; i, en segon lloc, la celebració aquest curs d’una jornada 
diocesana dedicada sobretot a veure com el contingut del Congrés i els ensenyaments 
que ens ha ofert el Papa ens interpel·len com a pastors –sacerdots i laics- de la nostra 
arxidiòcesi, que és eminentment urbana. 

+Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Comunicats premsa

Condemna de l’atac terrorista ocorregut aquest dimecres a París

BARCELONA, 08 de gener de 2015 — Davant l’atac terrorista contra el setmanari 
satíric francès «Charlie Hebdo», l’Església Arxidiocesana de Barcelona vol condem-
nar públicament aquest terrible atemptat i tota forma de violència que destrueixi la 
vida humana. 

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, anima a defensar la 
convivència pacífica entre les persones i els pobles, malgrat les diferències de nacio-
nalitat, de religió i de cultura. El cardenal Martínez Sistach prega pels difunts i ferits i 
també recorda les paraules pronunciades avui pel papa Francesc que posen de relleu la 
seva solidaritat espiritual amb tots aquells que, des de les seves responsabilitats, conti-
nuen treballant amb constància per la pau, la justícia i el dret, per curar en profunditat 
els orígens i les causes de l’odi.

El papa Francesc rep en audiència privada el cardenal Martínez 
Sistach a petició de l’arquebisbe de Barcelona

BARCELONA, 26 de gener de 2015 — A petició del cardenal Lluís Martínez Sistach, 
el papa Francesc li ha concedit aquest matí una audiència privada a Ciutat del Vaticà. 
A la reunió amb el Sant Pare, el cardenal Martínez Sistach l’ha informat amb més 
detall de la segona etapa del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats 
celebrada a Barcelona, de la publicació de les actes del Congrés en diverses llengües i 
de la creació de la «Fundació Antoni Gaudí per a les Grans Ciutats». 
L’arquebisbe de Barcelona ha aprofitat per traslladar-li la reflexió que s’ha iniciat a 
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l’arxidiòcesi sobre l’aplicació a la pastoral d’aquesta diòcesi urbana dels continguts 
del Congrés i del discurs del papa Francesc amb motiu de l’audiència del 27 de no-
vembre.
La trobada entre el Papa i el cardenal Martínez Sistach també ha permès analitzar 
diferents temes relacionats amb l’Església Arxidiocesana de Barcelona.

Articles i declaracions

Pròleg a la biografia de Mons. Joan Carrera

Joaquim Ferrer i Francesc Teruel, autors del llibre que el lector o lectora té a les mans, 
han culminat un treball intens per oferir-nos la biografia de qui fou bisbe auxiliar de 
Barcelona, Joan Carrera Planas (Cornellà de Llobregat, Baix Llobregat,1930 – Bar-
celona, Barcelonès, 2008). El qui tots coneixem i recordem com a bisbe Joan és una 
figura entranyable, molt nostra, ben present en el record de moltes persones de la nos-
tra societat pel seu exemplar servei cívic i religiós. Diverses iniciatives de tot ordre, 
nascudes en els darrers anys en la nostra societat i en comunitats cristianes, palesen la 
persistència del seu record en la consciència de molta gent.

Aquesta biografia, com manifesten els seus autors, té tres grans objectius. En primer 
lloc, mostrar el coneixement i la valoració que feia de la societat el bisbe Joan Carrera 
Planas. La societat nascuda de la Guerra Civil, que ell visqué en la seva infància, i 
que evolucionà fins a la transició i la consolidació de la democràcia; la societat en la 
qual ell va viure i expressar la fe cristiana, com a jove estudiant, com a prevere i com 
a bisbe, amb una participació molt intensa, justificada per les circumstàncies especials 
de la seva vida.

El segon objectiu és mostrar l’esforç del biografiat al servei de la recuperació de la 
identitat i la cultura catalanes, continuant un esforç de totes les persones que volien 
construir una terra nova. És ben significatiu que l’editorial que ell va crear recollís 
precisament aquesta denominació de clares ressonàncies bíbliques. Un nom cal des-
tacar sobretot com a mestre de pensament de Joan Carrera, el de Carles Cardó, a qui 
jo mateix vaig tenir l’ocasió de tractar sovint en els darrers anys de la seva vida, un 
tracte facilitat també per un fet circumstancial, el de viure tots dos al mateix carrer del 
barri barceloní del Guinardó. 

El tercer objectiu dels autors és mostrar que, tota aquesta acció, el bisbe Joan la va fer 
amb una notable qualitat intel·lectual. I, significativament, la va dur a terme no des 
d’una vida dedicada a l’estudi o l’ensenyament, sinó enmig d’una constant dedicació 
pastoral, primer com a rector de parròquies –sobretot a barris populars de la Barce-
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loneta, Badalona i l’Hospitalet- i després com a bisbe auxiliar de tot l’arquebisbat de 
Barcelona. Ell mateix es definia sobretot com a home d’acció; d’una acció pastoral i 
social.

Tanmateix el secret de tota la seva activitat estava motivada i alimentada per la seva 
fe cristiana, pel seu amor a l’Església i pel seu servei sacerdotal i episcopal de bon 
pastor, a imitació de Jesús Bon Pastor.

Els autors d’aquesta biografia formen part de les persones que he esmentat a l’inici 
d’aquestes ratlles, que reberen el missatge dels seus escrits i el testimoni compromès 
de la seva vida, una vida que només es pot explicar des d’un triple compromís de fide-
litat: a Crist, a Catalunya i als pobres, sobretot al món obrer. Amb aquest treball seu, 
els autors desitgen que aquest bisbe sigui més conegut i el seu exemple pugui ajudar 
moltes altres persones.

Conscients de la dificultat d’escriure la biografia d’una personalitat tan propera en el 
temps, els autors s’han imposat una autodisciplina exemplar. Han deixat parlar sobre-
tot els fets, els esdeveniments, i els han interpretat sempre que els ha estat possible 
amb les mateixes paraules del bisbe Joan Carrera. En aquesta tasca, la capacitat co-
municativa del nostre bisbe els ha estat una gran ajuda. Cal reconèixer en Joan Carrera 
un gran do com a comunicador. Ho mostren els centenars d’articles publicats per ell, 
setmana rere setmana, a Catalunya Cristiana sota la rúbrica «Ara mateix», recollits 
en un volum per Mons. Joan E. Jarque, fundador d’aquest setmanari amb Mn. Fran-
cesc Malgosa. Des d’aquesta perspectiva, podríem dir que els autors han construït 
una veritable autobiografia, l’autobiografia que el bisbe Carrera no va escriure i que 
segurament no desitjava escriure. Per això mateix, em sembla molt valuós el servei 
que ens ofereixen amb aquest llibre.

Llegint aquestes pàgines, se’m fa proper el sacerdot rector de la parròquia de Sant 
Antoni de Llefià i de Sant Isidre de l’Hospitalet, i del bisbe auxiliar de Barcelona, per 
les relacions que he mantingut durant aquells anys i especialment com a bisbe auxiliar 
que m’ha ajudat molt amb el seu consell i amb la seva col·laboració en el meu minis-
teri de pastor d’aquesta Església de Barcelona.

