
El Grup de dansa contemplativa de la basílica de Santa Maria del Mar va ambientar 
un dels moments de pregària durant la trobada.

El Sr. Arquebisbe i el Sr. Bisbe auxiliar donen la benedicció conjuntament al final de 
l’acte a Santa Maria del Mar.
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Acte Jubilar Diocesà i de  
preparació del nou Pla Pastoral

Trobada diocesana de cloenda del Jubileu de la 
Misericòrdia i preparació del nou Pla Pastoral 

Diocesà. Acte celebrat a la basilica de 
Santa Maria del Mar el 19 de novembre de 2016.
1. Paraules finals del Sr. Arquebisbe, Mons. Joan Josep Omella.

Benvolguts, Sr. Bisbe Auxiliar,
Germans sacerdots i diaques,
Religiosos i religioses,
Germans tots en el Senyor:

De manera senzilla i entranyable, el passat diumenge, a la catedral, vàrem clausurar 
l’Any Jubilar de la Misericòrdia i ara ens trobem reunits en aquesta bellíssima basílica 
dedicada a la Mare de Déu per fer aquest acte diocesà que vol ser sobretot un llança-
ment del que ens proposem de fer, ja acabat l’Any jubilar de la Misericòrdia. 

En l’epíleg d’un llibre breu i ben suggerent del pare Bernabé Dalmau, titular “Dietari 
d’un missioner de l’Any de la Misericòrdia” es pregunta què quedarà d’aquesta cele-
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bració jubilar. I diu, amb ferma esperança, que en quedarà un estil de ser cristià, ara i 
aquí, inspirat en els ensenyaments que sobre la misericòrdia en ha donat el papa Fran-
cesc durant aquest any, començant per la bellísima butlla de la convocació titulada “El 
rostre de la Misericòrdia”, que el pare Bernabé considera que és per a tota l’Església 
una nova fase en volem l’aplicació del Concili Vaticà II.

Nosaltres som aquí, aquesta tarda, per animar-nos a fer un treball que ha de marcar 
l’estil de la vida diocesana en el futur immediat. Aquesta feina, evidentment, no la 
podem pas fer tota aquesta tarda. Aquest acte, això sí, és com assumir un compromís 
col·lectiu com a diòcesi i en comunió amb l’Església universal.

Aquest compromís és esdevenir una Església “en sortida”, una Església missionera, 
que mira el món i la seva pròpia realitat com a Església diocesana i que és compromet 
novament a posar-se al servi d’aquest poble. No fem cap gir espectacular, sinó que vo-
lem continuar i aprofundir i intensificar la línia d’acció que va marcar el Concili Vaticà 
II i, concretant-la per a Catalunya, els bisbes de le diòcesis catalanes en documents col-
lectius com els titulats “Arrels cristianes de Catalunya” (1995) i més recentment “Al 
servei del nostre poble” (2011), en el vint-i-cinquè aniversari del document de 1995.

Som ara una Església pobra; volem ser conscients que hem esdevingut una minoria 
en el conjunt de la nostra societat. Però no volem ser de cap manera una Església au-
torreferencial, en el sentit que el papa Francesc, creador d’aquest neologisme ara tant 
divulgat entre nosaltres. Una Església autorreferencial seria una Església tancada en si 
mateixa, el seu micro-clima no contaminat amb els vents del món, preocupada només 
de la seva autoconservació i de la cura dels desigs dels seus membres.

El contrari d’una Església autorreferencial és una Església servidora, servidora fins i 
tot en la seva pobresa, una Església –per dir-ho amb les paraules-imatge tan expressi-
ves del papa Francesc- “hospital de campanya”, amb uns “pastors amb olor d‘ovella”, 
fins i tot una Església a vegades ferida com a conseqüència de la seva solidaritat efec-
tiva amb les persones ferides de la nostra societat.

Una Església que es creu en les seves obres el lema amb el que ha estat convocat aquest acte: 
“El que feu a un germà m’ho feu a mi” (Mt 25,40). I aquí desitjo expressar dos agraïments.

1. Doy las gracias, en primer lugar, a las personas que aquí han presentado su testi-
monio de personas implicadas en el día a día –en la tarea de cada día- de entidades 
de Iglesia que afrontan los duros efectos de la crisi que sigue castigando a las capas 
más frágiles de nuestra sociedad y de las sociedades más pobre del mundo. Me refiero 
agrupos como Càritas, Manos unideas, la tarea social de numerosas congregaciones 
religiosas, entre las que destacan ls Hijas de la Caridad, y también numerosas obras 
de carácter civil. Una gratitud mía a la señora Diana Tchamitchian, originaria de la 
castigada ciudad de Alepo (Siria), que lleva un tiempo entre nosotros como refugiada. 
Sus palabras nos han recordadso que nuestra solidaridad no ha de tener fronteras.
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2. Mi segunda palabra de gratitud va dirigida a los Misioneros de la Miseriordia, en 
especial a los de nuestra arhidiócesis. Hace unas semanas estos misioneros decían: “ 
Nosotros acabaremos el encargo que recibimos del Papa el dia de la clausura del Año 
Jubilar”.Hoy deseo agradecerles el trabajo que han realizado. Gracias, estimados her-
manos. Es verdad que acabará vuestro encargo, pero no acabará la misión. Hoy, como 
conoitnuación de vuestro encargo, nos envía a todos nosotros –obispos, acerdotes y 
di´`aconos, religiosos y religiosas, laicos, ho,mbres y mujeres- a ser portadores de la 
misdericordia, haciendo realdiad el lema del jubileo. “Misericordiosos como el Padre”.

3. Y ahora unas peticiones a todos, que también me hago a mí mismo. 

3a. La primera se refiere al nuevo Plan Pastoral que marcarà la vida de nuestra Iglesia 
local en los próximos años. No hemos ido con prisas. Yo necesitaba conocer la diócesis. 
Todavía estoy en ello, pero espero haber aprovechadio este primer año de vida con vos-
otros –que se ha cumplido estos días pasados- como para merecer un aprobado… Vos-
otros, por vuestera acogida, no dudo que merecéis una nota más alta, un sobresaliente 
incluso. Gracias de todo corazón. Me he sentido acogido y querido. Y he gozado y gozo 
cada ía viendo lo mucho que trabajáis al servicio del Señor y de los hermanos.

3b. Y ahora os voy a dar un poco más de trabajo. Ya el señor Obispo auxiliar os ha 
hablado del trabajo que estamos haciendo con los diversos consejos dicoesanos para 
elaborar un nuevo Plan Pastoral Diocesano. Lo hemos establecer entre todos durante 
este curso, a fin de proponerlo como operativo al comienzo del próximo curso. De 
hecho, deberá continuar y responder a nuevos retos, en la línea de los diversis planes 
aprobados durante el ministerio del cardenal Luís Martínez, que hoy no puede acom-
pañarnos por compromisos que tenía estos días en Bolonia y en Roma. 

El trabajo que os pido es que todos los diocesanos –e incluso los no creyentes que quie-
ran- me propongáis por escrito vuestra opinión sobre cuál debería ser el contenido final 
del nuevo Plan Pastoral Diocesano.Mirad que sean propuestas operativas y concretas. 
Y, si es posible, redactadas sucintamente. Hacedlas llegar a mi nombre al Arzobispado.

Sin querer condicionar o impedir la libertad de vuestras aportaciones, permitidme una 
indicación. Ya sabéis la importancia que el Papaha dado, durante toda la celbración 
del Jubileo, a las obras de misericordia, las siete corporalesy las siete espirituales que 
aprendimos en el Catecismo. Nuestros Misioneros de la Misericordia han hablado y 
algunos de ellos han escrito bellamente sobre estas clásicas obras de amor y de bon-
dad. Miremos de continuar en este camino, incluso más allá del Jubileo.

El pasado domingo, en la catedral, al clausurar el Jubileo, cité a San Francisco de Asís, 
que en la Umbría medieval, cuando se sintió tocado por la gracia de Dios, promovió 
entre sus conciudadnos una relación más humana y más fraterna, en la cual el otro se 
me aparece como un hijo de Dios, igual a mí en dignidad. Y cité tamvién a un escritor 
laico, no creyente, aunque de una honestidad y sinceridad que conmovió a muchos, 
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el escritor Albert Camus, que dijo: “Il y a la beauté et il y a les humiliés” (“Hay la 
bellezay hay los humillados”). San Franciscoo miró a los “humillados” de su tiempo. 

Durante este Año de la Misericordia hemos contemplado más detenidamente cómo el Señor 
mira a los humillados y cómo nos invita a nosotros a mirarlos con ternura, con el mismo 
amor con el que Dios los ama. Ayudadnos a que el príximo Plan Pastoral Diocesano no sólo 
no olvife, sino que haga lo que pueda y deba al servicio de los “humillados” de hoy y de aquí.

3c. Acabo aquestes paraules amb una invitació a viure aquest moment de la diòcesi –que 
és un moment de compromís- amb un esperit de pau. Novament voldria recordar sant 
Francesc d’Assís. Quan va escoltar la crida del Senyor, es va convertir en un infatigable 
missatger de la pau. I és ben coneguda la seva famosa pregària demanant la pau, que 
s’expressa en aquestes paraules. “Senyor, feu de mi un instrument de la vostra pau.

La situació de la nostra Església diocesana, amb forces migrades i amb un descens de la 
pràctica religiosa, pot inspirar uns sentiments de preocupació i de desànim, fins a portar-nos 
a la lamentació del Salm “Es que el Senyor en ha abandonat?”. Tenim poques vocacions i 
mirem amb incertesa com poder disposar en el futur, a mitjà termini, de sacerdots suficients 
per poder atendre pastoralment les comunitats cristianes. Crec que hem d’evitar caure en el 
pànic. Fem la nostra feina i no ens deixem influenciar pel fet de ser minoria i ser més pobres, 
tant en el camp cultural com en el camp espiritual. La nostra pau i la nostra esperança estan 
en la persona de Jesucrist que ens ha dit que està amb nosaltres dia rere dia fins a la fi del món.

Crist ens crida a ser fecunds pel camí de la Creu. En aquest any 2016 celebrem el 
centenari de la mort del beat Charles de Foucauld, aquell que, en el seguiment de 
Jesús, va voler ser “el germà universal”, obert a l’acollida de tots, que tant va ajudar 
a descobrir, en el respecte a la tradició religiosa de cadascun, la importància de la 
proximitat amb els més pobres i els més abandonats per a créixer en humanitat. “Tot 
cristià –escrivia- ha de mirar a tot humà com a un germà estimat”.

Molt sovint penso també en quina fou la font de las fecunditat de la seva vida enmig 
del món musulmà, en el qual va viure ell la seva fe i la seva vocació evangelitzadora. 
I penso sovint també en la fecunditat de la vida de sant Joan de la Creu, tan plena de 
sofriment i de contradiccions.

Els d’aquests dos testimonis és el camí cristià, el de la fecunditat de la creu. La realitat 
de la nostra Església ens pot portat al desànim, però la fe i l’esperança ens ha de portar 
a viure la confiança en el Senyor. Ens cal, sobretot avui, escoltar novament aquelles 
paraules de sant Joan Pau II des del balcó de la basílica de Sant Pere quan fou elegit 
bisbe de Roma: “No tingueu por! Obreu les portes a Crist. Només ell és el Redemptor 
de l’home”. Ànim! Endavant i no tinguem por! 

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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2. Paraules del Sr. Bisbe Auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull.

“Sempre tenim i tindrem necessitat de contemplar el misteri de la Misericòrdia. És Font 
d’alegria, de serenitat i de pau. És contemplar Jesucrist, que és el rostre de la misericòr-
dia del Pare”. Perquè “la misericòrdia és la llei fonamental que habita en el cor de cada 
persona quan mira amb ulls sincers el germà que troba en el camí de la vida” (MV 1-2). 

I, on és aquest germà que trobem en el camí de la vida? És la pregunta que li fa a Jesús 
aquell entès en la llei quan li demana que li digui: I, qui són els altres? Qui és el meu pro-
ïsme? Qui és el meu germà? Llavors és quan Jesús li explica la paràbola del bon Sama-
rità. I li pregunta al final: quin d’aquests ho ha fet bé? No hi ha alternativa: “el qui l’ha 
vist, s’hi ha acostat, se n’ha compadit, l’ha guarit, se l’ha carregat perquè l’atenguessin 
bé i fins i tot ha pagat les despeses”. I, l’única resposta de Jesús: “Ves i fes igual!”. 

És la crida a l’acció, resultat d’haver pensat més en l’altre que no en un mateix. És la 
reacció que mesura la qualitat i l’autenticitat de la nostra fe, ja que sabem bé que la fe 
sense obres és morta.

En aquest moment, entre cloenda del Jubileu a la nostra arxidiòcesi diumenge passat 
a la Catedral i la que farà demà el papa Francesc a la basílica de sant Pere de Roma, 
nosaltres ens disposem a l’acció, sempre fruit de la pregària i de la disposició interior 
d’obrir el cor al germà afectat per la seva situació. 

Voldria que recuperéssim, junt amb la paraula “caritat” el terme tan escoltat i dit 
enguany que és la “misericòrdia”. No tenen res de feble ni d’alienant, ni denoten 
tons de beneficència paternalista, sinó tot el contrari: són les virtuts de la fortalesa 
que ens ve com a do de l’Esperit i ens fan actuar amb urgència perquè formen part 
de la felicitat proclamada per Jesús a les benaurances: “Feliços els compassius: 
Déu se’n compadirà”. 

Ens diu el papa Francesc: “L’Any jubilar es conclourà en la solemnitat litúrgica de 
Jesucrist Rei de l’Univers, el 20 de novembre de 2016. En aquest dia, tancant la Porta 
Santa, tindrem abans de res sentiments de gratitud i de reconeixement cap a la Santís-
sima Trinitat per haver-nos concedit un temps extraordinari de gràcia. Encomanarem 
la vida de l’Església, la humanitat sencera i l’immens cosmos a la Senyoria de Crist, 
esperant que difongui la seva misericòrdia com la rosada del matí per a una fecun-
da història, encara per construir amb el compromís de tots en el pròxim futur. Com 
desitjo que els anys per venir estiguin impregnats de misericòrdia per poder anar a 
l’encontre de cada persona portant la bondat i la tendresa de Déu! Que a tots, creients 
i llunyans, pugui arribar el bàlsam de la misericòrdia com a signe del Regne de Déu 
que està ja present enmig de nosaltres” (MV 5).

És la crida a exercir la misericòrdia en acte, en acció, lluny de teories, discursos i 
bones intencions, la raó per la qual hem de fe creïble la nostra fe cristiana i autèntic 
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el nostre testimoni. Per això, hem pensat, convertir aquest final del Jubileu i aquest 
acte d’avui en un principi, en un començament que mira el futur amb entusiasme 
i amb esperança, fent que la misericòrdia sigui la biga de la nostra Església. Per 
això, ens urgim a fer realitat les obres de misericòrdia, les que sabem i coneixem i 
aquelles que, amb les necessitats que descobrim al nostre entorn, anirem realitzant 
amb l’ajuda del Senyor. Això demana atenció a les persones, a la realitat que ens 
envolta i obrir el cor afectat pel que veu i troba. Aquest és el programa del cristià: 
“un cor que veu on es necessita amor i actua en conseqüència” (el programa del bon 
Samarità, el programa de Jesús). 

I, què veu aquest cor? 
Aquell qui té fam i set, el quin està despullat de tot, el qui necessita ser acollit, es-
coltat, ben interpretat (no jutjat ni condemnat), perdonat, el qui necessita companyia 
i ajuda perquè està malalt o a la presó. El qui no sap i necessita algú que li ensenyi, 
el qui va desorientat i necessita ser aconsellat, el qui s’equivoca i necessita ser corre-
git, el qui està trist, desanimat o deprimit i necessita ser consolat, el qui necessita ser 
acompanyat en el dol, el qui necessita sempre de la nostra pregària i ningú no hi pensa. 

Aquest cor veu que ha d’acompanyar i alegrar els ancians, que ha d’omplir d’espe-
rança al qui ha perdut la il·lusió, que ha d’ajudar a trobar treball, especialment els més 
joves, que ha d’acollir i reinserir l’estranger, el qui no té papers, que ha d’educar, refer 
i donar una nova oportunitat al delinqüent, que ha de rescatar el captiu de la droga, 
l’alcohol o el sexe, que ha de dignificar el qui s’ha prostituït.

Aquest cor veu que ha de mirar lluny, per a promocionar els pobles subdesenvolu-
pats, per defensar els drets dels marginats i exclosos, per combatre les injustícies i 
pressions de tota mena, per defensar el desarmament i l no violència, per alliberar 
de la tirania el consum i promoure una sana ecologia, amor a la terra i a tota la 
creació, per construir la civilització de l’amor i promoure la defensa de la vida en 
tota la seva integritat. 

Pensem per on començar, i què puc fer avui mateix, i demà, i demà passat…? 
És Crist qui, a través dels pobres ens fa arribar la seva veu i ens crida a l’acció, a ser 
misericordiosos com Ell. 

†Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

3. Crònica de l’acte a la basílica de Santa Maria del Mar.

El Sr. Arquebisbe va demanar el parer de tots els diocesans per tal de preparar el 
proper Pla Pastoral Diocesà
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“Què en quedarà de l’Any de la Misericòrdia?”. Aquesta va ser la pregunta central de 
l’acte celebrat el dissabte 19 de novembre de 2016, a les 18h., a la basílica de Santa Maria 
del Mar, un gran acte obert a tots els diocesans per tal de preparar el futur Pla Pastoral 
Diocesà. En el transcurs de l’acte, el Sr. Arquebisbe va explicar el seu pla de “continuar, 
aprofundir i intensificar la línia d’acció que va marcar el Concili Vaticà II” i va demanar 
que tots els diocesans –i fins i tot els no creients que vulguin fer-ho- li enviïn per escrit 
propostes per a la preparació del Nou Pla Pastoral de l’Arquebisbat. I el Sr. Bisbe auxiliar, 
en el seu parlament de cloenda de l’acte, va fer una crida a “exercir la misericòrdia en 
acte, en acció, lluny de teories, discursos i bones intencions”. L’acte va reflectir un esperit 
que es veuria confirmat l’endemà per la Carta Apostòlica del papa Francesc Misericordia 
et misera, firmada pel papa durant la celebració de cloenda del Jubileu a Roma el 20 de 
novembre i feta pública el dia següent, el dilluns 21 de novembre de 2016. 

Tot l’acte de Santa Maria del Mar es va inspirar en el Jubileu de la Misericòrdia, de 
manera que es pot dir que fou una ampliació de la cloenda de l’Any Sant a Barcelona. 
De fet, el Sr. Arquebisbe, al final de la missa de cloenda del Jubileu, celebrada a la 
Catedral el dia 13 de novembre, va invitar els nombrosos assistents a participar en 
l’acte de Santa Maria del Mar.

Així titulava el setmanari Catalunya Cristiana una crònica prèvia a la trobada: “Mi-
sericòrdia, punt i seguit. L’arquebisbat de Barcelona organitza un gran acte diocesà a 
Santa Maria del Mar”. D’aquesta manera, l’Any Sant de la Misericòrdia fou un bon 
punt de partença per a l’etapa de preparació del nou Pla Pastoral Diocesà.

Precisament per tot això, el gran acte del dia 19 de novembre va tenir com a lema “El 
que feu a un germà m’ho feu a mi”. L’acte, organitzat per l’Arquebisbat, fou preparat 
amb molta cura pel Sr. Arquebisbe, pel Sr. Bisbe auxiliar i per l’equip de Missioners 
de la Misericòrdia nomenats pel papa Francesc per a la nostra diòcesi: Mn. Salvador 
Pié; P. Juan José Gallego Salvadores, OP; P. Francesc Riu, SDB; P. Josep M. Rambla, 
SJ; i Mn. Xavier Morlans, que fou el coordinador de tot l’acte celebrat a la basílica. 
Es va comptar amb la col·laboració de la mateixa basílica de Santa Maria del Mar i 
de set entitats: Càritas diocesana, la Delegació de Pastoral Social, Justícia i Pau, Cris-
tianisme i Justícia, la Comunitat de Sant’Egidio, la Unió de Religiosos de Catalunya 
(URC) i Mans Unides.

L’acte, que es va iniciar amb unes paraules de benvinguda de Mn. Salvador Pié, 
rector de la basílica i Missioner de la Misericòrdia, va servir per explicar el que 
s’havia fet al nostre Arquebisbat durant el Jubileu, però també va ser una invitació 
a continuar en aquesta línia. “És un goig –va dir- acollir-vos aquí, en nom de la co-
munitat parroquial, en aquest acte diocesà que cera els nous camins a seguir després 
del Jubileu de la Misericòrdia”.

La basílica era totalment plena fins als últims de la nau central. El Grup de Grallers 
de Barcelona “Els quatre vents”, varen donar el toc d’atenció de l’inici de la trobada. 
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La trobada va tenir basílica era totalment plena fins als últims bancs. L’acte va tenir 
diversos moments, presentats per la periodista Ester Romero.

En un primer moment, a les pantalles gegants col·locades en diversos indrets de la basílica, 
es va projectar un vídeo sobre el treball fet per les parròquies, comunitats i moviments al 
voltant de la misericòrdia. Fou un reportatge sobre el que han fet i fan els cristians per a 
aquests col·lectius. Infants, dones, gent gran, drogadictes, presos, etc. “És molt el que s’ha 
fet, però estem en un punt i seguit: ens cal continuar i anar endavant”, va dir Ester Romero.

Presentació de tres testimonis

Seguidament, es varen escoltar els testimonis de Joana Martín, de Càritas Diocesana 
de Barcelona; de Laura Garcia, Filla de la Caritat, i Diana Tchamitchian, una jove 
catòlica, arquitecte, refugiada de la ciutat d’Alep (Síria) i resident a la nostra ciutat.

 Joana Martín va presentar un balanç del treball fet per Càritas durant l’Any Jubilar. Va 
lamentar l’augment de la xenofòbia i el racisme i va demanar a les autoritats d’Europa 
que no tanquin les seves portes als refugiats. “Anem endavant i deixem-nos seduir per 
la misericòrdia”, va dir en la conclusió de les seves paraules.

La Filla de la Caritat Laura Garcia va començar citant Sant Vicenç de Paüli recordant 
que a Barcelona nou-centes persones dormen cada dia al carrer. I va explicar el procés 
que l’Obra Santa Lluïsa de Marillac fa, per aquestes persones, iniciant el procés en el 
mateix carrer: “Fem camí juntament amb les persones que viuen i dormen al carrer, 
fent amb elles un procés que els porti a recuperar la seva autonomia. Aquest és el 
nostre camí de la misericòrdia”.

La jove siriana Diana Tchamitchian, acollida a Barcelona amb la seva germana per la 
Comuniat de Sant’Egidio, va presentar un testimoniatge sobri, però molt emocionant, 
del sofriments viscuts per la seva família i per ella i la seva germana a la ciutat d’Alep. 
No obstant, va dir que a Barcelona havia trobat una acollida que li ha permès fins i tot 
treballar com a voluntària al servei dels ancians de Nou Barris; i això li permet sortir 
de si mateixa i de les angoixes viscudes a causa de la guerra. “Així, servint els pobres, 
tots podem esdevenir artesans de la pau”, va dir.

L’Himne de la Misericòrdia

Tot i no ser una celebració litúrgica, l’acte va tenir un to de reflexió i de pregària i pocs 
aplaudiments que trenquessin el clima. Durant l’acte es va estrenar l’Himne de Mi-
sericòrdia, amb lletra inspirada en la Bíblia i en textos del papa Francesc (MV 5, 19, 
25 i EG 288) i música de Bernat Vivancos, composada per aquest acte. Fou interpretat 
pel Cor de Cambra Francesc Valls, dirigit per Pere Luis Biosca, i amb l’acompanya-
ment a l’orgue de Neil Cowley. Cori Casanova, en els moments previs a l’acte, va 
ensenyar la tonada de l’Himne, i això va permetre que tota l’assemblea s’unís al cant 
del Cor de Cambra amb la tornada, que diu:
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“Dóna’ns un cor de ressuscitats
per a portar a tots l’Evangeli de la Vida.
Dóna’ns l’audàcia de buscar nous camins
Perquè arribi a tots la teva misericòrdia”.

Aquestes són les quatre estrofes de l’Himne de la Misericòrdia:

1. “Perquè ens perdona les culpes,
i ens guareix de tota malaltia; 
rescata de la mort la nostra vida
i ens corona de misericòrdia;
fa justícia als oprimits
i sentencia a favor d’ells (Salm 103).
“Ja que Déu ens ha estimat primer,
estimem també nosaltres” (IJo 4,19).

2. “Perquè et mantens fidel per sempre,
fas justícia als oprimits,
i dones pa als qui tenen fam;
alliberes els presos i dones la vista als cecs;
redreces els qui han ensopegat,
i estimes els justos; 
guardes els forasters,
sostens les viudes i els orfes” (Salm 146). 

3. I ens diràs: “Tenia fam i em donàreu de menjar;
tenia set, i em donàreu de beure;
era foraster, i em vau acollir;
anava despullat, i em vau vestir;
estava malalt, i em vau visitar;
era a la presó, i em vinguéreu a veure;
per això: tot allò que feu a un germà m’ho feu a mi! (Mt 25, 35-40).

4. “Sé que si parlés tots els llenguatges dels homes,
però no tingués amor,
seria com un címbal estrident.
Si repartís tots els meus béns als pobres,
però no tingués amor,
de res no em serviria” (ICo 13,1.3) 

Proclamació de la Paraula de Déu i paraules del Sr. Arquebisbe
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Amb un fons musical, tres laics –una dona i dos homes- varen proclamar des del 
presbiteri de la basílica aquestes dues lectures de la Paraula de Déu: Mt 25, 31-46 (en 
català) i 1 Co 13, 1-8 (en castellà) 

I així arribà el moment d’escoltar el Sr. Arquebisbe, que va pronunciar el parlament 
que es publica a les pàgines anteriors a aquesta crònica.

Segui un temps de reflexió i de pregària, primer amb la col·laboració del Grup de 
Dansa Contemplativa, de la basílica de Santa Maria del Mar. La Sra. Dolors Parellada 
va explicar el sentit dels gestos executats pels membres del Grup de Dansa i, en un 
segon moment, va demanar a tots els presents que s’hi unissin amb uns senzills gestos 
de les seves mans, indicatius de l’amor a Déu, l’amor a la pròpia terra, al propi poble, 
d’amor a tots els pobles del món i de petició a Déu de la pau i de la misericòrdia.

El temps destinat a l’oració va continuar amb una pregària per les necessitats del 
món. Un representant de cada una de les sis Zones Pastorals de l’Arquebisbat va fer 
una pregària per una necessitat concreta d’avui i va encendre un ciri, com a símbol 
de compromís, que va col·locar a l’altar. A cada una de les peticions els presents res-
ponien cantant “La misericòrdia del Senyor cada dia cantaré”. Aquesta pregària es va 
cloure amb un Parenostre resat per tothom.

Lectura del Manifest de la Misericòrdia

Seguidament, dos joves, un noi i una noia, es varen alternar des del presbiteri de la ba-
sílica, en la proclamació dels diferents paràgrafs d’aquest Manifest de la Misericòrdia.

«On és el teu germà?»

Hem conclòs l’Any Jubilar de la Misericòrdia. Per a la nostra Església de Barcelona 
és el punt de partida d’un procés que ens conduirà a l’elaboració i l’aplicació d’un nou 
Pla Pastoral Diocesà, fonamentat en les orientacions del papa Francesc en l’Exhorta-
ció apostòlica Evangelii Gaudium. També nosaltres ens sentim cridats a ser rostre i 
imatge de la misericòrdia de Déu.

Al nostre entorn observem una realitat que ens esperona a actuar amb decisió i coherència 
evangèlica: a casa nostra, molta gent hi malviu, incapaç de mirar el futur amb esperança. 
Tots en coneixem les causes. Avui Jesús ens pregunta: «On és el teu germà?» (Gènesi 4, 9).

Una fe sense amor no va enlloc

Reconeixem humilment els nostres encerts i les nostres contradiccions: no som prou 
sensibles al clam dels més pobres i de tantes persones desvalgudes i ignorades, sovint 
soles i abandonades en una societat obsessionada pel consum i el benestar.

Les nostres omissions i els nostres silencis, i també les nostres injustícies, no encaixen 
amb les exigències de l’Evangeli. Solem dir que l’hem acollit amb fe i esperança, però 
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no hem estat capaços de fer el pas següent: l’amor incondicional. Si no estimem els altres 
com el mateix Jesús ens ha estimat, de què ens serveix la nostra fe (cf. 1Corintis 13, 3).

El cor i la misèria s’han de trobar

Som Església de Jesús, i ens sentim cridats a respondre amb totes les nostres forces a 
la seva clamorosa invitació a construir un món més just i més fratern, i a fer-ho amb 
tots els homes i dones de bona voluntat que també s’hi han compromès. No podem 
desviar la nostra mirada de la realitat dels qui viuen en la misèria mentre altres ho fan 
enmig de luxes i dispendis abusius.

La Bona Notícia de la misericòrdia ha arrelat en el nostre cor, i avui ens invita a sortir 
a l’encontre dels qui la nostra societat ha exclòs, i a allargar la nostra mà per tal d’aju-
dar-los a obrir-se camí en la vida i a bastir un futur diferent per a les seves famílies. El 
cor i la misèria s’han de trobar, també a casa nostra.

En la Creu de Jesús, hi descobrim l’amor

Descobrim l’amor de Jesús clavat en Creu en tantes persones que, a les seves esque-
nes, hi carreguen les creus feixugues de la seva pròpia vida. També reconeixem Jesús 
en els homes i les dones que un sector de la nostra societat ha fet els seus esclaus, cla-
vant-los a unes creus que ells ni mereixen ni poden suportar. En la Creu, hi descobrim 
el cor misericordiós de Jesús, que perdona fins i tot els seus botxins.

