
D’esquerra a dreta, el cardenal Lluís Martínez Sistach, l’arquebisbe Joan Josep 
Omella i el bisbe auxiliar de Barcelona Mons. Sebastià Taltavull, durant la roda 
de premsa celebrada a l’arquebisbat el 8 de setembre de 2016.
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Nomenament de Mons. Sebastià 
Taltavull Anglada com a  
Administrador Apostòlic  

de Mallorca
El dia 8 de setembre de 2016, festa del Naixement de la Mare de Déu, el Vaticà va 
donar a conèixer el nomenament de Mons. Sebastià Taltavull Anglada, Bisbe auxiliar 
de Barcelona, com a Administrador Apostòlic de la diòcesi de Mallorca, amb el decret 
que es publica a continuació en el text original llatí.

Congregatio Pro Episcopis
Prot. N. 605/2016

Maioricensis

De Administratoris Apostolici Nominatione Decretum

Ad consulendum regimini dioecesis Maioricensius, vacantis ab hodierna die per tran-
latiobnem Exc.mi P. D. Xavierii SALINAS VIÑALS ad titularem sedem Foroclodi-
ensem et ad officium Episcopi auxiliaris Valentini Archiepiscopi, Summus Ponfifex 
FRANCISCUS Divina Providentia PP., praesenti Congregationis pro Episcopis de-
creto, nominatac constituït Administratorem Apostolicum “sede vacante” memoratae 
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Ecclesiae, donec novus Episcopus canonicasm dioecesis possessionem capiat, Exc.
mum P. D. Sebastianum TALTAVULL ANGLADA, Episcopum titularem Gabinum 
et Auxiliarem Barcinonensem, eiuque iura, facultates et officia reribuit quae Episco-
pis dioecesanis, ad normam iuris, competunt.

Contrariïs quibusvis minime obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Congregationis pro Episcopis, die 8 mensis Septe,mbrios 
anno 2016.

 †Marcus Card. Ouellet,
Praefectus

 †Ilson de Jesús Montanari,
A Secretis

Decret de nomenament d’Administrador Apostòlic de Mallorca.
Versió catalana de l’anterior document

Per tenir cura del govern de la diòcesi de Mallorca, vacant des el dia d’avui pel trasllat 
de l’Excm. Sr. Xavier SALINAS VINYALS a la seu titular Foroclodiense i al càrrec 
de Bisbe auxiliar de l’Arxidiòcesi de València, el Summe Pontífex FRANCESC, per 
la Divina Providència Papa i Pontífex, pel present Decret de la Congregació per als 
Bisbes, nomena i constitueix com a Administrador Apostòlic “sede vacante” de l’es-
mentada Església, mentre que el nou Bisbe no prengui possessió canònica, l’Excm. 
Sr. Sebastià TALTAVULL ANGLADA, Bisbe titular de Gabi i Auxiliar de Barce-
lona, al que atorga els drets, les facultats i missions que, segons norma del dret, són 
propis dels Bisbes diocesans.

Sense que res obsti en contra.

Donat a Roma, a la Congregació per.als Bisbes, el dia 8 de Setembre de l’any 2016.

† Marcus Card. Ouellet,
Prefecte.

†Ilson de Jesús Montanari,
Secretari.

Salutació a l’Església que pelegrina a Mallorca
El mateix dia 8 de setembre, Mons. Sebastià Taltavull va enviar aquesta salutació 
dirigida a la diòcesi de Mallorca.
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Molt estimats germans i germanes:

Quan he tingut notícia de l’encàrrec que m’ha confiat el papa Francesc com Adminis-
trador Apostòlic de l’Església de Mallorca, m’he posat a disposició del Senyor i de tots 
vosaltres per acompanyar-vos amb humilitat i fidelitat en el camí que esteu recorrent com 
a comunitat creient en bé de la societat mallorquina, per tal de fer-hi present Jesús i el seu 
Evangeli. La veritat és que ho faig amb tot l’amor del que som capaç, però també amb 
la temor d’haver de respondre als reptes que en aquests moments se’ns presenten, tant 
si aquests reptes són propis de la institució eclesial com si provenen de l’entorn humà i 
social que vivim. Des del meu servei pastoral, és amb vosaltres que vull fer-ho bé.

El que sí crec que tinc clar és que l’avui de la nostra societat i dels cristians dins d’ella, 
és fascinant i entusiasmador per a fer que la nostra vida de creients en Crist sigui pa-
raula i gest que atreguin, interpel·lin i animin a qualsevol persona, sigui creient o no. 
No som una entitat privada que es reclou en ella mateixa, sinó que volem ser llevat 
de transformació evangèlica. En aquest moment, hom percep que n’hi ha molts que 
dubten, però també n’hi ha molts altres que dubten dels seus dubtes, i tant uns com 
els altres potser cerquen sincerament un sentit que orienti la seva vida, un acompa-
nyament que els encoratgi, una amistat que els faci entrar en sintonia, que els integri 
socialment i creï lligams de bon veïnatge i de comunió fraterna.

M’adheresc de cor al papa Francesc quan diu que “Jesucrist pot trencar els esquemes 
avorrits en els quals pretenem tancar-lo i ens sorprèn en la seva constant creativitat 
divina. Cada vegada que intentam tornar a la font de l’Evangeli broten nous camins, 
mètodes creatius, altres formes d’expressió, signes més eloqüents, paraules carrega-
des de renovat significat per al món actual” (EG 11). És a aquest intent que us invito: 
tornar junts a la font de l’Evangeli per a captar quina novetat ens presenta cada dia, 
assumir-la i treballar-la. Què bé si ens ajudam mútuament a descobrir-ho, portar-ho a 
la pregària, comunicar-nos-ho i fer-ne festa. Lo que deim i feim no és obra nostra, sinó 
que és de Déu que ens ha estimat primer, dóna vida i fa créixer.

La nostra responsabilitat i joia alhora és voler sembrar bé, amb bona intenció i enmig 
de l’immens camp de la nostra realitat secular, ja que, com diu Francesc, “la joia de 
l’Evangeli és per a tot el poble, no pot excloure ningú” (EG 23). D’aquí que dediquem 
més temps a “sortir”, a anunciar l’Evangeli a tothom i no tant a la discussió i entrete-
niment malaltís sobre qüestions internes. Ho vull dir amb paraules que en aquest Any 
jubilar prenen un sentit molt especial: una Església en sortida “viu un desig inesgo-
table de brindar misericòrdia, fruit d’haver experimentat la infinita misericòrdia del 
Pare i la seva força difusiva” (EG 24). El desig és que “totes les comunitats procurin 
posar els mitjans necessaris per avançar en el camí d’una conversió pastoral i missio-
nera, que no pot deixar les coses com estan” (EG 25). Hem de fer que la misericòrdia 
sigui l’antídot contra la indiferència i contra tota obsessió individualista.



[4] setembre - BAB 156 (2016)510

La meva salutació, que és per a tots sense excepció de ningú –vull tenir l’ocasió de 
fer-ho personalment durant el temps que el Senyor disposi– s’uneix a la voluntat que el 
meu exercici de pastor no sigui mai ni exclusiu ni excloent. Tots i totes tenim un paper 
específic a fer, segons la vocació a la que Déu ens crida. A l’Església no som sols col-
laboradors, encara que això comporti una plena i generosa dedicació; més bé, tots som 
corresponsables, la qual cosa vol dir que estem implicats com Jesús en el seu moment. 
Vet aquí l’estil que ens demana el papa Francesc que ens portarà a l’acompanyament 
i a donar fruit: “La comunitat evangelitzadora es fa amb obres i gestos en la vida quo-
tidiana dels altres, escurça distàncies, s’abaixa fins a la humiliació si cal, i assumeix la 
vida humana, tocant la carn sofrent de Crist en el poble” (EG 24). Per això, arrelats a la 
nostra societat mallorquina, ens preocupa tot: l’educació, la sanitat, la manca de treball, 
l’àmbit dels joves i de les famílies, la indiferència religiosa, les diferències i l’exclusió 
social, la violència verbal i física, la preservació dels espais naturals, el fenomen del tu-
risme, el compromís polític i la necessitat de diàleg constructiu, els agents econòmics, el 
món mediàtic, de la universitat i la cultura, qualsevol irresponsabilitat pròpia i aliena… 
I ens preocupa sobretot com ser-hi presents i actius per tal d’influir positivament des de 
la nostra fe, oferint el millor de l’Evangeli fet vida en nosaltres i en tants altres, amb qui 
compartim valors, sentiments, conviccions i opcions.

Disculpeu que hagi anat tan directe al gra, però és urgent que siguem fidels al missatge 
que hem de comunicar i als gestos que l’han de fer creïble. Som febles, jo el primer, i 
en tot moment necessitarem l’ajuda del Senyor i el recolzament mutu com a membres 
d’un mateix cos on ningú pot prescindir de l’altre. Hi ha un misteri de comunió que, 
vulguem o no, ens té atrapats. La caritat m’obliga a dir amb el papa Francesc que “no 
vull una Església preocupada per ser el centre i que acabi clausurada en un embolic 
d’obsessions i procediments. Si una cosa ha d’inquietar-nos santament i preocupar la 
nostra consciència, és que tants germans nostres visquin sense la força, la llum i el 
consol de l’amistat amb Jesús, sense una comunitat de fe que els contingui, sense un 
horitzó de sentit i de vida” (EG 49). Fem l’esforç d’estar-hi al costat.

Tot temps és important i de tota ocasió n’hem de treure bé. Fem-ho essent persones 
de bon tracte. No deixem lloc a les rebaixes sobre el que hem de viure i comunicar 
com a seguidors de Jesús i com a membres d’un cos viu del que tots en formem part. 
Sapiguem –com diu sant Pau– que quan un membre sofreix, tot el cos sofreix amb ell 
i s’ho passa malament; i quan un s’alegra, tothom s’alegra amb ell. Què bé si ho vivim 
així. Des d’aquest misteri, mescla de feblesa i comunió que és l’Església, us demano 
que preguem units perquè se’ns concedeixi aquella actitud sinodal –que vol dir volun-
tat de “caminar junts”– que faci possible realitzar el que el Senyor avui ens demana a 
tots com a conversió pastoral i, a cadascú, com a conversió personal.

El meu desig de pastor és que en aquesta aventura ens hi sentim joiosament implicats 
i animats a fer-ho, tot regalant-nos estimació i confiança els uns als altres. I el meu 
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record afectuós pels pastors que he conegut i que m’han precedit en aquesta Seu, el 
bisbe Teodor Úbeda, el bisbe Jesús Murgui i el bisbe Xavier Salinas. Comptaran sem-
pre amb la meva pregària i afecte fraternal.

Per la intercessió del beat Ramon Llull, home de la nostra terra, ens dirigim amb con-
fiança filial a la Mare de Déu de Lluc amb aquesta pregària: “siau vós la llum divina 
que il·lumini el nostre camí”. I, demanant-vos la vostra benedicció, compteu també 
amb la meva que ja us faig arribar sobre cadascú i sobre aquesta terra de Mallorca que 
Déu estima.

Una abraçada fraternal en Crist,

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona i
Administrador apostòlic de Mallorca
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Prelat
Decret

DECRET 19/16.- Barcelona, 14 de setembre de 2016

Atès que el prevere Manuel Alonso Sánchez, de la Congregació del Santíssim Sa-
grament, ha obtingut l’indult de secularització per Rescripte de la Congregació per 
als Instituts de vida consagrada i Societats de Vida apostòlica, signat a Roma el 7 de 
juliol de 2016 (Prot. n. 55289/2016) el rebem en aquesta Arxidiòcesi de Barcelona, 
de manera que l’esmentat prevere, lliure dels vots emesos en religió o d’altres vincles 
contrets a la Congregació, tot restant fermes les obligacions pròpies de l’orde sagrat, 
quedi incardinat a l’Arxidiòcesi de Barcelona, d’acord amb la norma dels cànons 265, 
267, 269 i 693.

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

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe Metropolità de Barcelona

Per manament del Sr. Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 20 /16.- Barcelona, 19 de setembre de 2016

Atesa la petició del Rvd. Sr. Joan Ballús Bellalta, en què sol·licita poder acollir-se a la 
jubilació i fa renúncia explícita a les responsabilitats parroquials que fins ara tenia a l’Ar-
xidiòcesi.

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Joan Ballús 
Bellalta, la renúncia a tots els seus càrrecs pastorals a l’Arxidiòcesi i decretem el seu 
pas a la situació de prevere emèrit, per les raons adduïdes.

Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de 
la parròquia.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Barcelona.
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† Joan Josep Omella Omella
 Arquebisbe de Barcelona
Per manament del Sr. Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 21 /16.- Barcelona, 19 de setembre de 2016

Atesa la petició del Rvd. Sr. Josep Murillo Tejada, en què sol·licita poder acollir-se a 
la jubilació i fa renúncia explícita a les responsabilitats parroquials que fins ara tenia 
a l’Arxidiòcesi.

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Josep Murillo 
Tejada, la renúncia a tots els seus càrrecs pastorals a l’Arxidiòcesi i decretem el seu 
pas a la situació de prevere emèrit, per les raons adduïdes.

Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de 
la parròquia.

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

† Joan Josep Omella Omella
 Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 22 /16.- Barcelona, 19 de setembre de 2016

Atesa la petició del Rvd. Sr. Joan Torrent Tusell, en què sol·licita poder acollir-se a 
la jubilació i fa renúncia explícita a les responsabilitats parroquials que fins ara tenia 
a l’Arxidiòcesi.

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Joan Torrent 
Tusell la renúncia a tots els seus càrrecs pastorals a l’Arxidiòcesi i decretem el seu pas 
a la situació de prevere emèrit, per les raons adduïdes.

Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de 
la parròquia.
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Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Barcelona.

† Joan Josep Omella Omella
 Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 23/16.- Barcelona, 20 de setembre de 2016.

L’educació i el desenvolupament harmoniós dels menors d’edat ha de ser una de les 
màximes prioritats de la societat, car així la humanitat construeix el seu futur i el pre-
serva d’acord amb la voluntat divina. L’Església participa d’aquesta missió com sigui 
que, amb els pares i tutors dels infants, ofereix a aquests els mitjans espirituals que 
els permeti créixer en la fe i esdevenir fidels de Crist en plenitud. Els pares catòlics 
confien a les institucions eclesiàstiques la col·laboració en l’educació espiritual dels 
seus fills, i l’Església assumeix així una de les responsabilitats més importants de les 
que comporta la seva missió.

A aquesta responsabilitat cal respondre amb integritat moral i amb mesures jurídiques 
oportunes i decidides que ajudin a preservar-la. Des de la nostra responsabilitat de 
pastors de l’Església, podem exigir estricta i total integritat moral, i estem obligats a 
fer-ho, a tots els qui en l’Església participen de l’educació i formació dels menors en 
qualsevol àmbit, tant laics, com clergues, com religiosos. Si tots per igual compartim 
aquesta obligació, també sembla oportú destacar que els clergues i els religiosos encara 
han de procurar una actuació exemplar més acurada i responsable, que permeti esvair 
fins i tot el més petit indici o sospita de comportament desviat.