El bisbe Joan Carrera Planas era molt humà, molt fraternal, un home de Jesús de 
Natzaret; en una paraula, un cristià i un pastor profundament evangèlic. Joan Carrera, 
com a sacerdot i com a bisbe, fou entre nosaltres un defensor d’una acció pastoral 
oberta i acollidora dels immigrants i un gran advocat de les manifestacions de la reli-
giositat popular en uns anys en què aquesta era mirada amb una excessiva actitud de 
sospita per determinats membres del clergat. Aprofitant les vacances, tenia el costum 
de fer viatges a Andalusia per copsar sobre el terreny el tarannà dels immigrants vin-
guts a Catalunya, per tal de poder-los comprendre i servir millor. Home profundament 
montserratí, era alhora profundament popular. Venia del poble senzill i treballador –ho 
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eren els seus avis i els seus pares- i tenia el do de connectar instintivament amb el po-
ble. El seu propòsit, tant en la vida pastoral com en tota relació humana, era practicar 
incansablement el consell evangèlic que demana «no trencar la canya esquerdada i no 
apagar el ble que fumeja». Era profundament humà en tot. 

Em plau agrair als autors d’aquest llibre el seu esforç per recollir una àmplia docu-
mentació a fi d’explicar-nos amb el realisme de les dades i els fets la biografia del 
bisbe Joan Carrera. I demano a Déu que tots els que s’acostin a aquestes pàgines, tot 
seguint la trajectòria vital del biografiat, s’enriqueixin en la seva vocació humana i 
cristiana. Això és el que més li plaurà al bisbe Joan quan ho vegi des del cel.

+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona 

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la presentació del llibre «Joan Carrera, un bisbe 
del poble». Palau de la Generalitat, 8 de gener de 2014.

Joaquim Ferrer i Francesc Teruel, han culminat un treball intens per oferir-nos la 
biografia de qui fou bisbe auxiliar de Barcelona, Joan Carrera Planas (Cornellà de 
Llobregat, Baix Llobregat,1930 – Barcelona, Barcelonès, 2008). El qui tots conei-
xem i recordem com a bisbe Joan és una figura entranyable, molt nostra, ben present 
en el record de moltes persones de la nostra societat pel seu exemplar servei cívic i 
religiós. Diverses iniciatives de tot ordre, nascudes en els darrers anys en la nostra 
societat i en comunitats cristianes, palesen la persistència del seu record en la cons-
ciència de molta gent.

Aquesta biografia, com manifesten els seus autors, té tres grans objectius. En primer 
lloc, mostrar el coneixement i la valoració que feia de la societat el bisbe Joan Carrera 
Planas. La societat nascuda de la Guerra Civil, que ell visqué en la seva infància, i 
que evolucionà fins a la transició i la consolidació de la democràcia; la societat en la 
qual ell va viure i expressar la fe cristiana, com a jove estudiant, com a prevere i com 
a bisbe, amb una participació molt intensa, justificada per les circumstàncies especials 
de la seva vida.

El segon objectiu és mostrar l’esforç del biografiat al servei de la recuperació de la 
identitat i la cultura catalanes, continuant un esforç de totes les persones que volien 
construir una terra nova. És ben significatiu que l’editorial que ell va crear recollís 
precisament aquesta denominació de clares ressonàncies bíbliques. Un nom cal des-
tacar sobretot com a mestre de pensament de Joan Carrera, el de Carles Cardó, a qui 
jo mateix vaig tenir l’ocasió de tractar sovint en els darrers anys de la seva vida, un 
tracte facilitat també per un fet circumstancial, el de viure tots dos al mateix carrer del 
barri barceloní del Guinardó. 
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El tercer objectiu dels autors és mostrar que, tota aquesta acció, el bisbe Joan la 
va fer amb una notable qualitat intel·lectual. I, significativament, la va dur a terme 
no des d’una vida dedicada a l’estudi o l’ensenyament, sinó enmig d’una constant 
dedicació pastoral, primer com a rector de parròquies –sobretot a barris populars de 
la Barceloneta, Badalona i l’Hospitalet- i després com a bisbe auxiliar de tot l’ar-
quebisbat de Barcelona. Ell mateix es definia sobretot com a home d’acció; d’una 
acció pastoral i social.

Tanmateix el secret de tota la seva activitat estava motivada i alimentada per la seva 
fe cristiana, pel seu amor a l’Església i pel seu servei sacerdotal i episcopal de bon 
pastor, a imitació de Jesús Bon Pastor.

Els autors d’aquesta biografia formen part de les persones que he esmentat a l’inici 
d’aquestes ratlles, que reberen el missatge dels seus escrits i el testimoni compromès 
de la seva vida, una vida que només es pot explicar des d’un triple compromís de fide-
litat: a Crist, a Catalunya i als pobres, sobretot al món obrer. Amb aquest treball seu, 
els autors desitgen que aquest bisbe sigui més conegut i el seu exemple pugui ajudar 
moltes altres persones.

Conscients de la dificultat d’escriure la biografia d’una personalitat tan propera en el 
temps, els autors s’han imposat una autodisciplina exemplar. Han deixat parlar sobre-
tot els fets, els esdeveniments, i els han interpretat sempre que els ha estat possible 
amb les mateixes paraules del bisbe Joan Carrera. En aquesta tasca, la capacitat co-
municativa del nostre bisbe els ha estat una gran ajuda. Cal reconèixer en Joan Carrera 
un gran do com a comunicador. Ho mostren els centenars d’articles publicats per ell, 
setmana rere setmana, a Catalunya Cristiana sota la rúbrica «Ara mateix», recollits 
en un volum per Mons. Joan E. Jarque, fundador d’aquest setmanari amb Mn. Fran-
cesc Malgosa. Des d’aquesta perspectiva, podríem dir que els autors han construït 
una veritable autobiografia, l’autobiografia que el bisbe Carrera no va escriure i que 
segurament no desitjava escriure. Per això mateix, em sembla molt valuós el servei 
que ens ofereixen amb aquest llibre.

Llegint aquestes pàgines, se’m fa proper el sacerdot rector de la parròquia de Sant 
Antoni de Llefià i de Sant Isidre de l’Hospitalet, i del bisbe auxiliar de Barcelona, per 
les relacions que he mantingut durant aquells anys i especialment com a bisbe auxiliar 
que m’ha ajudat molt amb el seu consell i amb la seva col·laboració en el meu minis-
teri de pastor d’aquesta Església de Barcelona.

Els 78 anys de vida del Bisbe Carrera han estat un gran bé per a moltíssimes persones 
i institucions que han rebut el servei preuat del seu ministeri presbiteral que s’inicià 
l’any 1954 amb l’ordenació a Montserrat i del seu ministeri episcopal des de l’any 
1991 amb l’ordenació episcopal. El Senyor s’ha valgut d’ell per manifestar el seu 
amor i la seva misericòrdia a una munió de germans i germanes enmig de les diver-
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síssimes circumstàncies i moments de la història del nostre país. Com a home de Déu 
i d’Església, molt a prop de les persones, s’ha prodigat en l’animació pastoral de les 
comunitats, en l’acompanyament espiritual dels cristians, en la defensa dels drets hu-
mans i en el diàleg fe-cultura fent present l’Evangeli en les realitats temporals. 

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

El bisbe Joan Carrera Planas era molt humà, molt fraternal, un home de Jesús de 
Natzaret; en una paraula, un cristià i un pastor profundament evangèlic. Joan Carrera, 
com a sacerdot i com a bisbe, fou entre nosaltres un defensor d’una acció pastoral 
oberta i acollidora dels immigrants i un gran advocat de les manifestacions de la reli-
giositat popular en uns anys en què aquesta era mirada amb una excessiva actitud de 
sospita per determinats membres del clergat. Aprofitant les vacances, tenia el costum 
de fer viatges a Andalusia per copsar sobre el terreny el tarannà dels immigrants vin-
guts a Catalunya, per tal de poder-los comprendre i servir millor. Home profundament 
montserratí, era alhora profundament popular. Venia del poble senzill i treballador –ho 
eren els seus avis i els seus pares- i tenia el do de connectar instintivament amb el po-
ble. El seu propòsit, tant en la vida pastoral com en tota relació humana, era practicar 
incansablement el consell evangèlic que demana «no trencar la canya esquerdada i no 
apagar el ble que fumeja». Era profundament humà en tot. 