La Creu fou el camí que conduí Jesús a la Resurrecció, que és el fonament de la nostra 
fe. Avui la mateixa Creu que Jesús assumí per amor a la humanitat ha de marcar pro-
fundament la nostra vida. «El qui estima… tot ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, 
tot ho suporta. L’amor no passarà mai» (1Corintis 13, 4-8).

Valorem els pobres pel que són

Mostrem aquest amor en l’ampli ventall d’accions socials i caritatives que l’Es-
glésia realitza al servei dels més desfavorits, aquesta Església que avui pelegrina 
a Barcelona i a la seva àrea metropolitana, amb la comarca del Sud del Maresme. 
La seva magnitud i la seva complexitat constitueixen un desafiament que afrontem 
amb decisió.

No volem ni podem defallir en aquesta tasca, sinó que ens reafirmem en el propòsit de 
lliurar-nos generosament als pobres. Els valorem pel que són, fills de Déu i germans 
nostres, i apreciem i respectem la seva cultura, la seva manera de viure la fe i els seus 
sentiments. Així volem acompanyar-los en el seu camí d’alliberació.

«Que aquest crit de Déu sigui escoltat»

Ens unim fraternalment a tots els qui avui dia són víctimes fràgils i indefenses d’inte-
ressos econòmics o d’abusos indiscriminats, a tots els qui són objecte de les diverses 
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formes de tràfic de persones, a les dones que viuen situacions d’exclusió, maltracta-
ment i violència, als sense-sostre i als drogodependents, als refugiats que s’han vist 
forçats a cercar una llar acollidora, a les famílies amb problemes i als infants encara 
no nascuts, als joves desatesos i als ancians abandonats… 

Davant aquest panorama, dia rere dia ressona en el fons del nostre cor la mateixa 
pregunta: «On és el teu germà?». El papa Francesc no cessa de clamar: «Que aquest 
crit de Déu sigui escoltat».

Les pobreses reclamen misericòrdia 

Avui acollim la constant invitació de Jesús a reconèixer que ens cal lluitar amb 
valentia contra els diversos tipus de pobresa existents a casa nostra. Ens referim 
tant a la pobresa física dels qui no disposen dels béns materials necessaris per 
a mantenir-se, com també a la pobresa cultural que els impedeix de progressar 
com a persones, a la pobresa social que dificulta les relacions interpersonals, i 
fins i tot a la pobresa espiritual que no els permet de donar sentit a la seva vida i 
d’obrir el seu cor a la transcendència.

Per això, farem el que calgui perquè les obres de misericòrdia ocupin un lloc desta-
cat en les nostres vides, com a forma concreta d’imitar el comportament de Jesús en 
l’atenció i el servei generós als més necessitats d’amor.

Volem viure la joia de l’Evangeli

Serem seguidors de Jesús si aprenem a tocar les misèries humanes, que és l’única 
forma de fixar la mirada del nostre cor en Jesús crucificat, i fer-ho de manera eficaç. 
Sabem prou bé que, quan ho fem, la nostra vida se’ns complica meravellosament; 
aleshores vivim la intensa experiència de ser poble, l’experiència de pertànyer al po-
ble de Déu. Jesús ens vol així. No hi ha altres camins.

Per això, volem que les nostres vides esdevinguin una oferta generosa als altres, i 
volem que la mirada als altres sigui la nostra opció preferent, perquè és una manera 
privilegiada de trobar-nos amb Jesús i viure la joia de l’Evangeli. Ell no podia dir-nos-
ho més clarament: «Tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, a mi 
m’ho fèieu» (Mateu 25, 40).

Reflexió final del Sr. Bisbe Auxiliar i comiat del Sr. Arquebisbe 

El Sr. Bisbe Auxiliar va pronunciar unes paraules de reflexió espiritual com a cloenda 
de la trobada. I va demanar un futur en el que “la sigui la biga de la nostra Església; 
el programa del cristià, fruit de la pregària, és un cor que cveu on es necessita amor”. 
També va demanar a tots que fessin un gest concret de misericòrdia, inspirat en les 
catorze “obres de misericòrdia”, tant recordades pel Sant Pare durant el passat Jubileu. 
(Les paraules del bisbe Sebastià Taltavull es publiquen a les pàgines anteriors).
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L’acte es va cloure a les 19:50 hores, amb el cant de les dues darreres estrofes de l’Him-
ne de la Misericòrdia. Com a cloenda, abans de la benedicció final, que varen impartir 
de forma conjunta el Sr. Arquebisbe i el Sr. Bisbe auxiliar, Mons. Joan Josep Omella 
va pronunciar unes paraules d’agraïment a la basílica, a totes les persones que havien 
preparat els diversos moments de l’acte i a tots els presents per la seva assistència. Va 
afegir també unes paraules d’enviament dels assistents com a Missioners de la Miseri-
còrdia, dient: ”En nom de l’Església de Déu i en nom de l’Església que pelegrina a 
Barcelona, tots sou enviats com a apòstols missioners de la misericòrdia, perquè sigueu 
misericordiosos com el Pare. Germans i germanes, missioners de la misericòrdia, aneu-
vos-en pau”. 

Santa Maria del Mar, 19 de novembre de 2016
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Santa Seu
Carta apostòlica del papa Francesc 

Misericordia et misera 
Als qui llegiran aquesta Carta Apostòlica, misericòrdia i pau. 

Misericordia et misera són les dues paraules que sant Agustí utilitza per a comentar 
la trobada entre Jesús i l’adúltera (cf. Jn 8,1-11). No podia trobar una expressió més 
bella i coherent que aquesta per fer comprendre el misteri de l’amor de Déu quan ve a 
l’encontre del pecador: «Quedaren només ells dos: la miserable i la misericòrdia»[2]. 
Experimentar la misericòrdia produeix alegria. No permetem que les afliccions i pre-
ocupacions ens la treguin; que estigui ben arrelada al nostre cor i ens ajudi a mirar 
sempre amb serenor la vida quotidiana.

En una cultura freqüentment dominada per la tècnica, es multipliquen les formes de 
tristesa i solitud en les que cauen les persones, entre elles molts joves. En efecte, el 
futur sembla estar en mans de la incertesa que impedeix tenir estabilitat. D’aquí sor-
geixen sovint sentiments de malenconia, tristesa i avorriment que lentament poden 
conduir a la desesperació. Es necessiten testimonis de l’esperança i de la veritable 
alegria per a desfer les quimeres que prometen una felicitat fàcil amb paradisos artifi-
cials. El buit profund de molts pot ser satisfet per l’esperança que portem al cor i per 
l’alegria que brolla d’ella. Hi ha molta necessitat de reconèixer l’alegria que es revela 
en el cor que ha estat tocat per la misericòrdia. Fem nostres, per tant, les paraules de 
l’Apòstol: «Estigueu sempre contents en el Senyor» (Flp 4,4; cf. 1 Ts 5,16).

4. Hem celebrat un Any intens, en el que la gràcia de la misericòrdia se’ns ha donat en 
abundància. Com un vent impetuós i saludable, la bondat i la misericòrdia s’han es-
campat pel món sencer. I davant d’aquesta mirada amorosa de Déu, que de manera tan 
prolongada s’ha posat sobre cadascun de nosaltres, no podem romandre indiferents, 
perquè ella canvia la vida.

Sentim la necessitat, abans de res, de donar gràcies al Senyor i dir-li: «Heu afavorit, 
Senyor, el vostre país […]. Heu perdonat la culpa del vostre poble» (Sal 85,2-3). Així 
és: Déu ha destruït les nostres culpes i ha llençat els nostres pecats al fons del mar (cf. 
Mi 7,19); no els recorda més, se’ls ha tirat a l’esquena (cf. Is 38,17); com l’Orient és 
lluny de l’Occident, així allunya de nosaltres els nostres pecats (cf. Sal 103,12).

En aquest Any Sant l’Església ha sabut posar-se a l’escolta i ha experimentat amb gran 
intensitat la presència i proximitat del Pare, que mitjançant l’obra de l’Esperit Sant 
li ha fet més evident el do i el mandat de Jesús sobre el perdó. Ha estat realment una 
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nova visita del Senyor enmig nostre. Hem percebut com el seu alè vital es difonia per 
l’Església i, un cop més, les seves paraules han indicat la missió: «Rebeu l’Esperit 
Sant, a tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats; a qui no els 
perdoneu, quedaran sense perdó» (Jn 20,22-23).

5. Ara, conclòs aquest Jubileu, és temps de mirar cap endavant i de comprendre com 
seguir vivint amb fidelitat, alegria i entusiasme, la riquesa de la misericòrdia divina. 
Les nostres comunitats continuaran amb vitalitat i dinamisme l’obra de la nova evan-
gelització en la mesura que la «conversió pastoral», que estem cridats a viure[4]. Des-
prés ens submergim en la gran pregària eucarística amb el prefaci que proclama: «Per-
què tant vau estimar el món que ens enviàreu el Redemptor, i volguereu que fos en tot 
igual als homes llevat del pecat»[6], és la súplica urgent que realitza el prevere, per a 
implorar la participació en la vida eterna. Després del Parenostre, el prevere prolonga 
la pregària invocant la pau i l’alliberament del pecat «per la vostra misericòrdia». I 
abans del signe de la pau, que es dóna com a expressió de fraternitat i d’amor recíproc 
a la llum del perdó rebut, ell prega de nou dient: «No mireu els nostres pecats, sinó 
la fe de l’Església»[8]; i la de la Unció diu així: «Que per aquesta santa Unció i per 
la seva gran misericòrdia el Senyor t’ajudi amb la gràcia de l’Esperit Sant»[10]. En 
la celebració eucarística assistim a un veritable diàleg entre Déu i el seu poble. En la 
proclamació de les lectures bíbliques, es recorre la història de la nostra salvació com 
una incessant obra de misericòrdia que se’ns anuncia. Déu continua parlant avui amb 
nosaltres com a amics seus, s’«entreté» amb nosaltres[12], perquè el cor dels creients 
vibri davant la grandesa de la misericòrdia. Recomano molt la preparació de l’homilia 
i la cura de la predicació. Ella serà tant més fructuosa, com més hagi experimentat el 
prevere en sí mateix la bondat misericordiosa del Senyor. Comunicar la certesa que 
Déu ens estima no és un exercici retòric, sinó condició de credibilitat del propi sacer-
doci. Viure la misericòrdia és el camí segur perquè ella arribi a ser veritable anunci de 
consolació i de conversió en la vida pastoral. L’homilia, com també la catequesi, ha 
d’estar sempre sostinguda per aquest cor que batega de la vida cristiana.

7. La Bíblia és la gran història que narra les meravelles de la misericòrdia de Déu. 
Cada una de les seves pàgines està impregnada de l’amor del Pare que des de la cre-
ació ha volgut imprimir en l’univers els signes del seu amor. L’Esperit Sant, a través 
de les paraules dels profetes i dels escrits sapiencials, ha modelat la història d’Israel 
amb el reconeixement de la tendresa i de la proximitat de Déu, malgrat la infidelitat 
del poble. La vida de Jesús i la seva predicació marquen de manera decisiva la història 
de la comunitat cristiana, que entén la pròpia missió com a resposta al mandat de Crist 
de ser instrument permanent de la seva misericòrdia i del seu perdó (cf. Jn 20,23). 
Per mitjà de la Sagrada Escriptura, que es manté viva gràcies a la fe de l’Església, el 
Senyor continua parlant a la seva Esposa i li indica els camins a seguir, perquè l’Evan-
geli de la salvació arribi a tothom. Desitjo vivament que la Paraula de Déu se celebri, 
es conegui i es difongui cada vegada més, perquè ens ajudi a comprendre millor el 
misteri de l’amor que brolla d’aquesta font de misericòrdia. Ho recorda clarament 
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l’Apòstol: «Tota Escriptura és inspirada per Déu i és útil per ensenyar, convèncer, 
corregir, i educar en en el bé» (2 Tm 3,16).

Seria oportú que cada comunitat, en un diumenge de l’Any litúrgic, renovés el seu 
compromís a favor de la difusió, coneixement i aprofundiment de la Sagrada Escrip-
tura: un diumenge dedicat enterament a la Paraula de Déu per a comprendre l’ines-
gotable riquesa que prové d’aquest diàleg constant de Déu amb el seu poble. Caldria 
enriquir aquest moment amb iniciatives creatives, que animin els creients a ser ins-
truments vius de la transmissió de la Paraula. Certament, entre aquestes iniciatives hi 
haurà d’haver la difusió més àmplia de la lectio divina, perquè, a través de la lectura 
orant del text sagrat, la vida espiritual s’enforteixi i creixi. La lectio divina sobre els 
temes de la misericòrdia permetrà comprovar quanta riquesa hi ha en el text sagrat, 
que llegit a la llum de tota la tradició espiritual de l’Església, desembocarà necessàri-
ament en gestos i obres concretes de caritat[14], ho estenc ara en el temps, mentre no 
es disposi contràriament. Vull enfatitzar amb totes les meves forces que l’avortament 
és un pecat greu, perquè posa fi a una vida humana innocent. Amb la mateixa força, 
però, puc i he d’afirmar que no existeix cap pecat que la misericòrdia de Déu no pugui 
abastar i destruir, allà on troba un cor penedit que demana reconciliar-se amb el Pare. 
Per tant, que cada prevere sigui guia, suport i alleujament a l’hora d’acompanyar els 
penitents en aquest camí de reconciliació especial.

En l’Any del Jubileu havia concedit als fidels, que per diversos motius freqüenten 
les esglésies on celebren els preveres de la Fraternitat Sant Pius X, la possibilitat de 
rebre vàlidament i lícita l’absolució sacramental dels seus pecats [16]. El camí de la 
vida porta al fet que un home i una dona es trobin, s’estimin i es prometin fidelitat 
per sempre davant de Déu, sovint s’interromp pel sofriment, la traïció i la solitud. 
L’alegria dels pares pel do dels fills no és immune a les preocupacions pel que fa al 
seu creixement i formació, i perquè tinguin un futur digne de ser viscut amb intensitat.

La gràcia del Sagrament del Matrimoni no només enforteix la família perquè sigui un 
lloc privilegiat en el qual es visqui la misericòrdia, sinó que compromet a la comunitat 
cristiana, i amb ella tota l’acció pastoral, perquè es ressalti el gran valor propositiu de 
la familía. De totes maneres, aquest Any jubilar ens ha d’ajudar a reconèixer la com-
plexitat de la realitat familiar actual. L’experiència de la misericòrdia ens fa capaços 
de mirar totes les dificulttes humanes amb l’actitud de l’amor de Déu, que no es cansa 
d’acollir i acompanyar [18].

La misericordia renova i redimeix, perquè és la trobada de dos cors: el de Déu, que 
surt a l’encontre, i el de l’home. Mentre aquest es va encenent, aquell el va sanant: el 
cor de pedra és transformat en cor de carn (cf. Ez 36,26), capaç d’estimar malgrat el 
seu pecat. És aquí on es descobreix que és realment una «nova criatura» (cf. Ga 6,15): 
sóc estimat, per tant existeixo; he estat perdonat, aleshores reneixo a una vida nova; he 
estat «misericordiat», aleshores em converteixo en instrument de misericòrdia.
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17. Durant l’Any Sant, especialment els «divendres de la misericòrdia», he pogut 
adonar-me de la gran quantitat de bé que hi ha al món. Amb freqüència no és cone-
gut perquè es realitza quotidianament de manera discreta i silenciosa. Encara que no 
arriba a ser notícia, existeixen molts signes concrets de bondat i tendresa dirigits als 
més petits i indefensos, als qui estan més sols i abandonats. Existeixen persones que 
encarnen realment la caritat i que porten contínuament la solidaritat als més pobres i 
infeliços. Agraïm al Senyor el do valuós d’aquestes persones que, davant la debilitat 
de la humanitat ferida, són com una invitació per a descobrir l’alegria de fer-se proïs-
me. Amb gratitud penso en els nombrosos voluntaris que amb la seva entrega de cada 
dia dediquen el seu temps a mostrar la presència i proximitat de Déu. El seu servei 
és una genuïna obra de misericòrdia i fa que moltes persones s’apropin a l’Església.

18. És el moment de deixar pas a la imaginació a propòsit de la misericòrdia per donar 
vida a tantes iniciatives noves, fruit de la gràcia. L’Església necessita anunciar avui 
aquests «molts altres signes» que Jesús va realitzar i que «no estan escrits» (Jn 20,30), 
de manera que siguin expressió eloqüent de la fecunditat de l’amor de Crist i de la 
comunitat que viu d’Ell. Han passat més de dos mil anys i, no obstant això, les obres 
de misericòrdia continuen fent visible la bondat de Déu.

Encara hi ha poblacions senceres que pateixen avui la fam i la set, i desperten una gran 
preocupació les imatges d’infants que no tenen res per menjar. Grans masses de perso-
nes continuen emigrant d’un país a un altre a la recerca d’aliment, treball, casa i pau. La 
malaltia, en les seves múltiples formes, és una causa permanent de patiment que reclama 
socors, ajuda i consol. Les presons són llocs en els que, sovint, les condicions de vida 
inhumana causen sofriments, en ocasions greus, que s’afegeixen a les penes restrictives. 
L’analfabetisme està encara molt estès, impedint que nens i nenes es formin, exposant-los 
a noves formes d’esclavitud. La cultura de l’individualisme exacervat, sobretot a Occi-
dent, fa que es perdi el sentit de la solidaritat i la responsabilitat vers els altres. Déu mateix 
continua essent avui un desconegut per a molts; això representa la més gran de les pobre-
ses i el major obstacle per al reconeixement de la dignitat inviolable de la vida humana.

Amb tot, les obres de misericòrdia corporals i espirituals constitueixen fins als nostres 
dies una prova de la incidència important i positiva de la misericòrdia com a valor 
social. Ella ens impulsa a posar-nos mans a l’obra per restituir la dignitat a milions de 
persones que són els nostres germans i germanes, cridats a construir amb nosaltres una 
«ciutat fiable»[20] per a revestir el seu Senyor, de la mateixa manera ha d’obstinar-se 
a ser solidària amb aquells que han estat desproveïts, perquè recobrin la dignitat que 
els ha estat presa. «Anava despullat i em vau vestir» (Mt 25,36) implica, per tant, no 
mirar cap a un altre costat davant les noves formes de pobresa i marginació que impe-
deixen a les persones viure dignament.

No tenir feina i no rebre un salari just; no tenir una casa o una terra on habitar; ser 
discriminats per la fe, la raça, la condició social…: aquestes, i moltes altres, són situa-
cions que atempten contra la dignitat de la persona, enfront de les quals l’acció miseri-
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cordiosa dels cristians respon abans de res amb la vigilància i la solidaritat. Quantes 
són les situacions en les que podem restituir la dignitat a les persones perquè tinguin 
una vida més humana. Pensem només en els nens i les nenes que pateixen violències 
de tot tipus, violències que els roben l’alegria de la vida. Els seus rostres tristos i de-
sorientats estan impresos en la meva ment; demanen que els ajudem a alliberar-se de 
les esclavituds del món contemporani. Aquests nens són els joves del demà; com els 
estem preparant per viure amb dignitat i responsabilitat? Amb quina esperança poden 
encara el seu present i el seu futur?

El caràcter social de la misericòrdia obliga a no quedar-se immòbils i a desterrar la 
indiferència i la hipocresia, de manera que els plans i projectes no quedin només en 
lletra morta. Que l’Esperit Sant ens ajudi a estar sempre disposats a oferir la nostra 
aportació de manera concreta i desinteressada, perquè la justícia i una vida digna no 
siguin només paraules boniques, sinó que constitueixin el compromís concret de tots 
els qui volen testimoniar la presència del Regne de Déu.

20. Estem cridats a fer que creixi una cultura de la misericòrdia, basada en el redes-
cobriment de la trobada amb els altres: una cultura en la qual ningú miri l’altre amb 
indiferència ni aparti la mirada quan vegi el sofriment dels germans. Les obres de 
misericòrdia són «artesanals»: cap d’elles és igual a una altra; les nostres mans les 
poden modelar de mil maneres, i encara que sigui únic el Déu que les inspira i única 
la «matèria» de la qual estan fetes, és a dir la misericòrdia mateixa, cada una adquireix 
una forma diversa.

Les obres de misericòrdia toquen tots els aspectes de la vida d’una persona. Podem 
dur a terme una veritable revolució cultural a partir de la simplicitat d’aquests ges-
tos que saben tocar el cos i l’esperit, és a dir la vida de les persones. És una tasca 
que la comunitat cristiana pot fer seva, conscient que la Paraula del Senyor la crida 
sempre a sortir de la indiferència i de l’individualisme, en el qual es corre el risc 
de caure per viure una existència còmoda i sense problemes. «Sempre teniu pobres 
amb vosaltres» (Jn 12,8), diu Jesús als seus deixebles. No hi ha excuses que puguin 
justificar una manca de compromís quan sabem que Ell s’ha identificat amb cadas-
cun d’ells.

La cultura de la misericòrdia es va plasmant amb la pregària assídua, amb la 
dòcil obertura a l’acció de l’Esperit Sant, la familiaritat amb la vida dels sants i 
l’apropament concret als pobres. És una invitació urgent a tenir clar on hem de 
comprometre’ns necessàriament. La temptació de quedar-se en la «teoria sobre la 
misericòrdia» se supera en la mesura que aquesta es converteix en vida quotidiana 
de participació i col·laboració. D’altra banda, no hauríem d’oblidar les paraules 
amb les quals l’apòstol Pau, narrant la seva trobada amb Pere, Jaume i Joan, des-
prés de la seva conversió, es refereix a un aspecte essencial de la seva missió i de 
tota la vida cristiana: « Només ens van demanar que ens recordéssim dels seus 
pobres, cosa que he procurat de fer amb tot l’interès» (Ga 2,10). No podem obli-
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dar-nos dels pobres: és una invitació avui més actual que mai, que s’imposa en raó 
de la seva evidència evangèlica.

21. Que l’experiència del Jubileu gravi en nosaltres les paraules de l’apòstol Pere: 
«No éreu compadits, i ara ell se n’ha compadit» (1Pe 2,10). No guardem només per a 
nosaltres tot el que hem rebut; sapiguem compartir-ho amb els germans que pateixen, 
perquè siguin sostinguts per la força de la misericòrdia del Pare. Que les nostres co-
munitats s’obrin a tots els qui viuen al seu territori, perquè arribi la carícia de Déu a 
tothom, a través del testimoni dels creients.

Aquest és el temps de la misericòrdia. Cada dia de la nostra vida està marcat per la 
presència de Déu, que guia els nostres passos amb el poder de la gràcia que l’Esperit 
infon al cor per a plasmar-lo i fer-lo capaç d’estimar. És el temps de la misericòrdia 
per a tots i cadascun, perquè ningú pensi que està fora de la proximitat de Déu i de la 
potència de la seva tendresa. És el temps de la misericòrdia, perquè els dèbils i inde-
fensos, els qui estan lluny i sols sentin la presència de germans i germanes que els sos-
tenen en les seves necessitats. És el temps de la misericòrdia, perquè els pobres sentin 
la mirada de respecte i atenció d’aquells que, vencent la indiferència, han descobert el 
que és fonamental a la vida. És el temps de la misericòrdia, perquè cada pecador no 
deixi de demanar perdó i de sentir la mà del Pare que acull i abraça sempre.

A la llum del «Jubileu de les persones socialment excloses», mentre a totes les cate-
drals i santuaris del món es tancaven les Portes de la Misericòrdia, vaig intuir que, 
com un altre signe concret d’aquest Any Sant extraordinari, se celebri a tota l’Esglé-
sia, el XXXIII Diumenge del Temps Ordinari, la Jornada mundial dels pobres. Serà 
la preparació més adequada per viure la solemnitat de Jesucrist, Rei de l’univers, el 
qual s’ha identificat amb els petits i els pobres, i ens jutjarà a partir de les obres de 
misericòrdia (cf. Mt 25,31-46). Serà una Jornada que ajudarà les comunitats i cada 
batejat a reflexionar com la pobresa es troba al cor de l’Evangeli i sobre el fet que, 
mentre Llàtzer estigui ajagut vora la porta de casa nostra (cf. Lc 16,19-21), no hi podrà 
haver ni justícia ni pau social. Aquesta Jornada constituirà també una genuïna forma 
de nova evangelització (cf. Mt 11,5), amb la que es renovi el rostre de l’Església en la 
seva acció perenne de conversió pastoral, per ser testimoni de la misericòrdia.

22. Que els ulls misericordiosos de la Santa Mare de Déu estiguin sempre girats cap a 
nosaltres. Ella és la primera en obrir camí i ens acompanya quan donem testimoni de 
l’amor. La Mare de Misericòrdia ens acull a tots sota la protecció del seu mantell, tal 
com l’art l’ha representada sovint. Confiem en la seva ajuda materna i seguim la seva 
constant indicació de girar els ulls vers Jesús, rostre radiant de la misericòrdia de Déu.

Donat a Roma, prop de Sant Pere, el 20 de novembre, Solemnitat de Jesucrist, Rei de 
l’Univers, de l’Any del Senyor 2016, quart de pontificat.

Francesc
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Prelat
Decret

DECRETO 24/16.- Barcelona, 18 de noviembre de 2016

Visto el escrito del Sr. D. Antonio Oliva Sala, fundador presidente de la Associació 
Veritat i Justícia, parte actora del Proceso diocesano de la Causa de beatificación y 
canonización de los siervos de Dios, Gil Parés Vilasau y Ramón Balcells Masó, pres-
bíteros;

POR EL PRESENTE decreto que sea instruido el proceso supletorio solicitado por 
la Congregación para las Causas de los Santos y no pudiendo presidir personalmente 
el tribunal a causa de mis ocupaciones pastorales, nombro y designo como Juez De-
legado al Rvdo. P. Ramon Domènech Castells, OFM; como Promotor de Justicia al 
Rvdo. Dr. P. Vicente Benedito Morant, OP y como Notaria Actuaria a la Sra. Chiara 
Rostagno. 

El Canciller comunicará a cada uno de los miembros del tribunal el nombramiento 
que acabo de hacer de cada uno de ellos para que comparezcan todos en el palacio 
episcopal, ante el Excmo. y Rvdmo. Sr. Sebastià Taltavull Anglada, Obispo Auxiliar y 
Vicario General de la Archidiócesis de Barcelona, con el fin de aceptar los cargos para 
los que han sido designados, prestar el debido juramento e intervenir en las demás 
diligencias del mencionado proceso.

Lo decreta y firma el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Barcelona.

† Juan José Omella Omella
 Arzobispo de Barcelona

Por mandato del Sr. Arzobispo

Sergi Gordo Rodríguez, pbro.
Secretario General y Canciller 
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Cartes

Carta als col·laboradors de la diòcesi.

Barcelona, 20 d’octubre de 2016

Benvolguts amics col·laboradors,

Us adreço aquesta carta en ocasió de la Jornada de Germanor i Dia de l’Església 
Diocesana que se celebrarà el proper dia 13 de novembre. M’adreço a vosaltres per 
primera vegada des del meu nomenament com a arquebisbe de Barcelona i aprofito 
aquesta avinentesa per agrair-vos molt cordialment la contribució econòmica que feu 
any rere any generosament.

El lema de la Jornada d’enguany és: “Amb tu, som una gran família”. Es tracta d’una 
frase que resumeix molt bé el que és l’Església i la relació de tots els cristians amb 
ella. Parlar de família és pensar en un àmbit de relacions entranyables i profundament 
educadores i això s’aplica també a la comunitat eclesial. Diem comunitat i no simple-
ment societat, perquè les relacions comunitàries són més personals i íntimes. La gran 
família de la comunitat eclesial es caracteritza per la proximitat, per considerar que 
ningú ens és indiferent; que el que li passa a un altre membre ens concerneix personal-
ment. La darrera raó de la proximitat és l’estimació fraternal que hi ha d’haver entre 
tots els cristians. L’amor a Déu s’ha de manifestar en l’amor als altres, sense excepció, 
i amb molta més raó als germans cristians. L’Evangeli ha de ser la llei de vida de la 
família cristiana; la seva norma de la casa i les actituds i ideals dels familiars. Així es 
crearà una convivència, que vol dir viure (bé) amb els altres.

En tota bona família hi ha també una ajuda mútua i es té cura de les necessitats de tots, 
de manera que el que hi ha serveix per cobrir les despeses de cada persona. L’ideal 
seria que cadascú contribuís segons el que tingui i rebés segons el que necessiti. Per 
això parlem cada any de Jornada de Germanor, de Fraternitat, d’Ajuda Mútua. El fet 
de ser una família es mostra en tot allò que fem per ajudar a tots els qui ho necessiten; 
i això és el que es fa a Càritas i a altres entitats socials. Però també la família com a tal 
té necessitats d’habitatge, de serveis que li calen, d’ensenyament, etc.

L’Església diocesana de Barcelona, la gran família diocesana, té necessitats econò-
miques que cal cobrir. Enguany hem continuat amb el manteniment material/físic de 
totes les parròquies i estem fent un pla quinquennal de substitució de l’enllumenat 
de totes les parròquies. També estem acabant la construcció de la nova església del 
Carme de Sant Joan Despí i aviat iniciarem la de Sant Rafael a la Guineueta. I s’han 
fet obres molt importants a Sant Agustí de Barcelona, on a més de la parròquia hi ha 
les Germanes de la Caritat, Mans Obertes i la Parròquia Filipina.
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Com diu el lema d’enguany, “Amb tu, som una gran família”. Sense la contribució de 
tots vosaltres ens seria molt difícil subsistir.

Gràcies per la vostra generositat. Que Déu us beneeixi.

Amb tot l’afecte, 

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Carta als germans i germanes de la Vida Consagrada. 

Barcelona, 20 d’octubre de 2016

Benvolguts germans i germanes de la Vida Consagrada,

Us adreço aquesta carta en ocasió de la Jornada de Germanor i Dia de l’Església 
Diocesana que se celebrarà el proper dia 13 de novembre. M’adreço a vosaltres per 
primera vegada des del meu nomenament com a arquebisbe de Barcelona i aprofito 
aquesta avinentesa per agrair-vos molt cordialment la contribució econòmica que feu 
any rere any generosament.

