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Prelat

Decrets

DECRET 07/15- Barcelona, 13 de maig de 2015

Acceptada la instància que ens ha estat presentada en què demanen l’erecció i aprova-
ció d’estatuts de l’associació catòlica catalana per a la comunicació SIGNIS Catalu-
nya i la concessió de personalitat jurídica privada;

Examinats els estatuts esmentats pels quals l’Associació es regirà, en què se’n 
determina l’objectiu social i la resta de continguts preceptuats pel Codi de Dret 
Canònic;

Atès que l’Associació compleix els requisits establerts en la disciplina vigent de l’Es-
glésia per a ser erigida en associació privada, amb personalitat jurídica privada;

PEL PRESENT decret, a tenor dels cànons 299 i 322 del Codi de Dret Canònic, erigim 
l’associació catòlica catalana per a la comunicació SIGNIS Catalunya, la qual queda 
constituïda en associació privada de fidels en aquesta Arxidiòcesi i li concedim per-
sonalitat jurídica privada. Així mateix aprovem els Estatuts fundacionals pels quals 
haurà de regir-se l’associació.

Redacció i administració:
Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació
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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

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Cartes
Carta sobre una celebració a la Sagrada Família

Barcelona, 4 de maig de 2015

Benvolguts,

El President del Consell Pontifici per a la Família, l’arquebisbe Vincenzo Paglia, ens ha 
demanat iniciar la celebració Il grande Mistero, que posteriorment recorrerà altres ciutats 
del món, a la Basílica de la Sagrada Família, el proper dia 28 de maig a les 20,30 hores.

Aquesta celebració consisteix en un concert del tenor Andrea Bocelli, acompanyat de 
60 músics i 40 cantors, juntament amb unes reflexions sobre la família que són ofertes 
pel pastor diocesà. El tenor donarà també testimoni de la seva fe.

Il grande Mistero serà, certament, un acte musical rellevant i oferirà també unes reflexions 
sobre la família, ara que estem preparant-nos per a la celebració de l’Assemblea General 
ordinària del Sínode dels Bisbes dedicada a la «Vocació i missió de la família en l’Església 
i en el món».

La següent actuació del tenor Andrea Bocelli tindrà lloc en un acte similar a la ciutat de 
Filadèlfia (Estats Units), amb motiu de l’Encontre Internacional de les Famílies, el proper 
setembre. Després se celebraran actes similars en altres ciutats del món.

Disposareu de 10 invitacions per als membres de la vostra parròquia. Penso que val la pena 
d’oferir-los aquesta possibilitat i que també vosaltres, si és el vostre desig, la pugueu aprofitar.

Amb una salutació molt cordial,

+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Carta invitant a la celebració del Corpus Christi

Barcelona, 13 de maig de 2015

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Con-
sell Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, 
mestres i professors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres en-
titats diocesanes

Benvolguts i benvolgudes,

Un any més, ens estem preparant per celebrar la festa del «Corpus». Aquesta festa 
ens fa retornar al misteri d’aquell vespre en què, fent memòria de la Cena del Senyor, 
restàvem commoguts davant el do que Crist ens feia del seu Cos i de la seva Sang en 
el sagrament inefable de l’Eucaristia.

Però aquell vespre, que era també el vespre abans de la Passió de Crist, acollíem 
l’Eucaristia amb una certa austeritat. Era en el silenci vespertí de la vetlla prop del 
Sagrament, on provàvem d’expressar la nostra gratitud i la nostra adoració a Crist, per 
la seva perenne presència en l’Eucaristia.

La festa del «Corpus», però, fent que tinguem de nou els mateixos sentiments 
que tenia Crist aquell vespre de Dijous Sant, ens mou a no quedar-nos aquests 
sentiments per nosaltres sols, sinó que ens empeny a ser-ne testimonis davant 
de tothom. Desitgem que tothom conegui que la sublim generositat de l’amor de 
Crist es fa viva cada dia en l’Eucaristia. Voldríem que tothom conegués amb quina 
fe ens nodrim de l’Eucaristia i amb quina fe hi adorem la presència de Crist. I ens 
agradaria que tothom conegui que el centre de la nostra vida i de la nostra fe és 
l’Eucaristia.

Em plau de convocar-vos, benvolguts sacerdots i diaques, a participar en la Missa 
de Corpus Christi el proper diumenge 7 de juny, al Pla de la Seu (a les 18,30 ho-
res) i a la qual seguirà la Processó en què portarem devotament i acompanyarem 
el Senyor pels carrers de la nostra ciutat. Als preveres i religiosos us prego també 
que, en nom meu, convideu els fidels de les nostres parròquies, comunitats i asso-
ciacions a participar en aquests actes de la festa del Corpus.

Us saluda amb tot afecte i us beneeix,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Homilies i al·locucions
Parole del Cardinale Arcivescovo di Barcellona, Lluís Martínez Si-
stach Dr. e Presidente dell’Istituto di Liturgia di Barcellona, nella 
commemorazione del Primo Congresso di Liturgía di Montserrat, 
San Anselmo, Roma 7 maggio 2015.

Sono molto grato che nel X Congresso Internazionale di Liturgia «Carmina Laudis» 
che si tiene in questo prestigioso Pontificio Istituto di Liturgia, si commemori il cen-
tenario del Primo Congresso Liturgico di Montserrat (1915-2015).

Sono lieto anche di concludere questo atto accademico in questa sede per i rapporti che 
l’Istituto Superiore di Liturgia di Barcellona ha con questo Pontificio Istituto e per il 
mutuo arricchimento che abbiamo con i professori che ci visitano e che noi visitiamo.

Il primo Congresso Liturgico di Montserrat è frutto del lavoro nel campo biblico e 
liturgico del nostro Monastero benedittino che è l’anima della Catalogna. Mi piace 
ringraziare all’Abbate di Montserrat questo lavoro e questo servizio. E gradisco qui 
a Roma ed a Sant’Anselmo ringrazziare anche agli sperti in liturgia che abbiamo 
avuto a Barcellona ed nelle altre diocesi di Catalogna che hanno lavorato nel Concilio 
Vaticano II e concretamente nella preparazione della costituzione Sacrosanctum Con-
cilium ed anche nella sua aplicazione. Penso in queso momento a Adalbert Franquesa, 
Manuel Bonet, Pere Tena tra tanti altri.

Il primo Congresso Liturgico di Montserrat, nel 1915, ha un significato importante nella 
storia del Movimento Liturgico. Lo scorso aprile abbiamo celebrato a Barcellona e a 
Montserrat il IV Congresso Liturgico di Montserrat, in occasione di quel centenario.

Quel Congresso significò molto per la pastorale liturgica delle diocesi catalane e, in 
qualche modo, insieme a tutto il Movimento Liturgico, preparò la celebrazione del 
Concilio Vaticano II e la costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium.

In quel Congresso partecipò il geniale architetto Antoni Gaudí. L’architetto della Ba-
silica della Sagrada Familia, di Barcellona,   si alimentava, come uomo, come credente 
e come architetto, di tre libri: il libro della natura, il libro della Bibbia e il libro della 
Liturgía. Teneva sul suo comodino i quindici volumi de l’Anné Liturgique, dell’ abate 
Guéranger, e li leggeva in francese. Benedetto XVI ci disse, nella sua omelia in occa-
sione della dedicazione della Basilica, che Gaudí «uní la realtà del mondo e la storia 
della salvezza, così come viene raccontata nella Bibbia e attualizzata nella Liturgía». 
Natura, Bibbia e Liturgía, sono le tre chiavi per interpretare l’immanenza e la trascen-
denza nella Basilica gaudiniana della Sagrada Família.
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Gaudí morì prima del Concilio Vaticano II, ma fu precursore di contenuti conciliari di 
Liturgía, come si può osservare nel suo capolavoro della Sagrada Familia.

Gaudí progettò il tempio della Sagrada Familia come quello che deve essere una chie-
sa: casa di Dio e della comunità cristiana per la celebrazione del culto, soprattutto 
dell’Eucaristia. Nella Basilica c’è solo un altare, una sede per il presidente dell’as-
semblea liturgica e un púlpito per la Parola di Dio. Gaudí si curò dell’ ars participandi 
e dell’ ars celebrandi. Tutto questo è parte integrante della dichiarazione conciliare 
Sacrosanctum Concilium. 

Nello splendido sfondo della Basilica della Sagrada Familia, quel memorabile 7 no-
vembre del 2010, potemmo partecipare all’ ars celebrandi e all’ ars participandi che 
si ottenne per mezzo del presidente dell’assemblea –il Papa Benedetto XVI–, il rito 
della dedicazione –cosí ricco di simbología– l’artista – Antoni Gaudí, cristiano esem-
plare e geniale architetto–, il tempio bellissimo e unico al mondo e l’assemblea attiva 
e partecipante. Per tre ore, scrivemmo un bellissimo inno di lode e gloria a Dio che ci 
fece assaporare, in qualche modo, la Liturgia celeste.

Palabras del Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, en la conferencia de prensa de la Sala Stampa sobre la 
presentación de «Il grande mistero». Vaticano, 16 de mayo de 2015.

Quiero agradecer al Arzobispo Vincenzo Paglia, Presidente del Pontificio Consejo 
para la Familia, que haya escogido a la Basílica de la Sagrada Familia, de Barcelo-
na, para iniciar el itinerario de una celebración que ha titulado «El gran misterio. El 
Evangelio de la Familia». La archidiócesis de Barcelona se siente satisfecha por esta 
decisión del Pontificio Consejo para la Familia y ofrece el marco bellísimo de la obra 
suprema del arquitecto Antoni Gaudí.

La basílica de la Sagrada Familia tiene una dimensión universal. Anualmente la visitan 
más de tres millones de personas procedentes de los cinco continentes y es el icono de 
Barcelona ya que sus torres campanarios identifican en todo el mundo la ciudad condal. 
El Papa ha escogido esta basílica para ser templo de oración por los trabajos de los Síno-
dos de los Obispos sobre la familia, conjuntamente con la basílica de Nazaret y de Loreto.

Además de su belleza singular, la Basílica es riquísima en simbología bíblica, teológica 
y litúrgica y está dedicada a la Sagrada Familia. La iniciativa del Consejo Pontificio 
consiste fundamentalmente en presentar el Evangelio de la Familia, coincidiendo con la 
celebración de las dos Asambleas Sinodales del octubre pasado y del próximo octubre 
dedicadas a la familia. Se desea con la belleza, con la música y el pensamiento ofrecer la 
belleza y la trascendencia del misterio de la familia cristiana que consiste en una íntima 
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comunidad de vida y de amor entre los esposos y entre los padres e hijos y los hermanos 
entre sí, en el seno de una familia más amplia, en el marco de la sociedad y de la Iglesia.

Las grandes virtudes y valores de la familia cristiana son hoy muy necesarios y muy 
urgentes. No podemos olvidar que el Concilio Vaticano II hablando del matrimonio 
y de la familia nos dijo que el bien de las personas, de la sociedad y de la Iglesia está 
estrechamente ligado a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar (cf GS, 
47). La humanidad se juega mucho con la familia.

El Papa Benedicto XVI, en su homilía de la Dedicación de la Basílica de la Sagrada 
Familia, el 7 de noviembre de 2010, dijo que «desde siempre, el hogar formado por 
Jesús, María y José ha estado considerado como escuela de amor, plegaria y trabajo. 
Los patrocinadores de este templo querían mostrar al mundo el amor, el trabajo y el 
servicio vividos delante de Dios, tal como los vivió la Sagrada Familia de Nazaret». 
Y son riquísimas las palabras de la Bula de proclamación de la Basílica, diciendo que 
«en la Sagrada Familia, Jesús consagró la vida doméstica con inefables virtudes y, 
por medio de ella, quiso darnos para que lo imitásemos, los más insignes ejemplos de 
entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de modestia, de paciencia y de 
los vínculos que provienen de la caridad, con el fin de que fundamentemos nuestras 
propias familias en su gracia y en su paz». 

La Basílica de la Sagrada es manifestación del gran misterio de Dios y del hombre. En 
nuestra época en que el hombre pretende edificar su vida de espaldas a Dios, como si 
éste no tuviera nada que decirle, este magnífico templo tiene un gran significado. Gaudí, 
con su obra magna, nos muestra que Dios es la verdadera medida del hombre. Que el 
secreto de la auténtica originalidad radica, como decía el mismo, en volver al origen que 
es Dios. La Basílica es, en medio de la gran ciudad, un espacio de belleza, de fe y de 
esperanza, que lleva al hombre al encuentro con quien es la Verdad y la misma Belleza.

En el Santuario universal que es la Basílica de la Sagrada Familia, de Barcelona, 
queremos iniciar esta iniciativa con la participación del conocidísimo maestro Andrea 
Bocelli y la proclamación del Evangelio de la Familia para el bien de las personas, de 
las familias, de la sociedad y de la Iglesia. 

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís 
Martínez Sistach, en la Missa de commemoració dels 47 anys de 
la Comunitat de Sant Egidi, Santa Maria del Mar, 17 de maig 
de 2015

Ens hem aplegat en aquesta bellíssima i antiga basílica de Santa Maria del Mar per 
commemorar els 47 anys d’existència de la Comunitat de Sant Egidi. I ho fem en la 
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festa de l’Ascensió del Senyor que propicia el temps de l’Església amb el do de l’Es-
perit Sant que enriqueix el Poble de Déu amb una munió de variadíssims carismes 
entre els membres de l’Església perquè aquesta realitzi més plenament la missió que 
li ha atorgat Jesucrist.

Un any més ens apleguem per donar gràcies a Déu pel do de la Comunitat de Sant 
Egidi. Des dels seus inicis amb el carisma que va rebre Andrea Riccardi, aquesta obra 
eclesial s’ha anat difonent i estenent per 73 països amb més de 60 mil membres i mol-
tíssims amics i simpatitzants. Dels nostres cors brolla l’acció de gràcies a Déu pel bé 
que aquest carisma i aquest moviment eclesial universal ha fet a tots els seus membres 
i a moltes diòcesis i a països del món.

Aquesta fecunda presència de la Comunitat en el món ha estat sintetitzada meravello-
sament pel Papa Francesc en les seves paraules pronunciades el 15 de juny de 2014 
en la basílica de Santa Maria in Trastevere. Són tres paraules que són actituds i actu-
acions de tots els seus membres: Oració, pobres i pau. Tres paraules i tres actuacions 
que sempre han anat juntes en la vida i activitat de la Comunitat de Sant Egidi. Tres 
actituds i tres actuacions que estan presidides per la pregària. La pregària autèntica 
és expressió d’amor a Déu que ens estima tant, i els cristians sabem que no podem 
estimar autènticament Déu sense estimar els pobres i cercar la pau entre les persones 
i entre els pobles del món.

Celebrem avui l’Ascensió del Senyor al cel on està assegut a la dreta del Pare. 
L’Ascensió de Jesús està íntimament relacionada amb el misteri pasqual. N’és 
per dir-ho així, la seva dimensió de plenitud. El Crist ressuscitat ha estat glorifi-
cat a la dreta del Pare, des d’on intercedeix per nosaltres. El misteri de l’Ascensió 
significa per als Apòstols el termini de la Presència visible del Senyor entre ells. 
Començà el temps de l’Església. Temps d’estendre a tots els pobles la missió 
que Jesús realitzà en el limitat espai d’Israel. Missió irrenunciable, que perdura 
mentre duri el caminar dels homes en la terra. Pentecosta completarà el misteri 
que celebrem.