El Sr. Bisbe Auxiliar Joan Carrera, va ser per a mi un amic i un col·laborador molt 
preuat. Des de preveres havíem treballat pastoralment junts en distintes realitats 
eclesials. Penso en els anys vuitanta quan jo era secretari general de la Conferència 
Episcopal Tarraconense i ell prestava algun servei preuat als bisbes de Catalunya, 
com és el cas del document «Arrels cristianes de Catalunya». Posteriorment, essent 
un servidor pastor d’aquesta Església metropolitana de Barcelona, ell m’ajudava 
molt com a Bisbe Auxiliar pel coneixement que tenia de la realitat, pel seu treball 
ministerial, per la riquesa dels seus consells i per l’amistat i confiança que sempre 
ens tinguérem. Per tot això com a pastor diocesà reitero el meu agraïment al ben-
volgut Bisbe Carrera.

Em plau agrair als autors d’aquest llibre el seu esforç per recollir una àmplia docu-
mentació a fi d’explicar-nos amb el realisme de les dades i els fets la biografia del 
bisbe Joan Carrera. I demano a Déu que tots els que s’acostin a aquestes pàgines, tot 
seguint la trajectòria vital del biografiat, s’enriqueixin en la seva vocació humana i 
cristiana. Això és el que més li plaurà al bisbe Joan quan ho vegi des del cel.
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He pensat moltes vegades en la sintonia entre el Papa Francesc i el Bisbe Carrera. Hi 
ha una dada curiosa i interessant, de poc després de la celebració del Concili Vaticà II, 
l’editorial que ell va promoure la creació, va publicar un llibre que incloïa les Actes 
d’un Congrés Regional Americà sobre la pastoral de les grans ciutats, que inclou un 
treball presentat pel qui era en aquells anys Jorge Mario Bergoglio. El Bisbe Carrera 
pensava i actuava de manera similar a Francesc. Per al nostre Bisbe Auxiliar, una Es-
glésia en sortida i anar a les perifèries era el que manifestava, desitjava i practicava. 
El seu estil era també molt semblant al del nostre Papa, per la seva senzillesa i simpli-
citat, vivint en barris populars i perifèrics. La seva ploma i la seva predicació tenien 
també semblances amb Francesc. El Bisbe Joan era un bisbe amb «olor d’ovella».
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Secretaria General

Nomenaments parroquials

27.01.15 – Rvd. Sr. Josep Rodado León, adscrit a la parròquia de Santa Engràcia, de 
Barcelona.

Organismes diocesans

Càritas i Delegació de Pastoral Social: Carta so-
bre la Jornada Mundial dels Migrants

Barcelona, gener de 2015.

Benvolgut mossèn,
El diumenge 18 de gener l’Església celebra la Jornada Mundial dels Migrants. És 
una ocasió per agrair als nombrosos migrants, que des de fa anys formen part de les 
nostres comunitats, tot el que ens aporten. I també per sensibilitzar les comunitats 
cristianes –parròquies i moviments- per a que no defalleixin en l’acolliment a totes 
les persones que, nascudes en altres països, participen de les nostres celebracions, 
catequesis i trobades.

Com en els anys anteriors, la campanya de Pastoral amb els Migrants ha estat ela-
borada pel col·lectiu «Caminem junts en la diversitat» (col·lectiu format per comu-
nitats cristianes de migrants i per algunes parròquies amb presència significativa de 
migrants, per Càritas dels bisbats de Barcelona i Sant Feliu i per la Delegació de 
Pastoral Social de Barcelona). El lema d’enguany és: «Tu tens la clau de la convivèn-
cia», i amb aquest lema volem posar de relleu que la convivència, un dels valors més 
preuats, indispensable per a la cohesió social, no és possible només per una bones 
pràctiques administratives, sinó que exigeix que tots siguem acollidors i respectuo-
sos amb els nouvinguts.



[38] desembre - BAB 155 (2014)38

Seria bo que amb motiu d’aquesta jornada se celebrés a la parròquia algun acte on es visua-
litzés que les nostres comunitats estan formades per persones de diferents procedències. Hi 
ha moltes formes de fer-ho. En suggerim algunes de ben senzilles, com poder ser: l’eucaris-
tia dominical de major afluència de fidels que sigui preparada per persones no nascudes en-
tre nosaltres, en la qual hi hagi cants litúrgics propis dels seus països, que es llegeixi alguna 
lectura en el seu idioma. També es pot celebrar algun acte festiu (per exemple, al final de la 
missa) que facilités la relació personal. O programar una trobada on els nouvinguts oferei-
xin el seu testimoni, i reflexionar sobre la manera com junts ens podem enriquir humana 
i cristianament o, fins i tot, programar una assemblea parroquial, en la que el tema sigui 
«com avancem conjuntament amb la pastoral amb immigrants», per suggerir algunes idees.

Li adjuntem un cartell amb el prec que el posi en un lloc ben visible. I també el missatge que 
el papa Francesc ha adreçat amb motiu d’aquesta jornada. El papa subratlla el paper ma-
ternal de l’Església, una mare que acull tots els pobles, sense discriminacions. «L’Església 
sense fronteres – escriu el Papa-, mare de tots, estén pel món la cultura de l’acollida i de la 
solidaritat, d’acord amb la qual ningú no pot ser considerat sobrer, fora de lloc o descartable. 
La comunitat cristiana, si viu realment la seva maternitat, alimenta, orienta i indica el camí, 
acompanya amb paciència, es fa propera amb la pregària i amb les obres de misericòrdia».

El diumenge dia 25 celebrarem aquesta jornada amb un acte diocesà a la parròquia de 
Santa Madrona de Barcelona. Més endavant ja rebrà la informació.

Càritas i la Delegació de Pastoral Social de Barcelona restem a la seva disposició per 
tot allò que cregui oportú.
Cordialment,

Salvador BusquetsMn. Josep Maria Jubany

Director de Càritas Diocesana Delegat de Pastoral Social. de Barcelona. Arquebisbat 
de Barcelona

Arquebisbat de Barcelona.

Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada

Carta del Delegat i del President de la URC

Barcelona, gener de 2015.

A l’atenció de les Congregacions religioses, societats de vida apostòlica i instituts 
seculars.
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Benvolguts germans i germanes,

La celebració de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, el dia 2 de febrer, festa 
de la presentació del Senyor en el Temple, la viurem enguany en el marc de l’Any de 
la Vida Consagrada convocat pel Papa Francesc i l’Any Jubilar Teresià.

És aquesta una bona oportunitat per trobar-nos i celebrar l’Eucaristia presidits pel 
Pastor diocesà, el Cardenal Arquebisbe Dr. Lluís Martínez Sistach, fent visible la co-
munió entre els diversos carismes suscitats per l’Esperit Sant, pel bé del Poble de Déu.

El lema d’enguany és: «Vida Consagrada: Amics forts de Déu».

El Sr. Cardenal Arquebisbe presidirà la celebració eucarística el dilluns 2 de febrer, a 
les 19h., a la S.E. Catedral de Barcelona i la Unió de Religiosos de Catalunya (URC) 
i la Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada d’aquesta Arxidiòcesi us invitem 
especialment a unir-vos a aquesta celebració.