El lema de la Jornada d’enguany és: “Amb tu, som una gran família”. Es tracta d’una 
frase que resumeix molt bé el que és l’Església i la relació de tots els cristians amb 
ella. Parlar de família és pensar en un àmbit de relacions entranyables i profundament 
educadores i això s’aplica també a la comunitat eclesial. Diem comunitat i no simple-
ment societat, perquè les relacions comunitàries són més personals i íntimes. La gran 
família de la comunitat eclesial es caracteritza per la proximitat, per considerar que 
ningú ens és indiferent; que el que li passa a un altre membre ens concerneix personal-
ment. La darrera raó de la proximitat és l’estimació fraternal que hi ha d’haver entre 
tots els cristians. L’amor a Déu s’ha de manifestar en l’amor als altres, sense excepció, 
i amb molta més raó als germans cristians. L’Evangeli ha de ser la llei de vida de la 
família cristiana; la seva norma de la casa i les actituds i ideals dels familiars. Així es 
crearà una convivència, que vol dir viure (bé) amb els altres. Les comunitats religioses 
aporteu també una part vital d’aquesta proximitat de moltes maneres: en l’educació, 
la pregària, l’acció social, etc.

En tota bona família hi ha també una ajuda mútua i es té cura de les necessitats de tots, 
de manera que el que hi ha serveix per cobrir les despeses de cada persona. L’ideal 
seria que cadascú contribuís segons el que tingui i rebés segons el que necessiti. Per 
això parlem cada any de Jornada de Germanor, de Fraternitat, d’Ajuda Mútua. Ser 
família es mostra en tot allò que fem per ajudar a tots els qui ho necessiten; i això és 
el que es fa a Càritas i a altres entitats socials. Però també la família com a tal té ne-
cessitats d’habitatge, de serveis que li calen, d’ensenyament, etc.
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L’Església diocesana de Barcelona, la gran família diocesana, té necessitats eco-
nòmiques que cal cobrir. Enguany hem continuat amb el manteniment material/
físic de totes les parròquies i estem fent un pla quinquennal de substitució de 
l’enllumenat de totes les parròquies. També estem acabant la construcció de la 
nova església del Carme de Sant Joan Despí i aviat iniciarem la de Sant Rafael a 
la Guineueta. I s’han fet obres molt importants a Sant Agustí de Barcelona, on a 
més de la parròquia hi ha les Germanes de la Caritat, Mans Obertes i la Parròquia 
Filipina.

Com diu el lema d’enguany, “Amb tu, som una gran família”. Sense les contribucions 
de les comunitats religioses ens seria molt difícil subsistir.

Gràcies per la vostra generositat. Que Déu us beneeixi.

Amb tot l’afecte,

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Carta a tots els germans preveres.

Barcelona, 29 de novembre de 2016

Benvolguts preveres,

Iniciant-nos en el joiós temps de l’Advent, em plau convocar-vos a tots els preveres a 
una tanda d’Exercicis Espirituals que, sota la direcció del P. Antonio (Timo) Guillén 
Paredes, SJ, tindran lloc a la Casa d’Espiritualitat Maria Immaculada de Tiana del 
dilluns 16 de gener al divendres 20 de gener del 2017. 

Per tal de viure en fraterna comunió sacerdotal, és bo que dediquem uns dies a la 
pregària i a endinsar-nos en la Paraula de Déu per poder predicar-la amb un amor ben 
viu i ple d’alegria al Senyor.

El P. Antonio (Timo) de ben segur que ens oferirà reflexions per aprofundir en el nos-
tre ministeri i viure amb un sentiment eclesial renovat i profund per a un millor servei 
als nostres germans els homes.

És per aquest motiu, doncs, que us demano que feu tot el possible per combinar les 
vostres respectives ocupacions pastorals i participeu d’aquests exercicis que ens han 
d’ajudar a endinsar-nos en aquesta adhesió a Jesucrist, a través de la pregària, del 
recolliment i del silenci.
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Jo també hi assistiré com exercitant en aquesta tanda d’exercicis perquè també els bis-
bes necessitem una aturada per poder estar més “a soles” amb el Senyor, recordant les 
paraules de Jesús a Pere: I tu, un cop convertit, confirma els teus germans (Lc 22, 32).

Amb una salutació i benedicció cordials,

† Joan Josep Omella Omella
 Arquebisbe de Barcelona

Homilies i al·locucions 
Homilia en el sisè aniversari de la dedicació de la basílica de la Sa-
grada Família. 

Benvolguts germans bisbes,
Benvolguts germans sacerdots,
Membres del patronat de la Sagrada Família, 
Il·lustríssimes autoritats,
Germans i germanes,

Avui, ens reunim aquí per donar gràcies a Déu pel (sisè) VI Aniversari de la Dedicació 
d’aquesta meravellosa Basílica que va presidir el Papa emèrit Benet XVI.

Mentre contemplo aquesta meravella arquitectònica recordo el que els escolàstics afir-
maven: Déu és la summa Veritat (Verum), la summa Bondat (Bonum) i la summa Be-
llesa (Pulchrum). Crec que no m’equivoco si dic que això és el que el nostre estimat 
Antoni Gaudí va voler expressar amb la construcció d’aquest bell temple expiatori i el 
que els seus successors han tractat de plasmar seguint els plànols i les idees de Gaudí.

Bellesa:
La naturalesa, la creació sencera, ens parla de Déu i ens acosta a Ell. Tot ha estat creat 
per Déu, tot ha sortit de la seva mà bondadosa. Quan contemplem la seva obra creadora, 
fem nostra la seva exclamació: “I va veure Déu que tot era bo, que tot era bell.” ¿No és 
bell contemplar les muntanyes de la nostra terra com Collserola, Montserrat, el Mont-
seny o contemplar la bellesa del mar? ¿No és bell l’ésser humà del que diu el Salm: “el 
vas fer un poc inferior als àngels, el vas coronar de glòria i dignitat? (Heb. 2,7). Déu ens 
ha donat un món bell perquè en gaudim, però és l’home qui el fa lleig amb la manca de 
cura que té per la creació i pel poc respecte per la dignitat de cada persona.

La bellesa ens acosta a Déu, ens parla de Déu. El mateix passa amb aquest bellíssim 
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temple de la Sagrada Família. És tan bonic, és tan preciós, que suscita admiració a tot 
el món i expressió d’això és la quantitat de persones que diàriament el visiten.

Però nosaltres, que som sempre a Barcelona i que el veiem i l’hem vist tant, ens pot 
passar que, de vegades, l’ignorem i no acabem de valorar el que tenim. Fins i tot, de 
vegades arribem -quina llàstima!- a menysprear-lo.

Que no ens venci la rutina de veure la bellesa de la creació i de les obres humanes. 
Aquesta preciosa Basílica hauria de recordar-nos que Déu estima la bellesa, que Ell 
mateix és la summa Bellesa. Totes les escenes que apareixen a les façanes, a les co-
lumnes, a les vidrieres, etc. evoquen l’amor salvador de Déu: l’Anunciació, el Naixe-
ment de Jesús… la seva Passió i Mort. Tot va esdevenir per nosaltres, per pur amor de 
Déu cap a nosaltres. Sí, no hi ha res tan bell com l’Amor. I Déu és Amor. Deixem-nos 
estimar per aquest Déu, Pare de misericòrdia i de tota tendresa.

Veritat:
En Déu no hi ha engany. Crist és el sí de Déu. Crist és la Veritat i la Vida. Crist, el Fill 
de Déu, compleix el que diu. Sí, Déu no menteix. ¡Que bonic és el passatge evangèlic 
de la resurrecció de Llàtzer! En aquest passatge Jesús proclama que Ell és “la Resur-
recció i la Vida” i per corroborar-ho li retorna la vida. Déu és la veritat.

Com ens sorprèn tot això als homes del segle XXI. Vivim en una societat en la qual la 
mentida va guanyant terreny i es va instal·lant en totes les capes socials: la paraula va 
perdent tot el seu valor, el que diem avui, demà ja no té cap valor. Fins i tot, podem dir 
el contrari del que moments abans havíem afirmat, perquè ens convé, per evitar-nos 
problemes, o per aconseguir les nostres metes. Estem instal·lats en una societat basa-
da, moltes vegades, en el relativisme i la mentida.

Déu ens crida a ser autèntics i a anunciar la VERITAT que és Crist, el Fill de Déu. 
Senyor, ensenya’ns a viure la veritat, a dir la veritat, a ser veritat i coherència!

Bondat:
En aquest marc tan bonic, en la contemplació d’aquest temple majestuós i d’aquest 
preciós altar som cridats a fer la mateixa experiència que va fer Paul Claudel en el 
marc de la preciosa catedral gòtica de Notre Dame de París.

Paul Claudel, contemplant des de l’interior de la catedral la bellesa de la llum que ar-
ribava a través de les seves espectaculars vidrieres; ell -que  no creia en res i que havia 
perdut la fe als 14 anys- es va estremir en escoltar una veu interior que li deia: “Déu 
és aquí i t’estima” (Dieu est là et Il t’aime).

Sí, germans, les esglésies dels nostres pobles i ciutats són la casa de Déu, on ens 
podem trobar amb Ell i sentir que ens estima personalment, on espera la resposta del 
nostre amor. No oblidem que estimar Déu consisteix a fer el que li agrada i, especi-
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alment, a estimar els germans, i de manera particular els més necessitats. És llavors 
quan fem nostra la crida de Déu a l’amor:

Aleshores Déu dirà als de la seva dreta: Veniu, beneïts del meu Pare, rebeu en herència el 
Regne que ell us tenia preparat des de la creació del món. Perquè tenia fam, i em vau donar 
menjar; tenia set, i em vau donar beure; era foraster, i em vau acollir; anava despullat, i em 
vau vestir; estava malalt, i em vau visitar; era a la presó, i vau venir a veure’m…  tot allò 
que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho fèieu (Mt 25, 34-36).

El veritable amor, la veritable caritat, brolla de la trobada personal amb Déu que 
és amor. Tant de bo, benvolguts amics, arribem, tots nosaltres, a fer aquesta ex-
periència d’amor personal, aquí, en aquesta casa de Déu, la casa de l’Amor Bell.

Tant de bo siguem portadors d’aquest amor a la nostra societat i puguem ser construc-
tors d’una nova civilització, la de l’amor.

Que Déu us beneeixi a tots i cadascun de vosaltres i que us guardi sempre en el seu amor.

Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, 6 de novembre de 2016

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Homilia en la celebració de clausura de l’Any Jubilar de la Miseri-
còrdia a la catedral. 

Germans sacerdots,

Germans tots en el Senyor,

De manera senzilla i entranyable clausurem aquesta tarda l’Any Jubilar de la Miseri-
còrdia que va ser convocat pel Papa Francesc i que es va iniciar a Roma l’any passat, 
concretament el dia 8 de desembre i aquí, a Barcelona, el dia 13 del mateix mes.

Donem gràcies a Déu pels dons rebuts al llarg de tot aquest any. Potser no hi ha hagut 
gaires fruits visibles ni espectaculars, però la gràcia de Déu actua silenciosament i 
moltes vegades de manera imperceptible. Estic segur que ha actuat de manera real i 
profunda en els cors de molta gent, i també en tots els nostres cors.

Sí, aquest any ha servit per contemplar amb gratitud el cor misericordiós del nostre 
Pare Déu. ¡Quin bé que ens fa passar de la imatge d’un Déu justicier i venjador a un 
Déu “lent a la ira i ric en clemència”, a un Déu Pare que “abraça, comprèn, perdona 
i estima el seu fill, encara que sigui un perdut i un pecador”! Sí, no ens cansarem de 
repetir el cant: “Cantaré eternament les misericòrdies del Senyor”, o bé “Misericordi-
osos com el Pare”.
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Estic segur també que aquest any hem rebut la gràcia de sentir la crida de Déu, que ens 
anima a ser cadascun de nosaltres instruments de misericòrdia.

Hi ha tanta violència, tants odis i enemistats, tanta falta de perdó, tants murs de sepa-
ració i tanta intolerància i incomprensió, que crec que estem tots d’acord a afirmar que 
el món necessita una gran dosi de misericòrdia.

En acabar aquest any Jubilar de la Misericòrdia, el Senyor ens diu: “Aneu al món i 
sigueu portadors de misericòrdia”. Igual que va enviar els apòstols, avui ens envia a no-
saltres com a autèntics missioners. La porta no es tanca, queda oberta perquè continuem 
entrant i sortint, de manera que puguem repartir i compartir la misericòrdia del Senyor.

Fa unes setmanes els missioners de la misericòrdia de Barcelona deien: “nosaltres 
acabarem l’encàrrec que ens va donar el Papa el dia de la clausura de l’Any Jubilar”. 
Avui vull agrair a els missioners de la misericòrdia la feina que han fet, gràcies es-
timats germans. És veritat que acabarà el vostre encàrrec, però no acaba la missió. 
Avui, el Senyor ens envia a tots nosaltres (missioners, bisbes, preveres i laics) a ser 
portadors de la misericòrdia.

Estaria bé recordar l’Evangeli de sant Mateu en el qual el Senyor ens diu: “prediqueu 
dient: “El Regne del cel és a prop.”[…] De franc ho heu rebut, doneu-ho també de 
franc. No us emporteu cap moneda: ni d’or, ni de plata, ni de coure; no prengueu sarró 
per al camí, ni dos vestits, ni sandàlies, ni bastó. […] Quan entreu en una casa, saludeu 
els qui hi habiten;  si la casa n’és digna, que rebi la pau que li desitgeu, i si no n’és 
digna, que la pau torni a vosaltres”. (Mt 10,7-13).

Aquesta pau, germans, és fruit de la misericòrdia. Portem-la sense por als homes i 
dones del nostre temps.

¿Com podem fer-ho? Vivint les Obres de Misericòrdia. Aquestes obres espirituals i cor-
porals, de les quals hem tornat a prendre consciència, són l’aplicació del que el Senyor 
Déu ens exigirà el dia del Judici Final quan ens digui: “Veniu, beneïts del meu Pare, 
perquè tenia fam, i em vau donar menjar; tenia set, i em vau donar beure; era foraster, i 
em vau acollir;  anava despullat, i em vau vestir… I nosaltres li direm: Senyor, ¿quan et 
vam veure afamat, i et vam donar menjar; o que tenies set, i et vam donar beure? ¿Quan 
et vam veure foraster, i et vam acollir; o que anaves despullat, i et vam vestir? ¿Quan et 
vam veure malalt o a la presó, i vam venir a veure’t? I el Senyor ens respondrà: tot allò 
que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho fèieu.” (Mt 25,31-46).

Visquem sense por i sense complexos aquestes Obres de Misericòrdia, perquè són el fona-
ment per a la construcció d’un món millor, en el qual regni la justícia, la pau, l’amor.

Sant Francesc d’Assís va escoltar la crida del Senyor i es va convertir en un infatigable 
missatger de la pau, de la fraternitat i de la misericòrdia pels camins de l’Úmbria Italia-
na. Va rebutjar tota relació de tipus feudal, pròpia del seu temps. Sovint aquesta relació 
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feudal era dominadora i injusta. Va promoure un altre tipus de relació més humana, més 
fraterna, en la qual l’altre apareix com a fill de Déu, igual a mi. En aquesta relació frater-
na ningú és més, ni superior que l’altre. Som tots diferents, és cert, però complementaris.

Sant Francesc havia rebut una bona formació que l’impulsava a transitar per la bellesa 
humana i artística. Però, com diu l’escriptor Albert Camus: “il y a la beauté et il y a 
les humiliés” (“Hi ha bellesa i hi ha humiliats”). Sant Francesc va mirar els humiliats 
(“les humiliés”).

Durant aquest Any de la Misericòrdia hem contemplat més detingudament com el 
Senyor mira els humiliats i com ens convida a tots nosaltres a mirar-los amb tendresa, 
amb el mateix amor amb què els estima Déu. I aquest amor i aquesta tendresa són la 
bellesa amb la qual se salvarà el món.

Així ho expressava Fiodor Dostoyevski en el seu llibre L’idiota, quan l’ateu Ippolit li pregun-
ta al príncep Mischkin: “¿com salvarà la bellesa al món?” El príncep no diu res, però va al 
costat d’un jove de 18 anys que està agonitzant. I es queda allí ple de compassió i amor fins 
que mor. Escena que ens recorda la Mare de Déu i sant Joan als peus de la Creu del Senyor.

Amb això Dostoyevski va voler dir que la bellesa és la que ens porta a l’amor capaç de 
compartir el dolor, i que el món serà salvat avui i sempre mentre aquest gest d’amor 
existeixi. Com ens fan falta avui gestos com aquest!

Demanem al Senyor que aquest any que clausurem avui, no acabi aquí, sinó que el 
continuem vivint tots els dies de la nostra vida. I que les portes que es van obrir al 
començament de l’Any Jubilar no es tanquin, ara que s’acaba. Diguem ben fort: Que 
s’obrin les portes de la Misericòrdia!

Sí, obrim les portes del nostre cor a Crist, que és el Pastor que estima i omple de ten-
dresa les nostres vides i els nostres cors.

Senyor Jesús, fes-nos apòstols de la misericòrdia! Amén.

S. E. Catedral de Barcelona (Barcelona), 13 de novembre de 2016.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Homilia en l’eucaristia amb motiu del centenari de la Mare Encar-
nació Colomina, cofundadora de les Missioneres Filles de la Sagra-
da Família de Natzaret.

Benvolgut Sr. Arquebisbe de Tarragona,
germans en l’episcopat,
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benvolgut Senyor Rector de l’Ateneu,
professors de les diferents facultats,
alumnes i personal de la casa.

Saludo els meus germans preveres concelebrants, entre ells:

-El P. Jesús Díaz, General dels Fills de la Sagrada Família.
-El P. Peñarrolla, prior del Monestir de Solius.
-El P. Josep Maria Hernàndez, delegat de Vida Consagrada del Bisbat de Sant Feliu.
Una salutació molt cordial a la Madre Montserrat del Pozo, superiora general de les 
Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret. Saludo també tot el Consell 
General i totes les Madres que avui sou aquí participant en aquesta Eucaristia.

També voldria saludar els familiars de la Madre Encarnació Colomina que avui ens 
acompanyen (una reneboda i els seus fills).

Voldria saludar i agrair la presència de al Sra. Dolors Montserrat, ministra de Sanitat, 
i que ens acompanya avui pel fet de ser mare d’uns alumnes.

Finalment, la meva salutació a tots els alumnes i les vostres respectives famílies que 
us heu animat a venir avui aquesta tarda. Som al voltant de 3.500 persones i les Ma-
dres ja m’han dit que les invitacions han estat insuficients. N’hauríeu volgut moltes 
més, però no ha estat possible. En tot cas, pot ser també una oportunitat perquè us 
animeu a participar en alguna de les celebracions que es faran més endavant.

Em plau molt poder-vos acompanyar a tots en aquesta celebració d’acció de gràcies a 
Déu per tots els dons que ens ha fet el Senyor en aquest any del centenari de la mort 
de la Madre Encarnació Colomina que avui clausurem. Ella conjuntament amb el Pare 
Manyanet, el vostre fundador, va participar activament en la fundació de les Missioneres 
Filles de la Sagrada Família de Natzaret. A ella la considereu la vostra cofundadora. 

A ells dos els han anat seguint un gran nombre de Madres que han estat les vostres 
professores i guies en el vostre procés educatiu i de creixement personal i familiar. 
Donem gràcies a Déu per tota l’entrega de les Madres i els Padres a cada un de vosal-
tres i a les vostres famílies.

Avui donem també les gràcies a Déu, perquè durant aquest any ens ha fet el regal de 
poder presentar a Roma la causa de canonització de la Madre Encarnació Colomina.

I per celebrar tot això, per donar-ne gràcies a Déu, ens hem aplegat avui en aquesta 
impressionant basílica de la Sagrada Família, que tanta relació té amb la vostra insti-
tució religiosa. No només amb el nom, sinó també pel fet que el Pare Josep Manyanet, 
el vostre fundador, va ser un dels grans promotors de la construcció d’aquest temple, 
destinat a perpetuar les virtuts i l’exemple de la família de Natzaret, i a ser la llar de 
les famílies de tot el món.
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Tant Sant Josep de Manyanet con la Madre Encarnació Colomina van ser molt sensi-
bles a les greus crisis que patien les famílies i la societat. Ells van intuir que el mitjà 
ideal per a transformar les famílies era l’educació de la joventut, proposant a la Sagra-
da Família de Natzaret com a model per a totes les famílies.

Precisament això és el que ha fet el Papa Francesc en moltes de les seves catequesis 
del darrer any i que ha recollit en la seva Exhortació Amoris Laetitia. El Papa compar-
teix el patiment dels vostres fundadors per la situació de la família.

Les Madres us conviden a cristianitzar les vostres llars, és a dir, a deixar entrar a Crist, 
a Josep i a Maria, en el si de les vostres famílies. Fer que la vida de Déu, que és de 
comunió, d’amor, de joia i de pau, entri en les vostres famílies. ¿No ho voldríeu això? 
Doncs aquest és el gran què pel qual els dos fundadors i els Padres i Madres que els 
han seguit, han donat la vida.

¿Què seria de vosaltres sense les Madres i sense les escoles de la Sagrada Família de 
Natzaret? ¿Ho heu pensat alguna vegada? Potser per als que sou més joves encara cal 
que passin uns anys per adonar-vos de tot el que les Madres, professors i professores 
de les escoles de la Sagrada Família de Natzaret han sembrat en vosaltres. Elles volen 
compartir tot el que tenen i us han volgut regalar el millor i més gran que us podrien 
regalar: la relació amb Jesucrist.

Sí, primer us han ensenyat qui era, què feia, què ens ha dit, como vivia,…. Us han 
parlat de la seva família, de Sant Josep i de Santa Maria. Mireu-los avui a banda i 
banda d’aquesta preciosa Basílica. A la meva esquerra veiem Sant Josep i a la meva 
dreta Santa Maria. Gaudí ho tenia molt clar, ell era un gran devot de la Sagrada Fa-
mília. Constantment confiava els seus anhels i les seves preocupacions a Sant Josep i 
a Santa Maria. I cada dia s’alimentava de la força de Jesús rebent-lo en l’Eucaristia. 
I vosaltres ¿també ho feu? ¿Us confieu a Santa Maria i a Sant Josep? ¿Rebeu a Jesús 
cada diumenge en l’Eucaristia?

Pero, las Madres no solo os han enseñado quién era, qué decía y qué hizo Jesús, sino 
que, más adelante y esto es lo más importante, os han invitado a establecer una rela-
ción de amistad con Él. No estamos solos. Él está con nosotros cada día hasta el fin 
del mundo.

Cuidad mucho la oración, la personal y la familiar. La Madre Encarnación Colomina 
era una mujer de oración profunda, de una relación de amistad y confianza total con 
Jesús. Las Madres viven esta profunda unidad con Jesús que nace de la oración y de 
los sacramentos de la Eucaristía y del perdón. Eso hace que las Madres puedan llevar 
a cabo una triple llamada de la cual nos quieren hacer partícipes:

1.- Ser misioneras. Vivir la vida como una misión. Ser contemplativas en la acción. 
Este espíritu misionero continúa vivo en las Madres, tal como se concreta en el hecho 
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de vuestra reciente llegada a Australia (2014) y a Indonesia (2015).

Ahora bien, ésta llamada a la misión no es exclusiva de las Madres. ¿Sabes que Dios 
ha pensado para ti una misión particular y única? ¿Ya le has pedido que te ayude a 
descubrir cuál es? Serán necesarios momentos de silencio, de plegaria, de escucha 
atenta a lo más profundo de tu persona, allí donde Dios nos habla. ¡Que nadie escoja 
por ti! Nuestra misión consiste en ser “para los otros”, en compartir lo que somos y lo 
que tenemos con los otros. ¿Dónde te llama Dios a vivir tu misión?

2.- Ser familia. Ser una familia para las familias, siguiendo el modelo de Jesús, 
María y José, la Sagrada Familia de Nazaret. Las Madres, siguiendo el testimonio 
de Jesús, María y José, la Sagrada Familia de Nazaret, quieren ser una familia para 
las familias. ¡Qué hermoso, Madres, que tengáis este lema! Pedimos a Dios que os 
conceda el don de ser una familia para las familias.

Niños y niñas, padres y madres, abuelos y abuelas, esta invitación no es solo para las 
Madres, sino que Jesús la hace extensiva a todos nosotros. Qué hermoso sería que 
cada una de nuestras familias fuese una familia para las otras familias, especialmente 
para los que han perdido el lazo con su familia, sea por el motivo que sea.

3.- Nazaret como estilo de vida. Nazaret es para las madres un modelo de vida. La 
vida de Jesús, María y José en Nazaret es una verdadera escuela para toda familia. Esta 
escuela de Nazaret nos enseña unas actitudes que las Madres nos quieren transmitir.

Avui precisament comencem el temps d’Advent, en el qual, precisament, ens prepa-
rem per a viure aquest misteri de la Sagrada Família que vosaltres aneu descobrint en 
el vostre camí per les escoles de les Missioneres de la Sagrada Família de Natzaret.

Jesús vol entrar en les nostres vides, Jesús vol ser part de la nostra família. Però, Ell no pot 
entrar en les nostres vides, en les nostres famílies, si nosaltres no li obrim les portes.

Aquest temps d’Advent feu vostra una pregària molt senzilla. Feu-la cada nit en fa-
mília abans d’anar a dormir: “Jesús, Maria i Josep, feu de la nostra casa el vostre 
Natzaret”. 

Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, 27 de novembre de 2016

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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Cartes dominicals

Arreglant l’ésser humà (6 de novembre de 2016)

Un científic que vivia preocupat amb els problemes del món estava decidit a trobar els mit-
jans per alleujar-los. Passava dies al seu laboratori buscant respostes per als seus dubtes.

Un dia, el seu fill de set anys va envair el seu santuari decidit a ajudar-lo a treballar. El 
científic, nerviós per la interrupció, li va demanar al nen que anés a jugar a una altra 
banda. Veient que era impossible fer-lo marxar, el pare va pensar què podia donar-li 
amb l’objectiu de distreure’l. De sobte, va trobar una revista, amb un mapa del món, 
justament el que necessitava.

Amb unes tisores va retallar el mapa en diversos trossos i, amb un rotllo de cinta, el va 
entregar al seu fill dient-li: “Com que t’agraden molt els trenca-closques, et vull donar 
el món tot esmicolat perquè l’enganxis sense ajuda de ningú”. Aleshores va calcular 
que l’infant necessitaria deu dies per compondre el mapa, però no fou així. Passades 
algunes hores, va sentir la veu del nen que el cridava amb calma.

“Pare, pare, ja l’he acabat. He aconseguit completar-lo!” Al principi, el pare no va 
creure el nen. Va pensar que era impossible que, a la seva edat, hagués aconseguit 
recompondre un mapa que mai havia vist abans. Desconfiat, el científic va alçar el cap 
de les seves anotacions amb la certesa que veuria el treball propi d’un nen.

Per a la seva sorpresa, el mapa estava complet. Tots els bocins havien estat col·locats 
en el seu lloc corresponent. Com havia estat possible? Com havia estat capaç el nen? 
Molt sorprès, el pare va preguntar al seu fill: “Fillet, tu no sabies com era el món, com 
ho has aconseguit?” “Pare –va respondre el nen-, jo no sabia com era el món però 
quan vas arrencar el mapa de la revista per retallar-lo, vaig veure que a l’altre costat 
hi havia la figura d’un home”.

“Per tant, vaig girar els retalls i vaig començar a recompondre l’home, que sí sabia 
com era. Quan vaig aconseguir arreglar l’home, vaig tornar a girar el full i vaig veure 
que havia arreglat el món”. 

Benvolguts germans, aquesta és la reflexió que avui volia compartir amb vosaltres. 
Només si som capaços de resoldre els problemes que afecten l’home podrem construir 
entre tots un món millor. Tinguem-ho ben present.

Bon diumenge i que Déu us beneeixi.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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Transparència amb els diners de l’Església (13 de novembre de 2016)

Amb el lema “Amb tu, som una gran família”, avui se celebra el Dia de l’Església 
diocesana, més coneguda entre nosaltres com la Jornada de Germanor. És l’únic dia 
de l’any que es fa una col·lecta per ajudar cada diòcesi i assegurar-li els recursos 
econòmics necessaris per portar a terme totes les seves activitats socials i religioses.

Qualsevol projecte pastoral té un pressupost econòmic. Té un cost la construcció d’un 
nou temple o la conservació dels temples ja existents, i aquest cost de manteniment 
no és petit quan es tracta d’edificis antics. Tenen un cost les sales de catequesi i els 
centres juvenils, com el tenen l’ajuda als necessitats i altres activitats de caire cultural, 
social o pastoral. L’Església no és rica ni ha de ser-ho. Tanmateix, ha d’atendre les 
necessitats pastorals pròpies de la seva missió.

Des de fa anys –segons m’han informat- la nostra diòcesi treballa per disposar d’una 
economia diocesana amb tres característiques: suficient, solidària i transparent.

Una economia suficient comporta que pugui disposar dels recursos necessaris per 
al compliment de la seva missió. L’ajut que arriba a la nostra diòcesi per la via de 
l’anomenada assignació tributària –per la via dels ciutadans que lliurement assignen 
a l’Església un petit percentatge de l’impost sobre la renda de les persones físiques- 
representa només un terç del pressupost diocesà. La resta ens ha de venir de les dona-
cions directes, sigui per les subscripcions, les col·lectes o altres mitjans. La col·lecta 
que es fa avui a tots els temples és un d’aquests mitjans.

Una economia solidària ha de ser també una altra característica de la nostra diòcesi. 
Això es fa realitat sobretot per mitjà del Fons Comú Diocesà, que és sostingut per les 
aportacions de les parròquies. Em plau dir que entre les 210 parròquies de la nostra 
diòcesi de Barcelona no arriben a mitja dotzena les que no fan l’aportació que tenen 
assignada segons una previsió raonable de les seves possibilitats econòmiques. El 
Fons Comú fa un repartiment equitatiu perquè funciona com una caixa de compen-
sació. D’aquesta manera, la parròquia que té més dóna més i la que té menys dóna 
menys i, si ho necessita, rep més. 