El Dret Canònic també sanciona amb la màxima gravetat els delictes que atempten contra 
els menors en llur moral sexual quan han estat comesos per clergues, tot entenent que els 
clergues no només han de respondre (com els laics) davant la jurisdicció penal civil, sinó 
que llur desviació mereix també l’oportuna sanció canònica perquè han ferit greument 
la comunió i la santedat de l’Església. Les normes promulgades per la Santa Seu en els 
últims anys persegueixen que aquest tipus d’actuacions aberrants no restin sense procés 
judicial ni s’amaguin sota l’excusa d’evitar l’escàndol, car el mal social dels abusos a 
menors necessita de la consciència pública que ajudi a reparar-los en justícia, a guarir les 
ferides amb misericòrdia i a preveure mesures prudents per a evitar els delictes futurs.

No hi ha d’haver cap dubte de la plena col·laboració de l’Església amb la societat 
civil en aquesta matèria. Per aquest motiu, cal ordenar i preveure en l’àmbit diocesà 
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l’aplicació de la normativa que l’Estat Espanyol ha promulgat a la Llei 26/2015, de 
28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, i 
posteriorment també al Reial Decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel qual es regula 
el Registre Central de Delinqüents Sexuals. Aquestes disposicions ordenen que totes 
les persones que treballin o desenvolupin qualsevol tipus d’activitat en la qual tinguin 
contacte habitual amb menors han d’aportar un certificat negatiu del Registre Central 
de Delinqüents Sexuals conforme no han estat condemnades per cap delicte de natu-
ralesa sexual.

Per tant, DISPOSO:

Art. 1. Totes les entitats diocesanes que depenen de l’Arxidiòcesi de Barcelona (de-
legacions, parròquies, associacions, fundacions, moviments, Càritas…), és a dir, totes 
les persones jurídiques canòniques de naturalesa pública, estan obligades a complir 
immediatament amb la normativa estatal sobre protecció a la infància i l’adolescència 
en la mesura en què la seva activitat comporti contacte habitual amb menors d’edat, 
incloent-hi sota aquest concepte el tracte ocasional relacionat amb l’activitat pastoral 
que tinguin encomanada o amb les finalitats que els siguin pròpies.

Art. 2. Les persones jurídiques canòniques de naturalesa privada (associacions, fun-
dacions, etc.) que en resultin afectades respondran individualment del compliment 
de la normativa esmentada, com sigui que llur actuació no implica responsabilitat de 
l’Església (cf. c. 116 § 1 del Codi de Dret Canònic). Amb tot, amb la presentació anual 
d’activitats, retran compte de les mesures preses per a complir la normativa estatal.

Art. 3. Tots els clergues seculars i els clergues religiosos que tinguin càrrec pastoral 
a la nostra Arxidiòcesi cal que obtinguin el certificat negatiu al començament del curs 
2016/17, i immediatament lliuraran una còpia del mateix a la Secretaria General de 
l’Arquebisbat de Barcelona.

Art. 4. Pel que fa als laics (seglars o religiosos) que treballin o col·laborin amb les 
entitats diocesanes esmentades a l’art. 1 i que tinguin tracte habitual amb menors, fins 
i tot si aquest tracte és ocasional però relacionat amb la seva feina o col·laboració 
pastoral, cal que obtinguin el certificat negatiu al començament del curs 2016/17, i 
immediatament faran arribar una còpia del mateix a l’entitat de la qual en depenguin 
(delegació, seminari, parròquia, associació, moviment…) Aquestes entitats diocesa-
nes tenen obligació de custodiar al seu arxiu les còpies que els siguin lliurades per 
aquest concepte, mentre perduri la responsabilitat penal legal dels interessats.

Art. 5. En el tracte habitual o ocasional amb menors, tots els fidels implicats, especi-
alment els clergues, observaran sempre les regles de prudència i previsió que permetin 
que, en cap ocasió, se’n pugui donar ni tan sols el més petit indici o sospita d’un com-



[10] setembre - BAB 156 (2016)516

portament o actuació moralment inadequada, i així –entre altres mesures– hom evitarà 
escrupolosament restar a soles amb menors en habitatges o locals que no siguin de 
públic accés.

Art. 6. L’incompliment dolós i contumaç d’aquestes obligacions podrà ser sancionat 
conforme a les penes canòniques previstes als cc. 1333, 1336, 1339, 1371 2n i 1741, 
segons la gravetat i les circumstàncies de l’incompliment, sense excloure el cas espe-
cífic del c. 1395 § 2 i la normativa de la Santa Seu sobre els delictes més greus.

Art. 7. Els procediments per a la correcta aplicació d’aquesta normativa es detallen i 
descriuen en el document annex a aquest Decret.

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Barcelona.

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Homilies i al·locucions
Homilia en la missa amb motiu de canonització de la Mare Teresa 
de Calcuta.

Querido Sr. Cardenal y Obispo Auxiliar,
Hermanos sacerdotes,
Hnas. de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta,
Hermanos todos en el Señor,

Celebramos ayer con inmenso gozo la canonización de Madre Teresa de Calcuta. Nos 
alegramos del reconocimiento por parte de la Iglesia de sus virtudes, de su santidad, 
de su entrega generosa a Dios y a los más pobres, iconos vivientes del Señor, “la carne 
de Cristo” en esta tierra, como le gusta repetir al Papa Francisco.

Con gozo felicito de corazón a las Hermanas Misioneras de la Caridad y a todos los que 
trabajan en vuestras casas, especialmente aquí, en Barcelona. Felicitamos a todos los 
bienhechores y cooperadores. Que Dios os bendiga y Santa Teresa de Calcuta interceda 
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por todos vosotros y os ayude, nos ayude a todos a avanzar por el camino de la santidad.
Ayer, en la homilía que pronunció el santo Padre decía estas bellas palabras:

“Madre Teresa, a lo largo de toda su existencia, ha sido una generosa dispensadora 
de la misericordia divina, poniéndose a disposición de todos por medio de la acogida 
y la defensa de la vida humana, tanto la no nacida como la abandonada y descartada. 
Se ha comprometido en la defensa de la vida proclamando incesantemente que “el no 
nacido es el más débil, el más pequeño, el más pobre”. Se ha inclinado sobre las per-
sonas desfallecidas, que mueren abandonadas al borde de las calles, reconociendo 
la dignidad que Dios les ha dado; ha hecho sentir su voz a los poderosos de la tierra, 
para que reconozcan sus culpas ante los crímenes -ante los crímenes- de la pobreza 
creada por ellos mismos. La misericordia ha sido para ella la “sal” que daba sabor a 
cada obra suya, y la “luz” que iluminaba las tinieblas de los que no tenían ni siquiera 
lágrimas para llorar su pobreza y sufrimiento.

Su misión en las periferias de las ciudades y en las periferias existenciales permanece 
en nuestros días como testimonio elocuente de la cercanía de Dios hacia los más po-
bres entre los pobres. Hoy entrego esta emblemática figura de mujer y de consagrada 
a todo el mundo del voluntariado: que ella sea vuestro modelo de santidad. Pienso, 
quizás, que tendremos un poco de dificultad en llamarla Santa Teresa. Su santidad 
es tan cercana a nosotros, tan tierna y fecunda que espontáneamente continuaremos 
llamándola “Madre Teresa”.

Que esta incansable trabajadora de la misericordia nos ayude a comprender cada 
vez más que nuestro único criterio de acción es el amor gratuito, libre de toda ideo-
logía y de todo vínculo y derramado sobre todos sin distinción de lengua, cultura, 
raza o religión. A la Madre Teresa le gustaba decir: “Tal vez no hablo su idioma, 
pero puedo sonreír”. Llevemos en el corazón su sonrisa y entreguémosla a todos los 
que encontremos en nuestro camino, especialmente a los que sufren. Abriremos así 
horizontes de alegría y esperanza a toda esa humanidad desanimada y necesitada de 
comprensión y ternura.

¡Qué bellamente resumió, el Santo Padre, la vida de esta gran santa!

Mi pregunta esta tarde es la siguiente: ¿qué podríamos aprender de ella? ¿Qué nos 
enseña esta santa, apóstol de la caridad?

1.- En primer lugar nos enseña a ser santos. Sí, nuestra vida no vale nada, estará 
vacía, si no desarrollamos la semilla que el Señor plantó en nuestro corazón el día de 
nuestro bautismo. Nos dijo: “Tú eres mi hijo amado”. Y añadió: “sed santos porque 
vuestro Padre del cielo es santo”. ¿Cómo conseguirlo? Escuchemos a Madre Teresa 
de Calcuta:
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• Seré santo quiere decir: me despojaré de todo cuanto no es Dios. Despojaré 
mi corazón y lo vaciaré de toda cosa creada; viviré en la pobreza y en el des-
prendimiento.
• Renunciaré a mi voluntad, a mis inclinaciones, a mis sueños y a mis fantasías 
y me convertiré en un esclavo voluntario de Dios.
• El camino a la santidad comienza dejándonos vaciar y transformar por el mis-
mo Jesús, para que Él llene nuestro corazón y podamos luego dar de nuestra 
abundancia.

Preciosas perlas para aplicarlas a nuestra vida.

2.- Nos enseña a entregar nuestra vida al servicio de los más pobres. Ellos son la 
carne de Cristo. Ellos son el mismo rostro del Señor. Lo que hacemos a uno de ellos, 
se lo hacemos a Cristo. Madre Teresa derrocho todo su amor a Dios en el servicio a 
los más pobres de la tierra. Decía de forma muy gráfica:

• Jamás he visto cerrárseme puerta alguna. Creo que eso ocurre porque ven 
que no voy a pedir, sino a dar. Hoy día está de moda hablar de los pobres. Por 
desgracia, no lo está hablarles a ellos.

Servir a los pobres es ante todo escucharles, atenderles, sonreírles, valorarles. Ayu-
darles a descubrir que Dios les quiere y ha entregado su vida también por ellos.

3.- Y tercera enseñanza de nuestra Santa: La santidad y el servicio a los pobres no 
se consigue sin un gran espíritu de oración, sin la unión profunda con Cristo, el 
Hijo de Dios. Y esa unión se logra a través de la oración y de la participación en la 
Eucaristía.

• La oración ensancha el corazón, hasta hacerlo capaz de contener el don de 
Dios. Sin Él, no podemos nada.
• Orar a Cristo es amarlo y amarlo significa cumplir sus palabras. La oración 
significa para mí la posibilidad de unirme a Cristo las 24 horas del día para vivir 
con Él, en Él y para Él.

Si oramos, creemos.
Si creemos, amaremos.
Si amamos, serviremos.

• Nuestra tarea consiste en animar a cristianos y no cristianos a realizar obras 
de amor. Y cada obra de amor, hecha de todo corazón, acerca a las personas a 
Dios.
• El silencio de la lengua nos ayuda a hablarle a Dios. El silencio de los ojos, a 
ver a Dios. Y el silencio del corazón, como el de la Virgen, a conservar todo en 
nuestro corazón.
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Queridos hermanos, no nos cansaríamos de escuchar las palabras de la Madre Te-
resa, no nos cansaríamos de contemplar su vida, sus obras, pero tengo que acabar. 
Dejemos que sus palabras y su testimonio resuenen en nuestros corazones y deje-
mos que nos impulse a hacer el bien y a llenar de buenas obras cada uno de nuestros 
días. Amén.

†Juan José Omella Omella
Arzobispo de Barcelona

Homilia en la solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè.

Avui, els cristians de Barcelona, venim a felicitar Maria, la Mare de Déu de la 
Mercè, patrona de la nostra ciutat, de la nostra arxidiòcesi i de la nostra província 
eclesiàstica de Barcelona que inclou les diòcesis germanes de Terrassa i Sant Feliu 
de Llobregat. Ella acompanya i protegeix des d’aquest santuari a tots nosaltres com 
a bona mare que és.

Començo per felicitar-la en nom de tots vosaltres. I ho faig amb un senzill ramell de 
tres roses. Mostren tot el nostre afecte a la Mare de Déu i són la raó de ser dels nostres 
desitjos i peticions.
La primera rosa són:

I
Els joves

Rep, Mare de Déu de la Mercè, aquesta preciosa rosa que són els joves, el futur de la 
societat i de l’Església.

M’ha impressionat la participació dels joves de Barcelona i de Catalunya en la Jorna-
da Mundial de la Joventut. De la nostra arxidiòcesis gairebé 1.000 joves. Joves entusi-
astes, contents de seguir Jesucrist essent membres de l’Església, frisosos d’aportar el 
seu granet de sorra en la construcció d’un nou món, d’una nova societat.

Santa Maria, essent tu ben jove vas escoltar la veu del Senyor, que et convidava a 
viure una apassionant aventura, la de ser la Mare de Déu. Vas sentir por, molta por, 
davant aquesta proposta. Et senties incapaç d’estar a l’alçada de l’exigència d’aquesta 
responsabilitat. Però vas dipositar tota la confiança en el Senyor, et vas abandonar en 
les seves santes i bondadoses mans i vas dir, amb valentia i generositat: «Fiat!, Facis 
en mi segons la teva Paraula»1. Que els joves aprenguin de tu a respondre les trucades 
que Déu els farà durant les seves vides!

1 Cfr. Lc 1,38
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I et demanem ajuda perquè nosaltres sapiguem sortir a la cerca de tots els joves amb 
els braços oberts, amb sinceritat, sense judicis, sense prejudicis. Ells són els preferits 
del Senyor. I Déu els segueix encoratjant a treballar a la seva vinya. També a ells els 
diu el teu Fill, el Senyor: «Tu ets el meu fill estimat»2. També a ells els interpel·la: 
«Ven tot el que tens, dóna-ho als pobres, vine i segueix-me»3.

Necessitem convèncer-nos realment que Déu els estima. Necessitem que ens ajudis 
a tenir una mirada positiva i esperançada sobre ells: són el futur de la societat i de 
l’Església. Però necessitem també ser clars en l’anunci íntegre de l’Evangeli, en tota 
la seva misteriosa bellesa, sense reduccionismes ni complexos en exposar-los el que 
suposa seguir Crist. L’àngel Gabriel va posar davant els teus ulls, amb tota claredat, 
el que Déu et demanava. Que no anem amb mitges tintes, amb objeccions, rebaixant 
nivells d’exigència. Els joves són per naturalesa generosos, però necessiten acompa-
nyants atents i comprensius. Fes, Mare de Déu, que siguem els seus vertaders acom-
panyants, com ho fou Jesús amb els deixebles d’Emaús.

II
La família

La família és un gran regal de Déu per a les nostres vides i per a la societat. Però sa-
bem que per desgràcia no totes les famílies són com la de Natzaret. Hi ha famílies que 
s’ho passen malament i no només econòmicament, sinó, sobretot, perquè els falta la 
unió, l’estima, la tendresa, la confiança: s’ha perdut l’amor.

El gran secret perquè una família romangui unida és que no deixi d’anar al brollador 
de l’amor, que és Déu. Sí, Déu és un misteri de Comunió. És un misteri trinitari. Són 
tres persones que s’estimen de manera infinita.