Encomanant al Senyor les vostres intencions, rebeu la nostra més cordial salutació,

P. Màxim Muñoz, CMFFrancesc Prieto, pvre. 

President de la URC Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada 

Carta als monestirs de la vida contemplativa

A l’atenció de les Comunitats Contemplatives de la nostra Arxidiòcesi

Benvolgudes i benvolguts,
Amb l’enviament del cartell de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que cele-
brarem el dia 2 de febrer, festa de la Presentació del Senyor en el Temple, i les pregàri-
es que el Papa Francesc ha fet per l’Any de la Vida Consagrada, us demanem la vostra 
pregària, com a signe de comunió i fraternitat.

Aquesta diada la celebrarem amb el lema Amics ferms de Déu, i és una nova ocasió 
d’augmentar el fervor en l’oració i l’apostolat de tots els consagrats.

En unió de pregàries, afm. en Crist i Maria

Francesc Prieto, pvre.

Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada
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Recés de Quaresma 2015

Als Instituts de la Vida Consagrada de l’Arxidiòcesi de Barcelona 

Em plau comunicar-vos, en nom del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sis-
tach, que el Recés de Quaresma que ell dirigirà a les consagrades de la nostra arxidi-
òcesi, serà el diumenge I de Quaresma, dia 22 de febrer.

En aquest Any de la Vida Consagrada, pregar junts esdevé un dels moments d’especial 
significació, sobretot quan presideix el Pastor diocesà. I tal com ens proposa el Papa 
Francesc en la seva carta apostòlica als consagrats, cal aprofitar totes les oportunitats 
per enfortir la comunió entre els diferents Instituts i carismes.

El recés serà al Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231). Per al dinar, no-
més cal avisar prèviament a la secretaria del Seminari (te. 93. 454. 16.00, de dilluns a 
divendres, de 9 a 14h), fins el dia 18 de febrer.

Dia:  22 de febrer, diumenge.
Hora: 10,15 h.
Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona
 Carrer Diputació, 231.

Horari:
10,15 h. Laudes (Capella)
10,45 h. Meditació (Saló d’actes)
13 h. Santa Missa
14 h. Dinar
15,45 h. Meditació (Saló d’actes)
 Exposició del Santíssim i
 Pregària per les vocacions (Capella)

Rebeu la meva cordial salutació.
Afm. en Crist i Maria.

Francesc Prieto, pvre.
Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada.
Barcelona, 26 de gener de 2015.
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Programa de la Delegació de Pastoral del Trànsit, Bombers i Cossos 
de Seguretat

Com és habitual, aquesta Delegació, en el cas del trànsit, continuarà en la línia de 
col·laboració amb els altres bisbats de Catalunya i amb la direcció de la Pastoral de la 
carretera, de la CEE.
En les èpoques de major circulació –Nadal, Setmana Santa i l’estiu-, per mitjà de 
conferència i de presència en els mitjans de comunicació, es procurarà donar línies 
d’actuació per als conductors i els vianants. Es continuarà en la participació en els 
actes dedicats a les víctimes d’accidents i, si s’escau, es procurarà ser presents i donar 
suport a les persones afectades. Igualment, sovint som convidats per l’autoritat civil o 
per diverses associacions a participar en els seus encontres i congressos.
A nivell dels Cossos de Bombers i de Seguretat, continuarem la tasca empresa des de 
fa molts anys, donant suport i caliu en les situacions d’emergència. Participant en els 
seus encontres patronals, tècnics i festius. Igualment la participació en el Consell Pe-
dagògic i Científic de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i en accions d’ajut 
internacional. També com a membre de la IPA (Associació Internacional de Policies). 
Igualment, l’assessorament al Departament d’Interior, especialment a les Direccions 
Generals de Bombers, Policia, Trànsit, Secretaria General i Conselleria, així com els 
departaments relacionats amb les finalitats d’aquesta Delegació de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

Programa del Servei de Pastoral del Sord de l’arxidiòcesi de Barcelona

En aquest món del silenci, que cal atendre en les seves necessitats específiques, el nos-
tre objectiu és cercar com trencar les barreres a la comunicació, també per transmetre 
l’Evangeli. Procurem oferir l’atenció pastoral en tot el que de forma ordinària es troba 
a les parròquies, adaptat a les dificultats de comprensió i d’expressió que poden tenir 
les persones sordes o sordcegues.

A. Activitats.

Enguany estan programades i ja s’estan realitzant les següents activitats:
— Celebració de la missa: els dissabtes i vigílies a les 6.30 de la tarda.
— Confessions: mitja hora abans de la missa.
— Formació de col·laboradors: els dimarts de 5 a 6 de la tarda.
— Catequesi de comunió: els dissabtes a les 5.30 de la tarda.
— Catequesi de post-comunió i de Confirmació: els dissabtes a les 5.30 de la tarda.
— Seguiment d’infants integrats a diverses catequesis parroquials.
— Grup de Litúrgia: els dissabtes (excepte el primer) a les 5.45 de la tarda.
— Adoració eucarística: el primer dissabte de mes, de 5,55 a 6,25 de la tarda.
— Formació cristiana (conferències, tertúlies…): dissabtes a les 7.30 de la tarda.
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— Grup de joves: un dissabte de mes a les 7.30 de la tarda.
— Formació per adolescents: una cerrada trimestral, en dimarts a la tarda a les 6.45.
— Grup de matrimonis joves: un dissabte al mes a les 7.30 de la tarda.
— Preparació al matrimoni: un dissabte de les 10 a les 14 hores.
— Preparació del baptisme d’un fill: una trobada amb els pares.
— Orientació familiar per a pares: tercer dimarts de mes de 6 a 7 de la tarda.
— Reforç logopèdic i escolar per a infants sords: els dimarts i dijous de 6 a 7.30 de la 

tarda, amb un equip de logopedes i mestres voluntaris.
— Activitats formatives d’adults (manualitats,exercicis de memòria i llenguatge…): 

els dimarts de 5 a 7.30 (informàtica) i els dissabtes de 5 a 6.
— Atenció a les necessitats assistencials i visites a malalts i ancians a casa o a la 

residència (hi ha un grup de persones sordes a una residència de Sant Boi de Llo-
bregat).

— Preparació i adaptació de materials catequètics i litúrgics per a les celebracions: els 
dimarts a les 5 de la tarda.

— Adaptació de la Bíblia a la llengua de signes catalana (amb classes de signo-es-
criptura amb un equip de treball interconfessional: els dijous de 4 a 6 de la tarda.

— Classes de religió al col·legi d’educació especial per a nens sords «CEE Josep 
Pla»: els divendres tot el dia.

— Celebracions de casaments, baptismes, exèquies… de persones sordes o de llurs 
familiars: quan i on ho demanin.

— Celebració de la Missa del Gall i celebracions de la Setmana Santa.
— Celebració del Dia Mundial de les Persones Sordes.
— Actes a les associacions: misses d’aniversaris, conferències, inauguracions…
— Procurem participar a alguns actes diocesans o interdiocesans: Vetlla de la Imma-

culada, algunes misses a la Sagrada Família, missa i processó de Corpus Christi, 
peregrinació a Lourdes amb l’Hospitalitat…

— Tres excursions anuals (Pilar, Nadal i Pasqua) i una convivència a l’estiu.
— Participació al «XXV Encuentro de la Pastoral del Sordo», que es celebrarà a Ma-

drid (monestir de l’Escorial) del 23 al 27 de juliol.
— Participació a la reunió de responsables diocesans a Madrid el 13 de setembre.
— Participació a reunions de l’Equip de Catequesi Especial del SIC. 