També ja fa anys que la nostra diòcesi treballa per tal de disposar d’una economia 
transparent. I aquesta qualitat és ara d’una especial actualitat. La Conferència Epis-
copal Espanyola ha aprovat un Pla de Transparència que actualitza i reforma els cri-
teris vigents fins ara i que permetrà també l’acompliment de les noves disposicions 
legals en aquest àmbit. L’Arquebisbat de Barcelona, en alguns aspectes, ja compleix 
aquests compromisos de transparència, com són realitzar una auditoria anual exter-
na i independent dels seus recursos financers i tenir un portal de transparència en la 
pàgina web, un pla comptable adaptat i software informàtic de tractament general de 
dades, entre altres. 
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Tot i això, no volem aturar-nos, sinó que, com en tants altres aspectes, hem de continu-
ar caminant. La Delegació Diocesana d’Economia ha aprofitat l’ocasió de la Jornada 
de Germanor d’aquest any per explicar a les parròquies i als equips que porten la seva 
economia aquest nous criteris de transparència, que –repeteixo- són un pas endavant i 
una millora dels criteris que s’estan aplicant aquests darrers anys.

Que Déu us beneeixi a tots!

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Continuem alimentant-nos de Déu i de la seva misericòrdia (20 de 
novembre de 2016)

Ara us explicaré un conte. Diu així: «Una nit, un home gran indi li va explicar al seu 
nét la història d’una batalla que té lloc a l’interior de cada persona. Li va dir: “Dins 
del cor de cadascun de nosaltres hi ha una dura lluita entre dos llops. Un és l’avarícia, 
la corrupció, l’egoisme, la ira. L’altre és tot bondat, amor, compassió i misericòrdia”. 
El nét es va quedar uns minuts pensant sobre el que li havia explicat l’avi, fins que 
finalment li va preguntar: “Digues-me, avi, quin dels dos llops guanyarà?” L’ancià 
indi, que ja havia viscut molt i era molt savi, va somriure amb fanfarroneria i li va dir 
al seu nét: “Guanyarà aquell al qual tu alimentis més”.» 

Quina història més bonica! Cada un de nosaltres és lliure de decidir, com explica el 
conte, quin llop vol que guanyi la batalla. L’elecció dels cristians és clara: apostem 
per la bondat, l’amor, la compassió i la misericòrdia. Déu ens regala l’aliment perquè 
sigui possible. Posem Jesucrist en el centre de la nostra vida i aleshores se’ns omplirà 
de sentit; l’angoixa i l’ansietat quedaran enrere, el llop maligne serà vençut. Crist 
crida incansable a la porta del nostre cor amb la seva Paraula, sempre present en els 
detalls més quotidians: “Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva 
i soparé amb ell, i ell amb mi.” (Ap 3,20) 

Durant tot aquest Any Jubilar, gràcies a la dedicació dels missioners de la misericòrdia 
̶ guiats per les paraules del papa Francesc ̶ hem après a alimentar el nostre cor de la 
misericòrdia divina. Aquest és el gran regal que el Senyor ens ha concedit: el nostre 
cor s’ha eixamplat, s’ha esponjat, ha rebut molt. Però ara també li toca repartir. És 
un do rebre, però també donar. No ens n’oblidem! Siguem misericordiosos amb els 
nostres germans, amb els nostres pares, amb els nostres veïns, amb aquells de qui dis-
crepem… i, per descomptat, amb els més desfavorits i dèbils. Ells haurien de seguir 
estant molt presents en la nostra pregària, en els nostres actes i en la vida de l’Església.

Encara que aquest 20 de novembre s’acabi l’Any Sant de la Misericòrdia, no desesti-
mem el seu valor, no el tanquem en el bagul de l’oblit. Seguim els consells de l’ancià 
indi del conte i alimentem-nos de Déu, de la seva bondat, del seu amor, de la seva 
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compassió, que rebem principalment a través dels sagraments, de la pregària i de la 
relació amb els nostres germans i amb tota la creació. Permetem-li a Jesús que entri en 
les nostres vides i inundi els nostres cors de la seva infinita misericòrdia.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

L’alegria de l’Advent (27 de novembre de 2016)

Benet XVI, en el temps que fou arquebisbe de Munic, va escriure unes reflexions 
sobre el temps previ al Nadal, el temps litúrgic de l’Advent que avui comencem. Com 
a bon teòleg, Joseph Ratzinger començava per l’explicació dels termes, i en concret 
sobre el sentit de la paraula Advent. Ho feia en un petit llibre, però molt substanciós, 
titulat La benedicció del Nadal. 

“Advent –deia– és una paraula llatina que traduïm per presència, per arribada. En el 
llenguatge del món antic Advent era un terme tècnic que servia per designar l’arribada 
d’un funcionari, en especial de reis o emperadors, a alguna zona de província. També 
podia designar la vinguda de la divinitat que surt del seu ocultament i manifesta podero-
sament la seva presència o la presència de la qual és celebrada solemnement en el culte.”

Els cristians van assumir aquesta paraula per expressar la seva relació especial amb 
Jesucrist. “Per ells –escrivia Joseph Ratzinger-, Crist és el rei que ha vingut a la pobra 
zona de província de la terra i que regala a la terra la festa de la seva vinguda. Amb la 
paraula Advent els cristians volien dir, en sentit molt general: Déu està present, ell no 
s’ha retirat del món. No ens ha deixat sols. Fins i tot quan no el veiem ni podem tocar-lo 
físicament com es toquen les coses, està present i ve a nosaltres de múltiples maneres.”

Un primer element d’Advent que explicava Ratzinger és el sofriment, el dolor físic o 
moral, la malaltia o la consciència de la nostra fragilitat moral. També en això el Senyor 
està present. “Aquesta certesa cristiana hauria d’ajudar-nos a mirar el món amb altres 
ulls i a aprendre a entendre les coses doloroses que ens passen com una visita, com una 
manera d’Ell de venir a nosaltres, com una manera de poder-se apropar a nosaltres”.

Un segon element fonamental de l’Advent és l’espera, que és alhora esperança. L’ho-
me és en la seva vida un ésser que espera. Mai la humanitat ha pogut deixar d’esperar 
temps millors. Els cristians esperem que el Senyor passi per la història sencera i que un 
dia recollirà totes les nostres llàgrimes i fatigues de manera que tot trobi explicació i 
consumació en el seu regne. Jesucrist no és pur futur, sinó que s’insereix en el present. 
Ell està ocultament present ara. Si ell existeix, no hi ha temps mancat o buit de sentit. 
Per tant, l’esperança cristiana no treu valor al temps sinó que significa, justament, que 
cada moment de la vida té valor, significa que podem acceptar el present i que hem 
d’omplir-lo, perquè tot el que hem assumit en el nostre interior té permanència.
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 Per acabar, aquest temps litúrgic no és solament el temps de la presència i de l’espera 
de l’Etern. Justament perquè és ambdues coses alhora, escrivia Ratzinger, és també i 
de manera especial un temps d’alegria, i d’una alegria interioritzada que el sofriment 
no pot eradicar. Aquest temps adventual conflueix en la alegria perquè Déu s’ha fet 
nen, un nen que ens anima a tenir confiança com els nens, a regalar i a rebre regals. 

Potser hauríem de celebrar l’Advent deixant que els signes d’aquest temps penetrin 
en la nostra ànima sense que els oferim resistència, acceptant plens de confiança la 
bondat d’aquest Infant que ve a nosaltres.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Comunicat de premsa

L’Arquebisbat de Barcelona tanca l’exercici 2015 amb un superàvit 
de 6 mil euros

BARCELONA, 8 de novembre de 2016.- Els recursos econòmics administrats 
per l’Arquebisbat de Barcelona van ser l’any 2015 de 16.437.984€ d’ingressos i 
16.431.978€ de despeses. En conseqüència, en el darrer exercici l’excedent fou 
positiu en 6.006€.

En comparar el 2015 respecte de l’any anterior, cal destacar els augments i/o magni-
tuds següents:

• Subvencions que han finançat una part de les despeses d’obres de Santa Maria de 
Mataró i d’una part de Sant Martí de Provençals.

• L’augment dels lloguers per l’esforç de fer fructificar el patrimoni immobiliari.

• En l’àmbit de l’extraordinari, les despeses són per les obres de millora a la par-
ròquia de Maria Reina i per diverses legalitzacions elèctriques de parròquies per 
adequar-les a les disposicions legals.

Els comptes de l’Arquebisbat de Barcelona segueixen la tònica dels darrers anys, amb 
unes xifres molt equilibrades entre ingressos i despeses. La prioritat econòmica de 
l’Arquebisbat sempre ha estat facilitar a la pràctica la missió evangèlica a tot l’àmbit 
de l’Església de Barcelona. En aquest sentit, s’ha ponderat el proveïment dels recursos 
necessaris per al sosteniment de les parròquies així com per a l’atenció de les perso-
nes i famílies necessitades. Durant el darrer any, els centres parroquials van atendre 
234.547 persones.
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L’acció de l’Església és possible gràcies als donatius, que en el 2015 van representar 
el 27% del pressupost de l’Arquebisbat de Barcelona. El proper diumenge, 13 de no-
vembre, les diòcesis catalanes celebren la Jornada de Germanor, que es celebra cada 
any el segon diumenge d’aquest mes. És una diada en què les diferents comunitats fan 
una col·lecta extraordinària per a cadascuna de les Esglésies locals diocesanes.

Oficina de Transparència

En sintonia amb la Conferència Episcopal Espanyola, la delegació diocesana d’Eco-
nomia està treballant en la implantació d’una Oficina de Transparència que vetllaria 
del control de l’activitat econòmica i per donar servei de consultoria jurídica i fiscal a 
les diferents institucions que depenen de l’Arquebisbat de Barcelona. Aquesta oficina 
impulsaria la missió que té encomanada la delegació diocesana d’Economia, que con-
sisteix en cercar recursos, equilibrar pressupostos, així com ajudar i rendir comptes 
sobre l’activitat econòmica diocesana.

En relació a les informacions aparegudes en alguns portals digitals

BARCELONA, 10 de novembre de 2016.- L’Arquebisbat de Barcelona, en referència 
a la informació apareguda al diari digital La Directa, vol fer diverses apreciacions:

• Prenem nota de la missa que es va dur a terme el dia 5 de novembre de 2016 a la 
parròquia de la Immaculada Concepció de L’Hospitalet de Llobregat, i així es trans-
metrà al seu rector.

• La missió de l’Església, en cap cas, ha de ser la de fer política, sinó la d’acompanyar 
a tots els fidels en la seva trobada amb Déu.

• Des de l’Arquebisbat de Barcelona, valorarem els fets i es prendran les accions 
pertinents.

Articles i declaracions 

“Amb tu, som una gran família

Article de Mons. J.A. Omella per al dossier “La nostra Església” sobre la Diada de 
Germanor.

Benvolguts germans i germanes: el proper diumenge 13 de novembre celebrem la Diada 
de Germanor. Com cada any per aquestes dates, l’Església, al nostre país, dedica un dia 
a fer una col·lecta extraordinària per a cadascuna de les Esglésies locals diocesanes.

Em plau expressar aquí el meu profund agraïment a l’esforç que s’està fent en aquest 
sentit a la nostra comunitat diocesana de Barcelona. Cadascuna de les deu diòcesis 
catalanes, i també les altres diòcesis espanyoles, informen aquests dies dels ingressos 
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i de les despeses de 2015, coincidint amb l’Any Sant de la Misericòrdia.

Es pot ser misericordiós des de molts camins i vocacions. Voldria posar en valor els 
col·lectius de voluntaris, tan nombrosos a Catalunya, que recolzen institucions que prac-
tiquen les obres de misericòrdia amb els qui són a prop i amb els qui són lluny. Penso 
ara, sobretot per raó de les meves responsabilitats, en institucions com Càritas i Mans 
Unides, i també penso en les moltes obres de caràcter civil i religiós que no “passen de 
llarg”, sinó que es comprometen per tal d’alleugerir els sofriments de les persones.

Enguany, el lema de la Diada de Germanor és “Amb tu, som una gran família”. Es vol 
conscienciar tots els fidels de la necessitat d’ajudar l’Església perquè serveixi millor 
i més adequadament en tots els camps en què treballa a favor de la societat (Càritas, 
servis d’acollida, formació i catequesi, seminaris, conservació i construcció de tem-
ples, colònies d’estiu, pastoral familiar, pastoral de la salut, atenció pastoral en els 
centres penitenciaris, mitjans de comunicació social, moviments laïcals, atenció a la 
gent gran, missions i ajuda al Tercer Món, i altres. Hem de ser conscients que l’Esglé-
sia necessita la nostra ajuda i el nostre suport econòmic. 

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Prólogo para el libro “Puerta Santa” del Dr. Joan Martínez Porcell 
(Editorial Claret. Barcelona, 2016).

El sacerdocio católico es un misterio de amor y de elección gratuitas. ¡Qué misterio 
es la llamada de Dios!

¿Por qué nos ha llamado a nosotros? ¿Por qué hemos nacido nosotros y otros no? ¿Por 
qué a nosotros nos ha regalado el don precioso del bautismo y de la fe? ¿Por qué nos 
ha invitado a seguirle en las diferentes formas de vida consagrada y ministerial? Ante 
estas preguntas no tenemos otra respuesta que la del libro del Deuteronomio: “No por-
que fuerais un pueblo más numeroso que los demás, sino porque os ama” (Dt 7, 7-8).

Todos fuimos elegidos por puro amor gratuito de Dios. Y Jesús nos lo confirma en el 
Evangelio de San Marcos cuando dice que “llamó a los que quiso” (Mc 3,13). Tanto 
la Virgen como San José, tanto vosotros –lectores de este libro- como cualquiera de 
los sacerdotes de nuestra diócesis, hemos sido elegidos por amor gratuito y no por 
nuestros méritos.

Os invito a mirar al Señor con los ojos de la fe y a decirle: “Gracias, Señor. Gracias 
por la avalancha de tu amor en nosotros y en toda la humanidad. Gracias por llamar 
a vivir la aventura de la fe, la aventura del amor sin límites, la aventura de la caridad 
del amor divino”.
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Los sacerdotes hemos sido llamados y elegidos por el Señor para una misión muy 
concreta: ser portadores de paz, mensajeros de la Palabra, ministros de la Eucaristía, 
servidores de la comunidad. Hemos sido elegidos para actuar i persona Christi y ser 
reflejo del amor misericordioso del Padre. Y todo ello en fraternidad con nuestros 
hermanos en el presbiterio y en comunión con nuestro obispo diocesano y con el Papa.

De modo especial, la Iglesia da gracias a Dios por sus sacerdotes en este año jubilar de 
la Misericordia, porque ellos han sido elegidos para anunciar las maravillas de Dios y 
su Misericordia al mundo entero. Han sido elegidos para apacentar el pueblo de Dios, 
para llevar la ternura, el perdón de Dios y el Evangelio de la esperanza, a todos aque-
llos que viven en tinieblas y en sombras de la muerte.

En la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y Jornada de santificación Sacerdo-
tal, el papa Francisco presidió la celebración de la Santa Misa en la plaza de sn Pedro 
con motivo del Jubileo de los Sacerdotes. En su homilía el Santo Padre recordó que 
“esta Solemnidad nos invita a llegar al corazón”, es decir, a la interioridad, a las raíces 
más sólidas de la vida, al núcleo de los afectos, en una palabra, al centro de la perso-
na. De ahí su invitación a fijar la mirada en dos corazones: el del Buen Pastor y el de 
nuestro corazón de pastores.

Al prologar este libro os invito, queridos lectores, a dar gracias a Dios por la misión 
que la Iglesia confía a los sacerdotes. Una misión que les sobrepasa y trasciende. Sí, 
los sacerdotes somos conscientes de que llevamos este encargo, esta responsabilidad, 
en vasijas de barro, alfarería muy frágil, que puede agrietarse fácilmente por su po-
breza, ignorancia, tibieza e infidelidad. Pero no nos desanimamos porque contamos 
con la fuerza y la potencia del Espíritu Santo, que recibimos un día por la imposición 
de manos del obispo. Todo sacerdote debe cuidar el fuego del Espíritu que recibió 
como don, procurar que no se apague y avivarlo siempre. El mundo, aunque hay quien 
lo ignora y lo niega, está sediento de este inmenso fuego de amor vivo. Este fuego 
se extingue cuando nos apropiamos del don recibido creyendo que todo depende de 
nosotros; cuando creemos que la santidad es exclusivamente obra nuestra; cuando 
creemos que la misión que nos es encomendada se centra en nuestra sabiduría e inteli-
gencia, en nuestros métodos y planes de actuación; cuando olvidamos ponernos, con 
humildad y docilidad a la escucha diaria de Dios que nos habla a través de su Palabra 
y en el silencio del corazón en la oración, por medio de los hermanos en la fraternidad 
presbiteral y por medio de todas las mediaciones que Dios pone en nuestro camino, 
especialmente la de los más pobres de este mundo.

San Pablo recomienda a sus sacerdotes avivar el fuego recibido por la imposición 
de las manos, porque el fervor de los primeros días pasa pronto y viene el cansancio 
de la vida rutinaria y monótona de la incomprensión de la gente, de los fracasos 
pastorales, de las decepciones en la vida fraterna, de la dureza del trato –a veces 
incluso de los superiores-.
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¿Cómo avivar el fuego del Espíritu que nos eligió para esta misión y que nos inundó 
con su fuerza?

No me cansaré de repetirlo. Los medios son de sobra conocidos, pero nos puede pasar 
como a Naamán, el Sirio, que despreció el río Jordán como instrumento que Dios 
ponía para que se curara de la lepra. Le parecía que este río era poco caudaloso, poco 
conocido y valorado en el mundo. Decía que en su país, en Síria, había ríos mejores. 
Los medios que pone la Iglesia en nuestras manos para avivar el fuego del Espíritu son 
bien sencillos y no debemos despreciarlos.

La oración personal y comunitaria deben practicarse a diario y nunca debe faltar la oración 
de intercesión con nombres, caras y apellidos, para las personas y tareas que se nos han 
encomendado; el rezo del Oficio Divino, realizado con verdadera unción, oración hecha 
en nombre propio y en nombre del pueblo y por el pueblo que se nos ha confiado; la Euca-
ristía celebrada diariamente porque es “la fuente y la cumbre de la vida cristiana” (SC 10).

La fraternidad presbiteral, hecha de detalles y de entrega hasta el sacrificio, es un medio 
excelente para avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. El sacerdote 
está llamado a cuidar la relación amistosa, servicial y colaboradora con todos sus her-
manos en el presbiterio. Asimismo, debe prestar servicio humilde y total a la comuni-
dad concreta y real que le es confida y, especialmente, debe estar al servicio de los más 
pobres. Los sacerdotes son servidores como Jesús, que lavó los pies a los apóstoles.

Aunque sean tiempos fríos, Dios sigue siendo fuego.

Si vivimos en esta tensión espiritual, la formidable hoguera del fuego ardiente del Es-
píritu –que toma forma en nuestro sacerdocio- transformará nuestras vidas y dará luz, 
calor y aliento a cuantos se acerquen a nosotros. El sacerdote debe agradecer siempre 
este magnífico don recibido gratuitamente, estar siempre alegre en el Señor y ser testi-
go incombustible de esperanza. No debemos olvidar que, como nos recuerda el Papa, 
“un santo triste es un triste santo”. ¡Cuánto más un sacerdote que actúa siempre en la 
persona de Cristo! Al Maestro se acercaban los pobres, los enfermos y los niños: estos 
nunca se acercan a una persona triste.

Necesitamos buenos pastores que guíen a su pueblo, que celebren la Eucaristía, ya que 
por medio de ella “se edifica y crece sin parar la Iglesia de Dios” (LG 26); pastores 
que anuncien y otorguen el perdón de Dios a través del testimonio de su vida y del sa-
cramento de la confesión; pastores que hagan crecer el pueblo cristiano en fraternidad 
y solidaridad, ayudando siempre y sosteniendo vivamente la esperanza, por encima de 
todas las dificultades y tribulaciones, más allá del éxito o del fracaso, porque el Señor 
Jesucristo, vencedor de la muerte, siempre anda con nosotros.

Danos, Señor, buenos y santos sacerdotes. Que te amen a Ti, que amen a la gente con la 
que conviven y se relacionan; que se entreguen a tiempo y a destiempo a anunciar tu Mi-
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sericordia en medio de nuestro mundo; que sean servidores humildes y valientes del Evan-
gelio; que estén cerca de os más pobres y necesitados; que compartan su vida con ellos.

El libro que ahora tienes en tus manos es el relato de algunas pocas, pero intensas, vi-
vencias de un mossèn (título que reciben los sacerdotes en Cataluña) desde su primer 
destino pastoral en tierras extremeñas, hasta la actualidad como párroco de la Basílica 
jubilar de Nuestra Señora de la Merced en Barcelona. Mossèn Joan, a través del relato 
de sus vivencias, va hilvanando y mostrado el día a día de la Misericordia de Dios en 
su vida y en la vida del pueblo encomendado a su cuidado.

Fue precisamente esta entrañable Basílica, muy querida por los barceloneses, el pri-
mer lugar que visíté al día siguiente de mi toma de posesión como nuevo arzobispo 
de Barcelona, para encomendar a la Mercè (patrona de la archidiócesis y ciudad de 
Barcelona) el inicio de mi ministerio episcopales tierras catalanas. Ante aquel primer 
auditorio, intenté glosar el paralelismo que había entre la ciudad de Barcelona y mi 
tierra natal, Cretas, en la provincia de Teruel. Al entrar en mi pueblo se encuentra la 
ermita de la Virgen de la Misericordia y aquí, al entrar en Barcelona, te encuentras 
con la Basílica de la Mercè. También recordé que los presos en la Rioja invocan a la 
Virgen con una letra que dice:

Virgen de la Merced,
Virgen de la Misericordia,
rompe las cadenas
y danos la libertad.

Volvía a la Basílica jubilar de la Mercè para cruzar la Puerta Santa con los más pobres 
de nuestra diócesis en el Jubileo de los que no tienen voz en nuestro mundo. Aquella 
tarde todos entramos en la Basílica como después de un largo viaje. Un viaje con mo-
mentos de dolor, de sufrimiento, de falta de amor, pero también de muchas alegrías.

Cuando vi la imagen de la Virgen de la Mercè recordé las palabras de San Anselmo: 
“Mira la estrella, invoca a María”. Este libro que tenéis en las manos está marrado en 
primera persona. Mossèn Joan – su autor y buen amigo- cuenta en él algunas vivencias 
pastorales que le dan pie a exponer con intensidad el misterio de la Misericordia de 
Dios con un relato claro y nítido. Habla el corazón de un sacerdote que descubre la 
misericordia en el ejercicio diario de su ministerio.

Filósofo y profesor, nos enseña cómo Dios se cuela en nuestras vidas y las lleva allá 
donde tiene pensado. Sabe –como buen maestro- acercarnos al rostro del Padre, con 
l alegría de quien vive la fe con libertad interior, con el tono ameno de quien sabe 
poner un punto de sentido del humor a la dureza de la vida. Es un libro que espolea la 
curiosidad del lector para que siga el relato hasta el final. Me han dicho que quien le 
conoce de cerca sabrá reconocer en sus páginas la persona que es, un hombre que dejó 
que la Misericordia de Dios le ganase la partida.
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Como él mismo escribe, “aquellos pensamientos me cambiaron la vida y el modo 
de proceder como sacerdote. En adelante –en más de una ocasión- el choque interior 
entre el Dios grande, pero muy mío, y el Dios excesivo y sorprendente –aunque más 
allá de mi mismo- marcarían un paulatino acercamiento al Dios de la Misericordia”.

Cuando visito las residencias de ancianos me impresiona ver que muchos de ellos van 
con el tacataca, con la cachava, con el bastón o con el carrito, pero descubro con ad-
miración que ellos mismos se ayudan y se entreayudan unos a otros. Esto es también 
vivir la misericordia. Por lo tanto, todos podemos ser misericordiosos. No lo dude-
mos. Escuchémonos los unos a los otros y ensanchemos el corazón, sólo entonces 
podremos introducir en el mundo un poco más de humanidad y de amor.

Todos hemos cruzado la Puerta Santa. Unos cojeando, otros con carrito, otros un 
poquito mejor, pero todos hemos entrado en la casa de la Misericordia. Sembremos la 
Misericordia y hagamos un mundo más humano desde nuestra pobreza y pequeñez. Al 
lado de cada cruz siempre está la Madre de Jesús. Con su manto, ella enjuga nuestras 
lágrimas. Con s mano nos ayuda a levantarnos y nos acompaña en el camino de la 
esperanza.

Deseo que la lectura de este libro sirva para no olvidar nunca la Misericordia que 
Dios, nuestro Padre, siente por todos y cada uno de nosotros.

Que la lectura de este libro nos ayude a contemplar cómo Dios actúa en el corazón de 
los hombres y a dar gracias por tantas y tantas personas que se interesan por el sufri-
miento ajeno y no pasan de largo.

† Juan José Omella Omella
Arzobispo de Barcelona
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Vicariat General
Carta invitant a la cerimònia de la imposició del 
pal·li a l’Arquebisbe Metropolità de Barcelona.

Benvolguts germans i germanes de les diòcesis de Barcelona, de Sant Feliu de Llo-
bregat i de Terrassa,

Si Déu ho vol, a les 11:30 del matí del dissabte, dia 3 del proper mes de desembre i a 
la Catedral Metropolitana de Barcelona, li serà imposat el pal·li a Mons. Joan Josep 
Omella per a l’exercici del seu ministeri d’Arquebisbe Metropolità. Serà en el marc 
de la celebració de l’Eucaristia que serà presidida pel Nunci de S.S el Papa Francesc, 
Mons. Renzo Fratini, i concelebrada pels altres bisbes de les diòcesis de Barcelona, 
Terrassa i Sant Feliu de Llobregat, diòcesis que conformen la Província Eclesiàstica de 
Barcelona, juntament amb els preveres i diaques i participada per tot el Poble de Déu.

Per tal de poder compartir aquest esdeveniment, em plau convidar-vos a aquesta cele-
bració, que és d’acció de gràcies i, al mateix temps, expressió de la comunió i treball 
pastoral compartit entre les tres diòcesis. Serà un goig comptar amb la vostra presèn-
cia, celebrant i pregant junts.

Tal com s’ha explicat i segurament sabeu, el pal·li és un ornament que porten els ar-
quebisbes metropolitans a les espatlles i al coll, és de tela blanca amb creus de seda 
negra. Segons la seva forma ve a ser una mena de cinyell o escapulari, com si fos un 
anyell a les espatlles del Bon Pastor. Així cal que ho sigui l’arquebisbe per als seus 
feligresos i àdhuc per als bisbes sufraganis de la seva província.

El papa Francesc ha disposat que el pal·li pugui ser imposat a les pròpies esglésies 
locals, un signe de més sinodalitat i participació. 

Esperant trobar-nos el proper dia 3 de desembre a la Catedral de Barcelona, rebeu el 
meu afecte fraternal en Crist,

Barcelona, 15 de novembre de 2016

† Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar i vicari general de Barcelona
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Secretaria General
Nomenaments parroquials

01.11.16 - Rvd. P. Joan Marqués Calafat, SDB, vicari de la parròquia del Sagrat Cor 
de Jesús del Tibidabo (Basílica), de Barcelona.

Nomenaments no parroquials 
03.11.16 – Rvd. Sr. Antoni Casas Miguel, membre de patronat de la Fundació Sant 
Josep Oriol, de Barcelona, per quatre anys.

03.11.16 – Rvd. Sr. Josep M. Jubany Casanovas, membre de patronat de la Fundació 
Sant Josep Oriol, de Barcelona, per quatre anys.

05.11.16 – Sr. Luis Mª Campdepadrós García, membre del Consell Pastoral Diocesà, 
en representació de l’Arxiprestat Horta, fins al mes de maig de 2019.

25.11.16 – Aprovació prèvia a la candidatura que ens ha estat presentada perquè la 
Sra. Marta Ventura Arasanz ocupi el càrrec de Presidenta de la Junta directiva de 
l’HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES, d’acord amb els senyors 
bisbes de les diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa.

30.11.16 – Fundació privada Institució Cultural del CIC, es dóna el vistiplau al nome-
nament de nous patrons de l’esmentada fundació als:

Sr. Josep Maria Mominó i de la Iglesia
Sra. Esther Pujol i Arderiu
Sr. Lluís Torner i Sabata

Cartes
Barcelona, 14 de novembre de 2016

A tots els preveres i diaques de l’arxidiòcesi

Benvolguts, Déu vos guard.

Per indicació del Sr. Arquebisbe de Barcelona Joan Josep Omella, del Sr. Bisbe Au-
xiliar Sebastià Taltavull i de la resta de membres del Consell Episcopal, em plau in-
formar-vos sobre els recessos d’Advent per als preveres i diaques de les sis zones 
pastorals de l’arxidiòcesi.
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Les dates dels esmentats recessos són les següents:

1. Dissabte 26 de novembre de 2016: Zona Pastoral 4, a la Casa d’Espiritualitat de 
les Missioneres Germanes de Betània (carrer Bonavista, 37, Cornellà de Llobregat) – 
predicarà el recés el Rvd. P. Francesc Riu, SDB.

2. Dimecres 30 de novembre de 2016: Zones pastorals 1, 2 i 3, a la Casa d’Exercicis 
de Sant Ignasi (Sarrià) (carrer Carrasco i Formiguera, 31, Barcelona) – predicarà el 
recés Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe Auxiliar de Barcelona.

3. Dijous 1 de desembre de 2016: Zones pastorals 5 i 6, a la Casa d’Espiritualitat 
Maria Immaculada (carrer Edith Llauradó, 11, Tiana) – predicarà el recés Mons. Joan 
Josep Omella, Arquebisbe de Barcelona.

Per a aquells preveres o diaques que no teniu destinació pastoral en cap de les sis zo-
nes, podeu igualment participar en un o altre d’aquests recessos. En aquest cas, caldrà 
que ho comuniqueu a la Secretaria General d’aquest Arquebisbat (mail: secgral@
arqbcn.cat – telèfon: 93 270 10 12).