En l’Evangeli que hem escoltat, Jesús s’aparegué als onze i els digué: «Aneu per 
tot el món i prediqueu la Bona Nova de l’Evangeli». Aquest encàrrec que Jesús 
donà als onze el dóna a tota l’Església i a tots els seus membres, els batejats, 
perquè l’Església ens deia el Beat Pau VI, «existeix per a evangelitzar». Aquesta 
és la missió essencial del Poble de Déu. Aneu, prediqueu i bategeu, i aquest és el 
temps de l’Església i en aquest temps ha nascut la Comunitat de Sant Egidi per 
portar a terme aquest encàrrec de Jesús. Perquè Andrea Riccardi rebé un carisma 
eclesial i, per tant, evangelitzador per realitzar les obres de misericòrdia corpo-
rals i espirituals. Pregària, pobres i pau. Tres paraules, tres actituds eclesials i 
tres actuacions de la Comunitat i de tots els seus membres. Reunions i trobades 
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de pregària, apropament als pobres per fer-los de la nostra família i treballar per 
la pau i la bona entesa en els països del món.

L’amor i la germanor amb els pobres, és un test per examinar si vivim el carisma 
autènticament, si fem treball d’autèntica evangelització. I això ens ho recorda re-
centment el Papa Francesc, dedicant el capítol quart de l’exhortació Evangelii gau-
dium a la dimensió social de l’evangelització. Ell mateix ens diu que si la dimensió 
social de l’evangelització no és degudament explicada, sempre es corre el risc de 
desfigurar el sentit autèntic i integral que té la missió evangelitzadora (cf. N. 176). 
Francesc ens diu que «el cor de Déu té un lloc preferencial per als pobres, tant que 
fins ell mateix ‘es va fer pobre’ (2Co 8, 9). Tot el camí de la nostra redempció està 
signat pels pobres» (Id. N. 197). Tanmateix en la comunitat de Sant Egidi «es con-
fon el que ajuda i el qui és ajudat», perquè som germans i ens ajudem els uns als 
altres, donem i rebem.

Aneu, prediqueu i bategeu. És el que està fent la nostra estimada Comunitat a la 
nostra Església metropolitana i en moltes altres Esglésies del món. Andrea Riccar-
di va rebre el carisma després del Concili Vaticà II, assemblea eclesial, pastoral i 
evangelitzadora. I aquest carisma conciliar harmonitza molt bé amb el contingut de 
la constitució dogmàtica Lumen Gentium, que ens ensenya que el que és específic 
del laic cristià és el seu caràcter secular, estar present en el món per aportar-hi la 
llavor de l’Evangeli. Andrea Riccardi té molt clar aquesta vocació específica dels 
laics cristians com són fonamentalment els membres de la Comunitat. Per això la 
pregària, però també els pobres i la pau. La Comunitat fa present i operant l’Església 
enmig del món.

Jesús ens diu en el fragment de l’Evangeli que hem escoltat que «els qui hauran cre-
gut faran miracles com aquests: expulsaran dimonis pel poder del meu nom, parlaran 
llenguatges nous, i si agafen serps amb les mans o beuen metzines no els faran cap 
mal, els malalts a qui hauran imposat les mans, es posaran bons». Vivint i practicant 
el carisma de la Comunitat també s’han realitzat miracles: uns els coneixeu, altres no 
els coneixeu i potser no els coneixereu mai. És tot el bé que heu fet estimats germans 
i germanes durant aquests 47 anys de vida eclesial de la Comunitat. El Senyor no es 
desentén de nosaltres ni de l’Església i ell ens ha dit en el moment de l’Ascensió que 
estarà amb nosaltres dia rere dia fins a la fi del món. 

Pregària, pobres i pau. Això forma part del programa pastoral del Papa Francesc 
assenyalat per a tota l’Església en Evangelium gaudium.

No som orfes. Maria és sempre la nostra Mare. Posem en les mans de la Mare de Déu 
del Mar i de Santa Maria in Trastevere tot el futur de la Comunitat de Sant Egidi per 
al bé espiritual dels seus membres, de l’Església i del món. Amén
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Palabras conclusivas del Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona, Dr. 
Lluís Martínez Sistach, en la conmemoración del genocidio arme-
nio. Facultad de Teología de Catalunya, 18 de mayo de 2015

Hemos conmemorado el centenario del genocidio armenio. El siglo pasado la humani-
dad conoció tres grandes tragedias inauditas: la primera, que generalmente es conside-
rada como el «primer genocidio del siglo XX» – como decía la declaración conjunta 
de Juan Pablo II y Karekin II, de 27 de diciembre de 2001 – que se infligió al pueblo 
armenio, los asirios, los caldeos y los griegos. Fueron asesinados obispos, sacerdotes, 
religiosos, mujeres, hombres, ancianos e incluso niños y enfermos indefensos. Fue la 
oscuridad del mysterium iniquitatis. Como sabemos, las otras dos tragedias han sido 
el nazismo y el estalinismo.

La familia humana parece que no quiere aprender de sus errores y en un lugar y otro 
se desencadenan contiendas bélicas, sin tener en cuenta que «la guerra es una locura, 
una masacre inútil» (Homilía en Redipuglia, 13 de septiembre de 2014).

Con este acto queremos manifestar el afecto de esta Iglesia metropolitana de Barcelo-
na y de esta Facultad de Teología de Catalunya, a vuestro querido pueblo armenio que 
fue la primera nación cristiana, convertida en el año 301. Un pueblo con una historia 
bimilenaria y que custodia un admirable patrimonio de espiritualidad y cultura y con 
un gran espíritu emprendedor.

Para los cristianos el perdón forma parte de la Buena Nueva del Evangelio. Por esto, 
invocamos – como nos decía el Papa Francisco – «a la Divina Misericordia para que 
nos ayude a todos, en el amor a la verdad y a la justicia, a curar toda herida y apresu-
rar gestos concretos de reconciliación y de paz entre las naciones que aún no logran 
llegar a un acuerdo razonable sobre la interpretación de estos triste acontecimientos» 
(Discurso al Sínodo patriarcal de la Iglesia Armenia-Católica, de 9 de abril de 2015).
Como el Obispo Morgades que denunció el exterminio de armenios, también hoy 
hemos de tomar mayor conciencia del aumento de la persecución y conculcación de 
la libertad religiosa de muchos cristianos en diversos países del mundo. Últimamente 
la persecución y muerte de los cristianos por motivos de su fe ha aumentado un 300%. 
Son los mártires del siglo XXI.

Nuestros hermanos que dieron su vida en aquella tragedia, de la Iglesia católica arme-
nia y la Iglesia apostólica armenia, realizaron el «ecumenismo de la sangre», que tiene 
que dar frutos, ya que como afirmaba Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla 
de nuevos cristianos.

Con afecto ofrezco mi abrazo de fraternidad al pueblo armenio y a los cristianos ar-
menios. Gracias.
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Catequesi del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la celebració del «Gran Misteri. L’Evangeli de la 
família». Basílica de la Sagrada Família. 28 de maig de 2015, amb 
Mons. Vincenzo Paglia, el tenor Andrea Bocelli, orquestra i cor.

Desitjo expressar el meu agraïment a l’Arquebisbe Vincenzo Paglia, president del 
Pontifici Consell per a la Família, per haver escollit la nostra Basílica de la Sagrada 
Família, per inaugurar amb aquest concert i l’anunci de l’Evangeli de la família el que 
s’anirà fent en altres ciutats del món. Es vol portar aquest Evangeli a les places de les 
Catedrals per tal de sortir de les esglésies i anar a on es troba la gent, com ens demana 
el Papa Francesc. Agraeixo al mestre Andrea Bocelli, a l’orquestra i al cor que ens 
han apropat a la profunda simbologia del misteri de l’ésser humà, de la seva vocació a 
l’amor i a la família. Moltes gràcies a totes i a tots per la vostra assistència.

La Sagrada Família, sobretot des de la cerimònia de la seva dedicació, celebrada pel 
Papa Benet XVI el 7 de novembre de 2010, ha esdevingut com «la catedral d’Euro-
pa», i un temple d’una significació veritablement universal centrat en la idea de pau, 
amor i família. És un Santuari universal de la Sagrada Família de Natzaret.

Avui estem fent realitat, amb aquest acte, el somni que Antoni Gaudí tenia sobre la 
seva gran obra. Ell volia que fos un temple-missatge, un kerygma, un anunci clar de 
l’amor de Déu a cada persona concreta. Per això, va treure els retaules a l’exterior, 
per col·locar-los en les tres façanes que estructuren exteriorment el temple, per tal que 
anunciessin el primer anunci de l’Evangeli a les persones que passant per davant ho 
veiessin. A les típiques torres, esdevingudes ja un símbol universal de Barcelona, hi 
va fer escriure la lloança bíblica a Déu. Són les paraules «Sanctus, Sanctus, Sanctus», 
que enfilant-se per les torres formen com una cinta helicoïdal, que porta al ciutadà que 
passa prop del temple –sigui creient o no creient– a aixecar la mirada cap al cel, com 
volia l’arquitecte. 

En aquesta bellíssima Basílica de la Sagrada Família em plau parlar-vos de la be-
llesa de l’Evangeli de la família, de la família creada per Déu i de la família cristi-
ana. La família és una realitat que interessa a totes les persones perquè tots formem 
part d’una família.

La família està present en el disseny salvífic de Déu. Els ensenyaments de Jesús ens 
permeten distingir tres etapes fonamentals en el projecte de Déu sobre el matrimoni 
i la família. A l’inici hi hagué la família dels orígens, quan Déu instituí el matrimoni 
entre Adam i Eva, com sòlid fonament de la família. Déu no va crear només l’home i 
la dona, sinó que també els beneí perquè s’estimessin i fossin fecunds. Per això «l’ho-
me deixarà el pare i la mare per unir-se a la seva dona, i des d’aquest moment formen 
una sola carn» (Gen 2, 24).
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Dissortadament aquesta unió conjugal va ser malmesa pel pecat i va esdevenir una 
forma històrica del matrimoni de l’antic poble d’Israel, concedint Moisès la possibili-
tat del divorci (cf. Dt 24,1ss). Tanmateix Jesús ha retornat al matrimoni i a la família 
la seva forma original, (cf. Mc 10, 1-12), al ser redimides aquestes realitats per Crist 
(cf. Ef 5, 21-32), restaurades a la imatge de la Santíssima Trinitat, entranyable misteri 
del qual sorgeix tot amor vertader. Per Crist, a través de l’Església, el matrimoni i la 
família reben la gràcia necessària per testimoniar l’amor de Déu a la humanitat i per 
ésser una vida de comunió.

Segons el Concili Vaticà II, el matrimoni és una íntima comunitat de vida i d’amor 
(cf. GS, 48), posant l’amor en el centre de la família i mostrant la veritat sobre l’amor. 
El vertader amor entre marit i muller implica l’entrega mútua, inclou i integra la di-
mensió sexual i l’afectivitat. El Senyor surt a l’encontre dels esposos cristians en el 
sagrament del matrimoni i roman amb ells. En l’encarnació, Jesús assumeix l’amor 
humà, el purifica, el porta a la plenitud, i dóna als esposos la capacitat de viure’l, 
impregnant tota la seva vida de fe, esperança i caritat. D’aquesta manera, els esposos 
són consagrats i, mitjançant l’ajut de Déu, constitueixen una església domèstica (cf. 
LG, 11), de tal manera que l’Església, per comprendre plenament el seu misteri, mira 
a la família cristiana. Podem dir amb Sant Joan Pau II, que «la comunió d’amor entre 
Déu i els homes… troba una significativa expressió en l’aliança nupcial entre home i 
dona» (Familiaris consortio, 12).

El Papa Francesc ens fa veure la importància del fet que Jesús va néixer i va créixer 
en una família. Déu va voler néixer en una família humana. D’aquesta manera Déu 
manifesta l’harmonia que hi ha entre els que ell ha creat i com realitza la salvació, per-
què és el mateix el Déu que crea i el Déu que salva. I el Papa Francesc ens diu: «Cada 
família cristiana – com ho varen fer Maria i Josep – pot rebre Jesús, escoltar-lo, parlar 
amb Ell, guardar-lo, protegir-lo, créixer amb Ell; i així millorar el món. Deixem espai 
en el nostre cor i en els nostres dies per al Senyor. Així ho van fer també Maria i Josep, 
i no va ser fàcil: quantes dificultats van haver de superar! No era una família imagi-
nària, no era una família irreal. La família de Natzaret ens compromet a descobrir la 
vocació i la missió de la família, de totes les famílies. I, de la mateixa manera que va 
succeir durant aquells trenta anys a Natzaret, així ens pot succeir també a nosaltres: fer 
que sigui normal l’amor i no l’odi, fer que sigui normal l’ajut mutu i no la indiferència 
o l’enemistat» (Natzaret, Audiència general del 17 de desembre de 2014).

El mateix Papa Francesc, en una Carta a les famílies, de 2 de febrer de 2014, us deia: 
«En el vostre camí familiar, compartiu tants moments bonics: els àpats, el repòs, el 
treball a casa, la diversió, la pregària, els viatges, els pelegrinatges, les accions soli-
dàries… Però si manca l’amor manca la joia, i l’amor autèntic ens el dóna Jesús: ens 
ofereix la seva Paraula que il·lumini el nostre camí, ens el dóna el Pa de vida, que ens 
sosté en la fatiga quotidiana del nostre camí».
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L’amor entre l’home i la dona ens ensenya que cadascú dels dos té necessitat de l’altre 
per ésser ell mateix, tot i essent diferent de l’altre en la seva identitat, que es manifesta 
en un do mutu. Això s’expressa poèticament en el Càntic dels Càntics: «El meu estimat 
és meu i jo sóc seva… I sóc del meu estimat i el meu estimat és meu» (Ct 2, 16; 6, 3).

L’amor no s’esgota en la parella, ja que fa capaços als esposos de la màxima donació 
possible, per la qual esdevenen cooperadors de Déu per donar la vida a una altra per-
sona humana: el fill. Així, els esposos alhora que es donen entre ells, donen més enllà 
d’ells mateixos la realitat del fill, reflex vivent del seu amor, signe permanent de la 
unitat conjugal i síntesi viva i indissoluble del ser ésser de pare i de mare (cf. Famili-
aris consortio, 14). Aquesta fecunditat és també do de la vida divina en el baptisme, 
educació i catequesi dels fills. És capacitat d’oferir vida, afecte, valors, una experi-
ència possible també als qui no tenen fills. La bona educació familiar és la columna 
vertebral de l’humanisme.

Viure l’Evangeli de la família omple de goig a tots els seus membres. L’Església mira 
a tantes famílies que es mantenen fidels als ensenyaments de l’Evangeli, tot agraint el 
testimoniatge que ofereixen. Estem reunits en aquesta Basílica dedicada a la Família 
de Natzaret. Benet XVI, en l’homilia de la dedicació, ens digué que «els patrocina-
dors d’aquest temple volien mostrar al món l’amor, el treball i el servei viscuts davant 
Déu, tal com ho va viure la Sagrada Família de Natzaret». I són riquíssimes aquestes 
paraules de la Butlla de proclamació de la Basílica: «En la Sagrada Família, Jesús 
consagrà la vida domèstica amb inefables virtuts i, per mitjà d’ella, va voler donar-nos 
per tal que ho imitéssim, els més insignes exemples d’entranyes de misericòrdia, de 
benignitat, d’humilitat, de modèstia, de paciència i dels vincles que provenen de la 
caritat, amb la finalitat que fonamentem les nostres pròpies famílies en la seva gràcia 
i la seva pau». El Papa Francesc ho sintetitza en tres paraules que s’han de dir sovint 
els membres de les famílies: 

La primera paraula és «permets». Entrar en la vida de l’altre requereix la delicadesa 
d’una actitud no invasiva que renovi la confiança i el respecte. I en l’amor, quan més 
íntim i profund és, més exigeix el respecte de la llibertat i la capacitat d’esperar que 
l’altre persona obri la porta del seu cor.