Com viure en l’amor de Déu? El Senyor ens ho diu amb tota claredat en l’Evangeli:“Si 
guardeu els meus manaments romandreu en el meu amor” Quins són els manaments 
que cal complir ? Ho diu també el Senyor : “Aquest és el meu manament: que us es-
timeu com jo us he estimat”. El manament del Senyor és estimar, però estimar com 
el Senyor ens ha estimat, com Ell ens estima. I Déu ens estima amb totes les nostres 
virtuts i defectes, ens estima amb immensa tendresa i ens estima fins a donar la vida 
morint a la creu per nosaltres.

I aquest amor no consisteix només a no desitjar res dolent a l’altre o a perdonar fins 
i tot les ofenses, no. L’amor de Crist va més lluny. Ho expressa molt bé quan diu: 
“Pare, que siguin un” (Jn 17, 22).

2 Lc 3,22
3 Lc 18,22
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L’amor tendeix sempre a la unió. Això ho sabeu molt bé els que esteu casats. No es 
tracta només d’estar units, sinó de ser un. I molts drames familiars sorgeixen i creixen 
per aquesta falta d’unitat. Hi ha matrimonis, i famílies que són una suma d’unitats, 
però no arriben a ser un.

Demanem al Senyor, per intercessió de Maria i de Josep, que no falti l’amor a les nos-
tres famílies. Que busquin totes estimar com Crist ens ho ensenya. Que tots siguem 
capaços d’estimar fins a donar la vida pels éssers estimats, com va fer el Senyor.

I no deixem de mirar la família de Natzaret. Ella és un exemple que fa tant bé a les nos-
tres famílies, les ajuda a convertir-se cada vegada més en comunitat d’amor i de recon-
ciliació. En ella experimentem i creixem en tendresa, ajuda recíproca, el perdó mutu.

El papa Francesc ens ha donat tres paraules clau per viure en pau i alegria en la fa-
mília: “permís”, “gràcies”, “perdó”. Quan en una família no s’és massa tafaner i es 
demana permís, quan en una família no s’és egoista i s’aprèn a dir gràcies, quan en 
una família un se n’adona que ha fet alguna cosa malament i sap demanar perdó, en 
aquesta família hi ha pau i hi ha alegria!

Recordem aquestes tres paraules. Cal que les aprenguem de memòria a fi de poder 
practicar-les diàriament. Permís, gràcies, perdó.

Però es fa imprescindible que les famílies prenguin consciència de la importància que 
tenen en l’Església i en la societat. En efecte, l’anunci de l’Evangeli passa abans de res, 
a través de les famílies, per aconseguir després els diversos àmbits de la vida quotidiana.

I cal, així mateix, que, tant les administracions com els que dirigeixen els destins de 
les nacions i influeixen amb les seves idees en la societat, valorin i ajudin les famílies 
amb autèntiques polítiques socials i econòmiques. Sovint, per contra, es té la impres-
sió que el que es dóna suport és més aviat a allò que va en contra de la unió familiar: 
no es reconeix la grandesa de la família com a pilar bàsic de la vida social.

III
Els nostres dirigents

Moltes persones em pregunten com veig la situació social i política de la nostra 
terra catalana. Només demano, Mare de Déu, que els governants, juntament amb 
la societat civil, empresaris, intel·lectuals, educadors i juristes i, en definitiva, tots 
aquells i aquelles que tenen alguna responsabilitat i influència social i política, que 
treballin pel bé comú i per la construcció d’una societat més unida, més lliure i més 
justa. I per aconseguir-ho cal unir forces. Tots units podrem més que separats. No 
hauríem d’excloure ningú en aquesta tasca de crear ponts, d’atendre les demandes 
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socials, començant pels pobres i necessitats, d’establir àmbits de cultura, de forma-
ció en valors morals.

No és admirable el que va fer la Venerable barcelonina Dorotea de Chopitea? Des del 
seu profund amor a Déu expressat en la cura dels més pobres, la seva vida es va con-
formar en dos grans eixos. Aquests són: la formació dels joves i la preocupació per les 
persones més humils, que van donar lloc a l’obra social pionera en la seva època. Tant 
de bo que en aquests moments de la història trobem en la nostra terra persones amb 
aquesta mateixa empenta i aquesta mateixa perseverança. Aquest país s’ho mereix.

Mare de Déu de la Mercè, protegeix tots los barcelonins i tots els catalans. Ajuda’ns 
a caminar amb esperança i disposats a abraçar tots els germans amb l’objectiu de 
construir una societat més fraterna i humana. Poso a les teves mans de Mare el meu 
ministeri pastoral que vull exercir-lo com es diu en el meu lema episcopal: “Per l’en-
tranyable misericòrdia del nostre Déu”. Que la misericòrdia sigui el mòbil de totes les 
nostres accions socials, polítiques i pastorals!

Santa Maria, Mare i Advocada nostra, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l’hora 
de la nostra mort.

Confiem en tu i ens posem sota la teva protecció, en la seguretat que «cap dels que 
han anat a la vostra protecció, implorant la vostra assistència i reclamant el vostre 
socors, hagi estat desemparat per Tu». Princesa de Barcelona, protegiu vostra ciutat! 
Senyora i Mare nostra. Amén.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Cartes dominicals

La Shekinàh (4 de setembre de 2016)

El P. Pierre Delfieux, fundador de les Comunitats Monàstiques de Jerusalem a París, 
narra en un dels seus llibres el que li va dir un rabí jueu que anava tots els dijous a 
l’Església de Saint Gervais, a l’hora de l’adoració de l’Eucaristia:

«Romania en silenci davant del Santíssim. Una nit, veient que feia una hora que estava 
dret, recolzat sobre el seu bastó, amb la mirada fixa sobre l’hòstia consagrada, em vaig 
apropar i li vaig dir: Abraham, què mira tan fixament? Va apropar un dit als llavis, 
com a signe de recolliment i de silenci; després, mostrant-me amb la mà la custòdia, 
em va dir senzillament, de manera admirable: “Miro la Shekinàh” (la Presència).»
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La Bíblia presenta Déu com l’amic dels homes i ens dóna signes de la seva presència 
fidel, que manifesta la seva proximitat. Adam, el pare dels humans, va viure la fami-
liaritat d’una presència molt propera de Déu, amb qui conversava a l’hora de la brisa 
(Gn 2,8). Noè va sentir la proximitat amorosa de Déu quan el va convidar a construir 
l’arca que el salvaria del diluvi (Gn 6,14 i s.). Abraham va rebre a casa seva, a prop 
de Mambré, el mateix Déu, que pren la forma de tres visitants, anunci i representació 
del gran misteri de la Trinitat (Gn 18,1-15). Jacob, a Betel, va descobrir la presència 
de Déu, una presència que l’embolcalla i l’enforteix (cf. Gn 28,17). Però és en l’Èxo-
de on es palpa la presència de Déu, una presència més permanent i sentida per tot el 
poble:
«Cada vegada que Moisès sortia del campament per anar a la tenda, tot el poble s’ai-
xecava; tothom es quedava dret a l’entrada de la seva pròpia tenda i seguia Moisès 
amb la mirada fins que el veien entrar a la tenda. Tan bon punt Moisès hi entrava, la 
columna de núvol baixava i es quedava a l’entrada de la tenda: era el moment en què 
el Senyor parlava amb Moisès. Quan el poble veia que la columna de núvol es queda-
va a l’entrada de la tenda, tothom es prosternava a l’entrada de la seva pròpia tenda. El 
Senyor parlava a Moisès cara a cara, com un home parla amb un altre. Després Moisès 
se’n tornava al campament, però el seu ajudant, el jove Josuè, fill de Nun, no es movia 
de la tenda del trobament.» (Ex 33,8-11)

Davant d’aquesta presència, misteriosament representada per l’arca, el poble respon 
amb actitud d’adoració. Quina altra cosa pot fer la criatura davant el creador? «Treu-te 
les sandàlies, que el lloc que trepitges és sagrat» (Ex 3,5); i es prosternà adorant. Així 
feia el poble jueu davant la tenda del trobament.

Amb l’Encarnació del Fill de Déu, amb el naixement de Jesús a Betlem, la presència 
de Déu enmig del seu poble pren altres dimensions. Déu mateix habita enmig del seu 
poble a través de la seva Paraula encarnada, i així ho expressa l’evangelista sant Joan: 
«La Paraula s’ha fet carn i ha habitat entre nosaltres» (Jn 1,14). La tenda, l’arca de 
l’Aliança, símbols de la presència de Déu, han estat reemplaçats pel mateix Fill de 
Déu. I quan puja al cel ens deixa aquesta promesa: «Jo seré amb vosaltres cada dia 
fins a la fi del món» (Mt 28,20). On està present el Senyor? En la seva Paraula, en el 
pobre, el germà, i de manera especial en l’Eucaristia: «Preneu i mengeu-ne, això és 
el meu cos». En l’Eucaristia és present el Senyor. És la gran presència del Senyor. 
Davant aquesta presència només podem callar i adorar; dir com el jueu de París: callo 
i adoro la Shekinàh.

Que Déu us beneeixi a tots.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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L’esperit integrador de les parròquies (11 de setembre de 2016)

Les nostres comunitats cada vegada seran més multiculturals. Certament, és un fet 
que la nostra realitat social confirma cada dia. Fruit d’aquesta consciència, les perso-
nes implicades en l’acollida dels immigrants van veure la necessitat de coordinar-se. 
Va ser així com l’any 2005 –ara ha fet deu anys- va néixer la Plataforma d’Entitats 
Cristianes amb els Immigrants, que aplega vint entitats cristianes amb seu a la nostra 
diòcesi. L’objectiu que tenen és triple: constituir una xarxa de solidaritat i intercanviar 
informació i coordinació; crear un espai permanent per reflexionar sobre les dimensi-
ons del fenomen migratori i els reptes que planteja; i ser una veu cristiana pública al 
servei de la convivència, la integració social i el respecte a la dignitat transcendent i 
els drets de les persones.

Al llarg d’aquests deu anys d’existència, la Plataforma ha publicat periòdicament po-
sicionaments, notes de reflexió i articles d’opinió. S’han organitzat debats públics i 
conferències. L’objectiu ha estat sensibilitzar la ciutadania, neutralitzar prejudicis i 
pors, promoure actituds favorables a l’acolliment i la integració, així com influir en 
les decisions polítiques. En la trentena de comunicats s’han denunciat problemàtiques 
concretes com els menors i joves estrangers no acompanyats (2010), els assentaments 
d’immigrants en naus industrials i altres espais de Barcelona (2013) o les morts per 
naufragi a la Mediterrània (2013 i 2015).

Aquesta Plataforma creu que cal continuar denunciant la vulnerabilitat en què es tro-
ben molts immigrants, les lleis d’estrangeria cada vegada més restrictives i, sobretot, 
que s’han de donar a conèixer les causes que provoquen la immigració i mirar d’actuar 
sobre elles. “En un món globalitzat on no hi ha fronteres per als diners ni per a les 
mercaderies –declarava fa poc mossèn Josep M. Jubany, delegat de Pastoral Social de 
l’Arquebisbat de Barcelona-, es posen barreres a la lliure circulació de persones, quan 
de fet l’única cosa que volen és viure amb dignitat”.

Entre els anys 2000 i 2009 Catalunya va rebre un milió de persones estrangeres, mol-
tes de les quals van poder regularitzar la seva situació. Però el 2007 va arribar la crisi 
econòmica i una bona part d’aquestes persones es va quedar a l’estacada, els seus 
projectes personals o familiars van quedar trencats i moltes van haver de marxar als 
seus països d’origen o a altres països.

El repte actual és la integració de les que s’hi han quedat o han arribat. Establir relaci-
ons d’amistat entre comunitats és una necessitat essencial. Com a arquebisbe de Bar-
celona, veig amb goig que a moltes parròquies hi ha gestos concrets d’acollida a les 
persones nouvingudes i com, en el cas de les que són catòliques, es poden integrar en 
les activitats de les parròquies i els moviments cristians, fent que les seves propostes 
siguin tingudes en compte i donant-los responsabilitats.
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He llegit amb interès com el bisbe Joan Carrera parlava amb elogi de la funció 
d’integració social que van fer moltes parròquies de la perifèria de Barcelona amb 
la immigració interna espanyola dels anys cinquanta i seixanta del segle passat. 
Ara, la població immigrada de Catalunya és més plural i més llunyana culturalment. 
Però l’esperit integrador de les parròquies és el mateix. Tots junts estem cridats a 
fer comunitat.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Senyor, fes-nos instrument de pau (18 de setembre de 2016)

D’aquí a uns dies celebrarem la festa de la Mare de Déu de la Mercè. Per primera ve-
gada, participaré en aquesta festa com a arquebisbe de Barcelona i m’uniré amb goig 
als que feliciten la Mare de Déu en el dia de la seva onomàstica.

Amb aquest motiu voldria establir un diàleg cordial i senzill, com el d’un fill amb la 
seva mare. Sí, fa ja nou mesos que sóc amb vosaltres i voldria dir a Maria, la mare de 
tots, com em sento després d’aquesta marxa que va començar de manera sorprenent 
per a mi, perquè ni la vaig buscar ni la vaig desitjar.

Benvolguda Mare de Déu de la Mercè:

Et confesso, mare, que vaig venir a Barcelona amb cert temor i tremolor. No sabia si 
sabria adaptar-me a la vida d’una ciutat tan gran i complexa com és aquesta. Després 
d’aquests nou mesos puc dir amb goig que em sento acollit i valorat, tot i saber que no 
sóc perfecte. La gent ha estat i és molt comprensiva amb mi. Em sento com un germà 
més, que camina braç a braç amb tots, procurant portar molt dins del meu cor els goigs 
i sofriments de tota la gent.

L’arxidiòcesi de Barcelona és un reflex de la complexitat del nostre món. Barcelona 
és una ciutat cosmopolita en la qual es troben els valors més bells i sublims i, alhora, 
els sofriments i desconcerts més dolorosos del nostre món modern.

 Moltes persones han donat un sí generós i valent a Crist, el vostre Fill, i el se-
gueixen amb fidelitat i sense cap temor. D’altres s’han allunyat del camí de la fe 
i, o bé viuen sense referència a valors religiosos i transcendents, o bé ni es plan-
tegen les qüestions religioses. Però he descobert amb satisfacció que en tothom hi 
ha una gran sensibilitat per donar resposta i ajudar els germans més desprotegits. 
Hi ha un gran corrent de caritat fraterna que es reflecteix en tantes i tantes orga-
nitzacions de solidaritat, tant d’inspiració cristiana, com Càritas, com d’altres de 
caràcter civil.
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A la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), celebrada aquest estiu a Polònia, he pogut 
descobrir que molts joves estimen Jesucrist, volen seguir les seves petjades i estan 
contents de pertànyer a l’Església. Viuen la fe sense complexos i amb entrega gene-
rosa als més pobres i necessitats. Ells ens auguren un futur esperançador, tant per a 
l’Església com per a la societat. Felicito aquests joves i els poso sota la teva protecció 
de Mare plena de tendresa i de misericòrdia. Els animo a continuar per aquest camí de 
seguiment de Crist i a no deixar el grup cristià a què pertanyen; junts es poden afrontar 
millor els reptes que ens planteja la vida.