Properament, a través dels vicaris episcopals de les zones pastorals respectives, rebreu 
l’horari i les indicacions oportunes per tal que us hi pugueu inscriure.

Amb la meva salutació cordial, 

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 29 de novembre de 2016

Als preveres de l’Arquebisbat de Barcelona

Assumpte: Exercicis Espirituals per als preveres: del dilluns 16 al divendres 20 de 
gener de 2017

Benvolguts, Déu vos guard.

Tal com indica el Sr. Arquebisbe en la seva carta, el P. Antonio (Timo) Guillén Paredes, 
SJ dirigirà la tanda d’exercicis espirituals adreçats a tots els preveres de l’Arxidiòcesi.

Concretem-ne ara ja els detalls, a fi que, fins al 12 de gener els preveres interessats 
a assistir-hi puguin comunicar-ho a la Secretaria General de l’Arquebisbat (tel. 93-
2701248 - fax 93-2701303 - nvelasco@arqbcn.cat).

Els exercicis començaran el dilluns, 16 de gener, a dos quarts d’onze del matí, fins 
al divendres 20 de gener de 2017, després de dinar. Cal portar l’alba, estola blanca 
i el llibre de la Litúrgia de les Hores.
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El lloc: Casa d’espiritualitat de la Immaculada, c. Edith Llauradó 22, 08391 TIANA, 
tel. 93-3954111. Es disposa d’habitacions individuals.

El preu serà, aproximadament, de 48-50 € per persona/dia (pensió completa).

Amb la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev. 
Secretari general i Canceller

In pace Christi 
Molt Iltre. Mn. Joan Nonell Brunés

Aquest prevere de l’Arquebisbat de Barcelona morí a l’edat de 91 anys a El Masnou 
el dia 2 de novembre de 2016 en la pau de Crist. Com deia l’esquela publicada a la 
premsa del dia 4 de novembre, “el Sr. Arquebisbe i el Sr. Bisbe auxiliar, el Sr. Carde-
nal Arquebisbe emèrit, els preveres i els diaques ho fan saber als fidels de l’Església 
perquè l’encomanin a la misericòrdia del Senyor”.

Mn. Joan Nonell Brunés nasqué a Barcelona el 19 de juny de 1925. Va fer els 
estudis al nostre Seminari Conciliar i va ser ordenat prevere el 22 de setembre 
de 1962 a la parròquia de Sant Joan d’Horta (Barcelona). El dia 28 de maig de 
1963 fou nomenat vicari de la parròquia del Bon Pastor. El 10 de maig de 1974 
fou nomenat adjunt per a la Comptabilitat i l’Arxiu del Tribunal Eclesiàstic i el 
19 d’octubre de 1983 passà a treballar a l’Arxiu Diocesà, com a col·laborador del 
Dr. Josep M. Martí Bonet, director d’aquest Arxiu, amb una especial responsabi-
litat en els serveis de reprografia i edicions.

Un càrrec que Mn. Joan Nonell va realitzar amb una gran dedicació fou el d’ad-
ministrador del Seminari Menor, que aleshores estava a La Conreria, en el muni-
cipi de Tiana. Mn. Nonell era sobretot un talent de tipus pràctic i tenia una gran 
capacitat de resoldre tota mena de problemes pràctics i fins era molt hàbil en fer 
reparacions casolanes, sempre necessàries en una gran casa, com era aleshores 
el Seminari Menor. En aquest sentit, en fou un administrador ben eficaç i molt 
recordat pels seminaristes d’aquells anys.

El seu càrrec al Seminari Menor de la Conreria el va posar en contacte amb la propera 
Cartoixa de Santa Maria de Montalegre i en va esdevenir un gran amic i conseller. 
També va assessorar la comunitat de monjos en la solució de nombrosos problemes 
de caire administratiu i pràctic, fins al punt que els companys sacerdots de Mn. Nonell 
li deien amb bonhomia que havia esdevingut un “monjo cartoixà exclaustrat”. Mn. 
Nonell fou durant la resta de la seva vida un gran amic de la Cartoixa, i podríem dir 
que aquesta es va convertir en la seva llar espiritual. Per això, coneguda la notícia del 
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seu traspàs, la comunitat va oferir l’eucaristia i diverses pregàries per l’etern descans 
del que fou un bon amic seu. 

 Els darrers anys va estar vinculat a la Fundació Santa Clara i residia en una llar 
per a ancians a El Masnou. Les exèquies pel seu etern descans es varen celebrar el 
divendres 4 de novembre de 2016, a les 11.15 hores, al Tanatori de Mataró (carrer 
d’Aristòtil, 37).
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Consell Pastoral Diocesà
Crònica de la segona reunió del trienni 2016-

2019, 05 de noviembre de 2016.
El Consell Pastoral Diocesà (CPD) celebra la seva segona reunió el dissabte 5 de no-
vembre de 2016, de les 10.30 fins a les 13.30 hores, a la Sala Sant Jordi del Seminari 
Conciliar de Barcelona. Presideix el Sr. Arquebisbe, Mons. Joan Josep Omella; amb 
el Sr. Bisbe Auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, la Secretària del CPD, Sra. Assumpta 
Ferrer, i la resta dels membres del Secretariat del CPD, Dr. Andreu Ibarz, Sra. Beatriz 
Gómez i Sr. Jaume Argemí.

1. Pregària

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia.

2. Salutació del Sr. Arquebisbe

Agraeix la presència dels consellers i dels missioners de la misericòrdia, Mn. S. Pié, 
Mn. Xavier Morlans i el P. F. Riu, SDB. Explica que el treball central de la reunió serà 
preparar l’elaboració del futur Pla Pastoral Diocesà i que desitja que continuï l’esperit 
de misericòrdia i que sigui el paraigües que englobi tota la nostra acció diocesana.

3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la primera reunió del 21 de maig de 2016 

Els consellers aproven per assentiment, unànimement, l’acta de la reunió del 21 de 
maig de 2016.

4. Reflexió sobre “La preparació del Pla Pastoral Diocesà” – Ponència del P. Jo-
sep M. Rambla, SJ – 18 d’octubre de 2016

El Sr. Bisbe Auxiliar introdueix el treball principal de la reunió, inspirat en el que 
ens demana el papa Francesc: ser una “Església en sortida” des de la misericòrdia. 
Viure un any de conversió personal i comunitària, a la llum de l’Evangelii gaudium, 
en ordre també a la preparació del Pla Pastoral Diocesà. Recorda la Ponència del P. 
Josep M. Rambla, SJ, a la reunió del CE, CP i CPD del 18 d’octubre de 2016. Hem de 
preguntar-nos: Com visc jo el meu servei pastoral. Fa referència a la cloenda de l’Any 
Jubilar (13 de novembre) i a l’ acte del 19 de novembre a Santa Maria del Mar, en el 
que es presentaran uns testimonis sobre l’actualitat de les obres de misericòrdia, avui 
i aquí, es proclamarà la Paraula de Déu i es farà un temps de pregària. Es publicarà un 
manifest i s’estrenarà l’Himne a la misericòrdia (Lletra de la Sagrada Escriptura i de 
l’Evangelii gaudium i música de Bernat Vivancos, composada per a aquesta ocasió).
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Partint de la ponència del P. Rambla (publicada íntegrament en el BAB del mes d’oc-
tubre, que també fou enviada a tots els membres del CPD), el Dr. Andreu Ibarz, mem-
bre del Secretariat del CPD, va exposar els següents objectius com a proposta de pla 
de treball per a les reunions del CPD.

a) Afavorir l’experiència personal i col·lectiva d’un temps de reflexió, comunicació i 
discerniment sobre cada una de les parts de la ponència del P. Rambla:

· Introducció: On som?
· Escoltar què diu l’Esperit.
· Les disposicions per a renovar l’impuls missioner.
· Conclusió.

b) Generar alguns suggeriments per desplegar processos similars a les parròquies, 
comunitats, etc.

c) Recollir en forma de preguntes i continguts aquells aspectes que suposen elements 
bàsics per a l’elaboració del Pla Pastoral Diocesà.

Diu el Dr. Ibarz diu que en la present reunió només es tractarà la introducció de la 
ponència del P. Rambla, SJ: On som? (pags. 2 i 3 del document que s’adjuntava a la 
carpeta de documentació per a la reunió). Es van formar cinc grups i a cada grup hi 
havia un moderador i un secretari que va exposar en la sessió plenària les idees fona-
mentals exposades a cada grup.

El Sr. Bisbe auxiliar exposa aquestes quatre preguntes per al treball de grups: a), b), c) 
i d) (Nota, per raó de claredat, en aquesta crònica, després de cada pregunta, es 
posen algunes de les respostes i propostes fetes pels diversos grups i exposades en 
la plenària pel secretari de cada grup):

a) Quina és l’experiència de “canvi d’època” en la nostra comunitat? I la meva? Com 
es viu? És un fenomen únicament “extern” o també “intern”? Quines interpel·lacions 
i quines oportunitats percebem?

· Respostes i propostes: 

Cada generació ha pogut tenir la sensació de “canvi d’època”. La joventut “passa” 
dels temes religiosos, els ignora. Hem d’intentar animar la gent i, malgrat tot, hem 
de ser optimistes: tots som “petits ramats”. Fins i tot quan hi havia multituds hi havia 
“petits ramats”: grups d’oració, de matrimonis, de caritat… que encara hi són. És 
fonamental un canvi d’actituds en els cristians: humilitat, misericòrdia, positivitat, 
alegria, no jutjar mai, no donar un missatge negatiu; cal una mirada esperançada, 
individual i comunitàriament; hem de viure la realitat en clau d’oportunitat. Hem de 
seguir l’exemple del papa Francesc: no viure replegats i tancats, amb la sensació que 
no hi ha relleu… Hem de mirar de donar experiències de la trobada amb Déu. No 
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caure en la rutina del “sempre s’ha fet així”. Cal trobar nous llenguatges i nous espais.

b) Què està suposant ser “petit ramat”? Quines reaccions genera? Quines oportuni-
tats? Contrastem aquesta experiència amb l’Evangeli? En aquesta situació, ¿serveix 
qualsevol estratègia?

· Respostes i propostes: 

De fet, hi ha un gran ramat, el problema és que està dispers. Hem de fer conèixer Je-
sucrist al ramat dispers. No hi ha una crisi de religiositat, sinó que hi ha una crisi de 
les institucions. Trobar maneres d’animar i donar esperança. No hem de caure en el 
desànim. Falta sentit de comunitat i cal una crida a la fortificació del sentit de comuni-
tat. Potenciar l’acompanyament i la relació de “tu a tu”. Encara que siguem pocs, hem 
de fer celebracions viscudes.

c) Finalment, com s’ha viscut el sentit de preparar-nos per a elaborar un Pla Pastoral 
Diocesà? Quins aspectes s’haurien de mantenir i quins revisar?

· Respostes i propostes: 

Es demana una conversió personal, que s’ha de fer extensiva a tota la diòcesi; i no és fàcil. 
Cal que ens fem nostre el document Evangelii gaudium: actuar amb els altres, no tant per 
als altres. Hi el perill que el Pla Pastoral es quedi en paper mullat. Si venim d’una conversió 
interior, mirarem d’aplicar aquesta consigna: “fes el que puguis, amb el que tinguis, siguis 
on siguis”. Per a una pastoral eficaç són imprescindibles l’alegria i l’optimisme.

d) Algun suggeriment més?

· Respostes i propostes: 

L’acollida és bàsica i no s’ha d’anar amb prejudicis: acollida dels cristians llatino-
americans. Cal donar responsabilitats als joves, als sacerdots joves. Hem de treba-
llar amb l’esperança que ens dóna el Déu-Amor. Les parròquies haurien d’estar més 
obertes a les accions i espais dels barris. Cal saber fer i saber-ho comunicar. Seria bo 
crear espais de silenci a les parròquies, amb uns horaris molt oberts. Que hi hagi laics 
i laiques que superin el “no hi ha res a fer”. Davant dels problemes, més que un motiu 
de queixa, cal veure-hi una oportunitat. 

· Paraules del Sr. Arquebisbe

Al final de la posada en comú del treball dels grups, el Sr. Arquebisbe va valorar molt 
la visió positiva i esperançada de veure l’actual “canvi d’època” com una oportunitat. 

5. Consulta als membres del CPD sobre el culte i l’acció pastoral que s’escau a la 
Basílica de la Sagrada Família. Diàleg obert



[52] novembre - BAB 156 (2016)732

El Sr. Arquebisbe explica les reformes fetes al presbiteri i a la nau central de la basí-
lica per a la que es preparen els bancs i ja s’ha iniciat la instal·lació de la calefacció. 
I pregunta als consellers com veuen la possibilitat d’establir un culte regular (cada 
diumenge) a la Basílica.

Els consellers, en diverses intervencions, es mostren favorables a la proposta. Es de-
mana equilibrar les visites i el culte i potenciar la dimensió espiritual com a santuari; 
celebrar-hi una missa en diverses llengües cada diumenge; celebrar-hi altres sagra-
ments; no reduir la Basílica a “monument artístic”; potenciar l’acollida pastoral, so-
bretot la pastoral familiar; que els guies expliquin el sentit catequètic i espiritual de la 
basílica, no quedant-se en els aspectes tècnics i culturals, etc.

El Sr. Arquebisbe agraeix les aportacions, que es tindran en compte en endavant.

6. Calendari diocesà 2016-2017, “Un gest de comunió per a treballar coordinats 
amb esperit sinodal al servei de tots”

Fou presentat pel Sr. Bisbe Auxiliar que explicà el sentit pastoral d’aquesta iniciativa: 
treballar coordinats i amb esperit sinodal i de servei a tots. El calendari s’anirà actu-
alitzant a la pàgina web de l’arquebisbat. (El text íntegre de la seva carta-presentació 
i el calendari es varen publicar al BAB del passat mes d’octubre). Mons. Taltavull 
demana que portem el calendari a la nostra pregària: veure què es fa avui i pregar pels 
seus fruits… I recorda unes paraules del Papa Francesc, també citades a la seva carta 
de presentació del calendari. “Somio una opció missionera capaç de transformar-ho 
tot, per tal que els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota estructura eclesial 
es converteixi en una via adequada per a l’evangelització del món actual més que per 
a l’autopreservació” (EG 27). 

7. Calendari de reunions del CPD

Seran el dissabte 28 de gener de 2017 i el dissabte 27 de maig de 2017.

8. Informacions diocesanes

Es va informar, entre altres temes, de les següents reunions i trobades a l’arxidiòcesi:

• Diumenge 06/11/16, 17 h.: Eucaristia amb motiu del sisè aniversari de la Dedicació 
de la Basílica de la Sagrada Família.

• Dimecres 09/11/16, 10:30 h. a 13:30 h.: primera reunió d’Arxiprestos, a la Sala Beat 
Pere Tarrés del Seminari Conciliar.

• Diumenge 13/11/16, 19 h.: Eucaristia amb motiu de la Clausura Diocesana de l’Any 
Jubilar de la Misericòrdia, a la Catedral de Barcelona.

• Dissabte 19/11/16, 18 h.: Acte Diocesà Jubilar i llançament vers la preparació d’un 
nou Pla Pastoral Diocesà, a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. “El 
que feu a un germà m’ho feu a mi”.
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• Recessos d’Advent per als preveres i diaques de les sis zones pastorals.
• Dissabte 03/12/16, 11:30 h.: Eucaristia amb motiu de la imposició del pal·li al Sr. 

Arquebisbe Metropolità de Barcelona, per part del Sr. Nunci Apostòlic, amb la par-
ticipació dels srs. bisbes, clergat i fidels de les tres diòcesis de la Província Eclesi-
àstica de Barcelona, a la Catedral de Barcelona.

• Divendres 30/12/16, tarda: Eucaristia en la festa litúrgica de la Sagrada Família, a la 
Basílica de la Sagrada Família.

• Del dilluns 16 al divendres 20/01/17: Exercicis Espirituals per als preveres, a la 
Casa d’Espiritualitat Maria Immaculada, de Tiana.

• Dimecres 25/01/17, 10:30 h. a 13:30 h.: tercera reunió dels Delegats diocesans i res-
ponsables de secretariats i comissions diocesanes, a la Sala Sant Jordi del Seminari 
Conciliar.

9. Pregària final

El Sr. Arquebisbe agraeix l’assistència dels consellers i clou la reunió amb la pregària 
de l’Angelus i el cant del “Rosa d’abril”.
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Arxiprestos
Crònica de la reunió del 9 de novembre de 2016

El dimecres 9 de novembre de 2016, es reuneixen els arxiprestos de l’Arxidiòcesi 
de Barcelona a la Sala Beat Pere Tarrés, del Seminari Conciliar de Barcelona, de 
les 10.30 h. a les 13.30 h.. Presideix el Sr. Arquebisbe, Mons. Joan Josep Omella, 
acompanyat del Sr. Bisbe auxiliar i Vicari general, Mons. Sebastià Taltavull, i del Sr. 
Secretari general i Canceller, Mn. Sergi Gordo.

1. Pregària inicial i salutació del Sr. Arquebisbe

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia. El Sr. Arquebisbe exposa que es tracta 
de valorar el ministeri de l’arxiprest des d’una espiritualitat de comunió i al servei de 
l’evangelització. Com revitalitzar la comunió i l’evangelització des dels arxiprestats? 
Ens hi ajudaran, en primer lloc, les reflexions del Sr. Bisbe auxiliar. Després compar-
tirem les experiències de cadascú en els respectius arxiprestats.

2. La missió pastoral i funció de l’arxiprest. Introducció del Sr. Bisbe Auxi-
liar. Diàleg obert entre tots els assistents compartint les diverses experièn-
cies de cadascú als respectius arxiprestats. Se suggereix tenir en compte els 
Cànons del Codi de Dret Canònic en relació als arxiprestos, el Directori de 
l’Arxiprestat que els bisbes de Catalunya van aprovar l’any 2001, així com 
l’Estatut Marc dels Consells Pastorals Arxiprestals aprovat a la nostra Arxidi-
òcesi l’any 2011

2.1. Intervenció del Sr. Bisbe auxiliar

El Sr. Bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, presenta una ponència de set folis titu-
lada “La missió de l’arxiprest a l’arxiprestat” amb els següents apartats:

• Introducció.
• L’arxiprest vetlla per fer possible una fraternitat animada en la unitat.
• L’arxiprest fa realitat la unió d’esforços entre els preveres.
• L’arxiprest anima la missió dels preveres entre els laics.
• La missió de l’arxiprest es realitza en l’àmbit de l’Església particular (dues con-

viccions: Sóc un do de Déu a l’Església particular; Sóc un do de servei a la 
comunió).

• El ministeri ordenat i l’acció pastoral a l’arxiprestat (Missió de l’arxiprest per 
fer-ho realitat).

• Alguns apunts sobre la persona de l’arxiprest.
• Apunts finals sobre el dinamisme missioner que ha d’arribar a tots (cf. els se-

güents números d’Evangelii gaudium: 48, 49, 78, 82, 83, 87, 88, 101).
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2.2. Intervencions dels arxiprestos

Diàleg obert entre tots els assistents compartint les diverses experiències de cadascú als res-
pectius arxiprestats. Se suggereix tenir en compte els cànons del Dret Canònic en relació als 
arxiprestos (en un full a part es posava el text dels següents cànons: 553, 554, 555), el Direc-
tori de l’Arxiprestat que els bisbes de Catalunya van aprovar l’any 2001, així com l’Estatut 
marc dels Consells Pastorals Arxiprestals, aprovat a la nostra Arxidiòcesi l’any 2011. 

Es varen escoltar una quinzena d’intervencions, remarcant sobretot alguns punts. Neces-
sitat d’incorporar els laics a les tasques de l’arxiprestat; crear espais per a la comunió i 
el compartir; major connexió entre els arxiprestos d’una mateixa zona pastoral i amb el 
respectiu vicari episcopal; cal que la vida diocesana no ignori els arxiprestos i el teixit con-
cret de les parròquies amb tota la seva problemàtica; es fan poques reunions d’arxiprestos; 
la ponència presentada ens ofereix un ideal molt bonic, però difícil de realitzar; valorar 
el treball pastoral dels religiosos i religioses als arxiprestats (comunitats d’inserció); cal 
reestructurar l’arxidiòcesi a nivell territorial; caldria descentralitzar actes que ara només 
es fan a la ciutat de Barcelona; val la pena potenciar els consells pastorals arxiprestals; etc.

2.3. Intervenció del Sr. Arquebisbe

Agraeix al Sr. Bisbe auxiliar les seves reflexions. Potser cal més treball per avançar en 
la comunió per zones pastorals. La nostra realitat és molt plural. Hem de comptar amb 
els religiosos/es i els laics. Ens hem de proposar avançar en la comunió i el Pla Pastoral 
Diocesà volem que sigui una expressió de comunió. Val la pena que a cada zona pastoral 
es programin dues o tres trobades dels arxiprestos amb el seu Vicari Episcopal.

3. Informació sobre “La preparació del Pla Pastoral Diocesà” - Ponència del P. 
Josep M. Rambla, SJ - 18 d’octubre de 2016. Pla de treball a seguir de cara a ela-
borar el futur Pla Pastoral Diocesà juntament amb les aportacions dels membres 
del Consell Presbiteral, Consell Pastoral Diocesà, arxiprestos i delegats diocesans

4. Consulta als arxiprestos sobre el culte i l’acció pastoral que s’escau a la Basí-
lica de la Sagrada Família

4.1. Intervenció del Sr. Arquebisbe

El Sr. Arquebisbe, com va fer al CP i al CPD, informa de les millores realitzades al 
presbiteri i a la nau central de la basílica (calefacció, bancs en projecte…) i demana el 
parer dels consellers sobre l’acció pastoral que s’escauria al temple de Gaudí i sobre 
l’eventual celebració del culte amb regularitat.

4.2. Intervencions dels arxiprestos

Els arxiprestos en diverses intervencions es mostren favorables a equilibrar visites i 
cultes, a la celebració regular de la missa dominical molt adequada a un públic inter-
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nacional, que la Basílica es dediqui al culte i a la lloança, que esdevingui un centre 
de pastoral, sobretot de pastoral familiar, que les explicacions dels guies parlin del 
sentit religiós i no merament d’un monument artístic i de valor cultural, que es faci en 
connexió amb el barri, etc.

5. Calendari Diocesà 2016-2017, “Un gest de comunió per a treballar coordinats 
amb esperit sinodal al servei de tots”

Presenta aquest tema el Sr. Bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull. Per a més infor-
mació sobre aquest punt, es pot veure la carta de presentació del Calendari diocesà i el 
text del calendari, publicats al BAB del mes d’octubre. I també la referència a aquest 
tema en la crònica de la reunió del CPD del dia 5/11/2016, publicada en aquest mateix 
número del BAB.

6. Aplicació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) a les parròquies 
de cada Arxiprestat. Reglament Intern de Seguretat (RIS) de l’Arxiprestat

El Sr. Martí Escofet, Cap del Departament d’Informàtica de l’Arquebisbat de Barce-
lona, i la Sra. M. de Montserrat Romaguera, membre del Departament Jurídic de la 
Delegació Diocesana d’Economia, s’incorporen en aquest moment a la reunió.

Tots dos informen sobre com cal aplicar la LOPD a les parròquies de cada arxiprestat. 
Ambdós s’ofereixen a fer-se presents, per exemple, en les reunions que mensualment 
celebren els mossens dels diversos arxiprestats de l’Arxidiòcesi de cara a informar 
molt millor sobre l’aplicació de la LOPD a les parròquies. 

Finalment, lliuren a cada arxiprest el RIS corresponent a cada un dels arxiprestats de 
l’Arxidiòcesi de Barcelona. Ambdós demanen als arxiprestos que en cas de qualsevol 
consulta no dubtin a posar-se en contacte amb els serveis jurídics de l’Arquebisbat i 
els atendran tan aviat com sigui possible.

7. Agenda de properes reunions i trobades a l’Arxidiòcesi:

• Dijous 10/11/16 i divendres 11/11/16, 18 h. a 21 h.: Jornades “Posar en pràctica 
l’Amoris laetitia. Les novetats de l’Exhortació Apostòlica”, a l’Aula Magna del 
Seminari Conciliar.

• Diumenge 13/11/16, 19 h.: Eucaristia amb motiu de la Clausura Diocesana de l’Any 
Jubilar de la Misericòrdia, a la Catedral de Barcelona.

• Dissabte 19/11/16, 18 h.: Acte Diocesà Jubilar i llançament vers la preparació d’un 
nou Pla Pastoral Diocesà, a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. “El 
que feu a un germà m’ho feu a mi”.

• Del dilluns 21 al diumenge 27/11/2016: Setmana de la Bíblia, actes a Barcelona 
patrocinats per la Conferència Episcopal Tarraconense.

• Recessos d’Advent per als preveres i diaques de les sis zones pastorals:
 ◦ Dissabte 26 de novembre de 2016: Zona Pastoral 4, a la Casa d’Espiritualitat 
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de les Missioneres Germanes de Betània (carrer Bonavista, 37, Cornellà de 
Llobregat) – P. Francesc Riu, SDB.

 ◦ Dimecres 30 de novembre de 2016: Zones pastorals 1, 2 i 3, a la Casa d’Exer-
cicis de Sant Ignasi (Sarrià) (carrer Carrasco i Formiguera, 31, Barcelona) 
– Sr. Bisbe Auxiliar.

 ◦ Dijous 1 de desembre de 2016: Zones pastorals 5 i 6, a la Casa d’Espiritualitat 
Maria Immaculada (carrer Edith Llauradó, 11, Tiana) – Sr. Arquebisbe.

• Dissabte 03/12/16, 11:30 h.: Eucaristia amb motiu de la imposició del pal·li al Sr. 
Arquebisbe Metropolità de Barcelona, per part del Sr. Nunci Apostòlic, amb la par-
ticipació dels srs. bisbes, clergat i fidels de les tres diòcesis de la Província Eclesi-
àstica de Barcelona, a la Catedral de Barcelona.

• Divendres 30/12/16, 19 h.: Eucaristia en la festa litúrgica de la Sagrada Família, a la 
Basílica de la Sagrada Família.

• Del dilluns 16 al divendres 20/01/17: Exercicis Espirituals per als preveres, a la 
Casa d’Espiritualitat Maria Immaculada, de Tiana.

• Dimecres 25/01/17, 10:30 h. a 13:30 h.: tercera reunió dels Delegats diocesans i res-
ponsables de secretariats i comissions diocesanes, a la Sala Sant Jordi del Seminari 
Conciliar.

8. Precs i preguntes

Es clou la reunió amb una pregària a la Mare de Déu.
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Història
Presentació de l’estudi documental sobre el 

Patriarca Francesc Climent, bisbe de Barcelona 
(1410-1430).

Ha estat presentat, a la sala de la Mare de Déu de la Mercè, de la catedral de Barcelo-
na, el llibre La catedral de Barcelona i el Patriarca Francesc Climent, àlies Sapera 
(1349-1430). Un enigma en el Cisma d’Occident, editat per l’Arxiu Diocesà en dos 
volums, un primer de caire biogràfic i un segon de caire documental, respectivament 
de 480 i 466 pàgines respectivament.

 En l’acte, celebrat el 29 d’octubre de 2016, varen intervenir els autors Josep Climent 
Parcet i Eduard París Muñoz, així com el director de l’Arxiu Diocesà, Dr. Josep M. 
Martí Bonet. Reproduïm, pel seu interès, el text de l’epíleg que el Dr. Martí Bonet ha 
escrit i que es publica en el primer dels dos volums esmentats, pàgines 473-475, i que 
reflecteix el que es va dir en l’acte esmentat.

“A Barcelona a finals de l’edat medieval i principis de la moderna s’anava a la recerca d’un 
bisbe i un Papa ideals. Tothom recordava el famós papa “angèlic” sant Celestí V, que regnà 
en el soli pontifici durant sis mesos escassos perquè era un incompetent tot i ser un sant 
de 80 anys. Era a finals del segle XIII; va dimitir i fou la gran desil·lusió dels denominats 
“espirituals”, una branca extrema del franciscanisme que veien en Pere Murrone - aquest 
era el nom de sant Celestí V – el compliment d’una estrafolària profecia segons la qual 
“en temps de la plenitud” seuria en el soli pontifici un vertader sant, un papa ”angèlic”. 
Això que passà a Roma, passava també en moltes altres diòcesis: es buscava un bisbe sant! 
La gent ja estava cansada de tant poder, diners i ostentació dels seus pastors. Volien un 
Papa i uns bisbes sants, àdhuc “angèlics”. I aquest és el cas del nostre Francesc Climent, 
bisbe que fou de Mallorca, Tortosa i Barcelona (en dues etapes), arquebisbe de Saragossa, 
ambaixador papal al regne d’Aragó i de Castella, patriarca de Jerusalem, tresorer papal… 
(1406-1430). Un gran pastor, un gran polític i un gran sant, encara que aquest darrer títol 
li donava la bona gent perquè l’estimaven i l’admiraven moltíssim.

En aquest personatge han centrat la seva investigació els meus dos companys Eduard 
París i Josep Climent em el present esplèndid, voluminós i exhaustiu que espero que, 
com jo, tu apreciat lector, hagis llegit o almenys tinguis el gust de llegir-lo. Ànim que 
ho podràs fer! Val molt la pena!

Certament que la munió de monitors i voluntaris de la catedral de Barcelona, grup del 
qual forma part l’Eduard París, saben perfectament i així ho expliquen que en l’altar 
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primer de la dreta, tot entrant a la catedral, dedicat a la Immaculada, es troba enter-
rat qui tothom coneix com el “Patriarca Sapera” –encara que els autors afirmen que 
caldria dir sols “Francesc Climent, patriarca bisbe de Barcelona”. Més encara, se sap 
que el seu cos –segons testifiquen les fotografies i testimonis escrits- es manté incor-
rupte, tal i com es trobava en el dia de la seva mort. Sigui això un fenomen natural o 
sobrenatural, el fet és que es conserva el seu cos. Almenys això és un prodigi, si no un 
miracle. Aquest fet i les grans qualitats i virtuts que tenia, feien propícia l’afirmació 
que era un sant. Barcelona havia trobat en ell un pastor sant, o si voleu “angèlic”, com 
dèiem al principi d’aquest epíleg.