B. A la llum del Pla Pastoral Diocesà 2011-2015.

1.  L’anunci de Jesucrist als qui no el coneixen: esperem que esdevingui un instru-
ment evangelitzador el treball d’adaptació de la Bíblia a la llengua de signes ca-
talana, que continuem fent amb un equip de treball interconfessional –format per 
evangèlics i catòlics- d’acord amb l’encàrrec rebut des del Departament de Pas-
toral del Sord de la CEE. Ja està publicat el DVD sobre «El naixement de Jesús» 
i amb motiu de la «Missió Metròpolis» el 2012 es va publicar un DVD amb tot 
l’Evangeli de Sant Marc adaptat a la llengua de signes catalana. Seguim proposant 
la necessitat que els mateixos sords esdevinguin apòstols d’altres sords. Constatem 
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la participació a les nostres activitats de persones immigrades sordes sobretot el 
món llatinoamericà.

2.  La pastoral de la iniciació cristiana: procurem millorar l’acolliment a les persones 
i famílies que s’apropen per celebrar algun sagrament i aprofitar l’ocasió formativa 
que es presenta per a la celebració dels pares i padrins del baptisme, de les parelles 
que es preparen per al matrimoni, dels infants per a la comunió i dels joves per a 
la confirmació. Seguim ajudants els sords, de totes les edats, a valorar la necessitat 
de participar a l’eucaristia dominical dels dissabtes. El curs passat completarem 
la pàgina web (www.pastoraldelsord.org) que esdevé una molt bona eina de nova 
evangelització, en la que s’hi troba la retransmissió en directe i l’enregistrament 
de la missa dominical en llengua de signes que celebrem cada dissabte i vigílies de 
les festes de precepte.

3.   La solidaritat, expressió de la fe cristiana: seguim procurant millorar l’atenció 
i l’ajuda material a persones i famílies que pateixen les conseqüències de la crisi 
actual. Enguany també tractarem temes sobre la família amb motiu del Sínode dels 
Bisbes i atenent les situacions de crisi que e s donen en matrimonis i famílies de 
persones sordes. Totes aquestes activitats s’estan atenent a la parròquia de Santa 
Teresa de l’Infant Jesús. Cada dimarts, dijous i dissabtes venen sords de diferents 
punts de Barcelona i d’altres poblacions de la nostra diòcesi o d’altres diòcesis. Hi 
estem acollits, amb bona disposició de locals. Gràcies a Déu, solen participar prop 
d’un centenar de sords a la missa dels dissabtes (oberta a persones oients) i més 
de la meitat dels sords es queden a les diverses activitats de formació que oferim 
després de la missa. 
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Conferència Episcopal  
Tarraconense

Comunicat de la reunió n. 213 de la CET
Els dies 27 i 28 de gener de 2015 ha tingut lloc la reunió n. 213 de la Conferència Epis-
copal Tarraconense (CET). La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, 
arquebisbe metropolità de Tarragona i primat, i hi han assistit tots els seus membres.

La reunió s’ha iniciat a la ciutat de Terrassa, i concretament en el conjunt de les Es-
glésies de Sant Pere, La Seu d’Ègara, per tal de commemorar el 1400 aniversari del 
Concili Tarraconense d’Ègara, ja que la diòcesi de Terrassa té una profunda vinculació 
amb aquella diòcesi que existí als inicis del cristianisme en el mateix territori i que 
subsistí fins a començaments del segle VIII.

A l’Església de Santa Maria (antiga catedral), els bisbes han fet la pregària de l’hora 
Sexta, que ha presidit Mons. Josep Àngel Saiz i després han visitat el conjunt de les 
esglésies de Sant Pere i Sant Miquel, que els ha mostrat Mn. Antoni Deulofeu, rector 
de la parròquia de Sant Pere.

A les dependències de la casa rectoral, els bisbes han començat la reunió de treball 
fins al migdia en què han rebut la visita del Sr. Jordi Ballart, alcalde de Terras-
sa. Mons. Saiz, l’alcalde Ballart, Mons. Pujol i el cardenal Martínez Sistach han 
pronunciat uns breus parlaments. Tots han destacat la importància i la significa-
ció d’aquesta reunió dels bisbes de la Tarraconense a Terrassa, en l’escaiença de 
l’aniversari del Concili egarenc del 615, en el qual van participar dotze bisbes i 
els representants d’altres dos. En les seves actes conciliars apareixen els noms dels 
assistents, però no consten les seus episcopals. El text conciliar confirma les dispo-
sicions del Concili d’Osca (598) i fa referència a qüestions diverses sobre la vida i 
els costums dels eclesiàstics.

A la tarda del dia 27, els bisbes han prosseguit la reunió de treball a la Residència 
Maria Immaculada de Tiana i han tractat, entre d’altres, aquests temes:

Mons. Vives, secretari de la CET, ha presentat als bisbes el Balanç econòmic de l’any 
2014 i el Pressupost de l’any 2015 del Fons Comú Interdiocesà, els quals han estat 
estudiats i aprovats.
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Mons. Taltavull, president del Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC), ha presen-
tat als bisbes diversos projectes, com ara la publicació del Catecisme «Testimonis del 
Senyor» en català, i altres materials complementaris a aquest catecisme.

Mons. Cortés, responsable de la Pastoral Familiar a la CET, ha exposat els lineamenta 
del proper Sínode de bisbes sobre la família, que se celebrarà el proper octubre.

Mons. Vives, president de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia (CIL), ha presentat 
el programa del IV Congrés Litúrgic de Montserrat, que els bisbes de la Conferència 
Episcopal Tarraconense i l’Abat de Montserrat convoquen per als propers 16, 17 i 18 
d’abril, coincidint amb el Centenari del Primer Congrés Litúrgic celebrat l’any 1915, 
i que es portarà a terme a Barcelona i al Monestir de Montserrat.

El dia 28, al Seminari Conciliar de Barcelona, els bisbes han celebrat una sessió con-
junta amb més de vuitanta superiors majors religiosos i altres religiosos i religioses, en 
ocasió de l’Any de la Vida Consagrada. Aquest es va iniciar el passat 30 de novembre, 
primer diumenge d’Advent, convocat pel Sant Pare Francesc i finalitzarà el dia 2 de 
febrer de 2016, festa de la Presentació del Senyor.

Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, i el P. Màxim Muñoz, president de la Unió de 
Religiosos de Catalunya (URC), han formulat la seves reflexions sobre la invitació del 
papa Francesc a transmetre l’alegria de l’Evangeli i a una renovada missió de l’Es-
glésia a casa nostra. Tots els assistents han pogut participar en un diàleg obert sobre 
la Vida Religiosa i la seva aportació al conjunt del treball pastoral de l’Església a les 
nostres diòcesis, des de la diversitat dels carismes.

S’ha projectat també un suggestiu vídeo, preparat per la URC, sobre el passat i el 
present de la presència religiosa a les diòcesis de Catalunya.

Al migdia s’ha celebrat l’Eucaristia, a l’església del Seminari Conciliar de Barcelona, 
presidida pel Cardenal Lluís Martínez Sistach, que ha recordat que la vida religiosa és 
«un gran do de l’Esperit, que evangelitza, transforma i humanitza la nostra societat».

En acabar la celebració, el P. Màxim Muñoz ha lliurat als bisbes i a tots els participants 
el número 4 de la Col·lecció URC, publicat per Editorial Claret, en el qual s’hi troba 
la «Carta apostòlica als Consagrats en l’inici de l’Any de la Vida Consagrada» del 
papa Francesc i la «Carta en l’Any de la Vida Consagrada» dels Bisbes de Catalunya.
 