Moltes persones em pregunten com veig la situació social i política de la nostra terra cata-
lana. Només et demano, Mare de Déu, que tots aquells i aquelles que tenen alguna respon-
sabilitat i influència social i política treballin pel bé comú i per la construcció d’una societat 
més unida, més lliure i més justa. I per aconseguir-ho cal sumar forces. Tots junts podrem 
més que separats. No hauríem d’excloure ningú en aquesta tasca de crear ponts, d’atendre 
els pobres i necessitats, d’establir àmbits de cultura, de formació en valors morals.

 No és admirable el que va fer la venerable barcelonina Dorotea de Chopitea? La seva 
vida es va conformar en dos grans eixos des del seu profund amor a Déu, expressat en 
la cura dels més necessitats. Aquests són els dos eixos que van donar lloc a l’obra social 
extraordinària i pionera en la seva època: la formació dels joves i la preocupació per les 
persones més humils. Desitjo que en aquests moments de la història trobem en aquesta 
terra persones amb aquesta mateixa empenta i aquesta mateixa perseverança. Aquest 
país s’ho mereix.

Mare de Déu de la Mercè, protegeix tots els barcelonins i tots els catalans. Ajuda’ns a 
caminar amb esperança, disposats a abraçar tots els germans per tal de construir una soci-
etat més fraterna i humana. Poso a les teves mans de Mare el meu ministeri pastoral, que 
vull exercir, com es pot llegir en el meu lema episcopal, “Per l’entranyable misericòrdia 
del nostre Déu”. Que la misericòrdia sigui el mòbil de totes les meves accions pastorals.

Reina i mare de la misericòrdia, acull-nos a la teva falda i guarda’ns sempre en la pau 
del teu Fill. Amén.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Només Déu sadolla (25 de setembre de 2016)

Fa uns anys va tenir lloc a Roma el Sínode dels Bisbes d’Àsia i recordo que va causar 
una forta impressió l’advertència que va fer un dels participants: resulta trist i preocu-
pant que els asiàtics van a centres cristians quan necessiten especialistes o tècnics en el 
camp de l’educació o de la salut, però es dirigeixen a centres hinduistes o budistes quan 
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busquen experiència espiritual o satisfacció de les qüestions espirituals de l’home4. No 
es podria dir alguna cosa semblant d’Europa i, en concret, de la nostra terra?

L’ésser humà, sigui del continent que sigui, desitja cobrir les seves necessitats bàsiques 
com són la fam, la set… però desitja també penetrar els secrets de la vida i trobar la llum 
que l’ajudi a respondre a les preguntes bàsiques com: “qui sóc jo?, d’on vinc?, a on vaig?”; 
desitja trobar la felicitat i la pau. L’ésser humà, per ser-ho veritablement, necessita cobrir 
les seves necessitats espirituals, trobar el sentit de la vida; i això no ho donen ni el cinema, 
ni els famosos, ni els poderosos, ni les sectes… La resposta només és Jesucrist. Jesús de 
Natzaret, l’etern de Déu Pare, amb la seva Paraula, en l’Esperit Sant, respon plenament a 
aquests desitjos profunds del cor de l’home. Així ho expressava Sant Agustí: Com és, Se-
nyor, que jo et busco? Perquè al cercar-te, Déu meu, cerco la vida feliç, fes que et cerqui 
perquè visqui la meva ànima, perquè el meu cos viu de la meva ànima i la meva ànima 
viu en tu5. I Sant Tomàs afegirà: Només Déu sadolla. Tant la família, com la parròquia i la 
comunitat diocesana han d’estar disposades a ajudar a cada persona a trobar a Crist, camí, 
veritat i vida6. Només en Ell descansa el cor humà: no cremava el nostre cor, dins nostre, 
quan ens parlava en el camí i ens explicava les Escriptures?7, deien els deixebles d’Emaús.

Pares de família, catequistes, membres dels Consells Parroquials de Pastoral, cape-
llans… siguem tots audaços per donar resposta a la necessitat del cor humà. Deia el pare 
Y. Congar, dominic francès i gran teòleg del segle XX: Jo dec a la litúrgia la meitat d 
ela teologia que conec8. Tant de bo que cada persona adulta o jove que s’apropi a les 
celebracions litúrgiques, als sagraments, a l’oració comunitària, descobreixi que Déu 
salva i allibera; que Déu omple de pau al cor de qui acull la seva presència salvadora.

Tant de bo que tots puguem experimentar que Déu ens lliura de la necessitat desmesurada 
dels béns materials; que la comunitat cristiana s’interessa pel desenvolupament integral de 
l’ésser humà des del servei de la caritat; però que experimentem també el bonic que és ser 
fill de Déu. Tasteu i veureu que n’és de bo el Senyor, feliç l’home que s’acull a Ell9.

Que al llarg d’aquest curs pastoral que acabem d’iniciar, a través de l’oració, de les 
celebracions litúrgiques, de la relació fraterna, de l’acollida cordial i compromesa 
amb el germà, aprofundim en el misteri de l’amor misericordiós de Déu.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

4 Cf. Eloy Bueno, La Iglesia Local. Edit. San Pablo, año 2000, pàg. 256
5 Catecismo de la Iglesia Católica, 1718
6 Jn 14,6
7 Lc 24,32
8 Cf. Olegario González de Cardenal, Cristología, Edit. BAC, pàg.16
9 Resposta a un salm interleccional
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Comunicat de premsa
L’arquebisbe de Barcelona assistirà a l’acte de celebració de la Di-
ada Nacional de Catalunya

BARCELONA, 9 de setembre de 2016.- L’arquebisbe metropolità de Barcelona, 
Joan Josep Omella, participarà a l’acte institucional de celebració de la Diada Nacio-
nal de Catalunya convocat pel Govern de la Generalitat i el Parlament català, tal com 
és habitual des de fa anys.

L’arquebisbe metropolità de Barcelona atendrà la invitació del Govern de Catalunya 
assistint a aquest acte oficial que presidiran el Molt Honorable president de la Genera-
litat, Carles Puigdemont, i la Molt Honorable presidenta del Parlament de Catalunya, 
Carme Forcadell.

El Govern i el Parlament celebren enguany la Diada Nacional de Catalunya amb 
un homenatge a les migracions que tindrà lloc aquest dissabte, 10 de setembre a les 
21:30 h. al Mercat del Born de Barcelona. Precisament, a la carta dominical d’aquest 
diumenge, l’arquebisbe es refereix a l’esperit integrador de les parròquies envers la 
població immigrada: “establir relacions d’amistat entre comunitats és una necessitat 
essencial”, assevera monsenyor Omella.

Articles i declaracions
La misericòrdia de Déu no té fronteres. Article publicat al número 
de setembre de la revista “Quaderns de pastoral”.

“Jesucrist és el rostre de la misericòrdia del Pare. El misteri de la fe cristiana sembla 
trobar la seva síntesi en aquesta paraula. Ella s’ha tornat viva, visible i ha assolit el 
seu cimal en Jesús de Natzaret”. Aquesta paraules, afortunadament, ja són familiars 
per a molts fills i filles de l’Església i evidentment també per a molts pastors del 
Poble de Déu. Amb aquestes paraules començava la butlla Misericordiae Vultus, 
publicada pel papa Francesc l’11 d’abril de 2015, que donava l’orientació fonamen-
tal a l’Any Sant de la Misericòrdia que estem celebrant actualment.

 El papa Francesc en les paraules que va pronunciar en el seu primer ángelus com 
a bisbe de Roma ja va elogiar el llibre del cardenal Walter Kasper sobre la miseri-
còrdia de Déu. Després n’ha parlat sovint i ha convocat un Any Sant extraordinari 
sobre la misericòrdia. Resulta evident que la misericòrdia és la principal línia ins-
piradora del seu pontificat. Escric aquestes reflexions per a la revista Quaderns de 
Pastoral, a mitjans del mes d’abril, pocs dies després de la publicació de l’exhorta-
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ció postsinodal Amoris laetitia, document que confirma aquesta orientació miseri-
cordiosa de l’actual pontificat.

 No ens cansem mai d’oferir misericòrdia

 Després de llegir tant Misericordiae Vultus com Amoris Laetitia, la meva impressió 
dominant és que som invitats pel Sant Pare a fer realitat en cada diòcesi, en cada ins-
titució eclesial, en cada parròquia, aquestes paraules amb les que Francesc acabava la 
butlla de convocatòria del Jubileu. “Que en aquest Any Jubilar l’Església es conver-
teixi en ressò de la Paraula de Déu que repeteix, forta i decidida, una paraula i un gest 
de perdó, de suport, d’ajuda, d’amor. Que mai no es cansi d’oferir misericòrdia i sigui 
sempre pacient a l’hora de confortar i perdonar. Que l’Església es faci veu de cada 
home i cada dona i repeteixi amb confiança i sense repòs: ‘Recordeu-vos, Senyor, de 
la vostra pietat i de l’amor que heu guardat des de sempre’ (Sl 25,6)”.

 L’actual Any Sant comporta, com tots els anteriors, un compromís de conversió per-
sonal, però a la vegada suposa un compromís de viure la misericòrdia de cara als 
demés, seguint les paraules del Senyor: “Sigueu misericordiosos com ho és el vostre 
Pare del cel”. En la butlla de convocació de l’Any Sant el Papa amplia aquest desig de 
misericòrdia també més enllà del Jubileu quan escriu: “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 ja està present enmig de 
nosaltres” (MV 5).

Per això, el Papa ha volgut que en aquest any jubilar tinguin un especial relleu les 
obres de misericòrdia, les set corporals i les set espirituals, renovant així la pràctica 
d’aquestes obres bones que alguns ja potser no recordaven, però que havíem après en 
el catecisme, en els anys de la nostra infància.

 “El meu viu desig és que el poble cristià reflexioni durant el Jubileu sobre les obres 
de misericòrdia corporals i espirituals”, escriu Francesc (MV 15). Ho proposa per-
què sigui “una manera per despertar la nostra consciència, moltes vegades ensopida 
davant el drama de la pobresa i per entrar encara més en el cor de l’Evangeli, on els 
pobres són els privilegiats de la misericòrdia divina. La predicació de Jesús ens pre-
senta aquestes obres de misericòrdia perquè puguem adonar-nos de si vivim o no com 
a deixebles seus” (Ibid.).

He vist amb goig que, en els subsidis publicats per ajudar a celebrar el present Jubileu, 
s’ha donat notable importància al descobriment de les obres de misericòrdia, fent-ne 
el tema de diverses publicacions, també entre nosaltres. Cal que descobrim – o que 
redescobrim- les obres de misericòrdia corporals: donar menjar a qui té fam, donar 
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beure a l’assedegat, vestir qui no té roba, acollir el foraster, assistir els malalts, visitar 
els presos, enterrar els morts. I cal no oblidar les obres de misericòrdia espirituals: do-
nar consell a qui ho necessita, ensenyar a qui no sap, corregir el qui va errat, consolar 
el trist, perdonar les ofenses, suportar amb paciència les persones que ens molesten, 
pregar a Déu pels vius i pels difunts.

Els 71.000 voluntaris de Càritas, testimonis de misericòrdia

Voldria recordar aquí una iniciativa de la Conferència Episcopal Espanyola, a la qual 
hi vaig tenir una especial participació com a president de la Comissió Episcopal de 
Pastoral Social. Em refereixo a la instrucció pastoral que vàrem aprovar en l’assem-
blea de la primavera de l’any passat amb el títol de “Església, servidora dels pobres” 
(CV assemblea plenària de la CEE, aprovada a Àvila el 24 d’abril de 2015). És un 
document recent però que crec que no ha tingut el ressò que feia falta i em sembla que 
ha estat massa oblidat. Rellegida ara, en el context de l’Any Sant, i dels documents del 
pontífex que he recordat més a munt, les propostes que aquesta Instrucció proposa en 
la seva darrera part em semblen ben vàlides.

Els lectors em permetran que les esmenti, sense comentar-les. Són aquestes vuit, re-
collides sota l’epígraf de “Propostes esperançadores des de la fe”:

–Promoure una actitud de contínua renovació i conversió.
–Cultivar una sòlida espiritualitat que doni consistència al nostre compromís social.
–Recolzar-se en la força transformadora de l’evangelització.
–Aprofundir en la dimensió evangelitzadora de la caritat i de l’acció social.
–Promoure el desenvolupament integral de la persona i afrontar les arrels de la pobresa.
–Defensar la vida i la família com a béns socials fonamentals.
–Afrontar el repte d’una economia inclusiva i de comunió.
–Enfortir l’animació comunitària.

Voldria recordar que els bisbes varen situar aquesta declaració col·lectiva en el con-
text i en clima espiritual de l’Any Sant i per això, ja en la introducció, vàrem recollir 
aquestes paraules del Papa: “El meu desig és que el poble cristià reflexioni durant el 
Jubileu sobre les obres de misericòrdia corporals i espirituals. Serà una manera de des-
pertar la nostra consciència moltes vegades ensopida davant el drama de la pobresa, i 
per entrar encara més en el cor de l’Evangeli, on els pobres són els privilegiats de la 
misericòrdia divina!” (MV 15).

Diu un adagi castellà que “no es lo mismo predicar que dar trigo”. Ben cert, però crec 
que l’Església i les nostres comunitats cristianes també “donen blat”. En el primer 
punt de la instrucció pastoral “Església, servidora dels pobres”, els bisbes d’arreu 
de l’Estat diem: “Les comunitats cristianes, els instituts de Vida Consagrada estan 
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escrivint entre nosaltres una formosa pàgina de solidaritat i de caritat. N’hi haurà prou 
recordar que Càritas l’any 2013 va atendre en els seus programes a més de dos milions 
de persones i que compta actualment amb més de 71.000 voluntaris”.

Una invitació a l’acció i al compromís personal

Potser els vuit principis que he esmentat, tot i la seva validesa, quedin una mica generals o 
abstractes. En canvi les obres de misericòrdia són molt concretes. Aquest és precisament 
el seu valor. Per això voldria completar aquestes senzilles reflexions amb una invitació a 
l’acció. A l’acció des de totes les situacions personals, des de totes les vocacions, perquè 
l’actitud de la misericòrdia no coneix fronteres i és transversal a totes les situacions.

Miraré d’explicar el que voldria dir amb un exemple concret. El 14 d’abril passat unes 
250 persones que formen part dels Equips de Matrimonis de la Mare de Déu de Cata-
lunya i Menorca es varen reunir a la ciutat de Terrassa, concretament a l’Escola Pia 
d’aquesta ciutat. Em va agradar molt el lema de la Trobada, que al·ludeix a una paràbola 
de la misericòrdia, la del “bon samarità”. El lema deia així: “No passem de llarg. Com-
promesos!”. En la seva brevetat, aquest lema oposa dues actituds, que tenen un valor 
ètic ben diferent. Una actitud és la de “passar de llarg”, que equival a dir-se a un mateix: 
“Aquest no és el meu problema”. O també: “No et compliquis la vida”, o “No t’emboli-
quis!”. L’altra actitud és la de “no passar de llarg”, la d’aturar-se i la de comprometre’s.