La sola constatació d’aquest fet ja justificaria un estudi com el present. Tanmateix 
els autors volen assolir objectius molt més ambiciosos, i “desfer –com diu el sub-
títol- l’enigma d’aquest extraordinari patriarca”. L’estudi es fonamenta en un gran 
nombre de testimonis escrits o documentals (aproximadament 1300) dels quals se’ns 
presenten 200 en el segon volum, íntegres i transcrits.Per tant, és un estudi molt acu-
rat, seriós i científic, una aportació molt definitiva no sols sobre el pontificat de Fran-
cesc Climent, sinó també del mateix context històric que presenta, és adir, el Cisma 
d’Occident, el papa Luna, Climent constructor de grans temples (fou ell qui finalitzà 
en gran part la catedral de Barcelona)… A mi, però, insisteixo, m’agrada molt la 
seva vessant de bon pastor, com diria el papa actual, “devia flairar a ovella” i era un 
sant. Els autors s’escarrassen en trobar les seves virtuts, però en aquests casos és un 
sentiment molt profund o, si es vol, una flaire de santedat que poden percebre els 
qui l’admiren i l’estimen. És un do de Déu! De virtuts n’hi ha moltes, com diuen els 
autors: integritat, lleialtat, generositat, minuciositat, moralitat, reforma de costums, 
defensa dels drets propis i aliens, discreció personal, amistat, generador de confiança, 
diplomàtic, bon negociador, bon administrador dels béns de l’Església i del Papat… 
Però per sobre de totes aquestes qualitats o virtuts hi ha un gran amor a Déu, a la Mare 
de Déu i a l’Església catòlica, apostòlica i papal. Un gran home i un eminent sant que 
caldria col·locar al costat dels tres bisbes sant Pacià, sant Sever i sant Oleguer.

Els altres objectius que pretenien assolir els autors, queden ben palesos en el trans-
curs dels dos volums: “s’ha fet justícia amb el personatge”. Ens referim al desco-
neixement evident i general de la seva trajectòria. Potser abans d’aquesta obra hi 
havia algú que podia tenir un concepte no ajustat a la veritat, presentant-lo com un 
home confús, sense alegria i en ocasions una miqueta avariciós i ambiciós de diners 
i de prebendes eclesiàstiques, quan és tot el contrari: era un home molt generós, es-
plèndid, que fa recordar els homes del Renaixement italià. Recordem, per exemple, 
la fortuna que ell personalment va esmerçar en l’acabament de la construcció de la 
nostra catedral de Barcelona. Sí, però és cert que en manifestar-se tant fidel al papa 
Luna semblava que no tingués personalitat pròpia, però això ho esmenà al final amb 
el distanciament d’un Papa que era incapaç de veure que el bé de l’Església li exigia 
la renúncia. Francesc Climent fou fidel a la veritat que s’imposava i molt valent en 
dir-li al Papa que s’equivocava.
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Amb el nostre patriarca anem de sorpresa en sorpresa. La seva figura ens acompanya 
a desxifrar molts enigmes d’aquesta època tràgica: cismes, tres papes, terratrèmols, 
concilis, regnes sense successió (Martí l’Humà), el Compromís de Casp… Però Fran-
cesc Climent sempre es manté fidel al Papa, i quan aquest per la seva tossuderia ja no 
es pot aguantar, serà valent en abraçar-se a la veritat superior que és el bé de l’Esglé-
sia, esposa del bon Jesús.

Aquests volums, per últim, caldria que fossin com un manual per a aquells que en-
senyen i expliquen la catedral de Barcelona (els monitors i els voluntaris), ja que 
sense la figura del Patriarca difícilment s’entendrà com es culmina aquesta meravella 
arquitectònic. Òbviament, dins de la seva titànica activitat de mecenes de les arts – 
recordem que per on passava deixava sempre la seva empremta – sobresurt el ser gran 
promotor de la catedral barcelonina, i així es demostra pel fet que ell és el bisbe que 
més escuts té a la catedral. Els bons amics autors d’aquest llibre no es cansen d’aportar 
xifres i més xifres de les seves aportacions econòmiques.

També cal remarcar que el present estudi dóna pautes per a noves interpretacions 
– potser algunes un xic agosarades – sobre la mateixa figura del papa Luna. Ells 
s’inclinen per afirmar que era un papa legítim, i no pas un antipapa. Per tant, aquesta 
conclusió podria portar moltes correccions en els manuals d’història de l’Església. 
Digueu-me si no quin embolic seria canviar, per exemple, la numeració oficial dels 
papes. El nostre papa Luna es deia Benet XIII, en considerar-lo molts historiadors 
antipapa, si no fos antipapa el número XIII li seria vàlid, i per tant el recordat Benet 
XVI caldria que fos Benet XVII. I això és una petita cosa, ja que les conclusions ens 
condueixen a unes molt àmplies repercussions històriques. Per això jo considero que 
el present llibre és un xic “revolucionari”, ja que hi ha canvis molt forts, per exemple 
en la història del papat, de Catalunya, de la família dels Trastàmara i de l’episcopologi 
de la nostra diòcesi…

Hom doncs observa que la tasca que han dut a feliç terme els bons amics Eduard París 
i Josep Climent no ha sigut gens fàcil, ja que suposa moltes, moltíssimes hores de 
treball en els arxius on –cal dir-ho- els hem acollit amb generositat i transparència. 
Aquest és, doncs, el gran mèrit d’aquesta obra: aclarir molts temes obscurs, presentar 
la vigoria d’un gran personatge i –per a mi especialment- assegurar-me que tenim un 
nou sant en la nostra catedral. Enhorabona! Moltes gràcies!

Josep M. Martí Bonet, canonge
Delegat del Patrimoni Cultural de l’Arquebisbat de Barcelona
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Organismes diocesans
Delegació Diocesana d’Economia: 

Conferència de premsa amb motiu de la Jornada 
de Germanor 2016.

·Es crearà una Oficina de Transparència per donar servei a totes les associacions i 
fundacions diocesanes

·Les parròquies varen atendre l’any passat 235.000 persones en situació de necessi-
tat. “L’acció social és una de les prioritats de l’Arquebusbat”, va dir l’Arquebisbe 
Omella

El diumenge 13 de novembre de 2016, les diòcesis catalanes varen celebrar la Jorna-
da de Germanor, que es celebra cada any el segon diumenge d’aquest mes. En aquesta 
diada a totes les parròquies i altres centres de culte es fa una col·lecta extraordinària 
per a les necessitats de cada diòcesi.

Amb aquest motiu, el dimarts dia 8 de novembre de 20126, a les 11 hores, a la seu 
de l’Arquebisbat, es va celebrar una roda de premsa amb motiu d’aquesta Jornada de 
Germanor. Aquesta jornada a la resta de l’Estat espanyol és coneguda amb el nom 
de “Dia de l’Església Diocesana”. Aquest any va tenir com a lema “Amb tu som una 
gran família” (“Contigo somos una gran familia”).

Varen presidir la conferència de premsa el Sr. Arquebisbe, Mons. Joan Josep Omella, 
acompanyat del delegat d’Economia, Mn. Antoni Matabosch i del delegat de Mitjans 
de Comunicació Social, Mn. Ramon Ollé. Hi varen assistir el sotdelegat, Mn. Ramon 
Batlle, i el cap de comptabilitat, Sr. Pere Alegrí, el Sr. Claret i altres col·laboradors 
de la Delegació.

Amb motiu d’aquesta jornada ja és tradició que la nostra diòcesi presenti els comptes 
de l’any anterior, un balanç que es publica en una edició especial del Full Dominical 
amb motiu de la Jornada de Germanor.

Segons que s’indica en aquest balanç, els recursos econòmics de l’Arquebisbat de 
Barcelona van ser l’any 2015 de 16.437.984 euros d’ingressos i 16.431.978 euros 
de despeses. En conseqüència, en el darrer exercici l’excedent fou positiu en 6.006 
euros.

En comparar el 2015 respecte de l’any anterior, cal destacar els augments i/o magni-
tuds següents:
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• Subvencions que han finançat una part de les despeses d’obres de Santa Maria 
de Mataró i d’una part de Sant Martí de Provençals. 

• L’augment dels lloguers per l’esforç de fer fructificar el patrimoni immobiliari.
• En l’àmbit de l’extraordinari, les despeses són per les obres de millora a la par-

ròquia de Maria Reina i per diverses legalitzacions elèctriques de parròquies per 
adequar-les a les disposicions legals.

Els comptes de l’Arquebisbat de Barcelona segueixen la tònica dels darrers anys, 
amb unes xifres molt equilibrades entre ingressos i despeses. La prioritat econòmi-
ca de l’Arquebisbat sempre ha estat facilitar a la pràctica la missió evangèlica a tot 
l’àmbit de l’Església de Barcelona. En aquest sentit, s’ha ponderat el proveïment dels 
recursos necessaris per al sosteniment de les parròquies, així com per a l’atenció de 
les persones i famílies necessitades. Durant el darrer any, els centres parroquials van 
atendre 234.547 persones. “L’ació social és una de les prioritats de l’Arquebisbat”, va 
dir també el Sr. Arquebisbe.

El 31,88% dels ingressos provenen de l’assignació tributària a través de l’IRPF, men-
tre que els donatius directes de particulars suposen el 26,77 %. “Barcelona és molt 
solidària”,, va dir el Sr. Arquebisbe en el transcurs de la roda de premsa. Les parrò-
quies –que fan una aportació proporcional als seus ingressos a través del Fons Comú 
Diocesà- varen aportar el 15,09% del pressupost, mentre que els arrendaments varen 
generar el 13,78% i el 12,48% restant va procedir de publicacions, subvencions, in-
gressos financers i altres. El sou dels preveres és de 900 euros mensuals.

Oficina de Transparència

Per indicar que l’Església no és opaca en les seves activitats, el Sr. Arquebisbe va 
anunciar la creació d’una Oficina de Transparència que, depenent de la Delegació 
d’Economia, vetllarà pel control de l’activitat econòmica i per donar servei de con-
sultoria jurídica i fiscal a les diferents institucions que depenen de l’Arquebisbat de 
Barcelona. 

Aquesta Oficina, en sintonia amb el que proposa la CEE, impulsarà la missió que té 
encomanada la Delegació Diocesana d’Economia, que consisteix en cercar recursos, 
equilibrar pressupostos, així com ajudar i rendir comptes sobre l’activitat econòmica 
diocesana. 

Els sis principis de la Delegació d’Economia

Mn. Antoni Matabosch va explicar els sis principis que regulen el treball de la De-
legació d’Economia: transparència, actitud ètica, austeritat, professionalitat, servei a 
l’acció pastoral i humanitzar, tant com sigui possible, la gestió econòmica.

L’Arxidiòcesi de Barcelona compta amb 547 sacerdots, 730 centres de culte, dels 
quals 215 són parròquies i compta amb l’aportació de 16.695 voluntaris.
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Delegació Diocesana de Pastoral Sacramental 
i Litúrgia: Cartes del Delegat.

Carta del Delegat sobre la nova edició de la Litúrgia de les Hores

Barcelona, 8 de novembre de 2016.

Benvolguts preveres, diaques i responsables de comunitats religioses, associacions i 
moviments,

Us fem arribar amb aquest escrit la Nota (en català i en castellà) elaborada pels bisbes 
de les diòcesis catalanes sobre la quarta edició en català de la Litúrgia de les Hores, 
que legitima canònicament la nova versió de l’ofici diví en la nostra llengua, i que ha 
rebut la recognitio de la Santa Seu.

Els Srs. Arquebisbes i Bisbes de la C.E. Tarraconense van aprovar aquesta nota a la 
reunió ordinària que va tenir lloc el proppassat dia 25 d’octubre.

Amb una fraternal salutació,

Mn. Joan Obach i Baurier
Delegat diocesà de pastoral sacramental i litúrgia.

(La nota dels bisbes catalans sobre la nova edició de la Litúrgia de les Hores, a la que 
fa referència la carta anterior, es va publicar al BAB del passat mes d’octubre a la 
secció de la C.E. Tarraconense.)

Carta del Delegat sobre el Diumenge de la Paraula de Déu

Als preveres, diaques i comunitats religioses, associacions i moviments.

Benvolguts,

Des de l’Arquebisbat us fem arribar aquest material, preparat per la Comissió Inter-
diocesana de Litúrgia de la CET, perquè us sigui útil per celebrar EL DIUMENGE 
DE LA PARAULA a l’inici del nou any litúrgic (Diumenge 27 de novembre, Primer 
d’Advent).

Hem acabat l’Any de la Misericòrdia i ara els Bisbes amb seu a les nostres diòcesis 
catalanes ens proposen promoure el coneixement bíblic i la celebració de la Paraula. El 
Papa Francesc ens ha dit que “La Paraula de Déu és central en la vida de l’Església”. 
Nosaltres cada diumenge parem la taula de la Paraula, abans de parar la de l’Eucaristia. 
Conèixer i estimar la Paraula de Déu és el que cal fer. Per això se’ns demana celebrar EL 
DIUMENGE DE LA PARAULA a l’inici del nou any litúrgic, perquè durant aquest curs 
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pastoralment intensifiquem l’estudi bíblic (conferències, grups d’estudi i de pregària...) i 
al mateix temps millorem les nostres celebracions de la Paraula.

Ja veureu que hi ha una monició per abans de començar la missa, dita per un monitor, 
per preparar l’Assemblea de cara al que es realitzarà.

I després hi ha dues possibilitats o fórmules, del celebrant, a triar: Si es vol fer amb una 
monició del celebrant al començament de la missa (fórmula 1ª); o bé si es vol fer amb 
la mateixa monició del celebrant però just abans de proclamar les lectures (fórmula 2ª).

Amb una fraternal salutació, 

Mn. Joan Obach Baurier

Delegat diocesà de Pastoral sacramental i Litúrgia de Barcelona

I DIUMENGE D’ADVENT – DIUMENGE DE LA PARAULA
FÓRMULA PRIMERA
MONICIÓ LAÏCAL AL COMENÇAMENT DE LA MISSA

(Abans que s’iniciï la processó amb el cant d’entrada, un monitor pot dir:)

Benvolguts tots:

(Només si s’encén el primer ciri de la Corona d’Advent, diu:) En començar un nou 
any litúrgic, encendrem el primer ciri d’aquesta Corona amb què inaugurem també 
el temps de l’Advent. Aquesta llum ens recordarà que Jesucrist és la llum del món, 
vida i esperança per a tota la humanitat. La corona d’Advent és, doncs, un símbol 
que la llum i la vida triomfaran per damunt de les tenebres i la mort, perquè el Fill 
de Déu s’ha fet home i ens ha donat la vida veritable. Encendre els quatre ciris, 
setmana rere setmana, ha de significar la nostra gradual preparació per rebre la 
llum del Nadal.

Enguany, en aquest nou any litúrgic que iniciem, (si no hi ha corona d’Advent, 
s’afegeix:) amb el temps fort de l’Advent, temps de preparació per rebre la llum 
del Nadal) i seguint les indicacions dels bisbes de les nostres diòcesis amb seu a 
Catalunya, se’ns proposa que donem un relleu especial a la Paraula de Déu que avui 
serà proclamada. És per aquesta raó que avui el sacerdot (o bé, si n’hi ha: el diaca) 
entrarà en processó amb el leccionari a les mans i el deixarà a l’ambó. El leccionari 
conté les lectures d’aquest nou cicle que iniciem, principalment l’Evangeli segons 
sant Mateu. Disposem-nos, doncs, a participar amb goig en aquesta celebració, po-
sant-nos drets.

(Amb el cant d’entrada, el diaca o el celebrant principal, amb el leccionari a les 
mans, avança amb la processó, precedit pels ministres i acòlits. Un cop arribat davant 
l’altar, es desplaça cap a l’ambó i hi deixa el leccionari.)
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MONICIÓ EXPLICATIVA PRESIDENCIAL

(La missa segueix com de costum, amb la salutació al poble per part de qui presideix 
la celebració, que diu a continuació:)

Germans estimats,

En aquest primer diumenge d’Advent, al moment d’iniciar un nou Any Litúrgic, 
hem posat en relleu el llibre de les lectures, el Leccionari de la Paraula de Déu, tal 
com heu vist durant la processó d’entrada. En aquest llibre hi trobarem narrades 
les obres grans i admirables que Déu fa a favor nostre. Els llibres de la Bíblia conte-
nen la mateixa Paraula de Déu, que es pronuncia ara i aquí per a nosaltres: “Quan 
a l’Església són llegides les Sagrades Escriptures, és Déu mateix qui parla al seu 
poble” (Cf. Sacrosanctum Concilium, 7). Acollim, doncs, amb docilitat la Paraula 
viva de Déu, de tal manera que creixi la nostra fe i la posem en pràctica.

(Si s’encén el primer ciri de la corona d’Advent, continua dient:)

I encenem abans el primer ciri de la Corona d’Advent, per significar la llum de 
Déu que ha de resplendir en les nostres vides i acostar-nos al misteri de l’Encar-
nació del seu Fill Jesucrist.

(Si s’escau, segueix l’encesa del primer ciri de la corona d’Advent amb un cant ade-
quat, o bé amb una estrofa del mateix cant d’entrada.

La missa segueix com de costum amb l’acte penitencial.)

FÓRMULA SEGONA

MONICIÓ LAÏCAL AL COMENÇAMENT DE LA MISSA

(Abans que s’iniciï la processó amb el cant d’entrada, un monitor pot dir:)

Benvolguts tots:

(Només si s’encén el primer ciri de la Corona d’Advent, diu:)

En començar un nou any litúrgic, encendrem el primer ciri d’aquesta Corona 
amb què inaugurem també el temps de l’Advent. Aquesta llum ens recordarà que 
Jesucrist és la llum del món, vida i esperança per a tota la humanitat. La corona 
d’Advent és, doncs, un símbol que la llum i la vida triomfaran per damunt de les 
tenebres i la mort, perquè el Fill de Déu s’ha fet home i ens ha donat la vida ve-
ritable. Encendre els quatre ciris, setmana rere setmana, ha de significar la nostra 
gradual preparació per rebre la llum del Nadal.

Enguany, en aquest nou any litúrgic que iniciem, (si no hi ha Corona d’Advent, 
afegeix: amb el temps fort de l’Advent, temps de preparació per rebre la llum 
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del Nadal) i seguint les indicacions dels bisbes de les nostres diòcesis amb seu a 
Catalunya, se’ns proposa que donem un relleu especial a la Paraula de Déu que 
avui serà proclamada. És per aquesta raó que avui el sacerdot (o bé, si n’hi ha: 
el diaca) entrarà en processó amb el leccionari a les mans i el deixarà a l’ambó. 
El leccionari conté les lectures d’aquest nou cicle que iniciem, principalment 
l’Evangeli segons sant Mateu. Disposem- nos, doncs, a participar amb goig en 
aquesta celebració, posant-nos drets.

(Amb el cant d’entrada, el diaca o el celebrant principal, amb el leccionari a 
les mans, avança amb la processó, precedit pels ministres i acòlits. Un cop ar-
ribat davant l’altar, es desplaça cap a l’ambó i hi deixa el leccionari. La missa 
segueix com de costum, amb la salutació al poble per part de qui presideix la 
celebració.

Si s’encén el primer ciri de la corona d’Advent, el qui presideix continua dient:) 
Encenem el primer ciri de la Corona d’Advent, per significar la llum de Déu que 
ha de resplendir en les nostres vides i acostar-nos al misteri de l’Encarnació del seu 
Fill Jesucrist.

(Si s’escau, segueix l’encesa del primer ciri de la corona d’Advent amb un cant ade-
quat, o bé amb una estrofa del mateix cant d’entrada.

La missa segueix com de costum amb l’acte penitencial.)

MONICIÓ EXPLICATIVA PRESIDENCIAL DESPRÉS DE L’ORACIÓ COL-
LECTA I ABANS DE LA LITÚRGIA DE LA PARAULA

(Acabats els ritus introductoris de la Missa, després de l’oració Col·lecta, un 
cop tothom s’ha assegut, i abans de començar les lectures, el sacerdot presi-
dent parla al poble amb les paraules següents o unes de semblants:) Germans 
estimats,

En aquest primer diumenge d’Advent, al moment d’iniciar un nou Any Litúr-
gic, hem posat en relleu el llibre de les lectures, el Leccionari de la Paraula de 
Déu, tal com heu vist durant la processó d’entrada. En aquest llibre hi troba-
rem narrades les obres grans i admirables que Déu fa a favor nostre. Els llibres 
de la Bíblia contenen la mateixa Paraula de Déu, que es pronuncia ara i aquí 
per a nosaltres: “Quan a l’Església són llegides les Sagrades Escriptures, és 
Déu mateix qui parla al seu poble” (Cf. Sacrosanctum Concilium, 7). Acollim, 
doncs, amb docilitat la Paraula viva de Déu, de tal manera que creixi la nostra 
fe i la posem en pràctica.

(I segueix la missa com de costum amb la proclamació de les lectures.)

* * * * * * *
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Convindria que a l’homilia d’aquest diumenge primer d’Advent, es parli del nou cicle 
de lectures, recollit al leccionari A, centrat en la lectura de sant Mateu, i es faci una 
crida a donar més valor a la Paraula de Déu, recollida en les Sagrades Escriptures, 
per tal que sigui per a tots norma de vida.

I DOMINGO DE ADVIENTO – DOMINGO DE LA PALABRA
FÓRMULA PRIMERA
MONICIÓN DE UNA PERSONA LAICA AL INICIO DE LA MISA

(Antes de que se inicie la procesión con el canto de entrada, un monitor puede decir:)

Sed todos bienvenidos a esta celebración:

(Solamente si se enciende el primer cirio de la Corona de Adviento, dice:) Al comen-
zar un nuevo año litúrgico, encenderemos el primer cirio de esta corona inaugurando 
así el tiempo de Adviento. Esta luz nos recordará que Jesucristo es la luz del mundo, 
vida y esperanza para toda la humanidad. La corona de Adviento es pues un símbolo 
de la luz y de la vida que triunfarán por encima de las tinieblas y de la muerte, porque 
el Hijo de Dios se ha hecho hombre y nos ha dado la vida verdadera. Encender los 
cuatro cirios, semana tras semana, ha de significar nuestra preparación gradual para 
recibir la luz de la Navidad.

En este nuevo año litúrgico que iniciamos, (si no se tiene la corona de Adviento, se 
añade: con el tiempo fuerte del Adviento, tiempo de preparación para recibir la luz de 
la Navidad) y siguiendo las indicaciones de los obispos de nuestras diócesis con sede 
en Cataluña, se nos propone que demos un especial énfasis a la Palabra de Dios que 
hoy será proclamada. Por esta razón, hoy el sacerdote (o bien, si hay un diácono: el 
diácono) entrará en procesión con el leccionario en las manos y lo dejará en el ambón. 
El leccionario contiene las lecturas de este nuevo ciclo que iniciamos, principalmente 
el Evangelio según san Mateo. Dispongámonos pues a participar con gozo en esta 
celebración, poniéndonos de pie.

(Con el canto de entrada, el diácono o el celebrante principal, con el leccionario en 
las manos, avanza con la procesión, precedido por los ministros y acólitos. Cuando 
llega frente al altar, se dirige hacia el ambón y deja allí el leccionario.)

MONICIÓN EXPLICATIVA PRESIDENCIAL

(La misa continúa de la forma habitual, con el saludo al pueblo por parte de quien 
preside la celebración, que dice a continuación con estas palabras o unas semejantes:)

Queridos hermanos,

En este primer domingo de Adviento, con el que iniciamos un nuevo Año litúrgi-
co, hemos destacado el libro de las lecturas, el Leccionario de la Palabra de Dios, 
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como lo hemos visto durante la procesión de entrada. En este libro se narran las 
obras grandes y admirables que Dios ha hecho a favor nuestro. Los libros de la 
Biblia contienen la Palabra de Dios misma, que se pronuncia ahora y aquí para 
nosotros: “Cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Dios mismo que ha-
bla a su pueblo” (Cf. Sacrosanctum Concilium, 7). Acojamos pues con docilidad la 
Palabra viva de Dios, de manera que crezca nuestra fe y la pongamos en práctica.

(Si se enciende el primer cirio de la corona de Adviento, continúa diciendo:)

Y encendamos ahora el primer cirio de la corona de Adviento, para significar la luz 
de Dios que tiene que resplandecer en nuestras vidas y acercarnos al misterio de la 
Encarnación de su Hijo Jesucristo.

(Si se considera, se enciende ahora el primer cirio de la corona de Adviento con un 
canto adecuado, o bien con una estrofa del mismo cato de entrada.

La misa prosigue de la forma habitual con el acto penitencial.)

* * * * * * 

FÓRMULA SEGUNDA
MONICIÓN DE UNA PERSONA LAICA AL INICIO DE LA MISA

(Antes de que se inicie la procesión con el canto de entrada, un monitor puede decir:)

Sed todos bienvenidos a esta celebración:

(Solamente si se enciende el primer cirio de la Corona de Adviento, dice:) Al comen-
zar un nuevo año litúrgico, encenderemos el primer cirio de esta corona inaugurando 
así el tiempo de Adviento. Esta luz nos recordará que Jesucristo es la luz del mundo, 
vida y esperanza para toda la humanidad. La corona de Adviento es pues un símbolo 
de la luz y de la vida que triunfarán por encima de las tinieblas y de la muerte, porque 
el Hijo de Dios se ha hecho hombre y nos ha dado la vida verdadera. Encender los 
cuatro cirios, semana tras semana, ha de significar nuestra preparación gradual para 
recibir la luz de la Navidad.

En este nuevo año litúrgico que iniciamos, (si no se tiene la corona de Adviento, se 
añade: con el tiempo fuerte del Adviento, tiempo de preparación para recibir la luz de 
la Navidad) y siguiendo las indicaciones de los obispos de nuestras diócesis con sede 
en Cataluña, se nos propone que demos un especial énfasis a la Palabra de Dios que 
hoy será proclamada. Por esta razón, hoy el sacerdote (o bien, si hay un diácono: el 
diácono) entrará en procesión con el leccionario en las manos y lo dejará en el ambón. 
El leccionario contiene las lecturas de este nuevo ciclo que iniciamos, principalmente 
el Evangelio según san Mateo. Dispongámonos pues a participar con gozo en esta 
celebración, poniéndonos de pie.
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(Con el canto de entrada, el diácono o el celebrante principal, con el leccionario en 
las manos, avanza con la procesión, precedido por los ministros y acólitos. Cuando 
llega frente al altar, se dirige hacia el ambón y deja allí el leccionario. La misa con-
tinúa de la manera habitual, con el saludo al pueblo por parte de quien preside la 
celebración.)

(Si se enciende el primer cirio de la corona de Advient, el que preside continúa di-
ciendo:) Encendemos el primer cirio de la corona de Adviento, para significar la luz 
de Dios que tiene que resplandecer en nuestras vidas y acercarnos al misterio de la 
Encarnación de su Hijo Jesucristo.

(Si se considera, se enciende ahora el primer cirio de la corona de Adviento con un 
canto adecuado, o bien con una estrofa del mismo cato de entrada.)

(La misa prosigue de la forma habitual con el acto penitencial.)

MONICIÓ EXPLICATIVA PRESIDENCIAL
DESPUÉS DE LA ORACIÓN COLECTA Y ANTES DE LA LITURGIA DE LA 
PALABRA

(Finalizados los ritos introductorios de la Misa, después de la oración Colecta, cu-
ando todos están sentados, y antes de dar comienzo a las lecturas, el sacerdote presi-
dente habla al pueblo con estas palabras o unas semejantes:)

Queridos hermanos,

En este primer domingo de Adviento, con el que iniciamos un nuevo Año litúrgi-
co, hemos destacado el libro de las lecturas, el Leccionario de la Palabra de Dios, 
como lo hemos visto durante la procesión de entrada. En este libro se narran las 
obras grandes y admirables que Dios ha hecho a favor nuestro. Los libros de la 
Biblia contienen la Palabra de Dios misma, que se pronuncia ahora y aquí para 
nosotros: “Cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Dios mismo que 
habla a su pueblo” (Cf. Sacrosanctum Concilium, 7). Acojamos pues con docili-
dad la Palabra viva de Dios, de manera que crezca nuestra fe y la pongamos en 
práctica.

(La misa prosigue de la forma habitual con la proclamación de las lecturas.)

* * * * * * *

Sería conveniente que en la homilía de este primer domingo de Adviento, se haga 
mención del ciclo nuevo de lecturas, recogido en el leccionario A, centrado en la 
lectura de san Mateo, i se haga una invitación a dar más valor a la Palabra de 
Dios, recogida en la Sagrada Escritura, para que se convierta para todos en norma 
de vida.
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Crònica
Celebració del Jubileu de la Misericòrdia a les 

presons Model i Wad-Ras de Barcelona.
El dissabte dia 6 de novembre, al matí, el Sr. Arquebisbe va celebrar el Jubileu dels presos 
a les instal·lacions de la presó model de Barcelona. Uns dies abans el Sr. Bisbe auxiliar 
va celebrar el Jubileu a la presó de dones de Wad-Ras, a la, mateixa ciutat de Barcelona. 

La celebració a la Model va celebrar-se el mateix dia que el papa Francesc presidia a Roma 
el Jubileu per als presos. A la celebració de la Model hi varen participar unes 130 persones.

Amb el Sr. Arquebisbe varen concelebrar diversos sacerdots diocesans i religiosos, 
entre els que hi havia el capellà de la presó, pare Jesús Bel, mercedari; el pare Jordi 
Cervera, caputxí, col·laborador habitual a la Model; Mn. Marc Labori, secretari del 
Sr. Arquebisbe; Mn. Josep Carles Ballbé i Mn. Jordi Alarcos.