La segona paraula és «gràcies». L’amabilitat i la capacitat de donar gràcies es veuen 
avui com un signe de debilitat. Aquesta tendència cal superar-la a l’interior de la fa-
mília, perquè si la família no té cura de l’agraïment, també es perdrà en la vida social.

La tercera paraula és «perdó». Quan manca aquesta paraula, les petites escletxes es 
fan grans per convertir-se en separacions profundes. Si no som capaços de demanar 
disculpes, vol dir que tampoc som capaços de perdonar. En el matrimoni es discuteix 
sovint, però un consell important als esposos: no acabeu el dia sense fer les paus.
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Por esto, Francisco dice a las familias cristianas: «Sed mi ‘carta’ para todos los hom-
bres y mujeres, para los niños y ancianos de todas las familias del mundo». Porque, 
estimadas familias, ¿Quiénes mejor que vosotras podéis hablar del don maravilloso 
que es el matrimonio y la familia para la humanidad? ¿Quiénes mejor que vosotras 
podéis decir que la familia surge del matrimonio y es un bien incomparable? Y Mons. 
Paglia dice que «si no existieran las familias, la palabra de Jesús, la palabra de la Igle-
sia y la palabra del Papa sobre el amor esponsal aparecerían abstractas, poco realistas 
e ineficaces» (F. Paglia, La famiglia, Milano, 2015, 39).

La familia es una institución muy importante para el bien de las personas. El Concilio 
Vaticano II afirma que «el bienestar de la persona y de la sociedad humana y cristiana 
está estrechamente ligado con una feliz situación de la comunidad conyugal y fami-
liar» (GS, 47). La humanidad se juega mucho con la familia.

Nuestra civilización de progreso quiere ofrecernos la sociedad del bienestar. Sin embar-
go, es opinión de muchos dirigentes que esta sociedad del bienestar sólo podemos conse-
guirla si las familias gozan de estabilidad y de armonía. Entre otras razones porque con 
las familias desestabilizadas la sociedad no dispone de medios económicos suficientes 
para conseguir aquel bienestar y porque substituir el amor de los padres es casi imposible.

La Constitución de nuestro país establece que «los poderes públicos aseguran la pro-
tección social, económica y jurídica de la familia». ¿Es esto cierto en la práctica? La 
respuesta sobre todo de los matrimonios jóvenes, de las familias trabajadoras y de las 
familias numerosas sería que se sienten desprotegidas. Asimismo, hay una presión 
cultural y moral en la cual la familia se ve diariamente sometida en los medios de co-
municación social. La misma crisis económica demuestra una vez más que la familia 
es un cojín de resistencia y que es también un factor decisivo de la cohesión social.

La familia es más que la suma de unas personas que la constituyen, es una comunidad 
de personas. Es el lugar donde se aprende a amar que es el centro natural de la vida 
humana. La familia es el motor del mundo y de la historia. Cada uno de nosotros 
construimos la propia personalidad en la familia. 

Las relaciones de las familias con las comunidades cristianas son determinantes 
para hacer visible y vivir este «gran misterio que es el Evangelio del amor y de la 
familia». Necesitamos una pastoral familiar o mejor inspirar en sentido familiar 
toda la vida de la Iglesia para ayudar a la humanidad a llegar a ser una «familia 
de pueblos».

Los abuelos y las abuelas realizan hoy un servicio muy valioso a los hijos casados y a 
los nietos. Me gusta agradecerles este servicio que realizan en la acogida, la suplencia, 
la ayuda económica y la catequesis de los nietos. Con el Papa Francisco digo: «Felices 
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aquellas familias que tienen los abuelos cerca. El abuelo es padre dos veces y la abuela 
es madre dos veces». El Señor llama a los abuelos a custodiar y transmitir la fe y a 
conservar la memoria de las propias raíces del pueblo.

El clima que se respira en nuestra sociedad no une siempre el amor y la sexua-
lidad. Y este es el aire que respiran los jóvenes, que son los que construirán 
nuevas familias. Trabajar por las virtudes y los valores humanos y cristianos 
en la formación de los adolescentes y jóvenes es contribuir a configurar futuras 
familias donde todos los miembros se realicen más plenamente a semejanza de 
la Sagrada Familia de Nazaret. La Iglesia tiene delante el gran reto de proponer 
a los jóvenes de hoy la belleza y la fecundidad del matrimonio cristiano como 
comunidad de vida y de amor, la belleza del amor fiel e indisoluble. Pese a las 
nuevas dificultades, hemos de tener fe y confianza; han de ser los matrimonios 
mayores los que deben ser imágenes y testimonios de la fe y el amor para los 
matrimonios jóvenes.

Hay matrimonios que no consiguen ser una comunidad de vida y amor y sufren la se-
paración y la creación de otras uniones. La Iglesia es también Madre para todas estas 
familias y las acoge y nos pide acogerlas como ya nos lo pedía el Papa Juan Pablo II, 
y ser buenos samaritanos para manifestarles la misericordia del Señor y la fidelidad de 
la Iglesia, como nos lo pide el Papa Francisco.

El Papa Francisco, consciente de la importancia de la familia para la sociedad y para 
la misma Iglesia, lo ha propuesto como tema de dos asambleas del Sínodo de los Obis-
pos, la de octubre de 2014 y la de octubre de 2015. Ambas precedidas de una consulta 
sobre los retos que se le plantean hoy a la familia para realizar su vocación y misión 
en la sociedad y en la Iglesia. El Papa nos pide a todos la oración por los trabajos de la 
próxima asamblea sinodal del mes de octubre. En esta Basílica escogida por Francis-
co, junto a la de Nazaret y la de Loreto, para rezar por estos trabajos, sensibilizamos 
a los peregrinos y visitantes a realizarlo y se han repartido miles y miles de puntos de 
libro con la oración del Papa sobre la familia. 

Deseo terminar, en este acto en que se han expresado tantos valores estéticos, con el 
incienso y el perfume de una plegaria. Es la plegaria con la que concluye el mensaje 
final del Sínodo extraordinario sobre la familia del año 2014. Uniéndonos a la familia 
de Nazaret, desde este templo a ella dedicado, elevamos al Padre de todos nuestra 
invocación por todas las familias de la tierra:

«Padre, regala a todas las familias la presencia de esposos fuertes y sabios, que sean 
manantial de una familia libre y unida.

Padre, da a los padres una casa para vivir en paz con su familia.
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Padre, concede a los hijos que sean signos de confianza y de esperanza y a los jóvenes 
el coraje del compromiso estable y fiel.

Padre, ayuda a todos a poder ganar el pan con sus propias manos, a gustar la serenidad 
del espíritu y a mantener viva la llama de la fe, también en tiempos de oscuridad.

Padre, danos la alegría de ver florecer una Iglesia cada vez más fiel y creíble, una 
ciudad justa y humana, un mundo que ame la verdad, la justicia y la misericordia.” 

Paraula i vida

La beatificació de l’arquebisbe Òscar Romero (03/05/2015)

Dins de vint dies, el 23 de maig, serà beatificat a Sant Salvador, la capital d’El Sal-
vador, Òscar Arnulfo Romero, arquebisbe d’aquella ciutat que va ser assassinat d’un 
tret el 24 de març de l’any 1980 a l’altar, mentre celebrava la missa a l’Hospital de la 
Divina Providència d’El Salvador. El papa Francesc va decidir la beatificació de l’ar-
quebisbe com a màrtir de la fe, ja que fou assassinat per la seva defensa dels pobres i 
la seva denúncia profètica de les injustícies contra el poble que li havia estat confiat 
com a pastor.

Un fet decisiu en la transformació radical en favor dels pobres de l’arquebisbe Rome-
ro va ser l’assassinat del pare jesuïta Rutilio Grande, el 12 de març de 1977, poques 
setmanes després d’haver assumit ell el càrrec d’arquebisbe. El jesuïta Rutilio Grande 
havia deixar l’ensenyament universitari per viure enmig dels camperols en una petita 
població. Era un gran defensor dels drets del camperols i dels pobres, i un promotor 
dels seus sindicats. Davant del cadàver del seu amic, Òscar Romero va sentir que 
havia de seguir el mateix camí.

Mons. Vincenzo Paglia, president del Pontifici Consell per a la Família i postulador de 
la causa de beatificació, al comunicar la beatificació va tenir paraules de gratitud per 
a Benet XVI, el qual, segons va revelar, havia seguit la causa des del començament i 
va decidir desbloquejar-la. Mons. Paglia també va comentar que el martiri de Romero 
«per odi a la fe» va ser definit per unanimitat de parers a la comissió de cardenals i a 
la comissió de teòlegs. «El martiri de Romero dóna sentit i força a moltes famílies del 
Salvador que havien perdut familiars i amics durant la guerra civil. La seva memòria 
s’ha convertit en el record d’altres víctimes, potser menys conegudes, de la violència».
Segons el postulador, «l’arquebisbe passa a ser una cosa així com el primer de una 
llarga llista de nous màrtirs contemporanis». I no deixa de ser significatiu que la bea-
tificació tingui lloc mentre a la càtedra de Pere hi ha, per primera vegada a la història, 
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un papa llatinoamericà que vol una Església pobra per als pobres. Hi ha una coinci-
dència providencial. 

Mons. Romero tenia una consciència clara de la seva funció com a arquebisbe i se 
sentia responsable de la població, dels més pobres i dels infants, en el rostre dels quals 
veia reflectida la fam: «Tienen carita de hambre», deia ell. Per això es va fer càrrec 
del dolor i de la violència tot denunciant les causes que enfrontaven els ciutadans, que 
es coneixien a través de la seva predicació dominical, seguida a través de la ràdio per 
tota la nació. L’arquebisbe Òscar Romero va ser un bon pastor a imitació de Jesús i va 
acabar donant la vida pel seu poble. Amb el seu assassinat es volia atacar l’Església 
que naixia del Concili Vaticà II.

+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Sentit cristià de la malaltia (10/05/2015)

El papa Francesc, en el Missatge per a la Quaresma d’aquest any, ens invitava a ser 
«illes de misericòrdia enmig del mar de la indiferència». He recordat aquestes parau-
les davant la Pasqua del malalt, que coincideix amb aquest sisè diumenge de Pasqua. 
Sant Joan Pau II, molt sensible al sofriment humà i a l’atenció als malalts, va instituir 
la Jornada Mundial del Malalt, que coincideix cada any amb la festa de la Mare de 
Déu de Lourdes, el dia 11 de febrer. Entre nosaltres, aquesta jornada mundial es com-
plementa amb la dedicada als malalts en aquest temps pasqual, que per això mateix 
s’anomena la Pasqua del malalt.

El sofriment humà troba el seu significat més profund i el seu valor salvífic en la mort 
i la resurrecció de Jesús. Joan Pau II va afirmar, parlant de la malaltia, que de la pa-
radoxa de la creu brolla la resposta als nostres interrogants més angoixants davant la 
malaltia i el sofriment. Ens deia que «Crist sofreix per nosaltres, ja que pren damunt 
seu el sofriment de tots i el redimeix. Crist sofreix amb nosaltres, donant-nos la pos-
sibilitat de compartir amb ell els nostres sofriments.»

El sofriment humà unit al de Crist es transforma en mitjà de salvació. Aquest és el 
missatge esperançador que l’Església ofereix a totes les persones que pateixen. El 
dolor, si és acollit amb fe, es converteix en porta per entrar en el misteri del sofriment 
redemptor del Senyor. Es converteix, per tant, en un sofriment que no pot treure la pau 
i la felicitat, perquè està il·luminat pel fulgor de la resurrecció.

El do de la fe il·lumina tota la realitat de la vida humana i dóna una resposta positiva a 
la realitat punyent de la malaltia i de la mort. Certament, la malaltia i la mort romanen 
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en l’existència terrenal després de la salvació de Jesucrist, però han perdut el seu sentit 
negatiu. A la llum de la fe, la mort del cos, vençuda per la de Crist, es converteix en 
passatge obligat vers la plenitud de la vida immortal.

El lema de la Jornada del Malalt que avui celebrem ens diu que «una altra mirada és 
possible amb un cor nou»; és a dir, que és possible donar un sentit cristià a la malaltia i 
al dolor, que és el que he volgut expressar en aquesta comunicació. En aquesta jornada 
voldria donar gràcies a Déu per totes aquelles persones que estan al servei dels ma-
lalts i que són veritablement, com diu el papa Francesc, «illes de misericòrdia enmig 
del mar de la indiferència». Per això, pensant en els professionals de la salut i en les 
persones que estan a prop dels malalts amb els recursos de la ciència de guarir, però 
també amb la saviesa del cor per alleugerir el sofriment, acabo amb unes paraules de 
l’oració que s’ha compost per a la jornada del malalt d’enguany: «Dóna’ns, Senyor, 
un cor misericordiós com el teu».

+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

La família, escola de comunicació (17/05/2015)

L’Església celebra, en la festa de l’Ascensió del Senyor, la Jornada Mundial de les 
Comunicacions Socials, que aquest any se centra en la família com a escola de co-
municació. La família és una escola de comunicació perquè, com diu el lema escollit 
per a aquesta jornada d’avui, la família és un ambient privilegiat per a la trobada en 
la gratuïtat de l’amor. 

El tema de la família està actualment en el centre de la reflexió de l’Església catòlica. 
El papa Francesc ha convocat dos sínodes sobre la família: un d’extraordinari –ce-
lebrat l’octubre de l’any passat- i l’altre de caràcter ordinari, convocat per al proper 
mes d’octubre. Per això ha considerat oportú que el tema de la Jornada Mundial de les 
Comunicacions Socials tingués com a punt de referència la família.

El papa Francesc, en el Missatge per aquesta jornada –que cada any publica el dia de 
Sant Francesc de Sales, patró dels comunicadors–, diu que la família és el primer lloc on 
aprenem a comunicar i a conviure en la diferència, perquè en ella s’hi troben diferències 
de gènere i de generacions, que comuniquen més que res perquè s’acullen mútuament. 
Tornar a aquest moment originari de les nostres biografies ens pot ajudar a observar la fa-
mília des d’un nou punt de vista i a comunicar d’una manera més autèntica i més humana.

«Nosaltres no inventem les paraules –escriu Francesc–: les podem fer servir perquè 
les hem rebut. En la família s’aprèn a parlar la llengua materna, és a dir, la llengua 
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dels nostres avantpassats. Dins de la família es percep que d’altres ens han precedit, 
i que ens han posat en condicions d’existir i de poder, també nosaltres, generar vida i 
fer alguna cosa bona i bonica. Podem donar perquè hem rebut, i aquest cercle virtuós 
es troba en el cor de la capacitat de la família de comunicar-se i de comunicar; i, més 
en general, és el paradigma de qualsevol comunicació.»