En aquest acte, el bisbe Sebastià Taltavull va presentar als matrimonis la reflexió 
central del dia, posà l’accent en el compromís i la misericòrdia, especialment davant 
les nafres o les ferides de la nostra societat. “A vegades – els va dir-, sentim la temp-
tació de ser cristians mantenint un prudent distanciament de les nafres del Senyor (EG 
270)”. Però en aquest número de la Evangelii Gaudium, el papa Francesc diu que 
“Jesús vol que toquem la misèria humana, que toquem la carn sofrent dels altres” o, 
com deia una religiosa, que “toquem les nafres de Crist en les nafres dels pobres”. La 
Mare Teresa de Calcuta, que serà canonitzada el proper mes de setembre, deia que tota 
la seva acció amb “els pobres entre més pobres del món” volia ser com una resposta 
a aquesta paraula de Crist a la Creu: “Tinc set”, la set de Crist és la de practicar la 
misericòrdia amb els pobres, amb els oblidats i marginats.

Què és comprometre’s? El compromís, en aquest cas, estaria en la línia de les obres 
de misericòrdia en el seu sentit més original: “El cor que s’afecta davant la misèria 
de l’altre”. I citant Sant Agustí, el bisbe Sebastià va convidar els matrimonis a “car-
regar-se el cor d’un poc de la misèria dels altres”, ja que “quan el teu cor és afectat, 
sacsejat per les misèries dels demés, aquí tens la misericòrdia”.

No deixem passar aquest Jubileu sense comprometre’ns amb la misericòrdia. Cadascú 
des del seu propi camí o vocació. Això, en la trobada dels Equips de la Mare de Déu, 
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es va explicitar en els diversos “tallers” entorn dels quals van reflexionar els reunits: 
compromís des del servei, compromís des del silenci i la pregària, compromís des de 
l’acollida i l’acompanyament, compromís des de la presència pública política i soci-
al, compromís amb l’entorn i la sostenibilitat, compromís des del diàleg ecumènic i 
interreligiós, etc.

Es pot ser misericordiós des de molts camins i vocacions. Em plau concloure recor-
dant els col·lectius de voluntaris, tant nombrosos a Catalunya, que donen recolzament 
a institucions que practiquen les obres de misericòrdia amb els qui són a prop i amb 
els qui són lluny. Penso ara i sobretot, per raó de les meves responsabilitats, en ins-
titucions com Càritas i Mans Unides, i també en les moltes obres, de caràcter civil o 
religiós, que no “passen de llarg”, sinó que es comprometen per tal d’alleugerir els 
sofriments de les persones.

La veritat de la misericòrdia es verifica en el moment del compromís, com ho mani-
festa ben clarament la paràbola del “bon samarità”. Només gràcies al compromís de 
tants cristians i cristianes tindrem –i en bona mesura crec que ja tenim- una “Església 
veritablement samaritana”.

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Humilitat i coherència. Article publicat a La Vanguardia el diu-
menge, 4 de setembre de 2016.

Avui, a Roma, el Papa Francesc canonitzarà la Mare Teresa de Calcuta en una sin-
gular celebració litúrgica. Una dona senzilla, de petita alçada, però gran, molt gran 
d’esperit. Agnes Gonxha Bojaxhui, nom de Pila de la nostra famosa santa, va néixer el 
26 d’agost de 1910 a Skopje, República de Macedònia, en l’actual Albània, i va morir 
el 13 de setembre de 1997 a Mother House, Calcuta.

Va fundar la congregació de les Missioneres de la Caritat a Calcuta el 1950. Durant més 
de 45 anys va atendre a pobres, malalts, orfes i moribunds, al mateix temps que guiava 
l’expansió de la seva congregació, en un primer moment a l’Índia i després a altres 
països del món. Va saber estar a prop dels més pobres i abandonats de la terra i la seva 
testimoniar va ser com una llum que il·luminava i ajudava a canviar els cors de la gent.

Explica un sacerdot irlandès que durant anys, ell personalment va tractar d’apropar 
l’Església a un home totalment allunyat de la religió, però per molt que ho intentava 
no ho aconseguia. Mare Teresa va fer una visita a Irlanda i, en una de les esglésies de 
la ciutat amb aquest motiu van organitzar una vetlla de pregària a la qual al final Mare 
Teresa va dirigir unes paraules als presents.
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Acabada la vigília i, passades unes hores, el sacerdot va rebre una trucada telefònica 
de l’home allunyat de la religió. Aquest va ser el diàleg:

–Escolta’m, sí: vull tornar a l’Església.
–I doncs, què ha passat? –li va preguntar el capellà.
–M’ha parlat la Mare Teresa.
–Com? Te n’ha parlat la Mare Teresa? Si en el temple hi havia cinc mil persones…
–Ja, sí; però aquelles paraules eren per a mi.
–I què va dir la Mare Teresa?
–Em va dir: God bless you (Que Déu et beneeixi)
–Això mateix t’ho he dit moltes vegades i no vaig aconseguir convèncer-te.
–Sí, però la Mare Teresa m’ho va dir des del fons del cor.

Preciosa anècdota que ens planteja als qui tenim la missió d’educar, ensenyar i go-
vernar, és a dir, pares, mestres, ensenyants, capellans, polítics etc., que no podem dir 
les coses de manera superficial, sinó que hem de creure i practicar allò que diem o 
ensenyem. Quan es parla des del cor i s’arriba al cor les coses canvien. Que diferent 
seria el món si deixéssim la xerrameca i complíssim allò que diem o proclamem! Tot 
això em recorda aquella història que cada vegada que em ve a la memòria el meu com-
promís amb la fe, amb la missió que estic duent a terme, amb la meva vida d’entrega 
als altres. Diu així: “Al final d’un sopar en un castell anglès, un famós actor de teatre 
entretenia als hostes declamant textos de Shakespeare. Després es va oferir a que li 
demanessin un bis. Un tímid capellà va preguntar a l’actor si coneixia el salm 22. 
L’actor va respondre: “Sí, el conec, però estic disposat a recitar només amb una con-
dició: que després el reciti vostè”. El sacerdot es va sentir incòmode, però va accedir. 
L’actor va fer una bellíssima interpretació, amb una dicció perfecta: “El Senyor és el 
meu Pastor. Res em falta “. Al final, els hostes van aplaudir vivament. Va arribar el 
torn al capellà, que es va aixecar i va recitar les mateixes paraules del Salm. Aquesta 
vegada, quan va acabar, no hi va haver aplaudiments. Només un profund silenci i 
l’inici de llàgrimes en algun rostre. L’actor es va mantenir en silenci uns instants. 
Després, es va aixecar i va dir: “Senyores i senyors, espero que s’hagin adonat del 
que ha succeït aquesta nit. Jo coneixia el Salm, però aquest home coneix al Pastor”.

Això és el que va viure Mare Teresa de Calcuta i això és el que intenten viure les seves 
filles en les diferents cases en les que atenen els més pobres de la societat. Felicitats, 
estimades Germanes Missioneres de la Caritat de la Mare Teresa de Calcuta, situades 
al carrer de l’Arc de Sant Agustí, 2 de Barcelona. Segueixin donant-nos el seu testi-
moni d’humilitat i de coherència. Que Déu els beneeixi.

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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Vicariat General
Carta de Mons. Sebastià Taltavull al personal

de la Cúria diocesana
Barcelona, 5 de setembre de 2016

Benvolguts amics i amigues de la Cúria diocesana:

Ben segur que els qui hi vau poder assistir, recordareu l’estona que compartírem abans 
de les vacances, el dia 29 de juliol, quan ens vam reunir a la capella per un moment de 
pregària d’acció de gràcies i escoltar la Paraula de Déu, i després, en un clima distès i 
amigable, compartint un senzill aperitiu a les cotxeres. Ja hem tornat, fa una setmana 
que ens hem posat de nou a la feina i ja hem fet efectiva una de les iniciatives anunci-
ades aquell dia: la d’obrir per a tots els de la casa la capella gran com un espai per a la 
pregària, el silenci i la celebració.

Us ho deia aquell dia, a la Cúria som una “empresa” en certa manera especial, però 
molt necessària dins l’arxidiòcesi de Barcelona perquè, a més de ser un lloc de treball 
de qualitat professional, és sobretot un espai d’acollida per als qui toquen a la nostra 
porta i, al mateix temps, una ocasió d’acompanyament de tantes altres persones que, 
degut a les situacions que viuen i les inquietuds que mostren, necessiten bon tracte i 
una adequada resposta. Per aquest motiu, en la trobada de finals de juliol escoltàvem 
de la Paraula de Déu un fragment que ens orientés i que pot ser una bona llum per al 
nostre caminar i, al mateix temps, una certa carta de identitat, quelcom que ens defi-
neixi. El text deia així:

“Viviu sempre contents en el Senyor! Ho repeteixo: viviu contents! Que tothom us 
conegui com a gent de bon tracte. El Senyor és a prop. No us inquieteu per res. En 
tota ocasió acudiu a la pregària i a la súplica i presenteu a Déu les vostres petici-
ons acompanyades d’acció de gràcies. I la pau de Déu, que sobrepassa tot el que 
podem entendre, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist. 
Finalment, germans, interesseu-vos per tot allò que és autèntic, respectable, just, 
pur, amable, lloable, tot allò que sigui virtuós i digne d’elogi. Poseu en pràctica 
allò que de mi heu après i rebut, vist i sentit. I el Déu de la pau serà amb vosaltres” 
(Filipencs 4, 4-9).

Després d’aquesta referència, que ho ha de ser per a cada dia, avui us informo sobre el 
segon aspecte que vaig anunciar en relació a l’obertura de la capella. I és que, per totes 
i tots els qui hi vulgueu participar, cada dijous, de 8:30 a 9:00 del matí celebrarem 
l’Eucaristia. Tractarem que sigui un moment significatiu que ens ajudi a compartir la 
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nostra fe en Jesús, a pregar junts i a crear ambient de comunitat. Us ho oferim amb 
tota llibertat i estimació, preneu-ho també de la mateixa manera. Serà una forma qua-
lificada de solidaritat entre nosaltres i de posar també el que fem en mans del Senyor 
perquè ens acompanyi en el nostre treball i en la nostra vida.

Amb tot el meu afecte,

† Sebastià Taltavull Anglada
 Bisbe auxiliar i vicari general de Barcelona

Eucaristia amb motiu de la mort de la germana 
Isabel Solà, religiosa de la Congregació de Jesús 

Maria, assassinada a Haití.
Capella del col·legi Jesús-Maria de Barcelona, 6 de setembre de 2016
Fil 3, 8-14.20
Mt 5, 1-16

Homilía

“Dice Jesús que “el que quiera salvar su vida, la perderá y quien la pierda por mí, 
la salvará”. La alternativa que nos pone es muy clara, aunque prácticamente cueste 
entenderla. Salvar o perder, ser generosos o egoístas, pensar en uno mismo o en los 
demás, arriesgarse a perderlo todo o vivir sólo de aquel seguro que no asegura nada. 
Isa sabía de los riesgos de la misión que había aceptado en Puerto Príncipe y no pensó 
en “salvar” su vida pensando sólo en ella, sino en entregarla generosamente por el 
bien de los más desheredados, por los más pobres. Se cumplen en ella las preferencias 
de Jesús, las bienaventuranzas y todas las obras de misericordia. Todo el evangelio, 
evangelio puro, transparente, encarnado en la propia vida y en la de los demás.

Escuchando su testimonio, el de su propia persona de hace unos pocos años, quedan 
muy claras sus palabras: “Con mi gente –dice– he compartido hambre, dolor y muerte”. 
Fijaos que esto es mucho más que el valor de una obra de misericordia, ya que éstas 
quizás nos sitúan enfrente del pobre, pero sin entrar de lleno en su situación desesperada 
y dramática. Isa lo ha hecho viviendo largas semanas en la calle con ellos. Entonces la 
palabra “solidaridad” adquiere toda su importancia porque nos habla de un amor sóli-
do, fuerte, que no claudica ni se vuelve atrás cuando aparecen las dificultades.

A la “solidaridad” ella ha añadido algo muy importante y que tiene fuerza de futuro. Es 
la “educación” y el “desarrollo”. Por eso su pasión por la escuela y lugares de forma-
ción que constituyen su principal atractivo y herencia. Creo que podemos ser muy cons-
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cientes de este trabajo tan abnegado cuando ella misma valora todo lo que le mandan y 
lo gestiona. Ella misma dice respecto a las ayudas: se solicita, se recibe, se hace y se eva-
lúa. Así ha construido edificios poniendo toda su confianza en la Providencia de Dios.

Pero por encima de todo, de todo su hacer, proyectos, escuelas, lugares de formación, 
etc. hay algo fundamental que se puede silenciar. Lo digo con las palabras de Pablo 
dirigidas a los Corintios t hoy a nosotros: “Todo lo considero pérdida comparado 
con el conocimiento del Mesías Jesús, mi Señor; por el cual doy todo por perdido 
y lo considero basura con tal de ganarme al Mesías y estar unido a él” (1ª lectu-
ra). Con ello expresa el secreto de su trabajo, el auténtico motor de toda su acción 
y compromiso en favor de los más pobres. Cuando Isa se pone tanto a su lado, está 
tocando la carne de Cristo en ellos, por eso su profunda identificación con Cristo le 
hace estremecerse cuando le descubre vivo, presente, encarnado en ellos. Por eso son 
tan clarividentes las palabras del apóstol Pablo: “conocerle a él y el poder de su resu-
rrección, y la participación en sus sufrimientos; configurarme con su muerte para 
ver si alcanzo la resurrección de la muerte” (1ª lectura).

Ante el asesinato de Isa, el hecho que le ha provocado la muerte, uno piensa, intenta 
pensar en cristiano: “¿Qué le pasa al corazón del hombre que incluso es capaz de 
matar para conseguir algo en beneficio propio?“. El papa Francisco lo decía el otro 
día observando que en el mundo está lleno de personas que sufren en el cuerpo y en 
el espíritu, mientras que las crónicas diarias está repletas de informes sobre delitos 
brutales, tanto en el ámbito doméstico, en medio de la calle y a escala mundial. Y 
es que vivimos esta pobreza colectiva que nos hace vulnerables de forma alarmante.

¿Cómo anunciar el Dios de la Misericordia en situaciones como las que estamos 
viviendo? De forma anticipada, el testimonio de Isa Solá constituye este anuncio que 
está impregnado de pasión por la dignidad de la persona humana, por atender a los 
más abandonados y entre ellos los niños, por entregar su vida de forma tan generosa y 
siempre con la sonrisa en los labios.

Yo me preguntaba en mi oración: ¿hasta qué punto una muerte como la de Isa me 
implica hasta decirme a mí mismo: “será capaz de convertirme un poco más?”. Un 
mártir es un testigo, testigo de Cristo Resucitado, que sabe qué lugar ocupa en su vida 
y qué lugar ocupan los pobres en su corazón.

Cuando el terremoto de Haití, en cuya ayuda a los damnificados tanto se entregó Isa, 
pude comprobar como la fuerza de la fe ayuda al pueblo a sostenerse. En medio de la 
devastación y la muerte que ocasionó, contemplé una Iglesia toda derruida excepto 
una cruz con Cristo crucificado que se mantenía en pie. Lo único. Una mujer muy 
pobre a la que entrevistaban en este lugar, decía: “Lo hemos perdido todo y a todos. 
No tenemos nada ni nadie. Sólo tenemos a Dios y nos ama”. Yo me preguntaba: pero, 
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¿es esto posible? Sí, la fe lo hace posible. Hace posible que en medio de la violencia 
y las desgracias, se abra un boquete de esperanza.