Barcelona, 28 de gener de 2015
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Crònica

Presentació de la primera biografia del bisbe 
Joan Carrera

Ha escrit el pròleg el nostre Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach

El dia 8 de gener de 2015, a les 19.30 hores, va tenir lloc a l‘auditori del Palau de la 
Generalitat l’acte de la presentació de la primera biografia del que fou bisbe auxiliar 
de Barcelona, Mons. Joan Carrera i Planas (1930-2008), titulada Joan Carrera, un 
bisbe del poble (Editorial Mediterrània, 348 pàgines), llibre escrit per l’exconseller 
Joaquim Ferrer i l’enginyer Francesc Teruel, que vol contribuir a fer conèixer la per-
sonalitat, el pensament i les accions d’aquest bisbe. Ha escrit el pròleg el cardenal 
arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, el qual assistí a la presentació 
i pronuncià unes paraules que es publiquen a la secció del Prelat en aquest mateix 
número del BAB.

Mons. Joan Carrera «es definia sobretot com a home d’acció; d’una acció pastoral i 
social», escriu l’arquebisbe de Barcelona al pròleg, alhora que matisa: «Tanmateix, el 
secret de tota la seva activitat estava motivada i alimentada per la seva fe cristiana, pel 
seu amor a l’Església i pel seu servei sacerdotal i episcopal de bon pastor a imitació 
de Jesús Bon Pastor». El cardenal Martínez Sistach defineix el bisbe Joan com «a 
molt humà, molt fraternal, un home de Jesús de Natzaret; en una paraula, un cristià 
i un pastor profundament evangèlic». «Un bisbe amb olor d’ovella», va dir el nostre 
cardenal Arquebisbe en el seu parlament de presentació del llibre, aplicant al bisbe 
Joan Carrera aquesta coneguda expressió del Papa Francesc. 

L’acte de presentació del llibre va comptar amb l’assistència d’unes tres-centes per-
sones, entre les quals hi havia amics, familiars i una bona representació dels polítics- 
eren presents, entre altres, Francesc Homs, Ramon Espadaler i Xavier Trias-, de les 
personalitats del món cultural i dels feligresos de les parròquies a les que va servir 
com a rector el sacerdot Joan Carrera, especialment de Badalona i de l’Hospitalet de 
Llobregat. Del món eclesiàstic hi havia el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez 
Sistach, a la presidència de l’acte, i en llocs preferents l’arquebisbe-bisbe d’Urgell, 
Mons. Joan-Enric Vives; el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés; el 
bisbe emèrit d’Ayaviri (Perú), Mons. Joan Godayol; i el bisbe auxiliar de Barcelona, 
Mons. Sebastià Taltavull, juntament amb diversos preveres i diaques de les diòcesis 
catalanes.
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Una exposició al Palau Robert

La presentació del llibre sobre la vida el bisbe Joan Carrera va coincidir amb una 
exposició sobre la seva persona al Palau Robert,organitzada pel Memorial Bisbe Joan 
Carrera, titulada Un Ara Mateix… per sempre, que restà oberta des del 9 fins al dia 18 
de gener. «Ara mateix» era el títol general de la columna que el bisbe Carrera va es-
criure durant vint-i-cinc anys a Catalunya Cristiana. El fil conductor de la mostra són 
precisament uns fragments escollits dels seus articles, acompanyats d’unes fotografies 
que repassen tota la seva vida. 

Aquesta exposició, organitzada per uns laics de la parròquia de San Isidre de l’Hospi-
talet, Jesús Gandul, Jordi Garcia i Jordi Breu -que eren adolescents i alguns d’ells es-
colà quan el sacerdot Joan Carrera va ser rector durant 15 anys de la parròquia de Sant 
Isidre-, es va obrir primer als locals de la mateixa parròquia, després va estar un temps 
oberta al monestir de Montserrat, on Carrera va ser ordenat prevere l’any 1954. De fet, 
l’exposició té caràcter itinerant i està previst obrir-la en diverses ciutats de Catalunya.
Així mateix, el 15 de gener, a les 19 hores, amb motiu del 30è aniversari de la publi-
cació de la carta pastoral Arrels cristianes de Catalunya, el Memorial Joan Carrera 
organitzà una taula rodona – en la que actua com a moderador el periodista Francesc 
Rosaura - a la que hi varen participar el director general d’Afers Religiosos, Enric 
Vendrell; l’expresident del Parlament de Catalunya Joan Rigol, el sociòleg i doctor en 
ciències econòmiques Salvador Cardús, i el director de Catalunya Cristiana i Ràdio 
Estel, Mn. Jaume Aymar. 

Finalment, va intervenir per cloure l’acte la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, 
que va afirmar d’Arrels cristianes de Catalunya, «aquest és un document de compro-
mís de l’Església i forma part del gran llegat del bisbe Joan Carrera». 

Celebració ecumènica a la catedral amb motiu
de la Setmana de Pregària per la

Unitat dels Cristians
El diumenge dia 18 de gener de 2015, a les 20 hores, tingué lloc a la catedral de Bar-
celona una celebració ecumènica amb motiu de l’inici de la Setmana de Pregària per 
la Unitat dels Cristians que aquest any tenia com a lema un fragment de l’episodi de la 
trobada de Jesús amb una dona samaritana: «Dóna’m aigua» (Jn 4,7). 

Presidí la celebració de la Paraula el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez 
Sistach, el qual també va pronunciar l’homilia, el text de la qual es publica a la secció 
del Prelat, en aquest mateix número del Butlletí de l’Arquebisbat.
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Llista d’assistents

— Il·lm Sr. Enric Vendrell Aubach, director general d’Afers Religiosos de la Gene-
ralitat de Catalunya.

— Rvd. Pare Aurel Bunda, rector de la parròquia romanesa de Sant Jordi.
— Rvd. Pastor Felip Carmona,de l’Església Evangèlica de Catalunya.
— S.E.R. Mons. Felicisimo Cordero, bisbe de l’Església Carismàtica Episcopal.
— Pastor Guillem Correa, secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya.
— Rvd. Arximandrita Hristodoulos, rector de la parròquia ortodoxa grega de Barce-

lona (Sant Nectari).
— Rvd. Pastor Javier Garcia, director europeu del Moviment AGAPE.
— Rvd. Arxuprest Joan Garcia, Vicari general per Espanya i Portugal del Patriarcat 

de Sèrbia.
— Rvd. P. Avenir Georgiev, delegat episcopal per a la península Ibèrica del patriarcat 

de Bulgària i rector de la parròquia ortodoxa de Bulgària a Barcelona.
— Rvd. Pastor Andrew Gifford, de l’Església Espanyola Reformada Episcopal.
— Rvda. Pastora Marta López, de l’Església Evangèlica de Catalunya.
— Rvd. Pastor Holger Lübs, rector de l’Església Evangèlica Alemanya.
— Rvd.Pastor Josep Monells, ex director europeu del Moviment AGAPE.
— Rvd. P. Serafin Pavlov, responsable a Catalunya del Patriarcat de l’Església Orto-

doxa Russa.
— Rvd. P. Martí Puche, rector de la parròquia de la Protecció de la Mare de Déu,de 

l’Església ortodoxa del Patriarcat de Sèrbia.

Desenvolupament de la celebració

Els diversos representants de les confessions cristianes varen intervenir en diversos 
moments de la celebració de la paraula de Déu.