El Sant Pare reconeix que avui els mitjans de comunicació més moderns, que són 
irrenunciables sobretot per als més joves, poden tant obstaculitzar com ajudar a la 
comunicació en la família i entre famílies. La poden obstaculitzar si es converteixen 
en una manera de sostreure’s a l’escolta, d’aïllar-se de la presència dels altres, de 
saturar qualsevol moment de silenci i d’espera, oblidant que –com va escriure Benet 
XVI i cita Francesc– «el silenci és part integrant de la comunicació i sense ell no hi ha 
paraules amb densitat de contingut».

 Tanmateix, els nous mitjans també poden afavorir la comunicació en la família si 
ajuden a explicar i compartir, a agrair i a demanar perdó, a fer possible una vegada i 
una altra la trobada entre les persones de la família. En síntesi, el que se’ns demana és 
que establim una bona relació amb les tecnologies, en comptes de ser guiats per elles. 
El gran repte actual en la comunicació és posar la tecnologia al servei de la dignitat de 
la persona humana i del bé comú.

+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

La Pasqua de l’Esperit (24/05/2015)

La Pentecosta és la Pasqua de l’Esperit. La nit del sant sopar, al Cenacle, Jesús va 
prometre cinc vegades el do de l’Esperit Sant, i al mateix lloc, la tarda de la Pasqua, 
el Ressuscitat es va presentar als Apòstols i els va infondre l’Esperit amb el gest sim-
bòlic de l’alè i amb aquestes paraules: «Rebeu l’Esperit Sant».

L’Esperit Sant vessat el dia de la Pentecosta inaugura una nova etapa en la història de 
la salvació. L’Esperit serà la presència renovada de Déu enmig del seu poble; serà la 
força que guiarà els deixebles de Crist en la seva missió de donar testimoniatge del 
Ressuscitat; serà qui orientarà aquesta activitat testimonial i qui promourà la procla-
mació missionera de l’Evangeli arreu. 

L’Esperit Sant dota i dirigeix l’Església amb els diversos dons jeràrquics i carismàtics, 
la rejoveneix amb el rigor de l’evangeli, la renova sense parar i la porta a la unió total 
amb Jesucrist. Els carismes de l’Església actual potser són menys espectaculars que 
en l’Església primitiva perquè han canviat les circumstàncies, però l’Esperit actua de 
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manera permanent en l’Església i la flama de la Pentecosta no s’apaga ni s’apagarà. 
El buf de l’Esperit és ben perceptible en les diferents manifestacions de l’Església 
universal i també a casa nostra, perquè l’Esperit treballa en el cor de cada cristià i 
suscita respostes individuals i col·lectives als reptes que va presentant el nostre món.

Pel que fa referència a l’Església universal, no hi ha dubte que l’Esperit inspira el papa 
Francesc en la resposta tan valenta que cerca de donar al repte de la secularització 
creixent, promovent una Església que no se centra en ella mateixa, amb una actitud 
autoreferencial, sinó que és una Església oberta, una Església «en sortida», una «Es-
glésia de la misericòrdia», una Església que «no vol tancar cap porta a l’acció que fa 
l’Esperit en el cor de les persones», com va dir la passada Quaresma en una homilia 
de la missa que celebra cada matí a la capella de la seva residència de Santa Marta. Per 
això demana tan sovint la conversió a la misericòrdia de Jesús i no tancar mai la porta 
de l’Església a les persones que hi vulguin entrar: «No tanqueu la porta», va dir en una 
de les seves homilies. Per això va concloure demanant a l’Església que es «converteixi 
a la misericòrdia de Jesús; ja que només així la llei estarà plenament acomplerta, per-
què la llei és estimar Déu i el proïsme com a nosaltres mateixos».

Tota l’aventura del cristià s’ha de desenvolupar sota l’influx de l’Esperit. Ell és en els 
cristians en els moments difícils i de prova, convertint-se en el seu defensor. L’Esperit 
és també en les arrels de la llibertat cristiana, que allibera de la servitud del pecat, tal 
com diu clarament l’apòstol Pau: «La llei de l’Esperit, que dóna la vida en Jesucrist, 
t’ha alliberat de la llei del pecat i de la mort». La vida moral, pel fet de ser irradiada 
per l’Esperit, produeix aquests fruits preuats i avui molt necessaris: amor, goig, pau, 
paciència, benvolença, bondat, fidelitat, dolcesa i domini d’un mateix.

+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Contemplatius enmig nostre (31/05/2015)

Els contemplatius viuen entre nosaltres. Pel seu estil de vida els veiem molt poc. Han 
fet una opció pel silenci i la pregària en el seu lliurament a Déu. La vida dels contem-
platius i les contemplatives, és a dir, la dels monjos i les monges de clausura, suscita 
sorpresa i curiositat en el nostre ambient social, tan fortament marcat per la secula-
rització. Quin sentit té aquesta vida? Quan estem celebrant el cinquè centenari del 
naixement de santa Teresa de Jesús, podem afirmar que la vida d’aquestes persones 
ens recorda la primacia que hauria de tenir Déu en la vida de cadascun de nosaltres.

Julien Green, un novel·lista cristià, ja fa anys es preguntava: «Quantes persones hi ha 
entre nosaltres que hagin experimentat el sentiment de la presència de Déu?» A l’ho-
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me d’avui, immers en el neguit i el soroll, amb prou feines li queda temps per tastar el 
gust saborosíssim de la pregària i de la presència de Déu en la seva vida. Tanmateix, 
hi ha homes i dones que se senten cridats a dedicar tota la seva vida a la pregària, al 
treball i a la vida de comunitat en el si d’un monestir contemplatiu. Són persones que 
han pres aquesta decisió per tota la vida i són molt felices.

En aquest temps nostre d’escassetat de vocacions per al sacerdoci i la vida religiosa 
activa o apostòlica, és ben significatiu que no manquen les peticions d’ingrés en la 
vida dels monestirs. Són joves que estimen la vida, són solidaris amb els germans i 
estan compromesos en la transformació del món. La seva vida contemplativa en un 
monestir no és de cap manera una evasió del món, un desentendre’s de la societat. La 
vida contemplativa és expressió de l’amor a Déu i no es pot estimar autènticament 
Déu sense estimar la humanitat.

La vida contemplativa realitza plenament les persones que han rebut aquesta voca-
ció, perquè Déu omple meravellosament tots els nostres anhels. Heu visitat mai una 
comunitat contemplativa? És una bona experiència, que interpel·la i suscita moltes 
preguntes com aquestes: Quin valor donem a Déu en la nostra vida? Quina relació 
creiem que existeix entre Déu i la creació, entre Déu i la vida? Quin valor donem a la 
pregària i al silenci en la nostra vida personal i familiar?

Els contemplatius i les contemplatives són molt necessaris per a l’Església i per a la 
societat. Encara que sembla una paradoxa, aquestes persones que han deixat el món 
són molt solidàries i estan molt a prop de les necessitats eclesials i de les inquietuds, 
les tristeses i els sofriments del homes i les dones, els seus germans. Són persones que 
viuen amb els ulls posats en Jesucrist i amb el cor obert a les necessitats dels germans. 
Ens porten a tots en la seva pregària i en la seva impetració davant de Déu. Aquest 
diumenge dedicat a la Santíssima Trinitat, l’Església ens proposa recordar aquestes 
persones que preguen i ens mostren la primacia que Déu ha de tenir en la vida de tots 
els cristians. 

+Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Comunicats de premsa
El cardenal arquebisbe de Barcelona viatja a Roma per presentar al 
Vaticà el primer concert de la gira Il Gran Mistero

El proper 28 de maig la Basílica de la Sagrada Família acollirà l’actuació del tenor 
italià Andrea Bocelli, iniciativa organitzada pel Pontifici Consell per a la Família
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BARCELONA, 15 de maig de 2015 — Aquesta tarda el cardenal arquebisbe de Bar-
celona viatja a Roma per assistir demà a l’acte a la Sala Stampa de presentació d’una 
gira musical organitzada pel Pontifici Consell per a la Família amb el cantant Andrea 
Bocelli com a gran reclam.

Dins el programa d’activitats programades amb motiu de l’assemblea sinodal sobre la 
família, aquesta iniciativa pretén celebrar la Bona Nova de l’amor amb una sèrie de 
concerts a grans ciutats d’arreu del món. 

El primer concert de la gira «El gran misteri. L’evangeli de la família» se celebrarà 
a Barcelona el proper 28 de maig. La Basílica de la Sagrada Família serà l’escenari 
d’una actuació musical que inclourà unes paraules del cardenal arquebisbe de Barce-
lona sobre el primer anunci de Jesús (Kerigma).

A la roda de premsa de demà a Roma, el cardenal Martínez Sistach té previst posar en 
valor la dimensió universal del temple concebut per Antoni Gaudí. També explicarà 
com amb aquesta sèrie de concerts «la música ofereix la bellesa i la transcendència 
del misteri de la família cristiana que consisteix en l’íntima comunitat de la vida i 
l’amor». 

La presentació davant dels mitjans de comunicació es celebrarà a la Sala de Premsa 
de la Santa Seu en un acte presidit pel president del Pontifici Consell per a la Família, 
Mons. Vincenzo Paglia, i amb la presència del tenor italià Andrea Bocelli. 

Articles i declaracions
Déu viu en les famílies. Entrevista del Sr. cardenal arquebisbe de 
Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, per a Catalunya cristiana 
(Maig de 2015)

1.- És certament una manifestació del valor que dóna Mons. Paglia a la nostra basílica 
dedicada a la Sagrada Família. Puc dir que fa un temps em va demanar fotografies de 
la basílica per col·locar-les en la seu del Consell Pontifici per a la Família. El Presi-
dent d’aquest organisme de la cúria romana, que està al servei de totes les famílies 
cristianes d’arreu, ha volgut iniciar aquesta iniciativa, que ha d’anar a moltes altres 
ciutats d’arreu, a Barcelona per la bellesa del temple de la Sagrada Família i per la 
seva riquíssima simbologia bíblica, catequètica i litúrgica. La nostra basílica junta-
ment amb la de Natzaret i la de Loreto (Itàlia) per decisió del Papa Francesc, ha estat 
escollida per pregar per la família i pel Sínode dels Bisbes que tracta aquest tema. La 
basílica des d’abans de l’Assemblea del Sínode dels Bisbes del passat mes d’octubre 
està sensibilitzant sobre el tema sinodal de la família que es continuarà treballant en 
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l’assemblea sinodal del proper mes d’octubre. S’han distribuït mils i mils punts de 
llibre en diferents llengües amb la pregària del Papa Francesc sobre la família. Penso 
que aquestes són les raons que han mogut a prendre aquesta decisió.

2.- El fet que Benet XVI hagués acceptat la meva invitació per dedicar la basílica de la 
Sagrada Família ja indica aquesta valoració i estima que es té d’aquest magnífic tem-
ple. Aquest any, el mes de setembre, se celebrarà a Filadèlfia l’Encontre Internacional 
de les Famílies, en el qual s’hi fa present el Papa. Barcelona amb la Sagrada Família 
era una candidata ferma per celebrar aquest encontre, però els dos últims s’han cele-
brat a València i a Milà i s’optà per fer-ho en un altre continent.

3.- Penso que tots participem en el Sínode dels Bisbes i concretament en aquesta As-
semblea general ordinària del proper mes d’octubre. Aquesta és la voluntat del Papa 
Francesc que ha demanat a tota l’Església que estudiï el document de treball de la 
propera assemblea sinodal i que hi faci observacions. A més cal participar-hi amb la 
pregària per demanar que els treballs preparatius i de l’assemblea siguin molt positius 
pel bé de les famílies i de la societat.

4.- Certament, les famílies tenen molts problemes de tot tipus. Enmig de les dificultats 
i dels sofriments els hi diria que s’estimin tots els membres de la família per trobar 
força per superar totes les dificultats. També els hi diria que Déu viu en les famílies 
i en el cor de totes les persones que en formen part. Convé que trobin en la pregària 
el consol de Déu i l’esperança autèntica davant dels problemes materials, afectius, 
espirituals, laborals, etc. Convindria que les famílies en crisi, trobin en les comunitats 
cristianes acolliment i ajut per tal de poder superar les seves dificultats. Les nostres 
comunitats han de ser més i més samaritanes enmig de tantes persones que sofreixen 
i cerquen el consol i l’amor de Déu.

Entrevista al Sr. cardenal arzobispo de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach para el semanario «Niedziela». Mayo de 2015

1. Nel corso dell’anno dedicato alla riflessione sulla famiglia (Sinodo sulla famiglia) 
il Pontificio Consiglio per la Famiglia e il Maestro Andrea Bocelli stanno prepa-
rando una serie di concerti che toccheranno diverse città europee nell’ambito del 
progetto Il Grande Mistero. Il Vangelo della famiglia, scuola di umanità per i nostri 
tempi. Il primo concerto avrà luogo a Barcellona nella Basilica della Sagrada Fami-
lía. Che cosa significa questa scelta di Barcellona e della sua basilica?

Significa que la basílica de la Sagrada Familia está dedicada a la Familia de Nazaret 
y que es una basílica muy visitada y muy conocida en el mundo. Cada año la visitan 
más de tres millones de personas procedentes de todos los países del mundo. El Papa 
Francisco ha escogido nuestra basílica, junto con la de Nazaret y de Loreto (Italia) 
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para que se rece y se sensibilize a los cristianos y a todos los visitantes por los trabajos 
de las dos asambleas sinodales que están dedicadas al matrimonio y a la familia. Hay 
que proclamar la buena nueva de la familia en todo el mundo. Así lo ha programado 
el Consejo Pontificio para la Familia.

2. La famiglia e il matrimonio, inteso come l’unione di un uomo e una donna, 
hanno subito gravi attacchi nel periodo del governo di Zapatero. Qual è oggi la 
situazione della famiglia in Spagna? 

El matrimonio y la familia vive en España una situación parecida a los países del 
occidente europeo y cualquier aspecto en todo el mundo. En la asamblea del Sínodo 
de los Obispos del pasado octubre de 2014, los pastores diocesanos de todo el mun-
do hablamos de la situación de la familia y constamos muchas coincidencias. Los 
jóvenes contraen matrimonio cada vez más mayores, muchos no se casan, aumentan 
las separaciones y divorcios y las nuevas uniones. Hay una corriente ideológica 
presente en todos los continentes, que asusta a los jóvenes tomar compromisos para 
siempre, a la vez que va extendiéndose una mentalidad consumista, que consiste 
en usar y tirar. Muchos jóvenes no han crecido en la cultura del esfuerzo y ante las 
primeras dificultades conyugales, renuncian al esfuerzo de la reconciliación, del 
perdón, de buscar juntos soluciones que aportarían un crecimiento en su madurez y 
en su amor conyugal.

3. La Basilica della Sagrada Familía progettata da Antonio Gaudì è un tempio 
particolare. Come Lei, Eminenza, da arcivescovo di Barcellona, potrebbe pre-
sentarla?