Las bienaventuranzas (evangelio) que hemos proclamado nos dan evidencia de ello. 
¡Qué propuesta de cambio de situación! Tenemos el mundo al revés, lo dice Jesús. 
Pero miremos también a Maria en su humilde proclamación: “dispersa a los sober-
bios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los 
hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos”. Es interesante esta 
conjunción de Jesús y María, debe ser por eso que lleváis este nombre, pero más unido 
“Jesús Maria”. En ello descubrimos el sentido de una vocación al ejercicio de la mi-
sericordia y a poner al servicio de todos un carisma que puede transformar la realidad 
angustiosa de cada dia para reconvertirla en un signo de la presencia de Dios por la 
generosidad del amor con que se vive.

El resultado de todo esto es una vida cristiana marcada por el Evangelio y el segui-
miento de Jesús con la radicalidad que conlleva. El papa Francisco, cuando habla de 
la identidad cristiana, dice que “La comunidad evangelizadora siempre está atenta a 
los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por 
la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene 
reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la Palabra se encarne 
en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean im-
perfectos o inacabados. El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el marti-
rio como testimonio de Jesucristo, pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que 
la Palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora” (EG 24).

Parece que trigo y cizaña viven y crecen juntos en nuestra sociedad. Un misterio del 
que no nos acabamos de deshacer. Aprender a vivir en esa situación de ambigüedad 
no es fácil y requiere, por un lado, mucha madurez y, por otro, una fuerte dosis de 
esperanza activa que nos mueva –como hizo con Isa– a darnos con generosidad, a 
enfrentarnos con situaciones difíciles e incluso humanamente inconcebibles. Saber 
convivir trigo y cizaña muestra hasta qué punto es nuestra capacidad de acogida y per-
dón forma parte de nuestro pack de comportamiento. Con la muerte de Isa, tan fiel al 
Señor en su vida religiosa y, por ello, tan entregada a la causa de los pobres, vivimos 
el reconocimiento de una mujer mártir que empieza a dar frutos en aquellas personas 
que valoran el paso del buen samaritano en su vida. Así me gusta contemplar a Isa en 
su vida consagrada, en su forma de amar, de detenerse ante el enfermo, de ayudar al 
necesitado, de ofrecer cultura al analfabeto, de ayudar la mujer a recuperar su digni-
dad… Cuántas prótesis materiales y espirituales no habrá colocado Isa a los afectados 
por la violencia y la enfermedad!

“Después del terremoto, viví tres semanas con ellos en la calle, me ayudaron mucho, 
me dieron de comer… Nos ayudamos mucho, una gran solidaridad, ésta es la palabra 
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que lo dice todo. No había diferencias, todos éramos lo mismo” (Isa). También ha 
muerto en la calle, en medio de la gente y sin nadie para poder ayudarle. Mártir del 
amor, mártir de la solidaridad, mártir de la educación, mártir del desarrollo… Encar-
nada, como Jesús, en medio de los pobres, así es acogida por Él en su Reino. El grano 
de trigo que ya da mucho fruto unido a Cristo Resucitado. Así sea.

† Sebastià Taltavull Anglada
Obispo auxiliar y Vicario general de Barcelona

Carta als membres dels Consells Episcopal, 
Presbiteral i Pastoral Diocesà

Barcelona, 29 de setembre de 2016

Benvolguts/des en el Senyor:

Em plau convocar-vos per al dimarts, dia 18 d’octubre, a una sessió de treball prèvia 
a les reunions dels nostres Consells Episcopal, Presbiteral i Pastoral Diocesà, amb 
la intenció de preparar aquestes respectives trobades en què tractarem, entre altres 
assumptes, sobre el nou Pla Pastoral Diocesà. Aquesta sessió de treball la fem conjun-
tament per un doble motiu: el valor de comunió eclesial que té una reflexió conjunta 
entre els tres organismes diocesans i l’oportunitat de rebre una mateixa reflexió diri-
gida a pensar junts el Pla Pastoral Diocesà per tal d’assegurar-ne una bona preparació.
Per aquest motiu, ens trobarem al Seminari Conciliar de Barcelona a les 19:30 h. 
per acabar a les 21:00 h. Presentarà la reflexió sobre “La preparació del Pla Pastoral 
Diocesà” el P. Josep M. Rambla, SJ, Missioner de la Misericòrdia. Volem, amb això, 
rebre una mateixa orientació que ajudi, com s’ha dit abans, a la preparació de les re-
unions dels Consells.

Creiem que és molt important ser-hi tots. Per això us esperem per a compartir aquesta 
estona que, sens dubte, ens farà molt bé a tots i a l’arxidiòcesi per al treball que al seu 
favor estem compromesos a fer.

Amb tot el meu afecte,

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

Ordes sagrats
L’Excm. i Rvdm. Sr. Sebastià Taltavull Anglada, Bisbe auxiliar de Barcelona, el diu-
menge 18 de setembre de 2016, a la capella de l’Escola Pia de Sant Antoni, de Barce-
lona, confereix el Sagrat Orde del

DIACONAT
 ANIOL NOGUERA I CLOFENT, SchP

JORDI VILÀ I FONT, SchP

Nomenaments parroquials
01.09.16 – Rvd. P. Domènec Valls Ferrer, SDB, rector de la parròquia del Sagrat Cor 
de Jesús del Tibidabo (Basílica), de Barcelona.

01.09.16 – Rvd. P. Gaspar Sastre Perelló, CM, administrador parroquial de la parrò-
quia de Sant Sever i Sant Vicenç de Paül, de Barcelona.

01.09.16 – Rvd. P. Gonzalo Montoya Loaiza, CM, vicari de la parròquia de Sant Se-
ver i Sant Vicenç de Paül, de Barcelona.

14.09.16 – Rvd. Sr. Carlos Alexander Alvarado Malaver, adscrit a la parròquia de 
Sant Ildefons, a la parròquia de Santa Maria, i a la parròquia de la Verge del Pilar, 
totes tres parròquies de Cornellà de Llobregat.

14.09.16 – Rvd. Sr. Francisco Rubén Hermosa, adscrit a la parròquia de Santa Colo-
ma, de Santa Coloma de Gramenet.

14.09.16 – Rvd. Sr. Manuel Jesús Robles Castro, adscrit a la parròquia de Sant Ilde-
fons, a la parròquia de Santa Maria, i a la parròquia de la Verge del Pilar, totes tres 
parròquies de Cornellà de Llobregat.

19.09.16 – Rvd. Sr. Joan Cabot Barbany, rector in solidum i moderador de l’agrupació 
de les parròquies del Poble Sec, de Barcelona: Mare de Déu de Lourdes, Sant Pere 
Claver, Sant Salvador d’Horta i Santa Madrona.

19.09.16 – Rvd. Sr. Francesc Xavier Prevosti Vives, rector in solidum i moderador 
de l’agrupació de les parròquies de Sant Antoni de Pàdua, d’Esplugues de Llobregat, 
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de Sant Enric d’Ossó, de l’Hospitalet de Llobregat i de Santa Gemma Galgani, de 
l’Hospitalet de Llobregat.

19.09.16 – Rvd. Sr. Ignasi Torrent Portabella, rector in solidum i moderador de l’agru-
pació de les parròquies de Sant Crist, de Sant Francesc d’Assís i de Santa Clara, de 
Badalona.

19.09.16 – Rvd. Sr. Josep Catà Mitjans, rector in solidum de l’agrupació de les parrò-
quies del Poble Sec, de Barcelona: Mare de Déu de Lourdes, Sant Pere Claver, Sant 
Salvador d’Horta i Santa Madrona.

19.09.16 – Rvd. Sr. Fernando Maristany Pintó, rector in solidum de l’agrupació de 
les parròquies de Sant Antoni de Pàdua, d’Esplugues de Llobregat, de Sant Enric 
d’Ossó, de l’Hospitalet de Llobregat i de Santa Gemma Galgani, de l’Hospitalet de 
Llobregat.

19.09.16 – Rvd. Sr. Antoni Nello Figa, rector in solidum de l’agrupació de les parrò-
quies del Poble Sec, de Barcelona: Mare de Déu de Lourdes, Sant Pere Claver, Sant 
Salvador d’Horta i Santa Madrona.

19.09.16 – Rvd. Sr. Josep Lluís Ponsetí Pons, rector in solidum de l’agrupació de 
l’agrupació de les parròquies de Sant Crist, de Sant Francesc d’Assís i de Santa Clara, 
de Badalona.

19.09.16 – Rvd. P. Josep Ricart Oller, SJ, rector in solidum de l’agrupació de les par-
ròquies del Poble Sec, de Barcelona: Mare de Déu de Lourdes, Sant Pere Claver, Sant 
Salvador d’Horta i Santa Madrona.

19.09.16 – Rvd. Sr. Juan José Armendáriz Lerga, rector de la parròquia de les Santes 
Juliana i Semproniana, de Sant Adrià de Besòs.

19.09.16 – Rvd. Sr. Salvador Bacardit Fígols, rector de la parròquia de Sant Vicenç, 
de Barcelona.

19.09.16 – Rvd. Sr. Jordi Carreter Cambra, rector de la parròquia de Sant Joan de 
Gràcia, de Barcelona.

19.09.16 – Rvd. Sr. Xavier Grau Pont, rector de la parròquia de Sant Vicenç, de Sant 
Vicenç de Montalt.

19.09.16 – Rvd. Sr. Manuel Martínez Maqueda, rector de la parròquia de la Mare de 
Déu de la Llum, de l’Hospitalet de Llobregat.
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19.09.16 – Rvd. Sr. Vicenç Mira Massaguer, rector de la parròquia Mare de Déu de 
Montserrat, de Mataró.

19.09.16 – Rvd. Sr. Jordi Patiño Morales, rector de la parròquia de la Mare de Déu de 
Lourdes, de Badalona.

19.09.16 – Rvd. Sr. Miquel Àngel Pérez Sánchez, rector de la parròquia de Santa 
Coloma, de Santa Coloma de Gramenet.

19.09.16 – Rvd. Sr. Emili Roure Boada, rector de la parròquia de Santa Maria de 
Gràcia, de Barcelona.

19.09.16 – Rvd. Sr. Ramon Santos Iriarte, rector de la parròquia de Sant Cebrià, de Tiana.

19.09.16 – Rvd. Sr. Felio Vilarrubias Darna, rector de la parròquia de Sant Cebrià, de Tiana.

19.09.10 – Rvd. Sr. Joan Cabot Barbany, administrador parroquial de Sant Pau, de Barcelona.

19.09.10 - Rvd. Sr. Rafael Míguez Melero, administrador parroquial de l’agrupació de 
les parròquies de Sant Marc i de Santa Bernardeta (amb centre de culte de Sant Lluc), 
de Barcelona.

19.09.16 – Rvd. P. Francesc Barceló Pons, SDB, vicari de l’agrupació de les parròquies de 
Sant Marc i de Santa Bernardeta (amb centre de culte de Sant Lluc), de Barcelona.

19.09.16 – Rvd. Sr. Carlos Barroso Flores, vicari de la parròquia de Santa Maria de 
Gràcia, de Barcelona.

19.09.16 – Rvd. Sr. Manuel Esteruelas Arenas, vicari de l’agrupació de les parròquies 
de Sant Mateu i Sant Rafael, de Barcelona.

19.09.16 – Rvd. P. Manuel Félez Vidal, O de M, vicari de la parròquia de Sant Cris-
tòfor, de Barcelona.

19.09.16 – Rvd. Sr. Cyprien Nganizi, vicari de la parròquia de Sant Miquel Arcàngel, 
de Santa Coloma de Gramenet.

19.09.16 – Rvd. Sr. Patrick René Olivier Stref, vicari de la parròquia de Sant Ambrós, 
de Barcelona.

19.09.16 – Rvd. Sr. Adilson Tolentino de Freitas, vicari de la parròquia de Crist Rei, 
de Barcelona.
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19.09.16 – Rvd. Sr. Josep Murillo Tejada, rector emèrit, adscrit a la parròquia de la 
Mare de Déu de la Llum, de l’Hospitalet de Llobregat.

19.09.16 – Rvd. Sr. Manel Valls Serra, rector emèrit, adscrit a la parròquia de Sant 
Vicenç, de Barcelona.

19.09.16 – Rvd. Sr. Álvaro Enciso Hernández, adscrit a la parròquia de Corpus Chris-
ti, de Barcelona.

19.09.16 – Rvd. Sr. Samuel Júlio Manjate, adscrit a la parròquia de la Mare de Déu 
de Betlem, de Barcelona.

19.09.16 – Rvd. Sr. Emili Roure Boada, adscrit a la parròquia de Santa Teresa de 
l’Infant Jesús, de Barcelona.

19.09.16 – Rvd. Sr. Alfred Sabaté Botet, adscrit a la parròquia de Sant Ramon de 
Penyafort, de Barcelona.

19.09.16 – Rvd. Sr. Francesc Tort Mitjans, adscrit a la parròquia de la Mare de Déu 
de la Mercè (Basílica), de Barcelona.

Nomenaments no parroquials
12.09.16 – Sr. Josep Calvet López, confirmació en el càrrec de Primer servidor de 
l’associació privada de fidels Comunitat de Jesús, per quatre anys,

14.09.16 – Rvd. Sr. José Miguel Martínez Villafuerte, agent de pastoral en el Servei 
religiós de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona.

19.09.16 – Rvd. P. Manuel Félez Vidal, O de M, agent de pastoral en el Servei religiós 
del Recinte Torribera, Clínica Mental, de Santa Coloma de Gramenet.

19.09.16 – Rvd. Sr. Patrick René Olivier Stref, agent de pastoral en el Servei religiós 
de l’Hospital del Mar, de Barcelona.

19.09.16 – Rvd. P. Jesús Bel Gaudó, O de M, capellà del Centre Penitenciari d’Homes 
“La Model”, de Barcelona.

20.09.16 – Sr. Santiago Molins Amat, director de la fundació Obra d’Integració So-
cial -OBINSO-.
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Institucions d’ensenyament superior
12.09.16 – El Sr. Arquebisbe, en virtut de les atribucions que li corresponen com a 
Gran Canceller de l’Ateneu Sant Pacià, del qual forma part la Facultat de Teologia de 
Catalunya, i acomplerts els requisits corresponents, nomena Professor Extraordinari 
el Rvd. Dr. Daniel Palau Valero.

14.09.16 – El Sr. Arquebisbe, en virtut de les atribucions que li corresponen, d’acord 
amb els Estatuts de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), 
i acomplerts els requisits corresponents com a Moderador de l’ISCREB, nomena Pro-
fessor no estable el Rvd. Llic. Ramon Batlle Tomàs.

22.09.16 – El Sr. Arquebisbe, en virtut de les atribucions que li corresponen com a 
Gran Canceller de l’Ateneu Sant Pacià, del qual forma part la Facultat de Teologia 
de Catalunya, i a la qual està incorporat l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona 
(ISLB), i havent obtingut el nihil obstat de la Congregació per a l’Educació Catòlica, 
nomena el Rvd. Dr. Gabriel Seguí i Trobat, M.SS.CC. per al càrrec de Director de 
l’ISLB, per un trienni.