Mons. Jaume Gonzàlez-Agàpito, delegat diocesà d’Ecumenisme i de Relacions Interreligi-
oses i coordinador de la Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses, 
prounincià unes breus paraules inicials, recordant que era aquella a celebració ecumènica 
vint-i-una que es feria a la catedral amb motiu de la Setmana de Pregària per la Unitat. No 
és només un acte de pietat això que fem ara, sinó que també és una ratificació de la nostra 
identitat com a creients en Crist Jesús. Preguntem-nos: quin és el nostre testimoni davant 
del món d’avui. Els fets ocorreguts aquests dies passats a París, a Bèlgica, a Orient Mig i 
a l’Àfrica ens diuen que els cristians avui són perseguits i que, en molts llocs, donen el su-
prem testimoni del martiri per fidelitat a la seva fe. Preguem per ells i en comunió amb ells.»

Dos testimoniatges

Després es varen escoltar dos testimoniatges. El Rvd. P. Avenir Georgiev, professor de 
Matemàtiques a la Universitat de Lisboa, va dir que els ortodoxos no exerceixen prou 
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la unitat com ho fan els catòlics, pel fet de tenir un centre a Roma i assumir moltes 
diversitats en la seva Església. Va invitar els seus germans de les Esglésies ortodoxes 
a fomentar més la unitat tornant a Crist, que és el centre de la comunió. «Aquesta és 
l’aigua que hem de donar a Crost, d’acord amb el lema de la Setmana de Pregària 
d’aquest any. Comencem per reforçar la unitat dintre de les nostres Esglésies i Crist 
ens donarà la unitat entre tots.»

El Rvd. Pastor Guillem Correa, va presentar el segon testimoniatge prenent com a 
exemple els fets viscuts en ocasió de l’enfonsament del Titànic, va dir que hem de 
preocupar-nos no solament de l’estat de la nostra comunitat o confessió cristiana, 
sinó també de l’estat de totes les altres i que en el futur caldria que les decisions es 
prenguessin no en funció dels interessos de l’Església de cadascú, sinó en funció del 
projecte de Jesús, de l’Església que Jesús vol. 

Lectures i pregàries 

Després es va fer l’acte de reconciliació amb Déu i les lectures de la Paraula de Déu 
amb textos de la Bíblia Catalana, traducció interconfessional. La primera lectura fou 
del Gn 24, 10-33, «Abraham i Rebeca prop del pou». El salm de resposta fou el 42, 
«Com la cérvola es deleix per l’aigua». La segona lectura fou de la 2Co 8, 1-17. «La 
generositat de les Esglésies de Macedònia».

La lectura evangèlica es va fer amb el fragment de Jn 4, 1-7, «Havia de travessar Sa-
maria», primer cantat en grec i després llegit en català.

Seguí l’homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe, (cf. la secció del Prelat) i la pregària 
lletànica, les diverses peticions de la qual acabaven amb les paraules cantades Domi-
num deprecemur, a les quals tots els presents responien cant Te rogamus, audi nos. Es 
pregà per les diverses confessions cristianes i també es va fer una pregària pels jueus, 
pels musulmans i per tots els altres crients. També es va fer una pregària en llengua 
tagal, per Mons. Felicisimo Cordero.

A continuació es va fer el ritu de la pau, amb el cant en llatí del Ubi caritas et amor, 
Deus ibi est i el Parenostre cantat per tothom.

El Sr. Enric Vendrell Aubach, director general d’Afers Religiosos, va pronunciar unes 
paraules sobre els fets esdevinguts durant el mes de gener i sobre la llibertat d’opinió 
i el respecte al fet religiós.

Tots els presents varen interpretar el cant «Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, 
un sol Déu i Pare!» I el Sr. Cardenal Arquebisbe va donar la benedicció amb aquestes 
paraules: «Que Déu ens beneeixi i ens guardi. Que ens faci veure la claror de la seva 
mirada i s’apiadi de nosaltres. Que giri el seu rostre envers nosaltres i ens doni la seva 
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pau». Els presents varen respondre «Amén» a cada una de les tres invocacions.

Un opuscle amb els textos i pregàries de la celebració, editat per la delegació d’Ecu-
menisme i Relacions Interreligioses, repartit a tots els assistents, va facilitar molt la 
participació de tots. L’acte acabà amb música d’orgue. 

Pregària per a joves

Entre els molts actes de pregària organitzats per les diverses confessions cristianes, cal 
remarcar que el dijous 22 de gener de 2015, a les 10 hores, a la parròquia de Santa Anna 
de Barcelona, dins de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, es va celebrar 
una pregària ecumènica per a joves. Acabada la celebració, en el claustre, els joves varen 
compartir un senzill refrigeri, acompanyats de la música de l’església de Hillsong.

Celebració de les 50es. Jornades de Qüestions 
Pastorals de Castelldaura

Sobre el tema «Què s’espera d’un bon pastor? La formació dels pastors en clau evan-
gelitzadora», els dies 2o i 21 de gener de 2015 varen celebrar-se les 50es. Jornades 
de Qüestions Pastorals de Castelldaura, organitzades pel Centre Sacerdotal Rosselló.

A l’inici de la primera jornada es varen llegir les cartes enviades amb motiu de la 
celebració d’aquestes 50es. Jornades. El Papa Francesc demanava als assistents que 
responguin amb fiedelitat i amor misericordiós a la crida de Déu. Per la seva banda, 
el Prelat de l’Opus Dei, Mons. Xavier Echevarría, recordava la preocupació de Sant 
Josepmaria Escrivà per trobar els millors professors per a formar els qui serien els 
primers sacerdots de la Prelatura, «perquè era conscient de l’enorme importància de 
la formació teològica i pastoral del clergat, que tant eficaçment contribueix a la cris-
tianització de la societat».

Conferència inaugural del Sr. Cardenal Arquebisbe

A la conferència inaugural de les Jornades, el nostre Cardenal Arquebisbe parlà sobre 
«L’aportació del Dret al servei pastoral. La formació jurídica en clau missionera». Va 
destacar que «el Dret Canònic ajuda a superar l’individualisme», perquè la justícia i la 
misericòrdia van sempre juntes, una idea que va explicar que havia sortit moltes vega-
des en el Sínode extraordinari sobre la família, celebrat l’octubre de 2014. També va 
alertar als sacerdots de «no caure ni en la temptació del rigorisme ni del liberalisme». 
(El text del Sr. Cardenal Arquebisbe es publica íntegrament en aquest mateix Butlletí).
Per la seva banda, el teòleg i expert en antropologia, Dr. Juan Luis Lorda, que parlà 
sobre «Assegurar el creixement interior. La formació espiritual del prevere», indicà 
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que «la formació cristiana toca el nucli de l’acte educatiu: la llibertat de les persones», 
i per això convé tenir present que «educar no és omplir un vas sinó encendre un fic, i 
la formació cristiana també ho és».

Després d’una pausa, al final de la primera sessió es va celebrar una taula rodona 
sobre «Què s’espera d’un bon pastor?, moderada per Mons. Joan-Enric Vives, ar-
quebisbe-bisbe d’Urgell i president de la Comissió de Seminaris i Universitats de 
la Conferència Episcopal Espanyola. Per a l’arquebisbe d’Urgell, el pastor ha de 
compaginar dues exigències: «el sacerdots han de ser segons el cor de Déu i com 
el poble els espera». Per a l’expresidenta de Càritas Diocesana de Barcelona Núria 
Gispert, cal preguntar-se: «Quin pastor necessitem perquè la tendresa de Jesús 
ompli els cors de les persones?, i posà l’accent en la proximitat dels preveres als 
fidels cristians.