Antoni Gaudí fue un arquitecto genial y un cristiano ejemplar. Él hizo la basílica de la 
Sagrada Familia, pero la Sagrada Familia hizo al cristiano Gaudí. Era un hombre de 
Dios. Ya de mayor participaba diariamente en la Eucaristía y cada tarde, terminado su 
trabajo en la construcción del templo, se dirigía cerca de la Catedral de Barcelona, al 
convento de Sant Felip Neri para orar y visitar a su director espiritual. A medida que 
se iba entregando a la construcción de su obra magna, el templo de la Sagrada Familia, 
iba dejando propuestas tentadoras de grandes obras en muchas ciudades de Europa, 
hasta llegar a vivir en el taller en el mismo templo en construcción. Vivía pobremente 
y murió en el hospital de los pobres, tal como deseaba, al sufrir un accidente de cir-
culación y por su aspecto pobre fue conducido al Hospital de la Santa Creu. Gaudí se 
inspiraba en tres libros: el de la naturaleza, el de la Biblia y el de la Liturgia. Era lector 
asiduo de los quince volúmenes de l’Année Liturgique, del Abad de Solesmes, dom 
Guéranger. Gaudí tuvo conciencia de que debía vivir su vida cristiana de fiel laico a 
través del ejercicio de su profesión de arquitecto. Considero que nuestro arquitecto 
se avanzó al Concilio Vaticano II (1962-1965) en algunos aspectos de la Liturgia y la 
misión específica de los seglares que es estar en las realidades del mundo.
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5. Gaudì potrebbe essere il modello per gli artisti di oggi?

Sin ninguna duda. Lo es ya sin ser beatificado. Lo sería mucho más ya beatificado. 
Un modelo coetáneo ya que murió en el año 1926, fecha no tan distante de la nuestra. 
Modelo de cristiano laico, seglar, en el ejercicio de su profesión y se proponía en 
todas sus obras, no solamente religiosas, que estuvieran presididas por un símbolo 
religioso cristiano. Un modelo para los artistas, ya que él como artista se consideraba 
un colaborador de la obra creadora de Dios. Dios es el creador y el artista al crear su 
obra ha de imitar a Dios. Un modelo para los artistas de obra religiosa, ya que todo lo 
que él hizo, lo pudo hacer debido a su creatividad, pero también a su conocimiento de 
la Biblia y de la Liturgia. La Sagrada Familia es de una belleza singular, pero también 
riquísima en simbolismo bíblico, catequético y litúrgico.

6. A che punto è il processo di beatificazione?
Ya he dicho que Gaudí debería interceder para que Dios realize un milagro. Es lo que 
falta. Pidamos su intercesión ante las dificultades graves de nuestra vida.
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Secretaria General

Ministeris
L’Excm. i Rvdm. Sr. Sebastià Taltavull Anglada, Bisbe auxiliar de Barcelona, el di-
vendres 15 de maig de 2015, a la Parròquia Verge de la Pau de Barcelona, confereix 
el ministeri de:

Lectorat
IGNASI MIRANDA GIMÉNEZ-RICO

CARLES DE RIBA SOLDEVILA
JOAQUIM SABATER FAMADAS

Nomenaments no parroquials
27.04.15 - Membres del patronat de la fundació pia autònoma AGRUPACIÓ CULTU-
RAL I SOCIAL –ACIS–, per quatre anys:

Sr. Esteve Ferrer Panadès
Sra. Esther Tarrida González
Sr. Antoni Vila Carbonés

27.04.15 - Rvd. Sr. Francisco Navarro Bustamante, Consiliari General de CHRISTI-
FIDELES LAICI, Movimiento para la Nueva Evangelización, per dos anys.

Cartes
Carta sobre una celebració a la Sagrada Família

Barcelona, 4 de maig de 2015

Als rectors de les parròquies de l’arxidiòcesi

assumpte: Celebració Il grande mistero – concert del tenor Andrea Bocelli. Basílica 
de la Sagrada Família, dijous, 28 de maig de 2015, 20,30 hores

Benvolgut Sr. Rector, Déu vos Guard.
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Per indicació del Sr. Cardenal Arquebisbe i en referència a la celebració de Il grande 
Mistero – concert del tenor Andrea Bocelli que tindrà lloc a la Basílica de la Sagrada 
Família el dijous, 28 de maig de 2015, a les 20,30 hores, s’han assignat 10 invitacions 
a cada parròquia per tal que les repartiu entre els membres del vostres consells pasto-
rals parroquials o altres feligresos que considereu oportú.

Caldrà que aneu a recollir les esmentades invitacions al Seminari Conciliar de Barce-
lona (Diputació 231, de Barcelona) del dilluns, 11 de maig al divendres, 15 de maig, 
de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Serà imprescindible lliurar la butlleta que us ad-
juntem perquè pugueu retirar el sobre amb les 10 invitacions.

Atès el nombre total de parròquies de l’arxidiòcesi i que l’aforament de la Basílica de 
la Sagrada Família està condicionat per les exigències establertes per les normes de 
seguretat, cada parròquia rep aquest nombre limitat d’invitacions. Us preguem, en el 
cas que alguna parròquia no pugui distribuir totes les invitacions, si us plau, vulgueu 
retornar les que us sobrin a la Secretaria General (abans del 22 de maig) per tal que els 
dies abans de la celebració (del dilluns, 25 de maig al dimecres, 27 de maig) puguin 
ser distribuïdes a les persones que hi estiguin interessades.

Amb la meva salutació cordial,

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Carta sobre la pregària pels cristians perseguits.

Barcelona, 7 de maig de 2015

Assumpte: Pregària pels cristians perseguits

Per indicació del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, arran de l’acord 
pres en la darrera reunió de l’Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espa-
nyola, i fent valer les reiterades peticions del Sant Pare a favor del cristians perseguits 
en diversos indrets del món, s’exhorta tots els fidels per tal que puguin pregar amb 
aquesta intenció des del 17 de maig, diumenge de l’Ascensió del Senyor, fins al 24 de 
maig, diumenge de Pentecosta.

1. Durant la Missa, afegir-hi aquesta petició o alguna altra de semblant en la Pregària 
Universal: 
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Versió en català
• Pels nostres germans cristians perseguits: perquè l’Esperit Sant els conce-

deixi el do de la fortalesa i converteixi els cors dels qui atempten amb crueltat 
contra les seves vides i les seves terres, i arreu del món s’afirmi la pau i sigui 
respectada la llibertat religiosa. Preguem al Senyor.

Versió en castellà
• Por nuestros hermanos cristianos perseguidos: para que el Espíritu Santo les 

conceda el don de la fortaleza y convierta los corazones de quienes atentan 
cruelmente contra sus vidas y sus tierras, y en todas partes se afirme la paz y 
sea respetada la libertad religiosa. Roguemos al Señor.

2. Durant la pregària de Laudes i de Vespres, afegir-hi aquesta petició o alguna altra 
de semblant: 

Versió en català
• Envieu, Senyor, a l’Església i a la humanitat el vostre Esperit d’Amor perquè 

desapareguin les dissensions i els odis, i els cristians puguin conviure en pau i 
harmonia amb tots els homes.

Versió en castellà
• Envía, Señor, a la Iglesia y a la humanidad tu Espíritu de Amor para que des-

aparezcan las disensiones y odios, y los cristianos puedan convivir en paz y 
armonía con todos los hombres.

3. Oportunament, en un dels dies ferials es convoqui tots els fidels cristians per a una 
celebració eucarística en la qual s’empri el formulari «Pels cristians perseguits» que 
contempla el Missal Romà («Misses per diverses necessitats», núm.15), amb la possi-
bilitat de fer servir les lectures del dia, o bé escollint-les entre les que es proposen en 
el Leccionari per a Misses diverses, capítol «Misses per a motius diversos», I: «Per la 
Santa Església», 12: «Pels cristians que sofreixen persecució», pp.350-361. La versió 
en castellà la trobareu al Leccionario VI: «Lecturas para las Misas por diversas necesi-
dades y votivas», al capítol 12: «Por los cristianos perseguidos».

4. En els exercicis piadosos del poble cristià i, de manera especial, on es mantingui 
l’adoració perllongada o contínua del Santíssim Sagrament, es convidi els fidels a 
pregar per la mateixa intenció.

Amb la meva salutació cordial,

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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Religioses difuntes

Sor M. Núria Faura i Pujol, monge Clarissa de la Divina Providència, de Badalo-
na, va passar a la casa del Pare el 7 de maig de 2015, als 90 anys d’edat i 69 de vida 
religiosa. 

Sor Carmen (Raquel) Fernández Rodríguez, Monja Agustina, del Monasterio de 
Santa María Magdalena, falleció el 7 de mayo de 2015, als 95 anys d’edat i 57 de vida 
religiosa.
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Conferència Episcopal
Tarraconense

Comunicat de la reunió n. 214
de la Conferència Episcopal Tarraconense

Els dies 5 i 6 de maig de 2015 ha tingut lloc la reunió n. 214 de la Conferència Episco-
pal Tarraconense, al santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona. La reunió ha 
estat presidida per Mons. Jaume Pujol i hi han assistit tots els seus membres.

Els bisbes han rebut una representació dels delegats diocesans de missions, formada 
per la Sra. Anna González i Mn. Manel Roig, delegats de missions de Tarragona i Bar-
celona i Sant Feliu de Llobregat, respectivament, i del P. Josep Roca, missioner clare-
tià, que els han exposat la situació de l’animació missionera a les nostres diòcesis, tot 
recordant les resolucions relatives a la missióad gentes del Concili Provincial Tarraco-
nense. Els delegats han proposat diverses qüestions relacionades amb l’ensenyament 
de la missionologia i el desvetllament missioner a casa nostra.

Mons. Sebastià Taltavull, president del Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC), 
acompanyat de Mn. Joan M. Amich, director del SIC i de Mn. Enric Termes, delegat 
de Catequesi de Barcelona, han presentat diverses qüestions relacionades amb el fun-
cionament d’aquest secretariat i dels nous textos catequètics que s’estan preparant per 
als propers cursos.

Mons. Joan Piris, president del Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació 
Social, i el Sr. Santiago Grimau i la Sra. Cristina Orduña, de les delegacions diocesa-
nes de mitjans de comunicació de Tarragona i Urgell, respectivament, han presentat 
als bisbes una proposta d’actualització de la pàgina web de la Tarraconense, que serà 
més àgil i amb una millor presentació dels continguts.
 
Els bisbes han fet una valoració del IV Congrés Litúrgic de Montserrat, celebrat el 
passat mes d’abril, amb motiu del centenari del I Congrés Litúrgic de Montserrat 
(1915) que els bisbes i l’abat Marcet havien convocat, l’ànima del qual fou el Dr. 
Lluís Carreras i que tant va significar per al naixement del moviment litúrgic re-
novador a les diòcesis de Catalunya i a la resta d’Espanya. Els bisbes han agraït la 
feina feta per la Comissió organitzadora, i han valorat el desenvolupament de les 
sessions i les aportacions que s’hi van realitzar. Properament es publicaran les actes 
d’aquest quart congrés.
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Els bisbes han tractat també temes relatius a la situació dels tribunals diocesans de les 
diferents diòcesis i l’ajuda mútua que es porta a terme entre elles. També han reflexio-
nat sobre el moment actual de la pastoral de la salut, la situació de  l’ensenyament de 
la religió a l’escola, sobre Càritas Catalunya, les accions que es realitzen en l’àmbit 
del patrimoni cultural, així com també qüestions relacionades amb els Minyons Escol-
tes i Guies Sant Jordi i altres realitats de l’escoltisme a les nostres diòcesis.

Els bisbes han renovat el nomenament de Mn. Jordi Font i Plana, prevere del bisbat de 
Girona, com a  consiliari de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya.

Han rebut també  informació de diverses activitats que es portaran a terme aquest estiu 
en l’àmbit de la pastoral de Joventut: participació a l’Encontre Europeu  de Joves, a 
Àvila, del 5 al 9 d’agost; estades a Taizé i també la peregrinació a Terra Santa dels 
seminaristes que ja han acabat el cicle d’estudis institucionals.
 
Tarragona, 6 de maig de 2015
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Consell Presbiteral

Crònica de la onzena reunió del trienni 2012-2015
(27/05/2015)

El dimecres 27 de maig de 2015 de les 10.30 fins a l’hora del dinar es reuneix el 
Consell Presbiteral (CP) a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar, en la seva onzena 
reunió. Presideix el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, acompanyat 
pel Sr. Bisbe Auxiliar i Vicari general, Mons. Sebastià Taltavull, i pels membres del 
Secretariat del CP.

1. Pregària, acta i salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe
S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia. S’aprova l’acta de la reunió anterior, i el 
Sr. Cardenal Arquebisbe dóna la benvinguda als membres del CP i remarca la impor-
tància del tema a tractar, l’agrupació de parròquies.

2. Les agrupacions de parròquies

2.1. Dues experiències d’agrupacions de parròquies

• Mn. Gabriel Carrió: Patriarca Abraham i Sant Francesc d’Assís

Explica el camí recorregut des de la gestió del rector anterior a partir del 2009; 
el procés de presa de consciència dels feligresos d’ambdues parròquies; la cura 
de vetllar pel manteniment de la identitat de cada parròquia amb les seves ca-
racterístiques pròpies. El full de ruta traçat va consistir a començar a compartir 
la celebració de la Setmana Santa, el despatx, la catequesi i l’economia.

A partir del 2012 Mn. Gabriel Carrió estableix el 1r Consell pastoral conjunt, 
procurant mantenir una relació d’equitat en l’atenció a ambdues parròquies. 
Explica la situació actual, en què es procura que vagi endavant tot el que es pu-
gui fer a cada parròquia. Dóna compte detallada dels horaris de les celebracions 
de l’Eucaristia els dies feiners i els diumenges; les activitats pròpies de cada 
parròquia (l’Esplai al Patriarca Abraham, i el banc d’aliments a Sant Francesc); 
la catequesi infantil a tots dos llocs, amb trobades conjuntes de coordinació; el 
despatx; la celebració del Nadal i de la Setmana Sant i el Consell parroquial.

De cara al futur remarca el condicionament que suposa les càrregues històriques 
de cada parròquia, la necessitat de pensar en unes celebracions de la Paraula 
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portades per laics i el fet de possibilitar el manteniment de les esglésies 
obertes.

• Mn. Antoni Casas: Verge del Pilar i Sant Ildefons

Descriu les característiques pròpies de cada parròquia amb dos tarannàs dife-
rents pel que fa a arrelament al lloc, la sensibilitat social i la flexibilitat lingüís-
tica. Destaca el fet que en un lapse breu de temps, per raons de defunció i jubi-
lació, s’ha quedat sense cap prevere col·laborador fix, si bé compta amb ajudes 
puntuals. Descriu l’intent de compatibilitzar els horaris de les eucaristies del 
cap de setmana, set entre les dues (remarcant el nombre potser excessiu de les 
celebrades a tot Cornellà: 26); descriu la combinació dels dies de Setmana San-
ta (els conjunts i els doblats); la catequesi pròpia a cada parròquia, i la Càritas 
coordinada conjuntament a tot Cornellà.

Remarca les dificultats per a respondre als perfils diversos d’ambdues parrò-
quies, la inevitable existència de «capelletes» i de grups de pressió. I l’estrès 
que suposa tot plegat pel prevere, mancat pràcticament de temps lliure i d’un 
mínim de vida de família.

Suggereix de cara al futur: un debat obert sobre aquesta situació; una apos-
ta per agrupacions més àmplies en la línia de l’experiència francesa en què 
l’arxiprestat tendeix a ser la referència; atenció a com superar les resistències 
del laïcat a assumir majors responsabilitats; la necessitat de formar els nous 
preveres en una nova cultura pastoral de corresponsabilitat i de delegació de 
responsabilitats als laics; i la conveniència d’una major previsió pel que fa a 
persones i relleus. 