22.09.16 – El Sr. Arquebisbe, en virtut de les atribucions que li corresponen com a 
Gran Canceller de l’Ateneu Sant Pacià, del qual forma part la Facultat de Teologia de 
Catalunya, i a la qual pertany la Càtedra de Teologia Pastoral Arquebisbe Josep Pont 
i Gol, atès l’article 5 del Reglament de l’esmentada Càtedra, nomena DIRECTOR, el 
Rvd. Dr. Daniel Palau Valero, per un trienni.

In pace Christi
Mn. Ignasi Marquès Rodríguez

Aquest sacerdot del nostre Arquebisbat de Barcelona morí de forma sobtada a l’edat 
de 65 anys, a Montserrat, al camí de Sant Miquel, el dilluns 12 de setembre de 2016 
al matí, havent rebut els sants sagraments.

 Aquell dilluns, Mn. Ignasi havia sortit d’excursió amb uns companys sacerdots. Eren 
un grup d’amics que, de quan en quan, sortien “a caminar”, com deien ells; és a dir, 
a fer un dia de convivència, d’exercici físic i de descans. Aquell dia havien escollit la 
muntanya i el santuari de Montserrat, perquè sovint la seva sortida tenia com a terme 
un santuari, una església o una ermita de la geografia catalana. Aquell dia quan el 
grup, del que formava part Mn. Marquès, tot caminant, ja era a prop del santuari de 
Montserrat, Mn. Ignasi va caure a terra. Però es va voler aixecar per continuar cami-
nant amb els companys, que li varen dir que calia anar a un lloc de socors, situat a la 
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plaça del santuari, per curar-li una petita ferida que tenia a la cara a causa de la caigu-
da. Ell, però, després de fer uns passos, va tornar a caure. Una metgessa, que era allí 
amb un grup de turistes, li va prestar els primers auxilis per tal de reanimar-lo, però 
sense resultat positiu. Avisat el monestir, un monjo arribà immediatament al camí de 
Sant Miquel i li va administrar els darrers auxilis espirituals.

Mn. Ignasi Marquès va néixer a Barcelona el 4 de novembre de 1950. Fou alumne del 
Col·legi de Rocafort, dels Pares Salesians, i va fer els estudis de Filosofia i de Teolo-
gia a la Facultat de Teologia de Catalunya, obtenint la llicenciatura en Teologia. Fou 
ordenat com a diaca el 9 de novembre de 1974, al temple parroquial de Sant Pius X, al 
barri de les “Vivendes del Congrés Eucarístic”, on va fer servei pastoral com a diaca. 
En aquest mateix temple rebé l’ordenació presbiteral el 13 de març de 1976.

La principal dedicació de la seva vida va ser el ministeri parroquial. Aquest ha estat el seu 
itinerari: vicari de Sant Pius X (1976); vicari de Sant Celoni (1977); ecònom de la parrò-
quia de Sant Simó i Sant Pau, a Mataró (1983), on va fundar el primer centre social per 
atendre els joves africans que arribaven al Maresme per treballar en l’agricultura; rector de 
la parròquia barcelonina de les Santes Juliana i Semproniana (1994); rector de la parròquia 
de Sant Ambrós (1997); rector de la parròquia del Santíssim Redemptor (2006); adscrit a 
la parròquia principal de Santa Coloma de Gramenet; administrador parroquial de Santa 
Rosa, a la mateixa ciutat (2012) i rector de l’esmentada comunitat parroquial (2013).

Mn. Ignasi era un sacerdot molt inquiet i amb un gran sentit social, en especial envers 
els sectors que pateixen marginació social. Va treballar molt com a director del Secreta-
riat per a la Pastoral de la Marginació i per al Poble Gitano (1998), sobretot per donar a 
conèixer la vida del beat Ceferino, el primer gitano beatificat per l’Església. L’interessava 
especialment el món de l’espiritualitat litúrgica; fou membre de la Delegació de Pastoral 
Sacramental i Litúrgia i va col·laborar amb el Centre de Pastoral Litúrgica, on va publicar 
algunes biografies per a la col·lecció “Sants i Santes”. Interessat per la comunicació i per 
la cultura, un temps va treballar a la Delegació Diocesana per als Mitjans de Comunicació 
i a l’Arxiu Diocesà, tot tenint cura de les parròquies que se li encomanaven. Era molt bon 
company i sovint va merèixer la confiança dels seus companys preveres, que el varen 
proposar per mitjà de votació com a arxiprest de Provençals (1999) i del Guinardó (2006 
i 2009). Durant deu anys va formar part de l’equip de sacerdots de l’Apostolat del Mar de 
Barcelona, actuant com a capellà de vaixells i visitant nombrosos països.

Les exèquies en sufragi del mossèn es varen celebrar el divendres 16 de setembre de 
2016, a les 11 hores, a la capella gran del Tanatori de les Corts (Avda. Joan XXIII, 17, 
de Barcelona), amb la presència dels seus germans i altres familiars, així com moltes 
persones vinculades al mossèn. Les va presidir el bisbe auxiliar Mons. Sebastià Talta-
vull, que va pronunciar l’homilia en la qual va comentar les lectures bíbliques proclama-
des (2 Tm, 2,8-13; Salm 22: “El Senyor és el meu pastor”; i Jn 12, 23-28). “Aquest és un 
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moment de pregària per a la comunitat cristiana”, va dir a l’inici de les seves paraules. 
Després va explicar les lectures bíbliques fetes, situant-les en el context de la triple crida 
de Crist al mossèn difunt: a la vida, a la fe i a la vida sacerdotal. “Avui, com a Església 
–va dir-, agraïm la fidelitat de Mn. Ignasi i la seva resposta a la crida de Déu a viure la fe 
i a viure la caritat pastoral com a prevere al servei del Regne de Déu”. I va demanar a la 
comunitat reunida que preguessin a fi que unes noves vocacions al ministeri sacerdotal 
puguin rellevar els preveres cridats a la casa del Pare.

Varen concelebrar amb Mons. Taltavull setanta sacerdots, entre els quals hi havia Mn. 
Jaume Berdoy, vicari general del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i tres vicaris epis-
copals de Barcelona: Mn. Jesús Sanz, Mn. Salvador Bacardit i Mn. Segimon Garcia. 
Amb la participació també d’un grup de diaques. Mn. Xavier Morlans va dirigir els 
cants de la celebració, molt participada per tots.

 Al final de la missa, varen pronunciar unes paraules Quim Cervera, company de 
curs de Mn. Marquès; el diaca Ricard Rodríguez-Martos, delegat d’Apostolat del 
Mar; Mn. Josep Hortet i Mn. Lluís Bonet Armengol. Es va cloure la missa amb el 
cant del “Rosa d’abril”.

Mn. Joaquim Vives, company de Mn. Marquès en les sortides per anar a caminar, i 
que aquell dia també era al seu costat, li va dedicar aquesta poesia, que fou llegida per 
Mn. Josep Hortet:

T’has lliurat, bon mossèn, amb fe plena
als fidels que el bon Déu t’ha assignat,
de ta vida n’has fet una ofrena
del teu temps un seguit de bondat.

Als germans bons gitanos i negres
has amat amb fineses més grans,
visitant fins ses terres alegres
i donant-los-hi ajut sens descans

Fatigat i ofrenant ta ferida
sobre el gran Sinaí, Montserrat,
has caigut i la Mare entendrida
t’ha vetllat fins la fi al teu costat

Lliure ja de treballs i de penes,
puja amunt al teu Déu, tot cantant,
dóna’ns fe i esperança a mans plenes
per a viure creient i estimant.
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Mn. Ignasi Corominas Malet.

Aquest prevere de l’arquebisbat de Barcelona morí a l’edat de 83 anys, el dia 16 de 
setembre de 2016 en la pau de Crist. Com deia la comunicació de l’Arquebisbat, 
“el Sr. Arquebisbe, el Sr. Bisbe Auxiliar, el Sr. Cardenal Arquebisbe emèrit, els 
preveres i els diaques ho fan saber als fidels de l’Església perquè l’encomanin a la 
misericòrdia del Senyor”.

Les exèquies es varen celebrar el diumenge 18 de setembre, a les 9.30 hores, a la par-
ròquia de Sant Joan d’Horta, de la qual mossèn Corominas fou rector els darrers anys i 
fins a la seva jubilació. El dissabte dia 17 de setembre es va instal·lar la capella ardent 
al Tanatori de la Ronda de Dalt.

La Missa exequial, celebrada a la parròquia de Sant Joan d’Horta, va ser presidida 
pel Vicari episcopal Mn. Jesús Sanz acompanyat a l’altar per l’arxiprest d’Horta, Mn. 
Òscar Pueyo Bes, i pel rector de la parròquia, Mn. Josep M. Prats Rocabert. Varen 
concelebrar 10 preveres més, amb la participació també de tres diaques, un dels quals 
era Mn. Aureli Ortín, col·laborador de Mn. Corominas en la Delegació Diocesana de 
Catequesi. El temple era ple de fidels, entre els que hi havia els nebots i altres famili-
ars del mossèn i persones de les parròquies a on havia estat enviat Mn. Ignasi.

 Mn. Jesús Sanz va començar la seva homilia dient: ”Avui ha fet la seva darrera 
entrada Mn. Ignasi al temple de la comunitat de la que ell en va ser el pastor durant 
tants anys. I he de dir que és la darrera entrada, perquè ara ell ja està en mans de 
Déu. I la comunitat, agraïda, es troba per fer-li aquest merescut comiat, fet d’esti-
mació, fet de pregària en el marc de l’eucaristia que ell també tantes vegades havia 
presidit aquí”.

En primer lloc, Mn. Sanz va fer referència a la dimensió eucarística del ministeri del 
mossèn difunt. “Ben segur que Mn. Ignasi havia fet seves aquelles paraules de Jesús: 
‘qui menja aquest Pa i beu aquest Calze està en mi i jo en ell… i jo el ressuscitaré el 
darrer dia’. I començo dient això perquè ell i la comunitat heu tingut una cura especial 
en l’eucaristia, de manera que, posant en joc molts recursos pedagògics, aquesta fos 
entenedora per a tothom i celebrada des de la fe que es mereix”.

 En segon lloc, Mn. Sanz va parlar de Mn. Corominas com a catequista. “Si és important 
el tema eucarístic – va continuar dient -, no podem oblidar tot el treball de Mn. Ignasi 
al servei de la catequesi. Han estat 41 anys en què el seu esforç l’ha dedicat a fer arribar 
la Paraula, especialment als infants. I aquest esforç comença en uns moments en els 
quals la catequesi estava mig encallada. Eren uns moments de renovació. I es varen 
obrir camins nous i estils més adients. Aparentment es complicaven les coses. Calia 
tenir instruments i persones amb capacitat per poder posar en joc tota aquella empenta 
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que començava, però és cert que calia fer un esforç per tal que la Paraula fos acollida 
pels infant i pels no tan infants. Calia preparar i engrescar moltes persones al servei 
d’aquesta missió. Calia preparar grups de catequistes per acomplir aquesta missió al 
servei de la comunitat cristiana. Aquesta missió ens invita a recordar aquestes paraules 
de Pau a Timoteu: ‘Tingues per norma les sanes paraules que has sentit de mi, en la fe 
i en la caritat del Crist Jesús. Guarda el bon dipòsit sota l’acció de l’Esperit Sant que 
habita en nosaltres’”.

“Un tercer anhel que es va despertar a l’arxiprestat –va dir també el Vicari Epis-
copal- ha estat la creació del Caliu. Hi vaig ser-hi el dia que es va començar a 
parlar d’aquest projecte. Acollir, estimar, atendre, escoltar, seure a taula, amb qui 
venia allargant les mans… Això no és teoritzar i esperar que algú ofereixi solucions. 
Això és obrir portes a les perifèries, donant-los el caliu d’un amor que no té preu. 
¡Quanta gent s’ha mogut per posar-se al servei dels altres amb amor! Les obres de 
misericòrdia, aquí, es fan realitat: ‘Tenia fam, tenia set, estava despullat i em vau 
acollir’. Per endavant, amb aquesta iniciativa vàreu obrir no tan sols unes portes i 
una llar, sinó també el caliu que escalfa el cor, en l’esperit de l’actual Any Sant de 
la Misericòrdia.”

“Sant Joan d’Horta ha viscut, sota la responsabilitat de Mn. Ignasi, aquesta triple dinà-
mica pastoral. Potser sense adonar-vos-en, heu fet vida grans paraules de Jesús: viure 
en l’Esperit, animar, servir, anunciar, acollir i fer camí cap al Pare”.

Mn. Jesús Sanz va esmentar també la missió pastoral exercida per Mn. Ignasi en 
parròquies ben diferents: Santa Maria de Cornellà (1960), Sant Cristòfol de La Gra-
nada (1964), Santa Creu de Cabrils (1982) i Sant Joan d’Horta (1991). Cal recordar 
que durant un temps també va formar part de l’equip de formadors del Seminari de 
la nostra arxidiòcesi (1963) i que des de 1964 fou membre del Secretariat Diocesà 
de Catequesi dins del qual fou l’ànima de la creació i funcionament de l’Escola 
d’Àudio-visuals per a la catequesi. També fou consiliari del Moviment Infantil i 
Juvenil d’Acció Catòlica (1964).

“A nosaltres ens queda continuar fent camí –va dir Mn. Sanz al final de la seva homi-
lia-, un camí molt llarg, però que té un temps molt breu i que passa volant. Per això 
hem de viure el dia a dia amb aquesta mirada de fe, d’esperança i de servei, sempre 
centrats en el cor de Déu i essent ben diligents a treballar al servei dels germans. 
Aquest és el necessari preàmbul per poder escoltar, des de la mirada humil sobre la 
nostra vida, aquelles paraules de Jesús: ‘Entra en el goig del teu Senyor’”.

Al final de la celebració varen pronunciar unes paraules d’agraïment representants de 
la família i de les comunitats parroquials a les que va servir Mn. Ignasi. Que descansi 
en la pau de Crist.
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Organismes diocesans

Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar: Carta 
de la delegada i programació del nou curs.

A tots/es els/les responsables de les associacions i entitats del Fòrum d’Organitzacions 
Catòliques d’Adults, moviments d’Acció Catòlica i Centres Parroquials i Culturals

Benvolguts/des,

Espero que hagueu fruït d´un bon estiu, gaudint d’espais de repòs que us hagin permès 
trobades amb la família, els amics i també amb Déu. Ja immersos en la tasca quotidi-
ana, tenim tots nous ànims per enfocar el nou curs.

Tal com us deia en la carta de 21 juliol, convençuts que les nostres entitats ens ajuden, amb 
l’Evangeli a la mà, a viure com a laics/ques enmig del món, volem proposar-vos des de la 
Delegació, fer junts un tros més de camí amb el lema de col·laboradors a corresponsables.

Això ens demana créixer en coneixement mutu i en sentit d’identitat i participació 
diocesana, per ajudar-nos a viure la missió laïcal d’anunciar l’evangeli més agosara-
dament, sabent-nos Poble de Déu responsables i corresponsables.

Volem encetar una reflexió que sigui d’anada i tornada amb les entitats, i no solament 
feta en les trobades de la Delegació. Comptem amb l’acompanyament del Bisbe Se-
bastià Taltavull, tot esperant que la nova situació li ho permeti.