En aquesta línia, el rector del Seminari Conciliar de Barcelona, Mn. Josep M. 
Turull, va remarcar que els pastors «han de ser capaços de sortir a les perifèries, 
d’anar a cercar les ovelles per molt perdudes o llunyanes que es trobin». El dele-
gat de mitjans de comunicació de l’arquebisbat de Barcelona, Ramon Ollé, parlà 
de les possibilitats de les noves tecnologies per a comunicar l’Evangeli de Jesús i 
va dir que no hauríem de tenir por de comunicar «bones notícies». Finalment, la 
doctora en Humanitats i Ciències socials Mireia Tintoré, investigadora en temes de 
lideratge, va destacar la necessitat de «la coherència i de la preparació intel·lectual 
dels sacerdots per a donar raó de la fe», com a característiques importants. Com 
a conclusió, l’arquebisbe-bisbe d’Urgell va demanar als pastors que no estiguin 
pendents del que fan sinó del que són.

Segona jornada

La jornada del dimecres, com la del dia anterior, començà amb la pregària de Tèrcia. 
Després, seguí l’exposició titulada «Nodrir-se de la Paraula. La formació bíblica de 
qui ha de proclamar la Paraula de Déu», pel Dr. Armand Puig, degà-president de la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya, el qual digué que «conèixer la Bíblia és una feina que 
no s’acaba mai», perquè la santedat comença amb el do però continua amb la tasca. 
La Paraula creix amb qui la llegeix i els sacerdots no podem predicar-nos a nosaltres 
mateixos, prediquem el Senyor».

A continuació, el Dr. Jaume Gonzàlez Padrós, director de l’Institut Superior de Li-
túrgia de Barcelona, parlà sobre «Celebrar el misteri. La formació litúrgica en l’ars 
celebrandi», que explicità el dret dels fidels de participar activament, conscientment, 
en la sagrada litúrgia, una litúrgia que no ha d’eliminar el misteri». I Enrique Rojas, 
director de l’Institut Espanyol d’Investigacions Psiquiàtriques, titulà seva conferència 
«Estimar amb tot el cor», en la que presentà deu claus per assegurar la fermesa de vida 
de qui ha de ser exemplar.



[52] desembre - BAB 155 (2014)52

En l’acte de cloenda varen parlar el Dr. Joan Garcia Llobet, que va fer un recorregut 
pels 50 anys de les Jornades; el Vicari de l’Opus Dei a Catalunya, el Dr. Antoni Pujals, 
que va tenir un record per totes les persones que han fet possible la casa de Castell-
daura; i el Bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, que animà a tots a seguir endavant 
amb les Jornades.

Celebració diocesana de la Jornada Mundial dels Migrants

El diumenge 25 de gener la Parròquia de Santa Madrona del Poble-sec va reunir més 
de 250 persones de diverses procedències i edats per celebrar, diocesanament, la Jor-
nada mundial dels migrants sota el lema «Tu tens la clau de la convivència». 

Mn. Jubany, Delegat de Pastoral social, durant la homilia va destacar la necessitat que 
«ens convertim i no pensem que el nostre és el millor, sinó que ens hem de reconvertir 
d’allò que ens fa ser insolidaris amb els altres. I ara és el moment per convertir-nos en 
persones que sabem compartir, perquè som millors si estem els uns al costat dels altres».

El Pare Nostre també va ser un símbol de la unió en la diversitat, ja que la comunitat 
xinesa el va cantar en xinés i tots els assistents es van agafar de les mans per compartir 
la pregària de Jesús. I, en acabar la celebració.

Després de l’Eucaristia, la Júlia Costa i el Josep Guzmán, veïns del Poble-sec i molt 
implicats en la seva vida associativa, van oferir una xerrada sobre la història dels Mi-
grants en aquest barri.

La Júlia va explicar que el Poble-sec ja va néixer com un barri de migració perquè es 
va crear per donar resposta a la necessitat d’habitatge de famílies, amb molts germans, 
arribades de la Catalunya interior, València i Aragó per cercar feina a  Barcelona amb 
motiu de l’Exposició Universal de 1888. I també va destacar que a partir les Olimpí-
ades del 92 van començar a arribar persones de fora d’Espanya que van rejovenir la 
població, fet que fa permetre que les escoles tornessin a tenir alumnes i el barri tornés 
a recuperar la seva vitalitat.

En Josep Guzmán, en el seu repàs de la història del barri, va explicar que a partir dels 
anys 85 va aparèixer un nou problema: les persones que es troben en situació il·legal, 
però en Josep va afirmar amb contundència que «la persona mai és il·legal, el que és 
il·legal és la seva situació i, per tant, també hem de treballar per trencar aquests estere-
otips». Va destacar que el Poble-sec sempre ha estat un barri d’acollida i d’arribada,. I 
per acabar la seva intervenció va plantejar una pregunta oberta als assistents: «En una 
ciutat, qui no és immigrant?».

Després de la xerrada els assistents van celebrar un dinar de germanor en una sala de 
la parròquia.
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A la tarda, va tenir lloc una pregària per totes les persones que intenten arribar a casa 
nostra i moren en el mar mediterrani. La pregària fou presidida pel Bisbe Sebastià 
Taltavull, i dirigida per Mn. Joan Cabot, arxiprest del Poble-Sec.

En el presbiteri es col·loca un gran mapa del Mediterrani, lloc a on segons paraules 
del Papa Francesc, s’ha convertit, malauradament, en un gran cementiri d’immigrants

Començar amb el testimoni de Mª del Mar Martínez, una estudiant de 2on de Batxi-
llerat que ha realitzat el seu treball de recerca sobre el perquè de la immigració foca-
litzant-se en testimonis del poble senegalès de Gandiol, el poble de Senegal amb més 
joves que han emigrat cap a Europa. Desprès es va projectar el documental «XaM» 
(«Coneix» en senegalés) realitzat per la mateixa M Mar Martínez.

A continuació hi hagué un temps de silenci i meditació, mentre s’ha anava pregant 
pels nostres germans immigrants morts en el Mediterrani. Desprès de cada pregà-
ria es posava un llantió en el mapa. Els llantions ens recorden que malgrat la seva 
mort, la seva llum no s’apaga. I els encomanaven a Déu,Pare dels pobres i dels 
immigrants.

Desprès de la lectura de l’Evangeli, el Sr Bisbe,dirigí unes breus paraules, a on recor-
dà que ja des de l’inicia de la Creació, Déu ens fa dues grans preguntes, On ets Adam?, 
on es el teu germà?. El Papa Francesc se’n va fer ressò d’elles en el seu viatge a Lam-
pedusa, l’any passat. Nosaltres no les podem obviar. La gran temptació que tenim es 
voler fer-nos nosaltres el centre de tot, i oblidar-nos dels nostres germans. No podem 
restar indiferents davant aquests interrogants.

El Sr Bisbe, també va glosar la paràbola del samarità, i tot citant a Martin Luter 
King, comentà que el sacerdot i el levita de la paràbola davant del home que estava 
en el camí, es va fer la pregunta, que hem pot passar a mi si m’aturo a atendre’l?, en 
canvi el samarità, es va fer la veritable pregunta, que li pot passar a ell, si no me’n 
cuido? i lligat a l’Evangeli del diumenge, va recordar que Jesús ens envia a ser 
pescadors d’homes, «a sortir al mar a recuperar aquestes vides que marxen buscant 
una vida més digna».

Finalment, Mn. Jubany, dóna les gràcies a tots i d’una manera molt especial a la co-
munitat de la Parròquia de Santa Madrona, i a l’ Arxiprestat del Poble-Sec per la seva 
collida i les facilitats donades.

Mn. Josep m Jubany
Barcelona, 29 de gener de 2015
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