També varen participar en la celebració el director general d’Institucions Penitenci-
àries, Armand Calderó, i el director de la presó Model, Antonio Gutiérrez, així com 
funcionaris i un bon nombre de voluntaris.

El temps del Jubileu és sempre un temps del Jubilei és sempre un temps de gràcia, una 
oportunitat per descobrir que Déu estima a tots per igual. El camí de cada persona és 
un misteri i Déu sempre mira amb ulls de misericòrdia i amb una abraçada de Pare 
que perdona amb un amor incondicional. Això és el que va voler transmetre en la seva 
homilia Mons. Omella. 

Es va unir al sofriment de tots els presos i va afirmar que ser cristians és un do de Déu, 
però que la resposta ha de ser personal. La fragilitat humana és una realitat i per això 
a vegades fem el mal i ens equivoquem. Però per això no ens hem de desanimar. Déu 
continua sempre cridant l’ésser humà a seguir-lo. I Crist ens crida sempre a ser amic 
seus i a ser els seus testimonis. Però per poder viure aquesta transformació interior cal 
tenir moments de pregària, on la relació amb Déu sigui propera i sincera.

El Sr. Arquebisbe va dir amb força que “Crist no va morir a la creu per oblidar-nos; al 
contrari, si va morir va ser perquè ens estima. Així és Déu, el Déu que engendra vida”. 
Va animar els interns a no desanimar-ser i a cercar moments de pregària, moments de 
trobada amb Déu, amb Aquell que estima i perdona. 

I va cloure la seva homilia citant el papa Francesc, que en la seva carta de convocatò-
ria de l’Any Sant de la Misericòrdia, va dir: “Que a tots arribi realment la misericòrdia 
del Pare, que vol estar a prop de qui més necessita el seu perdó”.
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A la presó de dones de Wad-Ras

El mateix dia 6 de novembre de 2016 Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe auxiliar, va 
presidir la missa de celebració del Jubileu de la Misericòrdia a la presó de dines de 
Wad-Ras. El Sr. Bisbe va ser rebut per la sotsdirectora de la secció oberta del centre, 
Núria Cuso; pel cap de serveis i pels preveres Pare Jesús Roy, mercedari i capellà del 
centre, i per Mn. Joan Zapatero, capellà voluntari.

Internes i voluntàries del centre penitenciari varen varen preparar una porta santa 
decorada amb flors. I el Sr. Bisbe auxiliar va voler rebre en aquesta porta, amb una 
abraçada de pau, totes les persones que varen participar a la celebració de l’eucaristia 
dins de la qual es va fer una adoració de la creu i es va llegir la paràbola del fill pròdig.

Celebració del sisè aniversari de la dedicació de 
la basílica de la Sagrada Família.

El diumenge 6 de novembre de 2016, a les cinc de la tarda, el Sr. Arquebisbe va pre-
sidir una eucaristia ala basílica de la Sagrada Família amb motiu de complir-se el sisè 
aniversari de la solemne dedicació que presidí el Papa Benet XVI el 7 de n0ovembre 
de 2010.

El Sr. Arquebisbe va pronunciar una homilia que es publica íntegrament a la secció del 
Prelat en aquest mateix número del BAB. “Em sap greu –va dir- que alguns menys-
preïn aquesta bellesa arquitectònica, perquè la bellesa ens acosta a Déu, ens parla de 
Déu”. La seva exposició va ser una exposició dels conceptes de Veritat, Bondat i Be-
llesa, aplicant-les al projecte del temple de Gaudí, que “va voler expressar la bondat 
i la bellesa de Déu”. És el que els seus successors han tractat de plasmar seguint els 
plànols i les idees de Gaudí. Entre els 3.500 fidels que novament varen omplir de gom 
a gom la basílica, hi havia els membres de la Junta Constructora, i els arquitectes Jordi 
Faulí, actual director de les obres, i Jordi Bonet Armengol, que ha estat el director de 
les obres durant molts anys. 

Segons que va dir el Sr. Arquebisbe, “el temple és tan bonic i tan preciós, que suscita 
admiració a tot el món”. En canvi, “nosaltres que som sempre a Barcelona i que l’hem 
vist tant, ens pot passar que l’ignorem i que no acabem de valorar el que tenim. Fins i 
to que a vegades arribem a mensyprear-ñlo. Quina llàstima!” 

Amb el Sr. Arquebisbe varen concelebrar l’eucaristia el cardenal Lluís Martínez Sis-
tach i el Bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, i més de seixanta sacerdots del cler-
gat diocesà i del clergat d’ordes i congregacions religioses. Aquell diumenge també es 
complia un anys de l’anunci de Mons. Omella com a arquebisbe de Barcelona.

La celebració va coincidir amb la inauguració de la reforma del presbiteri i del pa-
viment del creuer de la basílica. S’han ampliat les escales per fer-les més amples i 
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accessibles i s’ha donat més espai al davant de l’altar, cosa que pot facilitar les ceri-
mònies amb un nombre alt de persones al presbiteri, com les concelebracions i les 
ordenacions.

Per la realització d’aquesta reforma no s’ha tocat l’altar que va dedicar Benet XVI 
i s’ha avançat lleugerament l’espai de les escales cap a les primeres files de la nau 
central. També s’ha col·locat una nova barana de ferro forjat que facilita la visió de 
l’altar. Una decoració que, com tots els elements litúrgics del presbiteri, s’inspira en 
la reforma que va fer Gaudí a la catedral de Mallorca.

Per altra part, ara, el terra del creuer compta amb un servei de calefacció. I està previst 
que aquest paviment tèrmic es vagi estenent a la resta de la basílica. El Sr. Arquebisbe, 
fidel al seu estil, directe i franc, va començar la seva homilia comentant aquesta nove-
tat: “Així no hem de venir tsan abrigats i no agafarem un refredat”.

Cloenda del Jubileu de la Misericòrdia
a l’Arxidiòcesi.

El diumenge dia 13 de novembre de 2016, a les 19h., es va celebrar l’eucaristia de 
cloenda del Jubileu de la Misericòrdia a la nostra Arxidiòcesi, com a totes les altres 
diòcesis del món, com havia disposat el papa Francesc en la butlla de convocatòria 
del Jubileu. A la diòcesi de Roma el Sant Pare va tancar la Porta Santa de la basílica 
de Sant Pere el diumenge 20 de novembre, Solemnitat de nostre Senyor Jesucrist rei 
de tot el món.

 Amb el Sr. Arquebisbe, Mons. Joan Josep Omella, varen concelebrar l’eucaristia el 
Bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, que aquell mateix diumenge al matí havia 
presidir la clausura de l’any jubilar a Mallorca; el bisbe de Boma, diòcesi de la Repú-
blica del Congo, que es trobava uns dies a Barcelona, Mons. Cyprien Mbuka Nkuan-
ga, així com 84 sacerdots del clergat diocesà i regular, amb els membres del Capítol 
de la catedral, els Vicaris episcopals de les sis zones pastorals de la diòcesi, el Vicari 
judicial, el Secretari general i Canceller de la diòcesi i els preveres que tenen la res-
ponsabilitat de les diverses delegacions, secretariats i comissions diocesanes.

Vuit diaques varen fer les seves funcions pròpies durant la celebració. Un grup de 
seminaristes varen fer d’acòlits de la missa. Un gran nombre de fidels va omplir la 
catedral de gom a gom, i diversos confessors varen administrar el sagrament de la 
Penitència als fidels que varen passar la Porta Santa de la nostra catedral abans de la 
seva clausura. 

El Sr. Arquebisbe va obrir la missa amb aquestes paraules: “Estimats germans i ger-
manes, l’any jubilar arriba al seu terme. Hi hem experimentat un temps extraordinari 
de gràcia i de misericòrdia. En aquesta celebració eucarística volem alçar al Pare el 
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nostre cant de lloança i la nostra acció de gràcies pel do que ens ha atorgat. Encara 
una vegada més, abans d’acostar-nos a aquests sants misteris, invoquem el bàlsam de 
la misericòrdia, reconeixent-nos pecadors i perdonant-nos els uns als altres des del 
fons del cor. 

Mons. Omella va pronunciar l’homilia, el text de la qual es publica íntegrament a la 
secció del Prelat en aquest mateix número del BAB. Va insistir en què “la porta no es 
tanca, queda oberta perquè continuem entrant i sortint, de manera que puguem repartir 
i compartir la misericòrdia del Senyor.” També va insistir en la dimensió social del Ju-
bileu i va demanar un esforç per continuar en la pràctica de les obres de misericòrdia, 
seguint el magisteri del papa Francesc.

Una de les pregàries dels fidels demanava això: “Perquè la misericòrdia de Déu que 
hem experimentat al llarg de l’Any Sant, el Senyor la continuï infonent al món sencer 
i Ell ens faci testimonis del seu amor”.

Ritu d’enviament del missioner

Al final de la missa, es va procedir al ritu d’enviament del missioners diocesà, Mn. 
Jordi Gutiérrez Bassa, prevere de la nostra arxidiòcesi, que va a la diòcesi de Calama, 
a Xile, on ja fa anys que hi treballen pastoralment sacerdots de la nostra diòcesi, al-
guns d’ells ja retornats després d’haver acomplert el ministeri durant uns anys.

Mons. Omella va introduir aquest ritus dient: “Germans estimats, ens omple de goig 
anunciar-vos que un prevere de la nostra arxidiòcesi serà enviat a la missió a altres 
terres, concretament a la diòcesi de Sant Joan Baptista de Calama, a Xile. Desitgem 
que l’exercici del seu ministeri com a missioners, tenint en compte les necessitats 
de l’Església, faci més íntims els vincles de la nostra comunió amb aquella Església 
particular, amb la qual estem estretament compromesos des de la nostra arxidiòcesi de 
Barcelona des de fa alguns anys”.

El missioner era al presbiteri, davant del Sr. Arquebisbe, i aquest va demanar als pares 
del sacerdot que es col·loquessin al costat del seu fill en el presbiteri i també ells va 
pregar que fossin ells els qui posessin al seu fill la creu de missioner. I va explicar a 
tots els presents que la creu que rebia el missioner era una reproducció en petit de la 
imatge de Crist Bon Pastor, la mateixa que porta el papa Francesc en el seu pectoral.

El Sr. Arquebisbe, amb les mans esteses damunt el missioner, va resar una pregària de 
benedicció i d’enviament. Aquesta pregària deia, entre altres coses. “Mireu, Senyor, 
aquest servidor vostre, que enviem com a missioner d’amor i de pau, fortificat amb 
el senyal de la creu. Amb el vostre poder, Senyor, dirigiu els seus passos i enfortiu el 
seu esperit amb la força de la vostra gràcia, a fi que no defalleixi sota la càrrega del 
treball. Feu que les seves paraules facin ressonar la veu de Crist, i els qui l’escoltin 
siguin atrets a obeir l’Evangeli: vesseu bondadosament en el seu cor l’Esperit Sant, 



[74] novembre - BAB 156 (2016)754

perquè, adaptant-se del tot a tots, porti, oh Pare, molts homes i dones cap a Vós, els 
quals, després, us lloaran per sempre en la santa Església. Per Crist, Senyor nostre”.

Després d’aquesta oració de benedicció, el Sr. Arquebisbe convidà els presents a agrair 
al Senyor els beneficis espirituals de l’any jubilar dient. “I ara, germans i germanes, 
amb joia donem gràcies a Déu, pare de nostre Senyor Jesucrist, perquè en aquest any 
de gràcia, ens ha beneït amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel en 
Crist. Se’ns ha ofert a tots un temps preciós de misericòrdia i conversió. Expressem 
la nostra joia i la nostra acció de gràcies amb les paraules de la Verge Maria, la nostra 
Mare, cantant la misericòrdia de Déu que s’estén de generació en generació, demanem 
que Ell continuï infonent-la al món sencer com la rosada del matí”.

Tot hom cantà el Magnificat, ja que s’havia anunciat que aquest cant donaria el clima 
espiritual en la part final de la cerimònia de cloenda de l’Any Sant. I l’Arquebisbe 
va insistir molt en què cal continuar exercint la misericòrdia, sobretot practicant les 
“obres de misericòrdia”, tant recordades pel Sant Pare amb motiu de l’any jubilar. Va 
cloure la celebració impartint la benedicció al missioner i a tots els presents.

Cloenda dels actes del 7è centenari de 
la mort de Ramon Llull.

La Facultat de Filosofia de Catalunya (URL) el dia 23 de novembre de 2013, a les 12 
hores, va celebrar un acte acadèmic amb motiu de la festivitat de Ramon Llull, patró 
d’aquesta Universitat privada d’inspiració cristiana. L’acte, realitzat a l’aula magna 
del Seminari, va comportar també una visita l’exposició titulada “Fons Ramon Llull”, 
instal·lada en el mateix edifici, a la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conci-
liar de Barcelona, al carrer de la Diputació, 231.

Presidí l’acte el Dr. Josep M. Garrell i Guiu, rector de la URL, perquè l’Arquebisbe i 
el Bisbe auxiliar es trobaven a Madrid participant a l’Ssemblea plenàrias de la CEE. 
Va intervenir, en primer lloc, el Dr. Jaume Aymar i Ragolta, degà de la Facultat de 
Filosofia-URL, el qual va fer també la presentació del Dr. Joan Santanach i Suñol, es-
pecialista en l’obra de Llull, comissari de l’Any Llull 2016, coordinador de l’Editorial 
Barcino i inspirador de la plataforma Amics dels Clàssics.

També va intervenir en el curs de l’acte el catedràtic de la Facultat de Filosofia i di-
rector de la revista Comprendre, Dr. Armando J. Pego i Puigbó, que va presentar les 
darreres publicacions de la Facultat.

El Dr. Santanach va posar aquest títol a la seva dissertació “El Llibre d’Amic e Amat 
com a relat de l’experiència mística”. Ramon Llull és un dels escriptors i pensadors 
més destacats de l’Edat Mitjana, no solament dels territoris de parla catalana sinó tam-
bé de tota la tradició europea. És per això que, el mes de març de 2014 la Generalitat 
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de Catalunya va declarar que el 2016 seria l’Any Llull commemorant el setè centenari 
de la seva mort. 

“Els amplis interessos de Ramon Llull van afavorir que fes aportacions remarcables 
en tots els àmbits del saber de la seva època”, va dir el Dr. Santanach, repassant el 
llistat dels coneixements de Llull, que van des de la Filosofia i la Teologia fins al Dret, 
la Medecina, l’Astronomia, la Retòrica o la Lògica i el Llenguatge informàtic. 

Al mateix temps, Llull va produir una sòlida obra literària coneguda i reconeguda en 
l’àmbit universitari, que se situa en els inicis de la tradició literària catalana amb obres 
principalment escrites en català i llatí que han influït en grans pensadors. Entre aques-
tes obres s’hi destaca un dels títols emblemàtics com Blanquerna (o Blaquerna), amb 
el Llibre d’Amic e Amat. Aquesta obra és un recull de versicles breus, complexos, fins 
i tot a vegades obscurs i subtils per arribar a la contemplació de Déu. El llibre té dos 
protagonistes: l’Amic, que representa el creient, el fidel, i l’Amat que és Déu. Aquest 
fidel intenta arribar de manera mística a aquest Amat, que està més enllà i com en els 
fons de tota la realitat. Aquesta obra de Llull és sobretot una gran narració literària del 
que és l’experiència mística cristiana.

L’acte va comptar amb un preciós interludi musical a càrrec d’Airun, amb Javier Bus-
tamante, Núria Cervera i Joan Miró.

Congrés de clausura a Catalunya

Cal afegir que l’Any Ramon Llull es va cloure a Palma, on al convent de Sant Francesc 
es conserva la tomba del beat, el diumenge 27 de novembre, en un acte al que va assistir 
el cardenal Lluís Martínez Sistach. A Barcelona es va cloure oficialment els dies 16, 17 
i 18 de novembre de 2016 amb un congrés sobre el gran pensador mallorquí. Les aules 
de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona i de les facultats de Teologia i de Filo-
sofia van acollir les diferents sessions acadèmiques. Gairebé una trentena de ponències 
i comunicacions van servir per oferir una visió polièdrica del beat que, amb gairebé 300 
obres escrites, va sobresortir com a teòleg, filòsof, místic i literat.

Els ponents procedien de Catalunya, Mallorca i altres indrets de l’Estat espanyol, però 
també de països com ara França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit, els Estats Units i 
Rússia. Les ponències sobre dimensió teològica de Ramon Llull van testimoniar la 
complexitat d’aquesta qüestió en les diferents obres que va escriure el beat. El profes-
sor Fernando Domínguez, de la Universitat de Friburg (Alemanya), en la conferència 
inaugural, va defensar la utilitat de la visió teològica de Llull per redefinir la mentali-
tat de la societat actual, i va descriure l’home contemporani com a Homo consumens 
occidentalis, i va afirmar que ha d’aprendre a contemplar tal com feia Llull.

El Congrés de clausura de l’Any Ramon Llull a Catalunya es va convertir igualment 
en el marc idoni per presentar-hi dues obres importants per conèixer el savi mallorquí: 
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el Nou glossari general lul·lià i l’Enchiridion Theologicum Lullianum. El glossari 
pretén donar a conèixer el vocabulari precís i de vegades únic que Llull utilitza per 
expressar el seu pensament teològic. L’Enchiridion explica els diferents aspectes de 
la teologia lul·liana.

Per altra part, és molt plaent de donar notícia, en la cloenda de l’Any Lul·lià, de 
l’edició facsímil del Romanç d’Evast e Blaquerna, que Llull enllestí vers el 1283 a 
Montpellier. En la narració de Blaquerna (sic) es descriu la biografia exemplar del seu 
protagonista des de la seva naixença fins al final dels seu anys, quan visqué una mo-
dèlica vida contemplativa. El text manuscrit català, editat ara facsimilarment per les 
Edicions de la Universitat de Barcelona, és el que fou estampat a València l’any 1521. 
El pròleg d’aquesta edició és de Joan Santanach i Suñol. Com ha escrit el caputxí pare 
Valentí Serra de Manresa a Catalunya Cristiana (27/11/2016, p. 30), “aquesta bella i 
magnífica edició de ben cert contribuirà a recuperar i difondre el romanç, la llengua, 
el pensament i l’espiritualitat fondament franciscana de Ramon Llull”.

Actes de la Setmana de la Bíblia  
a la nostra Arxidiòcesi.

Per primera vegada, a l’inici de l’Advent es va celebrar el “Diumenge de la Paraula”

Amb el lema “La teva Paraula és llum dels meus passos (Sl 119,105), del 21 al 27 de 
novembre de 2016 es va celebrar per primera vegada a totes les diòcesis catalanes la 
Setmana de la Bíblia. Aquesta iniciativa la varen proposar els bisbes catalans en la 
seva reunió n. 219, celebrada el passat estiu a Salardú, recollint un suggeriment de 
l’Associació Bíblica de Catalunya (ABC) en el sentit que el primer diumenge d’Ad-
vent, inici de l’any litúrgic, sigui cada any el “Diumenge de la Paraula”. Els promotors 
preveien que en cada diòcesi s’organitzessin sessions d’estudi i altres actes públics 
amb l’únic objectiu d’incentivar el coneixement del missatge bíblic. 

El Dr. Armand Puig i Tàrrech, estudiós de la Sagrada Escriptura i rector de l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià, va publicar un article titulat “La Bíblia, al centre de la vida de 
l’Església” (Catalunya Cristiana, del 13/11/2016, pag. 17), en el que, prenent com a 
punt de partença la Constitució Dogmàtica Dei Verbum, del Concili Vaticà II i el seu 
influx positiu en la vida de l’Església en els darrers cinquanta anys, presentava aquesta 
iniciativa amb aquestes paraules: “A cada diòcesi, a cada parròquia, a cada comunitat, 
l’amor a la Paraula pot expressar-se de forma creativa: pregària al voltant de la Parau-
la, conferències, meditacions catequesis bíbliques, taules rodones, lectures públiques 
de textos bíblics, manifestacions culturals vinculades amb la Bíblia (musicals, literàri-
es, cinematogràfiques…). La Bíblia també és present en el món de la cultura europea 
i mundial”. També té una especial rellevància, en aquest tema, l’exhortació apostò-
lica postsinodal Verbum Domini, del papa Benet XVI, que recollia les propostes del 
Sínode sobre la Paraula de Déu (octubre de 2008), que recollia precisament aquesta 
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demanda: “que cada casa tingui la seva Bíblia i la custodiï decorosament, de manera 
que la pugui llegir i utilitzar per a la pregària”. 

“El Diumenge de la Paraula (dia 27 de novembre, primer diumenge d’Advent) serà 
el punt culminant de la Setmana de la Bíblia. Els bisbes de les diòcesis amb seu a 
Catalunya han demanat que es dugui a terme una entronització solemne del nou Lec-
cionari (cicle A) durant la celebració, d’acord amb els subsidis preparats pel Centre de 
Pastoral Litúrgica. Aquesta entitat, conjuntament amb l’Abadia de Montserrat, l’As-
sociació Bíblica de Catalunya, l’Editorial Claret i Ràdio Estel-Catalunya Cristiana, 
promouen la Setmana de la Bíblia, la qual és patrocinada per la Conferència Episcopal 
Tarraconense”.

“Que el Senyor sostingui la nostra vida –afegia el Dr. Puig Tàrrech en el seu escrit- 
amb la Paraula sempre viva de Déu, que és llum dels nostres passos i claror que ens 
il·lumina el camí (vegeu Salm 119,105).”

Per anunciar aquesta iniciativa es va editar un cartell amb aquest lema “La teva Pa-
raula és llum dels meus passos”. Els actes celebrats a la nostra arxidiòcesi foren els 
que segueixen.

• Dilluns 21: Pregar amb la Bíblia. Pregària a les basíliques de Barcelona, segons 
l’horari proposat per cada basílica.

• Dimarts 22 (19h): La Bíblia i la literatura: “Ramon Llull i Arnau de Vilanova davant 
de la Bíblia”, amb Lola Badia i Jaume Mensa. Modera: Albert Soler, a la Fundació 
Catalunya-La Pedrera (pg. de Gràcia, 92).

• Dimecres 23 (22.15h): La Bíblia i el cinema: projecció de la pel·lícula El cant dels 
ocells, amb Albert Serra, director de la pel·lícula, a Cinemes Verdi.

• Dijous 24 (19.30h): La Bíblia i l’art: “I la Paraula s’ha fet pedra”, meditació bíblica 
sobre la façana del Naixement, amb Mn. Armand Puig i Juan de la Rubia a l’orgue, 
a la basílica de la Sagrada Família. Cal invitació prèvia que es podrà sol·licitar a tel. 
933 022 235.

• Divendres 25 (19h): La Bíblia i la seva interpretació: “Ortodoxos, protestants i ca-
tòlics llegeixen la Bíblia”, taula rodona amb el P. Joan Garcia, Daniel Rodríguez i 
Margarita Mauri. Modera: Concepció Huerta, a l’Ateneu Universitari Sant Pacià (c. 
Diputació, 231).

• Dissabte 26 (20h): La Bíblia i el seu text: Lectura del Càntic dels càntics, amb 
Ester Romero, Tomàs Molina i Bernat Ballbé a l’orgue, presentat per Mn. Joan 
Guiteras a la catedral. Cloenda amb Mons. Joan Josep Omella, arquebisbe de 
Barcelona.

• Diumenge 27 de novembre, I Diumenge d’Advent: diumenge de la Paraula. En-
tronització del llibre de la Paraula en les celebracions dominicals de les diferents 
parròquies. (Materials preparats pel Centre de Pastoral Litúrgica).
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Celebració del centenari de la mort de la 
Mare Encarnació Colomina, cofundadora de 

les Missioneres Filles de la Sagrada 
Família de Natzaret.

El 26 de novembre de 2016 la Congregació de les Missioneres Filles de la Sagra-
da Família de Natzaret va clausurar el I Centenari de la mort de la seva Cofun-
dadora, la Mare María Encarnació Colomina i Agustí (1848-1916), la causa del 
qual es troba ja introduïda a Roma. 

A més de nombrosos actes en els col·legis de tot el món, es va celebrar una 
solemne Eucaristia d’Acció de Gràcies a la Basílica de la Sagrada Família a 
Barcelona. La celebració va ser presidida per Mons. Joan Josep Omella i Ome-
lla, arquebisbe metropolità, i concelebrada per nombrosos sacerdots diocesans i 
religiosos Fills de la Sagrada Família, entre els quals figurava el P. Jesús Díaz, 
Superior General. 

A partir de les quatre de la tarda el Temple es va anar omplint amb l’afluència 
nombrosíssima de professors dels col·legis de la Congregació a Catalunya, pares, 
alumnes i amics. L’eucaristia, que va començar a les sis de la tarda, va comptar 
amb les paraules de l’arquebisbe, que va subratllar que “sant Josep Manyanet i 
la Mare Encarnació van donar la seva vida per presentar un model de família, el 
de la Família de Natzaret. I van ser tenaços i constants per sembrar una llavor 
sense la qual avui la societat seria diferent”. I, dirigint-se a les famílies, els va 
demanar que “cuidessin l’oració personal i familiar, participant en la missa do-
minical”. La Mare Encarnació, va explicar, era “una dona d’oració, una dona de 
profunda vida interior, i va donar resposta a una triple crida que avui senten les 
seves filles: ser missioneres, ser família i ser-ho a l’estil de Natzaret. Perquè a 
Natzaret es va viure el silenci que capacita per a l’escolta, la senzillesa de vida, el 
respecte, l’amor i el treball diligent…”. I va concloure recordant que comencem 
el temps d’Advent i demanant-nos que reséssim així: “Jesús, Josep i María, feu 
de la nostra llar, la Vostra”.

Cal recordar que aquest any les Missioneres Filles de la Sagrada Família de Nat-
zaret han tancat també la fase diocesana de la Causa de la Serventa de Déu, la 
M. Mª Encarnació Colomina. Un any de goig i d’abundants fruits espirituals pels 
quals donen gràcies al Senyor i se senten urgides a donar resposta a Déu a través 
del lliurament generós de les seves vides al servei de la família i de l’educació. 
Tal com va expressar la Mare Montserrat del Pozo, Superiora General, en la seva 
acció de gràcies, “sentim una gratitud immensa envers Déu, que va voler escollir 
sant Josep Manyanet i la Mare Maria Encarnació Colomina per ajudar al món a 
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tenir la mirada fixa a Natzaret, per fer present el valor de l’educació i de la famí-
lia, per col·laborar a fi que cada llar sigui un Natzaret”.

Maria Encarnació, el nom de la qual va ser compendi i lema de la seva existèn-
cia a Natzaret, va viure compromesa amb l’ideal de renovar la família cristiana 
oferint a tots el model de la Sagrada Família, Jesús, Maria i Josep. Una missió i 
un carisma, heretats de sant Josep Manyanet, de plena vigència i actualitat.
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Informació
Dos articles del cardenal Martínez Sistach publi-

cats a L’Osservatore Romano: “L’humanisme de la 
misericòrdia” i “Les perspectives 

pastorals d’Amoris laetitia”.

“Ridare un’anima all’Europa”de Lluís 
Martínez Sistach (16/11/2016)

In cosa si sostanzia quel nuovo umanesimo che può ridare un’anima all’Europa? E 
qual è il ruolo che possono avere istituzioni culturali come le facoltà teologiche, in cui 
viene custodito e rielaborato il sapere che nasce dalla fede? Per rispondere può essere 
utile far riferimento a due recenti fatti ecclesiali che, ritengo, siano legati da una stretta 
relazione: le celebrazioni per i cinquant’anni dal termine del concilio Vaticano II e il 
giubileo della misericordia che si conclude tra pochi giorni.

Dom Bernabé Dalmau, monaco di Montserrat e “missionario della misericordia” nel 
corso di questo anno santo, in una sua recente pubblicazione — intitolata in catalano 
Dietari d’un missioner de la Misericordia — propone questa tesi: con il giubileo, e 
dunque con il pontificato di Papa Francesco, si è iniziata una nuova fase nell’applica-
zione del Vaticano II. Infatti, ciò che caratterizza sia il concilio che il giubileo è uno 
spirito profondamente umano: la solidarietà verso l’uomo e la sua situazione esisten-
ziale concreta.

Già Paolo VI fu autore di interventi molto lucidi sull’umanesimo del concilio, che 
riassunse nella parabola del “buon samaritano”. Il concilio si avvicinò all’uomo con-
temporaneo con l’intenzione di curarne le ferite. Non ebbe parole di condanna ma di 
compassione e solidarietà. E Giovanni XXIII, nella memorabile omelia di inaugura-
zione del concilio, disse che la Chiesa preferiva la medicina della misericordia e non 
quella della severità o della condanna.

Così Papa Francesco, nella bolla di indizione dell’anno santo, ha lasciato scritta ques-
ta frase piena di conseguenze: «La prima verità della Chiesa è l’amore di Cristo» 
(Misericordiae vultus, 12). Gli stessi due sinodi dei vescovi sulla famiglia, nel 2014 e 
nel 2015, a cui ho avuto la fortuna di partecipare così come le esortazioni apostoliche 
Evangelii gaudium e Amoris laetitia devono essere inseriti, credo, in questa stessa 
linea interpretativa.
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La Chiesa, infatti, non ha e non può avere altro umanesimo che quello di Cristo e del 
Vangelo, che il Vaticano II contemplò come «l’uomo nuovo» (Gaudium et spes, 22 e 
41), concetto teologico che troviamo già in san Paolo. 

In Cristo è Dio stesso che trascende l’antica alleanza e si fa vicino. Si fa umano, gi-
acché nella persona di Cristo confluiscono, senza separazione né confusione, la natura 
umana e quella divina. Lo studio della cristologia e la meditazione del Vangelo e dei 
misteri della vita di Gesù sono quindi la fonte di quell’umanesimo che la Chiesa è chi-
amata a offrire al mondo di oggi. Gesù Cristo ci mostra con la sua vita terrena questo 
umanesimo factis et verbis, con fatti e parole, e per questo si rivolge essenzialmente 
non solo all’ambito della contemplazione intellettuale ma anche ai comportamenti 
pratici. E tale prassi assurge a criterio di verifica della matrice cristiana di questo 
umanesimo.