2.2. Consulta sobre l’esborrany del document Normes i Orientacions pastorals per 
a les agrupacions de parròquies

S’estableix un diàleg a partir de les dues comunicacions i de l’esborrany del document 
que s’esmenta, on, entre altres, es fan les observacions que segueixen:

• Des de l’experiència de Bellvitge-Gornal, s’apunta el desig que les agrupaci-
ons es tradueixin en un anar junts com una sola parròquia amb un sol rector, 
més que no pas mantenir la diversitat de les parròquies acompanyades per un 
mateix rector. Es pregunta si l’agrupació de parròquies té personalitat jurídica, 
al que es respon negativament. 

• S’observa la no existència de principis eclesiològics sobre el fet de les agrupa-
cions parroquials i el perill pastoral de reduir les parròquies a centres de culte. 
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• En els propers anys hi haurà una davallada notable de preveres. Es posa com a 
model l’experiència a Mollet quan aquesta era una gran parròquia amb centres 
de culte. Es suggereix la necessitat que laics, religiosos o religioses exerceixin 
les funcions de rector. 

• Intervé el Sr. Cardenal Arquebisbe per recordar el sentit de les normes sobre les 
agrupacions parroquials:

—La resposta a la manca de capellans;
—La necessitat d’establir uns criteris oberts;
—La possibilitat del cànon 517,2: el diaca que té cura d’una parròquia.
—També remarca que cal potenciar la participació dels laics.

• S’explica l’experiència de les parròquies del Cor de Maria i de Sant Tomàs: 
dues parròquies amb una comunitat i un sol consell parroquial, tot i mantenint 
uns perfils propis, Sant Tomàs té mes «comunitat», el Cor de Maria té més cler-
gat i, per tant, habituats a ser més ben servits. La catequesi es manté però a cada 
lloc i la Càritas està unificada. Es demana una visió més positiva de la qüestió, 
pensant que d’aquí a deu anys la reagrupació haurà de ser més decidida davant 
la davallada biològica de fidels i de preveres. 

• Cal assegurar la continuïtat i el manteniment en la cura de les parròquies, però 
també cal avançar-se als canvis que vindran per a no «cremar» els capellans. 
Caldrà prendre mesures diverses segons les zones geogràfiques i segons els 
sectors d’edat. Per exemple, de cara als joves, cal endegar projectes evangelit-
zadors d’entrada amb caire més festiu i lúdic. 

• Es proposen dues reflexions:
—En la gestió immediata per fer compatibles horaris i serveis i respectar 
les característiques pròpies de cada parròquia es constata la millor bona 
voluntat, i una entrega lloable en els preveres i en el laïcat compromès.
—Pei que fa a la conversió pastoral de les mentalitats, a què ens convida 
el papa Francesc (EG 20-33), caldria impulsar experiències pilot d’inici-
atives missioneres de sortida cap enfora. Un bon objectiu per ajuntar co-
munitats de parròquies diverses és apuntar junts a una finalitat externa: 
arribar a parelles joves que viuen en ambdós barris per mitjà d’accions 
imaginatives que impliquin el dia a dia dels laics. 

• Es presenta l’experiència de Sta. Maria Magdalena i San Sebastià, a Verdum. 
Cada parròquia té la seva història i hi ha una por a ser absorbits. Hi ha una barrera 
geogràfica clara, la Ronda de Dalt que talla els límits de les dues parròquies. A 
Sta. Maria Magdalena, on hi ha més infants i gent de més edat, s’han organitzat 
molt bé amb un equip coordinador (com una permanent del Consell Parroquial). 
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• S’agraeixen les normes presentades. A la parròquia de Sant Pere Armengol, el 
80% de la població parroquial són no cristians. 

• Un conseller aporta l’experiència de la parròquia de Sant Ildefons de Cornellà, 
on algunes esposes han portat els marits a la comunitat. És un camí llarg per a 
qui va a servir i acompanyar.

• Es recomana que la comunicació als feligresos sobre tota futura agrupació de 
parròquies es faci, si és possible, amb més antelació.

• A Gràcia els laics ho han vist com a imposat, i això fa difícil la seva implicació.

• El Sr. Cardenal Arquebisbe recorda que hi ha hagut 25 agrupacions aprovades 
i que sempre es demana que primer ho consideri l’arxiprestat. 

• Un conseller fa aquestes tres propostes per aprofitar aquest «Kairós» i treure’n 
més fruit:

—Vetllar pel sentit evangelitzador, que no sols s’atengui a l’organització 
de misses, despatxos i catequesis;
—Agrupar les mediacions més evangelitzadores, per exemple, de cara 
al joves, tenir un centre potent a cada arxiprestat;
—Propiciar la corresponsabilitat entre preveres i laics assegurant la for-
mació d’aquests darrers. 

• Des de l’arxiprestat de Sant Josep Oriol es proposa:
—Més atenció a les prioritats pastorals i no tant a les infraestructurals;
—Alguns no veuen clar els criteris; depèn de si els capellans s’avenen;
—Observacions a la redacció de les normes: al 4 c), a la menció a la 
necessària pastoral conjunta, cal afegir: religiosos i religioses, pastoral 
de la salut, santuaris, escola cristiana i CPM.

• Dues intervencions demanen més formació dels laics perquè puguin animar 
celebracions de la Paraula.

• També es diu que és necessari un pla de futur sobre quines parròquies s’hauran 
d’agrupar.

3. Consulta sobre un nou Pla Pastoral Diocesà: objectius, accions

El Sr. Cardenal Arquebisbe presenta un primer esbós de Pla Pastoral pel proper curs 
2015-2016, que té com a tema central la misericòrdia. El tema va ser pensat abans que 
el Papa Francesc convoqués pel curs vinent un any jubilar dedicat a la misericòrdia 
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i té com a objectiu anar progressant en una Església acollidora i samaritana. També 
té molt en compte la reflexió que s’ha fet en l’àmbit diocesà sobre la pastoral de les 
grans ciutats. 

Es llegeix la proposta de Pla Pastoral, que té tres objectius:
– Acolliment amarat de misericòrdia;
– Participar de la mirada misericordiosa del Bon Pastor;
– L’atenció material i espiritual dels pobres.
A continuació s’inicia un debat sobre aquesta proposta, amb les següents aportacions:

• L’esborrany del Pla Pastoral és molt bonic però poc concret. Es proposa de 
fomentar grups de reflexió bíblica en les parròquies. Grups en què amb mètode 
i pedagogia senzilla, s’aprofundís la Bíblia.

• Les darreres eleccions municipals han posat de manifest que vivim un moment 
nou. Hem de reflexionar sobre què ens diuen a nosaltres els moviments ciuta-
dans que emergeixen. Com parlar de la fe a les persones que en formem part. 
Quin llenguatge cal utilitzar, preguntar-nos quina imatge d’Església és té en 
aquests grups. A vegades es percep l’Església com excessivament lligada a uns 
grups polítics.

• Un estudi bíblic sobre la misericòrdia. Es presenta el pla de formació de cate-
quistes d’un arxiprestat, en què, amb l’ajuda d’un biblista, la misericòrdia en 
l’Evangeli serà el tema de formació en les jornades de catequistes de principi 
de curs.

• Estudi de la misericòrdia en els diferents evangelis. Quin sentit té parlar de la 
misericòrdia en els nostres dies.

• La importància de la misericòrdia en la família. Relacionar-ho amb el Sínode 
episcopal del mes d’octubre. La butlla del Papa Francesc Misericordiae Vultus 
dóna moltes pistes concretes per al pla pastoral.

• Reflexionar sobre evangelitzar els pobres. Conscients que la caritat sempre és 
gratuïta, i que no podem fer proselitisme a canvi d’ajuda material, no podem 
negligir l’obligació com a creients d’aportar Jesucrist als pobres.

• Els cristians han de ser presents en els grups més inquiets políticament i soci-
alment pels més pobres. Hem d’impulsar la seva presència i acompanyar-los.

• Intervé el Sr. Bisbe Auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull: Hem de preguntar-nos 
seriosament qui són els pobres. Hem d’estar més al costat dels joves que bus-
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quen un tipus d’espiritualitat en el silenci, en la reflexió, en la recerca del trans-
cendent, però que no tenen una inspiració evangèlica i que fàcilment es fan 
una imatge de Déu que no té a veure amb el Déu cristià. Com transmetre el 
missatge del Papa Francesc. Aprofundir més en la proposta cristiana, en els 
moviments de pastoral obrera.

• La misericòrdia ha d’impregnar tota la pastoral de l’Església. Reflexionar i 
treballar per aconseguir aquest objectiu.

• Cal un canvi de mentalitat i de llenguatge. S’hauria d’afrontar la pastoral d’una 
altra manera. Recollir la vivència dels grups més compromesos i radicals amb 
la realitat social. La seva pràctica ha d’interpel·lar la nostra pastoral. Què ens 
poden aportar a les nostres parròquies els moviments ciutadans?

4. Informacions diocesanes

• Visita Pastoral 2015 als arxiprestats de Guinardó (Zona Pastoral 2) i de Poble-
nou (Zona Pastoral 3).

• Properes celebracions de l’eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família.

• Concert «Il grande Mistero», acte del Pontifici Consell per a la Família, a la 
basílica de la Sagrada Família, dijous 28 de maig de 2015, a les 20.30 hores.

• Corpus, al Pla de la Catedral de Barcelona, el diumenge 7 de juny de 2015, a 
les 18.30 hores.

• Tanda d’exercicis espirituals per als preveres de l’Arxidiòcesi. Predicador: P. 
Josep M. Rambla, SJ. Lloc: Casa d’Espiritualitat La Immaculada de Tiana. 
Dies: del dilluns 31 d’agost al divendres 4 de setembre de 2015.

• Altres informacions dels arxiprestats i dels àmbits funcionals.

5. Pregària final
La reunió es clou amb la pregària de l’Àngelus i el dinar al menjador del Seminari 
Conciliar de Barcelona.
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Organismes Diocesans
XLIX Jornada Mundial de las Comunicacions Socials

Barcelona, 17 de maig de 2015

Benvolgut Mossèn,
Novament em dirigeixo a vostè per tal d’atraure la seva atenció sobre la nova edició 
de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials que, com és tradicional, es cele-
bra en la Solemnitat de l’Ascensió del Senyor.

Enguany el papa Francesc ens ha ofert el seu missatge sobre la família com a primer lloc 
de trobada on la comunicació hi té un lloc privilegiat: com a lloc de convivència, com espai 
d’aprenentatge de la nostra llengua materna i com a lloc privilegiat per les relacions entre 
persones de diferents condicions d’edat i gènere. Es tracta d’una forma d’acollida que ens 
fa forts en la trobada mitjançant la paraula en tant que element de comunicació i de vincle.

En la seva reflexió ens planteja novament com ho ha fet en diverses ocasions, empla-
çant als mitjans de comunicació diocesans a fer-ho mitjançant les noves tecnologies, 
mostrant també aquelles circumstàncies en què un inadequat ús de les mateixes pot 
generar l’aïllament, la manca d’escolta activa, la no presència dels altres. Per això cal 
fer un esforç continu, per tal que es puguin convertir en lloc d’aprenentatge i de troba-
da com un «inici viu» que ens orientin en un context d’interacció adequat.

El papa ens convida (i no cal fer cap perífrasi) «al desafiament de tornar a aprendre 
a narrar, no simplement a produir i consumir informació… Aquesta és la direc-
ció cap a la que ens empenyen els potents i valuosos mitjans de la comunicació 
contemporanis.» En aquest esforç hi estan cada dia implicats els nostres mitjans 
de comunicació diocesans per tal de fer arribar una informació més exhaustiva, 
més rigorosa, que es transmeti a major velocitat i comptant amb l’ajuda de totes 
aquelles plataformes que la tecnologia posi al nostre abast. Per fer-ho bé, ens hem 
d’esforçar per incorporar les peticions i els comentaris que rebem per millorar cada 
dia els nostres sistemes d’informació. 

Dins l’àmbit dels mitjans de comunicació diocesans, aquest any aprofundirem en l’ús 
d’eines que aportin i facilitin un llenguatge narratiu més entenedor, un llenguatge que 
ajudi a la formació i a la construcció d’uns mitjans de comunicació més propers i de 
l’ús de les tecnologies adequat a la forma de ser i de relacionar-se dels més joves. És 
un repte que seguirem construint amb el suport de tots els membres de la comunitat 
diocesana que integrem l’Arquebisbat de Barcelona.
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Seguint al servei de tots plegats amb l’ajut del Senyor.

Ben cordialment,

Ramon Ollé 
Delegat de Mitjans de Comunicació Social 

Càritas Diocesana. Carta sobre la celebració de Corpus Christi

Barcelona, 4 de maig de 2015.

Benvolgut,
La campanya que hem elaborat amb motiu de la celebració de Corpus Christi convida 
a reflexionar sobre una experiència que viuen moltes de les persones que atenem a Cà-
ritas: «tornar a la casella de sortida». Haver de començar de nou quan es perd la feina, 
quan no es pot pagar l’habitatge, quan la salut es deteriora, provoca que les seves vides 
es trenquin i no puguin avançar. De vegades, per a elles la vida és com un joc de l’oca on 
han de retrocedir a la casella de sortida i començar de nou. És per això que ens esforcem 
per estar al seu costat i perquè, caiguin on caiguin, puguem acompanyar-les.

Per a aquesta campanya hem elaborat un cartell (català i castellà) i sobres per a la col-
lecta que rebran entre el 20 i el 29 de maig. Aquest any també hem realitzat un video 
(3 minuts) per explicar la campanya. El convidem a projectar-lo el dia de la col·lecta, 
que es farà el 7 de juny. Si està interessat a rebre’l truqui al 607 024 164oescrigui a 
cberenguer@caritasbcn.org (Cinta Berenguer). També el trobarà penjat a la pàgina 
web de Cáritas a partir del 4 de juny. Com en anys anteriors, posem a la seva disposi-
ció el guió litúrgic de Corpus en format PDF (demanar per correu electrònic).

En cas de lliurar la col·lecta per transferència bancària, li preguem que ho faci en el 
compte de la Caixa Es 12-2100.0965-51-0200010269 fent constar el nom de la parrò-
quia, i li agrairem que ens ho comuniqui per telèfon o per correu electrònic.

Aprofitem l’avinentesa per agrair-li el seu suport, perquè gràcies a vostè i a la seva 
comunitat hem estat, som i serem al costat de les persones més vulnerables.
Cordialment,

Salvador BusquetsMn. Salvador Bacardit 
 Director Delegat Episcopal

PD, Li adjuntem alguns exemplars del fullet informatiu de la campanya de l’IRPF.



BAB 155 (2015) - maig [39] 285

Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada: Carta del Delegat

Barcelona, 13 de maig de 2015.

A l’atenció dels Srs. Rectors i als Superiors/es dels Instituts de Vida Consagrada i 
Societats de Vida Apostòlica de l’Arxidiòcesi de Barcelona.

Benvolguts,
El diumenge 31 de maig, solemnitat de la Santíssima Trinitat celebrarem la Jornada 
Pro Orantibus, amb el lema «Solo Dios basta» tota vegada que també celebrem, a més 
de l’Any de la Vida Consagrada, l’Any Jubilar Teresià.

Els objectius d’aquesta Jornada són:
· Pregar pels consagrats a la vida contemplativa, com expressió de reconeixement, 
estima i gratitud per la seva vocació i el seu carisma.
· Donar a conèixer la vocació específicament contemplativa, tan necessària a l’Esglé-
sia i per al món.

Juntament amb el cartell us adjuntem un fulletó de la Comissió Episcopal per a la Vida 
Consagrada amb materials per a preparar aquesta Jornada.
En unió de pregàries, rebeu la meva més cordial salutació

Francesc Prieto, pvre.
Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada

Seminari Menor de Barcelona:
Carta sobre les Convivències d’Escolans

Barcelona, 15 de maig de 2015.