La “tabella di marcia” della Chiesa nel suo terzo millennio, come disse Giovanni Pao-
lo II, continua quindi a essere il concilio Vaticano II. Forse, in una prima e lunga fase 
della sua receptio, lo abbiamo letto soprattutto attraverso concetti quale la comunione 
e come un’esigenza di riforma delle strutture. Questa nuova fase della stessa receptio 
è invece incentrata di più sull’uomo attuale e sulle sue ferite. Del resto, ricordiamo 
che proprio Giovanni Paolo II nel 1980 ha pubblicato l’enciclica Dives in misericor-
dia per sottolineare l’importanza di una virtù che era finita nel dimenticatoio. Questa 
rivalutazione, negli ultimi anni, è stata così grande che Benedetto XVI, con la Caritas 
in veritate (2009), pubblica un’enciclica sociale non partendo dalla virtù della giusti-
zia ma dall’amore. E Papa Francesco ha spiegato che nei giorni del conclave in cui fu 
eletto aveva in mano il libro regalatogli dal cardinale Walter Kasper, pubblicato nel 
mio paese con il titolo La misericordia, clave del Evangelio y de la vida cristiana. 

Nella conclusione del suo libro Bernabé Dalmau si chiede: cosa resterà di quest’anno 
santo? E risponde dicendo: «Ho scritto che con Papa Francesco e tutto ciò che suppo-
ne l’anno della misericordia inizia una seconda e nuova tappa nella ricezione del con-
cilio nei nostri tempi. Forse sarebbe più giusto dire che inizia un impulso promotore 
riformista a partire dalla virtù centrale della misericordia. Questo potrebbe plasmare 
una nuova configurazione del posto della Chiesa nel mondo, del modo di situarvisi e 
della maniera di vivere essa stessa la perpetua missione evangelizzatrice».

Potremo inoltre auspicare che non si riduca a una nuova “moda verbale” e diventi 
un nuovo umanesimo che, anche con l’aiuto della teologia, sia in grado di scoprire 
quei «semi del Verbo» che come ben espresso dal filosofo e martire san Giustino nel 
secondo secolo, sono già presenti in tutte le culture. Una delle missioni della teologia 
attuale è infatti quella di identificare e illuminare i «segni del nostro tempo» con lo 
spirito della misericordia.
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“Le prospettive pastorali di «Amoris laetitia»”de Lluís Martínez Sistach 
(23/11/2016)

Papa Francesco ha fatto un omaggio a tutte le famiglie con la sua esortazione apos-
tolica Amoris laetitia; il cardinale Baldisseri ha giustamente detto che l’esortazione 
giunge in un momento in cui l’istituzione della famiglia vive una delle crisi più serie 
della sua storia. 

Il Pontefice dedica due capitoli all’aspetto essenziale nel matrimonio e nella famiglia: 
l’amore. Pur essendo ovvio, lo spiega dicendo che «non potremo incoraggiare un 
cammino di fedeltà e di reciproca donazione se non stimoliamo la crescita, il conso-
lidamento e l’approfondimento dell’amore coniugale e familiare» (n. 89). Da qui i 
titoli dei capitoli quarto e quinto: «L’amore nel matrimonio» e «L’amore che diventa 
fecondo». In tutta l’esortazione si insiste sull’idea del matrimonio e della famiglia 
come intima comunità di vita e di amore. Ma lo stesso Papa riconosce che la parola 
«amore», che è una delle parole più utilizzate, molte volte appare sfigurata. Fa quindi 
un’analisi molto bella e intensa dell’inno alla carità di san Paolo (1 Corinzi, 13, 4-7), 
in cui troviamo alcune caratteristiche dell’amore vero. Si rimane colpiti dinanzi alla 
capacità d’introspezione psicologica del Papa. È un trattato sulla bellezza della quo-
tidianità dell’amore. 

I contenuti di Amoris laetitia esortano a una riflessione e a un rinnovamento della pas-
torale familiare, a un’autentica conversione pastorale nel senso espresso dall’Evange-
lii gaudium. Il compito che l’esortazione ci affida è arduo, in quanto negli interventi 
fatti durante le assemblee sinodali sono state presentate le diverse situazioni concrete 
della vita coniugale e delle famiglie in tutto il mondo. La realtà esige perciò uno sfor-
zo rinnovato da parte di tutti. 

Come ha riportato il Papa, i padri sinodali si sono trovati d’accordo nel dire che «il 
principale contributo alla pastorale familiare viene offerto dalla parrocchia, che è una 
famiglia di famiglie, dove si armonizzano i contributi delle piccole comunità, dei 
movimenti e delle associazioni ecclesiali» (n. 202). Occorre soffermarsi sulla prepa-
razione remota e prossima al matrimonio, che ha inizio negli anni dell’adolescenza e 
continua nella gioventù. Bisogna aiutare i giovani a scoprire il valore e la ricchezza 
del matrimonio. Devono poter percepire il fascino di un’unione piena che eleva e 
perfeziona la dimensione sociale dell’esistenza, che attribuisce alla sessualità il suo 
senso migliore, e al tempo stesso promuove il bene dei figli e offre loro il contesto più 
idoneo per la maturazione e l’educazione. Importante è anche la preparazione imme-
diata alla celebrazione del sacramento e l’accompagnamento dei coniugi, soprattutto 
nei primi anni. 

Si tratta di avvicinarsi alle persone per conoscerle concretamente e per offrirsi di 
accompagnarle e di aiutarle sull’esempio del buon samaritano. La pastorale implica 
un’attenzione per le persone e per le famiglie concrete. Nelle pagine dell’esortazione 
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c’è uno sguardo aperto, profondamente positivo, che si nutre non di astrazioni e pro-
getti ideali, ma di attenzione pastorale per la realtà. Il Papa afferma che «ai Pastori 
compete non solo la promozione del matrimonio cristiano, ma anche il discernimento 
pastorale delle situazioni di tanti che non vivono più questa realtà» (n. 293).

In Amoris laetitia la vita cristiana viene continuamente presentata come un processo 
che si sta realizzando, e deve tendere al raggiungimento del suo ideale. Giovanni 
Paolo II ha proposto la «legge della gradualità» con la consapevolezza che l’essere 
umano conosce, valorizza e realizza il bene morale in base a diverse fasi di crescita. 
La pastorale deve tenere particolarmente conto di questa legge della gradualità, che è 
diversa dalla «gradualità della legge». 

La coscienza non solo può comprendere che una situazione non risponde oggettiva-
mente alla proposta generale del Vangelo, ma può anche discernere con sincerità e 
onestà quella che, per il momento, è la risposta generosa che si può offrire a Dio, e 
scoprire con una certa sicurezza morale che è quello l’impegno che Dio le sta chieden-
do in mezzo alla complessità concreta dei suoi limiti. Ma è anche vero che il pastore 
sa che questo discernimento è dinamico e deve restare sempre aperto a nuove fasi di 
crescita nel processo di vita cristiana e a nuove decisioni che permettano di realizzare 
l’ideale in modo più pieno.

Il magistero di Papa Francesco porta a riscoprire l’importanza della coscienza perso-
nale nella vita cristiana e nella vita della Chiesa. La coscienza, ci dice il Vaticano II, 
«è il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce 
risuona nell’intimità» (Gaudium et spes, n. 16). E poi aggiunge: «Quanto più, dun-
que, prevale la coscienza retta, tanto più le persone e i gruppi si allontanano dal cieco 
arbitrio e si sforzano di conformarsi alle norme oggettive della moralità» (ibidem).

L’esortazione raccomanda al sacerdote di accompagnare i divorziati e quanti sono 
coniugati solo civilmente o semplicemente uniti per un processo di discernimento 
interiore, per poter così riuscire a conoscere in coscienza qual è la loro situazione 
dinanzi a Dio, in vista di una loro maggiore integrazione nella comunità cristiana; 
infine, in presenza di circostanze attenuanti o esimenti, per permettere loro di ricevere 
l’aiuto dei sacramenti. Amoris laetitia applica il principio della morale tradizionale 
della Chiesa riportato nel Catechismo della Chiesa cattolica su queste circostanze 
che diminuiscono o eliminano la colpevolezza soggettiva grave (cfr. n. 1735 e 2352). 

L’asse, o per meglio dire la finalità, del capitolo VIII di Amoris laetitia consiste nel 
cercare una maggiore integrazione di tutti nella comunità cristiana, anche di quanti 
vivono situazioni cosiddette “irregolari”. 

Per concretizzare l’impegno di offrire a questi battezzati una maggiore integrazione 
nella comunità, bisogna fare quanto indicato da Amoris laetitia: occorre «discernere 
quali delle diverse forme di esclusione attualmente praticate possano essere superate». 
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Il Papa aggiunge che questa maggiore integrazione sarà un bene per loro e anche per 
l’educazione cristiana dei figli che devono essere considerati i più importanti. Bisogna 
rallegrarsi della maggiore integrazione dei battezzati nella comunità cristiana. Non si 
tratta di un ritorno alla casa paterna della Chiesa perché non sono stati scomunicati. 
Questa maggiore integrazione può però non essere compresa o non essere accettata 
da alcuni membri della comunità. Va ricordato che tutti noi cristiani siamo peccatori, 
come lo erano il figlio minore e il figlio maggiore della parabola evangelica, e che tutti 
dobbiamo convertirci ed essere misericordiosi.

Catalunya estrena la Diplomatura
de Música Sacra.

Els estudis són oferts per la Facultat Antoni Gaudí en col·laboració amb l’abadia de 
Montserrat

A diversos països europeus com ara Alemanya, Àustria, França o Itàlia ja fa anys que 
es poden cursar estudis superiors de Música Sacra, ja sigui en universitats públiques o 
bé en institucions de l’Església catòlica. A Catalunya aquesta era fins ara una assigna-
tura pendent, però aquest nou curs 2016-2017 per fi es compta amb una diplomatura 
de Música Sacra. Els estudis els imparteix la Facultat Antoni Gaudí, dins de l’Ateneu 
universitari Sant Pacià, i en col·laboració amb l’Abadia de Montserrat.

Recordem que la Facultat Antoni Gaudí és una jove institució eclesiàstica de caràcter 
universitari, creada durant el pontificat del cardenal Lluís Martínez Sistach, promogu-
da per l’arquebisbat de Barcelona amb l’objectiu de dotar Catalunya d’una institució 
acadèmica d’estudis superiors, no tan sols filosòfics i teològics, sinó també d’altres 
disciplines eclesiàstiques i humanístiques, com la història de l’Església, l’arqueologia 
cristiana i el ric patrimoni cultural i artístic de l’Església. Constituïda oficialment 
l’octubre de 2014, la Facultat Antoni Gaudí juntament amb la Facultat de Teologia de 
Catalunya i la Facultat de Filosofia de Catalunya, és una de les tres facultats eclesiàs-
tiques que han conformat l’Ateneu Universitari Sant Pacià, erigir per la Santa Seu a 
Barcelona l’octubre de 2015. La Facultat Antoni Gaudí programa les seves activitats 
acadèmiques segons l’Espai Universitari Europeu d’Instrucció Superior (EUEIS).

El seu Pla d’Estudis compren un primer cicle de tres anys acadèmics (180 ects),amb el 
grau de Baccalaureatus; un segon cicle de màster universitari de dos anys (120 ects), 
amb el grau de Licenciatus; i un tercer cicle de Doctorat amb el grau de Doctor, tots 
tres amb reconeixement civil.

Declaracions de Mn. David Abadias

En declaracions a Eduard Brufau, redactor del setmanari Catalunya Cristiana 
(25/09/2016, pag. 27), Mn. David Abadias, degà de la Facultat d’Història, Arqueolo-
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gia i Arts Cristianes Antoni Gaudí (FHEAG), ha afirmat que la nova diplomatura “vol 
respondre a una petició que fa anys que es formula i que voldria tractar de manera més 
acurada i justa la gran tradició de música sacra del nostre país. Fins ara, diverses ini-
ciatives han col·laborat de manera seriosa i generosa a tenir cura de la nostra tradició 
musical, i en especial, sense menystenir les altres, voldria destacar la feina que ha fet 
el monestir de Montserrat durant molts anys, un interès i un treball que encara avui 
manté ben viu i amb molta qualitat. Aquesta diplomatura voldria oferir una formació 
dilatada (en un període de dos anys) que permeti tractar amb temps i cura les diverses 
disciplines musicals, litúrgiques, tècniques, organístiques i biblico-teològiques que 
facilitin als estudiants poder accedir a una visió completa i polièdrica que els capaciti 
per aprofundir i gaudir de la nostra tradició de música sacra”. 

Formació musical i litúrgica

Els nous estudis, que ja es poden iniciar aquest curs, consten d’una part teòrica que 
se subdivideix en tres grans blocs: música sacra (cant gregorià i història de la música 
sacra); teologia i Bíblia (litúrgia i cant, temps i any litúrgic, sagraments); direcció 
coral (direcció, cant gregorià, polifonia, acompanyament), Però aquesta dimensió te-
òrica de la diplomatura de Música Sacra es complementa amb un seguit de sessions 
pràctiques indispensables per a la completa formació de l’alumnat. “Durant els dos 
anys que formen el curs –explica Mn. David Abadias-, els dissabtes al matí els alum-
nes començaran les sessions en dues esglésies properes a la Facultat (en concret Sant 
Josep Oriol i la Concepció), on atendran a sessions pràctiques d’orgue. Hi haurà dos 
grups de treball, un de nivell inicial, i un altre de nivell avançat. Allí, juntament amb 
els seus professors, els alumnes tindran contacte directe amb els instruments musicals 
i amb el seu ús. És la part practica de la diplomatura, que serà complementada amb la 
part teòrica que s’impartirà a les aules de la Facultat”.

La diplomatura de Música Sacra de la Facultat Antoni Gaudí destaca per la màxima 
qualificació del seu personal docent; els professors són grans coneixedors de la mú-
sica de l’Església i al mateix temps són experts també en l’àmbit teològic i litúrgic. 
Com diu el degà de la Facultat, “tenim la sort de poder gaudir de diversos professors, 
qualificats i de gran renom en el món musical de casa nostra, que han respost amb 
generositat a la petició de formar part d’aquest projecte. També al llarg dels dos anys 
tindrem quatre seminaris especialitzats impartits per diversos especialistes, alguns 
dels quals viuen a Roma i Viena i hi ensenyen música i cant”.

Perspectives de futur

Aquest curs, doncs, la diplomatura de Música Sacra comença a caminar amb pas ferm 
i segur, i amb la perspectiva de consolidar-se i ampliar el nombre d’alumnes. Mn. 
David Abadias explica que “ara per ara tenim les places molt limitades, ja que per 
raons pràctiques no podem fer una classe nombrosa; per això enguany podem tan sols 
oferir una quinzena de places. Esperem en el futur no només poder ampliar el nombre 
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de places, sinó que també voldríem ampliar les classes, les hores d’estudi i de pràcti-
ques, de manera que es pugui oferir un programa encara més acurat que ens permeti 
aprofundir millor les diverses disciplines. Però anem pas a pas, i de moment estem 
contents de començar aquest projecte, amb vocació de creixement”.

La diplomatura de Música Sacra omple un buit important al nostre país. Es proposa 
donar una formació musical excel·lent que estigui estretament vinculada a uns bons 
coneixements teològics i litúrgics. La música cristiana només té sentit si s’insereix de 
ple en el ric bagatge del pensament teològic i de l’expressió litúrgica. Aquesta neces-
sitat de formar-se en aquesta visió unitària, total, i no pas fragmentada, explica la bona 
rebuda que han tingut els estudis.

Mn. David Abadias constata que la diplomatura “ha estat acollida amb molt interès i 
hem tingut moltes sol·licituds, cosa que ens augura un bon inici de curs. Estem con-
vençuts que és un projecte interessant i ric. Amb aquesta diplomatura esperem poder 
contribuir que la música sacra pugui anar ampliant l’espai el coneixement que mereix, 
sobretot amb la gran tradició que tenim a casa nostra”.

Dos llibres de records de Mn. Amador 
Roig Santacana.

Mn. Amador Roig Santacana ha publicat darrerament dos llibres en els que fa memò-
ria de la seva intensa vida en especial amb els treballadors de la mar.

El primer es titula A cops de rem (Autoedició, 2014, 244 pàgines). En aquestes memò-
ries, Mn. Amador Roig fa un repàs a la seva intensa vida. És un veritable llibre d’aven-
tures, però sobretot és un retrat del mossèn, que sempre ha treballat per la dignificació 
de la persona i del treball.

Com escriu Albert Manent en el pròleg, “mossèn Roig té una fe profunda i una confi-
ança il·limitada en la Providència”.

En el segon titulat Retalls (Autoedició, 2016, 132 pàgines), en el que hi podem trobar 
més de 30 experiències viscudes en els seus més de 70 anys de vida. No podríem 
classificar-ho com a biografia, però no per això deixa de tenir un alt component bio-
gràfic. Segons ell mateix expressa, “la vida és com una capsa tota plena de records. 
Són retalls d’un passat que es vol fer present…, són de mil colors”. I això és el que ha 
fet: anar traient d’una capsa imaginària tots aquells records que li han omplert la vida, 
ja sigui per a bé o per a mal. Des de petits disgustos fins a grans alegries, passant per 
curiositats i records, d’infància.

Cal destacar que mossèn Amador ha passat gran part de la seva vida al mar, cosa 
que no només queda reflectida en alguns capítols, sinó també en dos dels seus altres 
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llibres, el ja citat A cops de rem i La Bíblia i la mar, el que es va parlar en un anterior 
número del BAB. També cal destacar l’acció que desenvolupa amb l’ONG ACAIR, 
Associació Catalana d’Ajuda a la Infància Romanesa, per ajudar nens i nenes malalts 
que viuen a Romania. També en parla en De bat a bat, el seu quart llibre.

Eli Ramírez, bibliotecària i il·lustradora, que ha tingut cura de la part gràfica del llibre 
Retalls, va escriure a Catalunya Cristiana (07/08/2016, pag. 22), “quan el mossèn em 
va demanar que il·lustrés els seus records, primer vaig tenir una mica de por i dubte: 
correspondrien els meus dibuixos amb els seus pensaments?, hi serien fidels?, se sen-
tiria identificat amb el que jo plasmés sobre el paper? Però realment són pensaments 
que van caure pel seu propi pes a mesura que anava parlant amb ell i llegint les seves 
històries, transparents i clares, Penso que és una lectura que pot agradar a persones 
de totes les edats i cultures. Són petites històries acompanyades d’unes il·lustracions 
a tot color que en tot moment han volgut convertir-se en un suport gràfic per ajudar 
imaginar-nos millor les coses que se’ns expliquen”.

Actualment el llibre Retalls es pot comprar a les llibreries de les Paulines (Ronda Sant 
Pere, 19-21), a Jojos Llibres (Via Júlia, 48), i també a les Germanetes dels Pobres 
(Plaça de Tetuan, 45-49).

“Tonem Jesús als pobres”,
un llibre de Mn. Oriol Xirinachs

Tornem Jesús als pobres és el títol d’un llibre publicat per Mn. Oriol Xirinachs (Cen-
tre de Pastoral Litúrgica, col·lecció Emaús). Com va escriure Mercè Solé a la revista 
Foc Nou (número de juny-agost de 2016), “de fet, l’autor segurament diria que aquest 
llibre no és un llibre. Si més nou, no és un llibre per llegir i prou. També diria que no és 
seu, que és una reflexió compartida entre diversos integrants del Secretariat Diocesà 
pels Marginats, de la Delegació de Pastoral Social de l’arquebisbat de Barcelona. I 
potser tindria raó: no és una reflexió espiritual, sinó una proposta de treballar, a nivell 
personal i, si pot ser, comunitari”.

“És un llibre –afegeix Mercè Solé- que respon a la inquietud de molts anys de treball 
constant i seriós amb les persones que pateixen la pobresa i la marginació, i que té el 
coratge de plantejar: ¿per què procurem donar-ho tot als pobres menys la Bona Notí-
cia de Jesús? I dic coratge perquè és una pregunta que ens resulta incòmoda a molts. 
Probablement, com més progres, més incòmoda. Lluitem a través de la política, del 
sindicalisme i de l’associacionisme perquè les persones puguin viure dignament. Els 
escoltem, els acompanyem, procurem que es promocionin… Però, en canvi, parlar-los 
de Jesús ens incomoda. Perquè som hereus del nacionalcatolicisme –que ens pesa i 
fa que en espanti l’anunci d’una fe no sempre gaire coherent amb la nostra forma de 
vida-, perquè som conscients que la nostra relació no sempre és ben bé una relació ni 
d’amistat ni d’igualtat, sinó que a vegades ho és de poder, o potser pel mateix pudor 
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que de vegades ens impedeix d’anunciar Jesús en el nostre entorn. Probablement per-
què estem carregats de romanços. Però és molt clar, en canvi, que la Bona Notícia de 
Jesús s’adreça sobretot als pobres, i de forma explícita. El llibre no planteja respostes, 
sinó preguntes, i és un bon instrument per anar fent camí.

El comentari citat acabava amb aquestes paraules que també fem nosdtres: “Us con-
vido a llegir i treballar el llibre de Mn. Oriol Xirinachs”.

Activitats de la fundació Migra Studium, 
en centre social promogut per la Companyia

de Jesús a Catalunya.
• “Llull a la ciutat nova”, una obra de teatre sobre el diàleg interreligiós, amb alumnes 

de diverses religions a Migra Studium amb motiu de l’Any Llull.
• “Hem d’evitar estereotips i conèixer les persones”, diu l’educadora Alícia Guidonet.

Pel seu interès, en aquests temps de pluralisme religiós, publiquem aquesta entrevista 
a Alícia Guidonet, educadora del projecte Espai Interreligiós Migra Studium, publica-
da per la redactora Mireia Rourera a El Punt Diari del dimarts 11 d’octubre de 2016, 
pag.17. Per potenciar el diàleg i la coneixença, Migra Studium va néixer el 2003 amb 
l’objectiu de treballar amb el fet migratori. En un principi, els objectius eren molt 
clarament de reflexió i d’estudi, tasques que amb el temps s’han ampliat per atendre 
les diverses necessitats que han anat sorgint. Avui Migra Studium treballa amb diver-
sos projectes: el projecte CIE, de visita al Centre Internacional d’Estrangers; l’Espai 
Interreligiós, de diàleg i coneixença de l’altre, i el projecte de reforç escolar. Així ma-
teix, tenen espais d’acollida sociolingüística i de capacitació ocupacional. 

La Fundació Migra Studium, un centre social promogut per la Companyia de Jesús a 
Catalunya, treballa per la dignitat i els drets de les persones migrades més vulnerables 
des de l’acollida, la formació i la denúncia política. Alícia Guidonet és educadora del 
projecte Espai Interreligiós d’aquesta entitat.

-Què és l’Espai Interreligiós de Migra Studium. Què hi fan?

-L’Espai Interreligiós en el nostre cas és un espai físic en el qual ferm diversos itine-
raris, tallers i recorreguts amb l’objectiu d’educar i sensibilitzar sobre el fet religiós, 
la diversitat religiosa i el diàleg interreligiós.

-Com es treballa en aquest Espai Interreligiós?

-L’objectiu és educar i sensibilitzar sobre la diversitat religiosa i les possibilitats que 
té aquesta diversitat, que és bàsicament el diàleg, el diàleg positiu. Ens adrecem a tot 
tipus de persones. Avui tenim una línia molt desenvolupada de treball amb escolars. 
Hi ha més de 50 escoles que ens visiten. A part de les escoles que vénen a fer tallers, 
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nosaltres visitem escoles i hi fem diversos tallers. Un dels tallers que tenim és el dels 
testimonis: acompanyem persones de diverses religions perquè expliquin la seva tra-
dició i la seva experiència. Avui ens demanen molt la religió musulmana.

-Diu que treballen en “processos”. Què vol dir?

-Vol dir que, dins d’un procés educatiu més consistent, per exemple, en una escola 
es treballa l’islam durant un mes, i al final un testimoni musulmà va a explicar la 
seva experiència. A banda d’això, també fem formació d’adults. Treballem temes amb 
aquesta idea d’aprofundir, reflexionar i fer experiències.

-Treballen amb dones migrades?

-Treballem amb dones des dels testimonis seus que donem a les aules. Tenim testimo-
nis de dones que o bé han vingut aquí o bé ja han nascut aquí. Precisament, última-
ment estem treballant amb moltes dones que són de religió musulmana, però que han 
nascut aquí, que són catalanes. Aquestes dones molt sovint es troben amb dificultats 
perquè se’ls reconegui la seva identitat, la seva dignitat.

-Cal acostar-s’hi?

-Sí. Sovint el problema és la incomprensió a causa de la falta de cultura, de coneixe-
ment de les altres religions. No és una cosa purament intel·lectual, sinó que en molts 
casos el que fa falta és, senzillament, acostar-se a una persona d’una religió diferent 
i conèixer-la. Ens podem acostar, per exemple, a l’experiència profunda de l’islam o 
a la seva teologia, que és molt rica i no la coneixem. Hem de fer l’exercici d’evitar 
estereotips coneixent les persones.

-Tant amb infants com amb adults, vostès veuen que acostar-se a una religió di-
ferent canvia la visió inicial que es tenia de l’altre?

-Veiem que l’educació és molt positiva. Notem molt quan un escolar ha estat treba-
llant aquell tema. L’impacte de la formació es nota moltíssim. També veiem el gran 
interès. Per exemple, aquest curs farem un curs coordinat amb Cristianisme i Justícia 
sobre l’hospitalitat en les religions. El tema de l’hospitalitat en les diverses tradicions 
està suscitant un gran interès. Volem que les persones sentin la necessitat de reflexio-
nar, d’acostar-se al coneixement i a l’experiència.

-S’han iniciat en el teatre social amb un projecte molt ambició. Quin és?

-Doncs sí. El 27 i 28 d’octubre a la Sala Tallers del Teatre Nacional, s’estrenarà l’obra 
de teatre Llull a la ciutat nova, dirigida per Teresa Vilardell. Amb l’excusa d’aprofun-
dir en la figura de Llull, s’està treballant amb alumnes de les nostres classes, d’orígens 
molt diversos i que tenen tradicions religioses molt diferents. Això va ser iniciativa de 
la companyia La Trilateral Teatre i és una experiència molt enriquidora que ha servit 
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molt a les persones no només per desenvolupar-se, sinó també per establir un diàleg 
profund entre elles. L’obra és gratuïta, animo tothom que vagi a veure-la. 

“Puerta santa”, un llibre del
Dr. Joan B. Martínez Porcell.

Aquest nou llibre del Dr. Joan B. Martínez Porcell, professor de la Facultat de Filoso-
fia de Catalunya, va ser presentat en el curs d’un acte celebrat a la basílica de la Mare 
de Déu de la Mercè, de la que ell n’és rector, el dia 30 de novembre a les 20 hores. 
Varen intervenir Mons. Salvador Cristau, actualment bisbe auxiliar de Terrassa i antic 
rector de la basílica de la patrona de Barcelona; el Dr. Enrique Martínez, director del 
Instituto Santo Tomàs, que pronuncià un parlament titulat “Puerta santa de la Miseri-
cordia” i l’autor del llibre. Va completar l’acte un breu concert d’orgue a càrrec del 
Sr. Héctor París.

Publicat per Editorial Claret, el llibre es titula molt sòbriament Puerta Santa i està 
escrit en castellà (Barcelona, 2016, 416 pàgines) s’ha d’inscriure, en primer lloc, en 
l’Any Sant de la Misericòrdia, recentment clausurat, però que està cridat a no ser un 
parèntesi, sinó a inspirar els camins de l’Església, en especial durant tot el pontificat 
romà del papa Francesc. Així ho desitja el Sant Pare, com va expressar-ho en el docu-
ment Misericordiae vultus, que fou la butlla de convocatòria del Jubileu extraordinari, 
i més recentment, com ho ha repetit en la carta apostòlica Misericordia et mísera, 
firmada pel Papa el 20 de novembre de 2016, demanant que l’Any jubilar de la Mi-
sericòrdia no sigui un parèntesi en la vida de l’Església, sinó que segueixi inspirant 
totes les seves activitats al servei del món, sobretot dels més pobres i marginats per 
la societat.

El llibre del Dr. Martínez Porcell porta un pròleg del Sr. Arquebiusbe de Barcelona, 
Mons. Joan Josep Omella; és un escrit extens i doctrinal, que posa en relleu l’interés 
que aquest llibre té per als sacerdots. El text íntegre d’aquest pròleg el lector el pot 
trobar en aquest mateix número del BAB, en la secció del Prelat, i en l’apartat en el 
que es recull habitualment el text dels articles i declaracions que fa el nostre Arque-
bisbe. Són textos que, tot i no tenir caràcter oficial, sí que acostumen a tenir un interès 
espiritual i pastoral. I el text que ara ens ocupa és força instructiu en aquest sentit.

“Aquest llibre –diu Mn. Martínez Porcell en la introducció- no és una autobiografia, 
sinó un relat sobre la misericòrdia divina, tractada especialment des del meu ministeri 
sacerdotal, però no puc dissociar l’exercici del sacerdoci de la meva existència vital, 
concreta i singular”. I per això, ofereix al lector una breu descripció del seu curri-
culum, per ajudar-lo a situar els fets que ens va explicant al llarg de tot el llibre.

No és freqüent que els sacerdots escriguin llibres com aquest, potser per un cert sentit 
de reserva personal, i per no atrevir-se a posar al descobert les seves vivències i la seva 
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trajectòria com a sacerdots. Per això és d’agrair a l’autor la seva sinceritat i la seva 
franquesa en deixar-nos entrar, en aquestes pàgines, a les vivències del seu ministeri 
sacerdotal, com a professor de Filosofia, com a rector de pobles rurals primer i després 
com a rector de La Garriga, com a Vicari episcopal del Vallès i ara com a rector de la 
basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Un testimoni digne de ser llegit, valorat i agra-
ït, una mica com les “Confessions” d’un estimat germà prevere, sobretot en l’estela de 
l’Any Sant de la Misericòrdia.- J.P. 
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