Benvolgut,
Un any més us oferim les convivències d’Escolans. Enguany canviem la ubicació i 
les celebrarem a la casa de colònies El Mogent-Maristes, de Llinars del Vallès, de l’1 
al 4 de juliol.

Es tracta d’oferir als nois d’entre 9 i 15 anys un espai de trobada i pregària per a 
la clarificar la seva vocació,des del seu ministeri d’escolans que els fa molt pro-
pers a Jesucrist. Hi poden participar escolans o altres joves a qui us sembli que els 
pugui ser útil aquest tipus de trobada. Ens podeu demanar més díptics o bé fer-ne 
fotocòpies.
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Us enviem unes octavetes per entregar directament a mà a aquell noi que us sembli 
que pot ser un bon candidat a aquesta oferta. Tingueu present que el termini d’inscrip-
ció s’acaba el 29 de juny.

Creiem que val la pena tenir cura d’aquestes possibles vocacions, que porten una 
energia i alegria molt gran al camí presbiteral i que prenen la decisió vers al sacerdoci 
en el moment en el qual els joves es plantegen el seu futur en la vida. Aquests dies 
de convivència també amb els seminaristes del Seminari Menor i del Seminari major, 
segur que els seran de molt de profit i permetran que nous joves responguin afirmati-
vament a la crida de Déu i s’engresquin a entrar en la institució que l’Església ofereix 
per a la formació d’aquestes vocacions més primerenques.

Ben cordialment, i disposats a oferir-vos tota la informació que us calgui.

Mn. Josep M. Turull Mn. José Fernando Campoverde 
Rector del Seminari Conciliar Formador del Seminari Menor
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Crònica

Presència de Catalunya en la celebració del
X Congrés Internacional de Litúrgia

El nostre Cardenal Arquebisbe presidí una de les sessions del Congrés

El X Congrés Internacional Litúrgic fou organitzat pel Pontifici Institut Litúrgic de 
Roma, en el qual estudiosos, pastors i persones interessades en la litúrgia –tot eixam-
plant l’horitzó d’estudi a les esglésies orientals i a les altres litúrgies occidentals– va-
ren reflexionar sobre la Litúrgia de les Hores. Concretament, i un cop passats més de 
40 anys de la publicació de la Constitució Laudis Canticum i de la promulgació dels 
volums de la Litúrgia de les Hores, el Pontifici Institut Litúrgic de Sant Anselm va pro-
posar un debat amb el títol Carmina Laudis, resposta a l’Etern en el temps. L’objectiu 
d’aquest congrés, celebrat a Roma del 6 al 8 de maig, era doble: d’una banda, fer un 
balanç de l’itinerari recorregut fins a l’actualitat i, d’una altra, obrir noves perspectives.

Una de les sessions d’aquest Congrés es va dedicar al centenari del I Congrés Litúrgic de 
Montserrat (1915). El professor Jordi-Agustí Piqué, monjo de Montserrat i president del 
Pontifici Institut Litúrgic, va moderar l’acte, en el qual va intervenir el P. Abat Josep M. 
Soler, que va fer una presentació dels quatre congressos litúrgics de Montserrat (1915, 
1965, 1990 i 2015). Igualment, hi va prendre part el degà de la Facultat de Teologia de Ca-
talunya, Dr. Armand Puig, que va parlar de les traduccions bíbliques en llengua catalana; 
i el Dr. Jaume González Padrós, director de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, 
que va centrar la seva intervenció sobre l’eucologi –missal per al poble– del Dr. Lluís 
Carreras, com a fruit més característic del primer Congrés Litúrgic de Montserrat (1915).

L’acte el va presidir el cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, que va estar 
acompanyat de l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives. També hi van ser presents la 
vicepresidenta del Govern de Catalunya, Joana Ortega, i el director general d’Afers 
Religiosos de la Generalitat de Catalunya, Enric Vendrell. La intervenció del nostre 
Sr. Cardenal Arquebisbe es publica en italià a la secció del Prelat.

Intervenció del P. Abat Josep M. Soler

El P. Abat Josep M. Soler va començar la seva intervenció explicant que a Montserrat, 
amb l’inici de l’abadiat del P. Antoni M. Marcet, es va donar «una gran renovació 
espiritual de la comunitat, en sintonia amb el moviment litúrgic que hi havia a Alema-
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nya, Bèlgica i França»; així, es va celebrar del 5 al 10 de juliol de 1915 amb dos mil 
participants, junt amb el nunci apostòlic i tots els bisbes de la Tarraconense un congrés 
litúrgic a Montserrat.

Els aniversaris d’aquest primer congrés es varen celebrar el 1965 i el 1990 amb res-
pectius congressos. «Quatre elements marquen una constant en aquests tres primers 
congressos, i han estat presents també en el quart congrés», celebrat del 16 al 18 del 
mes passat a Barcelona i Montserrat. «Es tracta de quatre elements molt vinculats en-
tre ells i també a la vida litúrgica de Montserrat en la seva doble dimensió de monestir 
i de santuari marià, que són:

1. Afavorir l’experiència de la litúrgia com a fonament de l’espiritualitat del creient, 
cercant una participació conscient i activa de l’assemblea, i tenint en compte la diver-
sitat de ministeris en la litúrgia.
2. Aprofundir la Paraula de Déu amb l’ajut d’estudis bíblics, de la publicació de llibres i 
d’articles amb comentaris sobre temes litúrgics, de cursos de formació, de conferències.
3. Cultivar i difondre la música litúrgica, compondre noves melodies de qualitat, amb 
textos adequats, cercar directors i organistes per afavorir la difusió del cant litúrgic.
4. Procurar una bona formació litúrgica dels fidels, que afavoreixi la participació ac-
tiva, conscient i fructuosa en la litúrgia, i ajudi a traduir-la amb compromís eclesial 
i social».

A continuació, el P. Abat de Montserrat va resumir les tres conferències magistrals i 
va anotar alguns dels reptes més importants:

1.  Participació dels fidels en la litúrgia continua essent fonamental com a moment fort 
de pregària i com a base de la seva vida espiritual.
2. El cant avui està obert a altres tipus de música, a més del gregorià; per això s’ha 
presentat la segona edició ampliada d’un cantoral litúrgic bàsic.
3. Apropar els joves a la litúrgia a través d’una pedagogia litúrgica adequada.
4. Cultivar la mistagògia litúrgica junt amb l’ars celebrandi i el ministeri de l’homilia.

Hi van haver altres comunicacions i una taula rodona a càrrec d’experts. El P. Abat va 
considerar que, malgrat les dificultats i els reptes no fàcils, el IV Congrés Litúrgic de 
Montserrat «ha estat una bona oportunitat per aprofundir i per renovar la vida litúrgica».

Aportació del Dr. Jaume González Padrós, director de l’ISLB

De la seva banda, el director de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (ISLB), 
Dr. Jaume González Padrós, va presentar el llibre Eucologi, que junt amb la revista 
Vida Cristiana van ser les publicacions oficials del I Congrés Litúrgic de Montserrat, 
i l’obra del seu principal fautor, el Dr. Lluís Carreras. El Dr. González Padrós va re-
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cordar unes paraules del Dr. Carreras: «No hi ha dubte que l’eucologi serà una de les 
obres més adequades per a la veritable pietat litúrgica que han estat publicades aquests 
darrers anys en diverses nacions».

De l’Eucologi se’n van publicar quatre edicions (1915, 1925, 1933 i 1948). El director 
de l’ISLB va subratllar aquestes paraules de l’esmentat Dr. Carreras: «Quan el missal 
esdevingui el llibre indispensable de la pietat dels fidels es veurà transfigurada tota la 
religiositat del poble; una renovació substancial de la pietat ja vindrà sola».

Paraules del Dr. Armand Puig, degà de la FTC

Finalment, el Dr. Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, va parlar 
de la rica història de les traduccions bíbliques en català, des del segle XIII fins avui. 
Va recordar el treball bíblic desplegat a Catalunya en el segle XX i el treball que els 
exegetes del Nou Testament hi han fet els darrers anys, a través de les institucions més 
actives i de les produccions més notables. Va subratllar que «l’exegesi neotestamen-
tària a Catalunya és una realitat viva i dinàmica, ben coneguda internacionalment».

Entre les ponències que s’han impartit en aquest Congrés destaquen la del professor 
Marcel Metzger, amb el títol 50 anys de recerca: de Laudis Canticum a Verbum Do-
mini; o la del professor Arnaud Join-Lambert: La recepció de la Litúrgia de les Hores 
des del Vaticà II fins avui. El projecte de reforma encara és actual? També hi va haver 
altres ponències sobre el fonament bíblic de la Litúrgia de les Hores, els aspectes 
antropològics, musicals, teològics i celebratius de la Litúrgia de les Hores, amb una 
atenció especial a l’Orient cristià (professor Stefano Parenti), i a les litúrgies Ambro-
siana i Hispànica (professor Norberto Valli).

Trasllat de les despulles de Mn. Joan Tolrà
a la parròquia de la Mare de Déu de Fàtima

El dia 7 de maig de 2015, a les vuit del vespre, es va celebrar una eucaristia a la parrò-
quia de la Mare de Déu de Fàtima, situada al carrer Aneto, 19, de Barcelona, en el bar-
ri anomenat del Turó de la Peira. Dins de la celebració de l’eucaristia es varen rebre 
i inhumar a l’església parroquial les restes mortals del que fou el primer rector i fun-
dador de la comunitat, Mn. Joan Tolrà i Borràs (Badalona, 1907 – Barcelona, 1989). 
Es complia així la tradició que els rectors fundadors d’una comunitat i una església 
parroquial rebin sepultura a la mateixa església de la qual varen ser els fundadors. 

Tenia previst presidir l’eucaristia i l’acte d’inhumació de les restes al temple el Sr. 
Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, però un viatge imprevist a Roma no 
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li ho va permetre, i per aquesta raó va presidir la missa el rector actual de la parròquia, 
Mn. Alfred Valladares Retamero, amb qui varen concelebrar un grup de preveres, 
entre els que hi havia l’arxiprest, Mn. Joan Miranda; Mn. Pere Grau i Andreu, antic 
vicari de la parròquia; Mn. Xavier Casas Ros, ex rector de Sant Pacià i amic de la fa-
mília de Mn. Toldrà i altres sacerdots. També hi participaren un grup de familiars del 
mossèn i la regidora del districte en representació de l’Ajuntament de la ciutat. 

L’església era totalment plena i tota la celebració fou molt participada i molt vibrant. 
Es va utilitzar tant el català com el castellà en les lectures, les pregàries i els cants.

En iniciar la missa, a la porta de l’església fou rebuda l’urna amb les despulles mortals 
de Mn. Joan Tolrà, que estava sepultat al cementiri de Sant Andreu. Es va repartir un 
opuscle amb els cants de la celebració i en la seva darrera pàgina s’hi va incloure la bi-
ografia de Mn. Tolrà que publicà el butlletí de l’Arquebisbat en ocasió de la seva mort.
Fou una missa totalment ambientada en la Pasqua. Les lectures foren Actes 15, 7-21; 
Salm 95 i Evangeli de Sant Joan 15,9-11. A l’homilia el rector de la parròquia va dir 
que Crist és el Salvador de tots els homes i que, imitant-lo, Mn. Joan Tolrà va tenir 
sempre les portes obertes de l’Església per a tothom. Va tenir paraules d’agraïment per 
la molt nombrosa assistència a l’acte. «Jesucrist –va remarcar– no va excloure mai a 
ningú, i l’Església ha d’imitar-lo restant oberta a tothom». 

Acabada la missa, es va beneir la nova sepultura i l’urna amb les restes mortals de Mn. 
Toldrà fou col·locada al nou sepulcre, situat als peus de la imatge de la Mare de Déu 
de Fàtima, i es cantà el cant tradicional d’aquesta advocació mariana.

Sant Felip Neri en el V Centenari
del seu naixement

El dimarts dia 26 de maig de 2015, es varen celebrar diversos actes amb motiu de la 
festa de Sant Felip Neri, tant a l’Oratori situat a Ciutat Vella com a l’Oratori de Gràcia, 
a Barcelona.

A l’Oratori de Gràcia el Sr. Cardenal Arquebisbe presidí l’eucaristia en la qual varen 
concelebrar amb ell el P. Ferran Colàs, prepòsit de l’Oratori de Gràcia, amb el Vicari 
Episcopal, Mn. Jesús Sanz, i amb altres rectors veïns, preveres diocesans i religiosos. 
El Sr. Cardenal també pronuncià l’homilia glossant la figura i les virtuts de Sant Felip 
Neri, remarcant sobretot que fou el sant de la humilitat i el sant de l’alegria, així com 
el seu amor als infants més marginats de la societat romana. El fundador de la Congre-
gació de l’Oratori fou un home de fe profunda i un fervent sacerdot, i va ser capaç de 
mantenir indemne el dipòsit de la veritat rebuda i transmetre’l intacte i pur, vivint-lo 



BAB 155 (2015) - maig [45] 291

enterament i anunciant-lo amb gran força missionera, sobretot als infants i als joves. 
El Sr. Cardenal va invitar als presents a donar gràcies a Déu per St. Felip Neri. També 
va recordar la vinculació del sant amb la basílica de Sant Sebastià de les Catacumbes – 
de la que ell és el titular. On St. Felip Neri hi anava sovint a pregar; així mateix glossà 
l’amor del sant als pobres i als infants pobres. El Sr. Cardenal també va manifestar el seu 
agraïment a l’Oratori de Gràcia pel bon servei que ha ofert i ofereix al barri i a la diòcesi. 
 
La figura de Felip Neri s’ha divulgat darrerament sobretot gràcies a la pel·lícula «Pre-
fiero el paraiso». Amb motiu del centenari del seu naixement, el P. Ferran Colàs Peiró, 
prepòsit de la Congregació de Sant Felip Neri de Gràcia, publicà un extens article al 
setmanari Catalunya Cristiana (número del 17 de maig de 2015, pags. 8 i 9), titulat 
«Sant felip Neri en el V centenari del seu naixement, encara actual».

Felip Neri nasqué a Florència el 21 de juliol de 1515. L’any 1534 va anar com a pelegrí a 
Roma i hi va viure fins al 1595, l’any de la seva mort. Tenia un gran amor per la ciutat de 
Roma. «En el cinquè centenari del seu naixement –diu el P. Colàs– podem afirmar que el 
seu missatge sempre és actual i que hem d’escoltar i seguir el seu exemple».

Després de la seva mort, la Congregació de l’Oratori es va estendre per molts països. 
L’Oratori de Barcelona es va fundar el 1673, el que està situat a Ciutat vella, prop de 
la catedral; El de Gràcia es va fundar el 1885, tots dos oberts i actius a la catedral, amb 
una intensa activitat pastoral i de formació cristiana, en especial amb l’administració 
del sagrament de la reconciliació. És de justícia, amb motiu d’aquest centenari, fer 
esment del gran servei realitzat pels Pares de l’Oratori a la nostra arxidiòcesi en la 
formació cristiana de preveres, religiosos, religioses i laics. 

Estrena de la gira internacional sobre «Il grande 
mistero» a la basílica de la Sagrada Família

El dijous dia 28 de maig al vespre es va representar, en estrena mundial, a la Sagrada 
Família el concert-vetllada titulat «El gran misteri. L’Evangeli de la família. L’escola 
de la humanitat en els nostres temps», protagonitzat pel tenir italià Andrea Bocelli, la 
violinista ucraniana Anastasiya Petrishak i el director Marcello Rota.

La vetllada i concert va tenir quatre parts titulades Communio, Confessio laudis, 
Kerigma (pel cardenal Martínez Sistach) i Benedictio.

Entre els nombrosos convidats hi havia, amb el nostre Cardenal Arquebisbe, Lluís 
Martínez Sistach; el nunci del Sant Pare, Mons. Renzo Fratini, i l’alcalde en funcions 
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de Barcelona, Xavier trias, entre altres personalitats. Entre el públic que omplia to-
talment el temple hi havia persones de les parròquies de l’arxidiòcesi, ja que es varen 
assignar a cada parròquia deu invitacions per a ser distribuïdes entre els feligresos

Lectura de les paraules de Mons. Vincenzo Paglia

Aquestes foren les paraules d’introducció de Mons. Vincenzo Paglia, president del 
Pontifici Consell per la Família, que no va poder assistir per motius personals a l’acte i 
que foren llegides pel sacerdot milanès don Andrea Ciucci, col·laborador del Pontifici 
Consell per la Família.

«En la narració del primer capítol del llibre del Gènesi, cada dia de la creació es con-
clou amb Déu que mira la seva obra i es complau. L’obra creada és bona! El detall és 
massa important per passar infravalorat o massa de pressa. Val la pena aturar-se una 
mica i intentar imaginar Déu que mira i veu cadascuna de les seves criatures i gaudeix 
de l’espectacle que apareix davant d’Ell. No sabem quins van ser els pensaments de 
Déu davant d’aquella bellesa transparent, encara no malmesa per res. Pensem a qual-
sevol capvespre que desitjaríem que no acabés mai…

També al final del sisè dia «Déu veié tot el que havia fet», però davant als seus ulls 
apareix un espectacle divers del que aparegué els dies precedents i afegeix: «era molt 
bo» (Gen 1,31). ¿Què hi havia encara de més preciós i bell que la llum, el sol, la lluna, 
les estrelles, les plantes, els peixos i els animals sobre la terra?

Tots tenim a la ment la pintura captivant de Miquel Àngel, que es troba a la Capella 
Sixtina, on es veu un Adam bellíssim, tractat com un príncep, que tendeix el dit cap a 
Déu. I Déu que li va a l’encontre, en un núvol d’àngels, amb el dit apuntant cap a ell, 
per comunicar-li la vida de l’ànima, que certament només Déu pot donar. Però Déu 
–escriu l’autor bíblic– observant Adam té un intens repensament, i diu: «No és bo que 
l’home estigui sol. Li faré una ajuda que li faci costat» (Gn 2, 18). El repensament 
de Déu no és degut al fet que l’home que havia creat era defectuós. No, no ho era. 
És més, era perfecte. Però observant-lo Déu queda corprès, és més, commogut per la 
soledat d’Adam i diu: «No és bo» que ell estigui sol, diu en veu alta, i afegeix: «Li 
faré una ajuda que li faci costat» (Gn 2, 18). I crea la dona. Adam al veure-la s’alegra.
Estimados amigos, he aquí que había «¡una cosa muy buena!», el hombre y la mujer 
unidos para formar la familia. Es el gran don de Dios a la creación. Y a la familia Dios 
le confía dos objetivos: la procreación de la vida y la responsabilidad sobre la creación 
entera. Ello, junto con Dios, debe justamente presidir la historia humana, no corrom-
perla, sino servirla, no explotarla sino rehacerla siempre más bella. Dios la crea a Su 
imagen, por ello ¡la familia es sagrada! Ella explica algún aspecto del mismo misterio 
de Dios, revela su proyecto, deja trasparentar Su fuerza de comunión que empuja a 
andar más allá de sí mismo. El apóstol Pablo, que relee este misterio primordial a la 
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luz de Jesús, ve en el amor entre un hombre y una mujer aquel de Cristo por su Iglesia: 
el gran misterio (cf. Ef 5,32). La familia es sagrada, cada familia es sagrada, es decir, 
es reveladora de Dios. Ella hace presente en la historia humana la presencia de Dios, 
como la Sagrada Familia de Nazaret que ofrece al mundo el Verbo Encarnado.

Esta tarde estamos todos invitados a ponernos de alguna manera de parte de Dios, per-
manecer a su lado, a convivir con Él el aquel dulcísimo e intenso momento que fue el 
atardecer del sexto día de la creación. ¡Contemplemos la belleza de la Sagrada Familia!

Lo podemos hacer sobre todo con la mirada: que nuestros ojos estén llenos del esplen-
dor de este extraordinario lugar que nos acoge; su extraordinaria belleza es fruto de 
una sorprendente pericia arquitectónica de aquel gran creyente, Gaudí. Él ha querido 
recoger en esta obra la entera historia de la salvación resumiéndola en el acontecer 
mismo de la Sagrada Familia. ¡Dejémonos emocionar por los grandes escenarios, 
gustemos los contrastes y las harmonías: es la Sagrada Familia que nos acoge!

Este templo será de aquí unos minutos inundado de música, cuya armonía invisible 
permite al corazón de acoger en modo más vivo las huellas del Gran Misterio que se 
revela y nos salva.

Que sea esta infinita y conmovedora belleza la llave con la que podemos esta tarde hacer 
memoria agradable de nuestras familias y de todas las familias del mundo, sobre todo 
de aquellas desfiguradas por la ferocidad de la historia y por el egoísmo de los hombres.

El privilegio que se nos ofrece esta tarde, de sentarnos al lado de Dios en el jardín 
reproducido por Gaudí y gozar del espectáculo del Gran Misterio de la familia, es un 
don que no podemos tener sólo nosotros: esta tarde nos enriquecerá no sólo a nosotros 
sino también a nuestras familias.

Vivimos este momento con toda la Iglesia de Barcelona y del mundo siguiendo las 
indicaciones autorizadas del Papa Francisco que ha querido un bienio sinodal sobre la 
familia, indicando en ella uno de los temas cruciales del cristianismo contemporáneo.
Ofrecemos en esta tarde a esta ciudad y a la entera sociedad humana, que está olvidan-
do la intrínseca relacionalidad que conlleva el ser humano, condenándolo de hecho a 
una soledad estéril y triste. Los hombres de hoy tienen necesidad de encontrarse a sí 
mismos, en sus relaciones fraternas, amorosas, familiares, filiales, sociales. En el mis-
terio del amor podemos redescubrir aquella dimensión filial que nos convierte a todos 
en hijos de Dios Padre y miembros de su gran familia que es la Iglesia.

Gracias Eminencia, por haber acogido en Barcelona la primera etapa de este 
«tour» que anunciará el misterio de la familia en el corazón de las principales 
ciudades europeas.
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Gracias Maestro Bocelli por su disponibilidad para cantar la belleza del amor. «Cantar 
es propio de quien ama», decía San Agustín. Gracias a cuantos han hecho posible este 
acto y a todos vosotros.

Dejemos que la belleza hable al corazón de cada uno de nosotros y de esta ciudad, 
dejemos que el Gran Misterio se revele.»

Repertori del Concert 

El concert, a més del tenor Bocellli, va comptar amb les interpretacions de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès (OSV) i de la Coral Polifònica de Puig-reig, dirigida per l’italià 
Marcello Rota.

Les paraules pronunciades en aquest acte com a Kerigma sobre la família pel nostre Car-
denal Arquebisbe es publiquen a la secció del Prelat en aquest mateix número del BAB.

Aquest de Barcelona fou el primer d’una sèrie de concerts que es faran els propers 
mesos a Califòrnia (EE.UU), Canadà i Polònia. El concert va incloure peces de G.F. 
Händel (El Mesies i Serse-Ombra mai fu), F. Schubert (Ave Maria), C. Frank (Panis 
angelicus), J. Massenet (Uhaïs-Meditació per a violí i orquestra), W. A. Mozart (Re-
quiem K 626-Lacrimosa, Ave Verum Corpus), F. Schubert (Mille Cherubini in coro), 
A. Stradella (Pietà Signore), E. Morricone (Mission per violino e orchestra), G. Verdi 
(Nabucco – Va pensiero), G. Bizet (Agnus Dei), J.S. Bach i C. Gounod (Ave Maria), P. 
Mascagni (Cavalleria rusticana – Sancta Maria), G. Verdi (Messa da Requiem – Sanc-
tus), G. Caccini (Ave Maria), G. Rossini (Petite Messe Solemnelle- Domine Deus), J. 
Lécot (Inno del Giubileo –Gloria a te) i D. Foster (The Prayer). 

Ja a les acaballes de l’acte es va resar el parenostre, per tothom a peu dret, resat també 
molt devotament per Andrea Bocelli. Aquest, invident des del seu naixement, a més 
de cantar el seu famós «The Prayer», de D. Foster, va fer diverses declaracions enal-
tint les excel·lències de la família i explicant que varen pressionar la seva mare per 
fer-la avortar i que, si no hagués estat per l’aposta de la seva mare a favor de la vida, 
ell no existiria en aquest món.
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Informació

Adolescents d’escoles del barri del Besòs i el
Maresme de Barcelona organitzen una cursa

solidària a favor de la cohesió veïnal
• «Joves Solidaris a l’Escola» és un projecte de l’Ajuntament de Barcelona i la 

Fundació Pere Tarrés per fomentar la solidaritat entre els alumnes d’escoles de 
barris amb dificultats socioeconòmiques dels centres de primària i secundària 
de la ciutat comtal.

• Els joves desenvolupen microprojectes de cooperació dins de l’escola o en el 
seu barri amb la col·laboració d’entitats externes.

Organitzar activitats que dinamitzin i beneficiïn els altres, especialment el seu barri 
i comunitat, i fomentar els valors de la solidaritat i la cooperació és l’objectiu de la 
cursa que varen organitzar el 9 de maig adolescents de diferents escoles de Barcelona, 
dins del projecte «Joves Solidaris a l’Escola» que porten a terme les Escoles Eduard 
Marquina i Concepción Arenal amb la col·laboració de la Fundació Pere Tarrés i el 
suport de l’Ajuntament de Barcelona.
 
En la cursa, que tingué lloc a les 10h a la Rambla Prim n.82 (Barcelona) hi participa-
ren 700 nens i nenes d’entre 3 i 12 anys. La competició es dividí en 18 categories: els 
nens i nenes més grans varen córrer 800 metres i la distància es va anar reduint fins 
arribar als infants de P3 que varen recórrer 50 metres. Finalitzà a les 12h. A més, es va 
impartir un taller de pintura durant la celebració de la cursa.
 
Es tracta d’una iniciativa d’alumnes amb dificultats socioeconòmiques de les esco-
les Eduard Marquina i Concepción Arenal, ambdues participants del projecte «Joves 
Solidaris a l’Escola» i altres escoles del barri com la Sant Gabriel, Prim, Sagrat Cor, 
Miró i Santa Mª dels Apòstols. L’activitat compta amb el patrocini de TRAM Barcelo-
na i la col·laboració de l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, l’Institut Barcelona 
Esports, el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB), Aliment Art, Mercat del 
Besòs i JOVI.
 
Des de 2013, uns 150 alumnes d’entre 12 i 14 anys de diferents escoles de Barcelona, 
juntament amb col·lectius que presenten importants dificultats socials, han participat 
en aquest projecte. L’objectiu és sensibilitzar i fomentar entre els més joves l’esperit 
cooperatiu i solidari vers les persones amb dificultats socioeconòmiques, engegant a 
l’escola microprojectes solidaris d’ajuda mútua en col·laboració amb entitats exter-
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nes. Aquests procés permet que ells mateixos s’impliquin en iniciatives senzilles i 
mesurables on es posi de relleu l’ajuda vers els altres. L’experiència finalitza amb una 
posada en comú de tots els projectes realitzats a la casa de colònies de La Conreria 
que la Fundació Pere Tarrés té a Tiana. Es tracta d’una estada que té com a eix temàtic 
la cooperació i que els permet crear un espai per reflexionar i compartir experiències.
 
La Fundació Pere Tarrés, amb una llarga experiència en el camp de l’educació per al 
desenvolupament i la cooperació, desenvolupa des de fa més de 15 anys programes 
educatius i activitats relacionades amb la solidaritat i la cooperació per tal de millorar 
l’esperit cooperatiu dels escolars a l’Escola de Cooperació de La Conreria (Tiana).  
Amb aquest objectiu, col·labora amb l’Ajuntament de Barcelona en el projecte «Joves 
Solidaris a l’Escola» dins el seu programa municipal «Barcelona Solidària».

L’Escola Pia de Catalunya,
Medalla d’Or al Mèrit Cívic

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat l’atorga-
ment de la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a l’Escola Pia de Catalunya per una «dilatada 
trajectòria d’innovació pedagògica integradora i compromesa amb el canvi social, ins-
pirant-se amb els valors de l’Evangeli i per la transmissió de valors oberts, acollidors, 
innovadors, participatius, arrelats, transformadors i cristians al seu alumnat català i en 
particular barceloní, ja que enguany fa dos-cents anys de la seva presència a la nostra 
ciutat a través de l’Escola Pia de Sant Antoni».

L’Escola Pia Sant Antoni va obrir les seves portes l’any 1815. Era el primer centre de 
l’orde que aconseguia establir-se a Barcelona, encara dins la muralla. Al novembre 
van començar les classes, en una ciutat que tot just es recuperava de la guerra del 
Francès. Des d’aleshores el centre va anar patint transformacions, ampliant les ins-
tal·lacions, sofrint els efectes de la Setmana Tràgica (1909) i de la guerra civil (1936-
1939), però sempre mantenint l’esperit de l’Escola Pia: des del «Pietat i Lletres» del 
segle XIX, fins al «200 anys aprenent amb tu», lema de l’Escola Pia de Sant Antoni 
per a aquest any del bicentenari. 

Reconeixement Emmanuel Mounier 2015
El Reconeixement Emmanuel Mounier fou instituït l’any 2009 per l’Institut Emmanu-
el Mounier de Catalunya, en col·laboració amb la Facultat de Teologia de Catalunya, 
per tal de valorar i reflectir la trajectòria humana, alhora intel·lectual i de compro-
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mís vital, d’aquelles persones físiques o institucionals que destaquin per les qualitats 
d’enaltir l’ésser humà com a ésser personal i intransferible en el que aporta de sentit 
comunitari i esperançat en la veritat i la justícia per a un món just.

Enguany, l’Institut Emmanuel Mounier de Catalunya i la Facultat de Filosofia de Ca-
talunya han atorgat el Reconeixement Emmanuel Mounier 2015 al Dr. José Ignacio 
González Faus, jesuïta, pel seu permanent compromís en defensa del desenvolupa-
ment humà, la pau, els drets de les persones i la plena convivència en tota la seva 
trajectòria, sobre la base de la recerca de l’autèntica fe cristiana i l’aprofundiment de 
la dimensió teològica de la persona humana.

L’acte de lliurament va tenir lloc el dijous 21 de maig al vespre a la sala Sant Jordi, del 
Seminari Conciliar de Barcelona, amb la presència de la Dra. Sílvia Coll-Vinent, en 
presentació de la FFC; del Dr. Albert Llorca Arimany, president del IEMC; del Dr. Jo-
sep Lluís Vázquez Borau, president d’honor del IEMC, i del secretari d’organització, 
Nicolàs Saiz Gómez, juntament amb nombrosos amics i membres del IEMC.
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