Aquesta comunicació vol ser especialment una convocatòria al nostre primer moment 
de trobada de tots,

el dimecres dia 5 d’octubre de 2016 a les 19,00 h. a la seu de la delegació c/ S. 
Pau 101 – Sala Abat Safont

per presentar el programa del curs i continuar la reflexió.

Us invitem que en les programacions del 2016-2017 en les vostres associacions, mo-
viments i centres tingueu present i us adheriu als objectius que s’ha fixat aquesta 
Delegació per construir un laïcat més compromès i més en xarxa.

Els altres moments de trobada d’aquest curs, per continuar la reflexió, seran els dies 8 
de març i 27 de maig de 2017. Esperem comptar amb la vostra participació activa. 
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Adjunto el full de programació de totes les activitats del curs 2016-17 de la Delegació.
Esperant que tingueu una bona tornada a la feina i un bon curs, una abraçada,

Anna Almuni de Muga
Delegada diocesana d’apostolat seglar
Barcelona, 13 de setembre de 2016

Programació del curs 2016-2017

Reflexió i acció:

1. De col·laboradors a corresponsables.
Ens diu el papa Francesc. “Els laics són simplement la immensa majoria del Poble 
de Déu…ha crescut la consciència de la identitat i la missió del laic en l’Església. Es 
compta amb un nombrós laïcat, encara que no suficient, amb un arrelat sentit de co-
munitat i una gran fidelitat en el compromís de la caritat, la catequesi, la celebració 
de la fe”. (Evangeli Gaudium, n.102)

Durant el curs 2016-17 tindrem tres moments de trobada-reflexió oberta i adreçada a 
tots/es els/les integrants de la Delegació, i esperem comptar amb la vostra participa-
ció activa. Ens trobarem els dies:

5 d’octubre de 2016, a les 19,00h a S. Pau del Camp.
8 de març de 2017, a les 19,00h a S. Pau del Camp.
27 de maig de 2017, matí a concretar.
Per informació: http://www.apostolatseglarbcn.org/node/614
2. Compromís solidari.

Cal que l’esforç d’aprofundiment en la fe i de primer anunci es posi de manifest en un 
compromís solidari. Per arribar al cor dels problemes dels homes i dones d’avui, som 
cridats a fer tot el que estigui al nostre abast, en la dimensió social de la nostra fe i 
com a expressió de la raó profunda que la persona creient té, més enllà del seu natural 
sentit humanitari. El bisbe de Roma ens encoratja a realitzar l’experiència d’obrir el 
cor a tots aquells i aquelles que viuen en les més contradictòries perifèries existenci-
als, especialment durant aquest “Any de gràcia”, que acabarem el mes de novembre.
Per informació: http://www.apostolatseglarbcn.org/node/614

Cursos:

3. Escola de Primer Anunci.
Aquest curs, cinquena edició de l’Escola de Primer Anunci de l’Arquebisbat coordinat 
per la Delegació d’AS. L’Escola tindrà un format intensiu. Anunciarem oportunament el 
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seu inici que esperem concretar amb els grups de persones interessades que ho han dema-
nat o ho demanin. L’objectiu és poder arribar a més persones, especialment laiques, que 
vulguin comprometre’s a ser agents d’evangelització, de primer anunci. Us proposem a 
les parròquies, escoles, moviments, associacions i centres reconèixer en els vostres grups 
a persones amb possibilitats de fer aquest servei per formar-les per aquesta tasca.

Calendari del curs a concretar
Per informació: http://www.apostolatseglarbcn.org/node/277

Projecte:

4. Vine i Veuràs.
Els equips de laics/ques que aquests anys passats han realitzat el curs de l’Escola 
de Primer Anunci, iniciaran o mantindran convocatòries expresses de primer anunci 
adreçades a persones que no freqüentin els ambients eclesials. Ho faran adequant-ho a 
cada parròquia, arxiprestat, moviment o associació amb la coordinació i el seguiment 
necessaris d’àmbit diocesà.

Primera trobada dels equips Vine i Veuràs: 18 d’octubre
Per informació: http:// www.apostolatseglarbcn.org/node/277

Servei Diocesà per al Catecumenat:
Calendari del curs 2016-2017

–Formació per a catequistes-acompanyants de Catecúmens. Dijous 20 d’octubre de 
2016, de 18 a 19.30 h, Seminari Conciliar de Barcelona.

–Ritu d’ingrés al Catecumenat (infants). Dissabte 26 de novembre de 2016, de 12 a 18 
h. Col·legi de la Sagrada Família. Carrer Avinyó, 20, i catedral de Barcelona.

–Ritu d’ingrés al Catecumenat (adults). I Diumenge d’Advent. 27 de novembre de 
2016, de 16.45 a 18 h. Catedral de Barcelona.

–Formació per a catequistes-acompanyants de catecúmens. Dijous 19 de gener de 
2017, de 18 a 19.30 h. Seminari Conciliar de Barcelona.

–Recés de catecúmens. Diumenge 22 de gener de 2017, de 10.30 a 18 h. Seminari 
Salesià Martí Codolar.

–Ritu d’elecció dels catecúmens. I Diumenge de Quaresma, 5 de març de 2017, de 
17.30 a 20 h. S.E. Catedral de Barcelona.
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Delegació Diocesana d’Ensenyament: 
Trobada del Sr. Arquebisbe amb mestres 

i professors de religió
El dia 7 de de setembre de 2016 el Sr. Arquebisbe va presidir una trobada de mestres 
i professors de religió de la nostra diòcesi, que es va celebrar a la sala Sant Jordi del 
Seminari Conciliar de Barcelona.

En primer lloc, el Dr. Ramon Corts, delegat diocesà d’Ensenyament, va introduir l’ac-
te enumerant els objectius d’aquest nou curs 2016-2017 i la disponibilitat i el suport 
de la Delegació per als mestres i els professors de religió per tal de facilitar-los la seva 
tasca; omplir totes les places i fomentar el nombre d’estudiants de religió a les escoles 
i en tercer lloc insistir més en la formació espiritual dels docents de religió.

A més a més, el Delegat va afegir, entre els propòsits, continuar actuant activament i 
mantenir les relacions amb els responsables de l’educació per tal de mantenir la posi-
ció de l’assignatura de religió a les escoles.

Després va intervenir el Sr. Arquebisbe i va dir que el professor de religió ha de 
tenir una formació espiritual contínua, ha de poder aportar als alumnes un testimoni 
de coherència de vida i està cridat a realitzar la seva tasca amb pau i amb alegria.

En quant a l’ensenyament que han de transmetre, Mons. Joan Josep Omella va 
dir que el professor de religió és un “enviat”, “que no ha de donar les seves 
idees, sinó la doctrina de l’Església, des de la fidelitat al magisteri i a l’experi-
ència d’aquesta. Recordant la seva experiència com a professor de religió en un 
institut, el Sr. Arquebisbe va animar els nous professors de religió a mantenir 
l’esperança i a no defallir, ja que la seva missió, feta des d’aquests pressupòsits, 
donarà sempre fruits en el futur.

 Després de les seves paraules, el Sr. Arquebisbe va mantenir un diàleg amb els 
mestres i professors. Finalment, a la capella del Seminari va presidir una missa 
d’enviament dels nous professors i professores de religió de la nostra diòcesi. A 
l’homilia els va dir que dir que “vosaltres no treballeu només per obrir el pensa-
ment dels joves a la ciència o la informació sobre la fe, sinó que treballeu també i 
sobretot perquè aquests joves puguin obrir els seus ulls i el seu cor a Déu i viure 
l’amor a Déu”.

 Al final de la missa, el Sr. Arquebisbe va lliurar als professors de religió el document 
acreditatiu de la “missió canònica” que se’ls confereix per a ensenyar la religió catò-
lica en nom de l’Església.
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Delegació Diocesana de Missions: 
Carta del Delegat

Setembre de 2016.

Benvolguts en Crist,

Les direccions diocesanes de les Obres Missionals Pontifícies us agraïm la vostra 
col·laboració en la campanya del Domund que us presentem cada any. “El Jubileu 
extraordinari de la Misericòrdia, que l’Església està celebrant, il·lumina també de ma-
nera especial la Jornada Mundial de les Missions 2016: ens convida a veure la missió 
ad gentes com una gran i immensa obra de misericòrdia tant espiritual com material” 
(Del Missatge del papa Francesc pel Domund 2016).

Amb les vostres contribucions a les nostres campanyes del Domund, de la Infància 
Missionera i la de les Vocacions Natives es fa possible que les missioneres i missio-
ners –sacerdots, religiosos i laics- puguin continuar el treball d’evangelització en els 
llocs més pobres i necessitats, o en els llocs més difícils i arriscats.

És important que les diòcesis joves, que no son autosuficients econòmicament i no 
poden obtenir recursos, tinguin la possibilitat de recórrer al fons d’ajudes de les Obres 
Missionals Pontifícies, Domund o Propagació de la Fe.

La col·lecta del Domund, el 23 d’octubre de 2016, es destinarà íntegrament a les missions.

L’aportació econòmics a les O.M.P. no duplica la que duen a terme els instituts religi-
osos per als seus missioners, perquè les O.M.P. són de tothom i arriben arreu.

Us convidem a consultar la memòria actual en el nostre bloc: www.delegaciomission-
sarqbarcelona,blogspot.com.es

Disposeu del vostre germà en Crist,

Mn. Manuel Roig
Delegat Episcopal de Missions

Delegació de Vida Consagrada: 
Carta del Delegat.

Barcelona, 14 de setembre de 2016.

Informació a les Ordes i Congregacions Religioses, Societats de Vida Apostòlica i 
Instituts Seculars de l’Arquebisbat de Barcelona.
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A l’atenció de la M. Abadessa/ Priora/ Superiora.

Benvolgudes germanes,

El Ministeri de Justícia, en el Registre de Entitats Religioses a Madrid, ha fet canvis 
en els requisits per tramitar la modificació de Titulars dels òrgans de representació.
Per estar informats, abans d’iniciar qualsevol tràmit sobre aquest aspecte, podeu 
consultar a la Responsable de l’Assessoria Jurídica de l’Arquebisbat, la Sra. M. de 
Montserrat Romaguera i Edo (Tel.: 93. 270. 10. 11 – Ext. 384) que amablement està 
disposada a fer aquest servei.

En unió de pregàries, rebeu la meva més cordial salutació.

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

Tribunal eclesiàstic: Edicte de nul·litat 
matrimonial.

PROMOTOR JUSTÍCIA-AULAKH-KUMAR-SINGH II

DECRET – Barcelona, 23/09/2016

Pel present EDICTE, hom fa saber a la Sra. AULAKG-KUMAR-SINGH, en parador 
ignorat, demandada en el judici de Declaració de Nul·litat de Matrimoni instat pel 
Sr. PROMOTOR DE JUSTÍCIA, que ha estat dictada sentència definitiva en aquesta 
instància, en la que CONSTA la nul·litat de l’esmentat matrimoni.

Dels fidels en general, i de les Autoritats civils i eclesiàstiques en particular, esperem 
que, si rebessin notícia certa del lloc de residència de l’esmentada, procuraran que li 
sigui comunicat l’avís d’aquesta publicació de Sentència.

Ho decreta i signa el M. Il·ltre. Sr. Jutge Eclesiàstic.
En dono fe.

Firma il·legible i segell del Tribunal

En el mateix dia és fixat l’anterior Edicte en el corresponent Tauló d’aquest Tribunal, 
per tal de ser enretirat el proper dia 23 d’octubre de 2016. Consti.
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Crònica

Eucaristia en acció de gràcies per la canonització 
de la Mare Teresa de Calcuta.

El dia 5 de setembre de 2016 es va celebrar a les 19 hores a l’església parroquial de 
Sant Agustí (pl. De Sant Agustí, 2) una eucaristia en acció de gràcies amb motiu de 
la canonització, el dia anterior a Roma, de la Mare Tresa de Calcuta, fundadora de les 
Missioneres de la Caritat.

Presidí l’eucaristia Mons. Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, que va con-
celebrar amb el cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe emèrit de Barcelona; 
amb Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar i vocari general de la nostra arxidiò-
cesi; amb Mons. Joan Godayol, bisbe d’Ayaviri (Perú), salesià, que resideix a la co-
munitat de Pres Salesians del Tibidabo, i Mons. Gaspar Quintana Jorquera, claretià 
i bisbe emèrit de Copiapó (Xile), que aquells dies es trobava a Barcelona. La nostra 
diòcesi manté una relació de col·laboració amb diverses diòcesis xilenes, entre les 
quals hi ha la de Copiapó. També varen concelebrar una cinquantena de sacerdots, 
entre els quals hi havia els més relacionats amb l’obra social en favor dels més 
pobres entre els pobres que les religioses de la Mare Teresa realitzen a Barcelona i 
a Sabadell, comunitats i obres que la nova santa va visitar durant les seves estades 
a Barcelona. Hi havia també un grup de diaques, un dels quals, Mn. Jordi-Albert 
Garrofé, va tenir cura del servei dea l’altar.

El temple de Sant Agustí era ple de fidels, entre els quals hi havia un gruo de religi-
oses Missioneres de la Caritat, la congregació fundada per Santa Teresa de Calcuta, 
les quals varen fer la presentació de les ofrenes, i molts devots de la Mare Teresa i 
col·laboradors i voluntaris de la seva activitat caritativa i social.

El Sr. Arquebisbe pronuncià l’homilia en la qual va citar uns llargs fragment de l’ho-
milia de la canonització, pronunciada pel papa Francesc el dia anterior a la cerim`nia 
celebrada a la Plaça de Sant Pere del Vaticà. El text íntegre de l’homilia del nostre 
Sr. Arquebisbe es publica a la secció del Prelat, en aquest mateix número del BAB. 
La festa de Santa Teresa de Calcuta se celebrarà cada any el 5 de setembre i ha estat 
nomenada pel Sant Pare patrona del món del voluntariat. Efectivament, com va dir 
el Papa en l’homilia de la canonització, “avui entrego aquesta emblemàtica figura 
de dona i de persona consagrada a tot el món del voluntariat, que ella sigui el vostre 
model de santedat”. “Penso –va afegir el Sant Pare- que potser tindrem alguna mena 
de dificultat en anomenar-la Santa Teresa. La seva santedat és tan propera a nosaltres, 
tan tendra i fecunda, que de forma espontània la continuarem nomenant-la com ‘Mare 
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Teresa’. Que aquesta incansable treballadora de la misericòrdia ens ajudi a compren-
dre cada vegada més que el nostre criteri únic d’acció és l’amor gratuït, lliure de tota 
ideologia i de tot vincle i derramat sobre tothom, sense distinció de llengua, cultura, 
raça o religió.”

Al final de la celebració es va venerar la relíquia de la nova santa i es va lliurar a tots 
els presents una medalla commemorativa de la canonització.

Clausura del procés diocesà de la causa de 
beatificació de la mare Maria Encarnació 

Colomina i Agustí.
Presidí l’acte l’Arquebisbe Mons. Joan Josep Omella

L’arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, va presidir el dimarts 13 de 
setembre de 2016, a les 19.30 hores, l’acte de clausura del procés diocesà per a la 
beatificació i de canonització de la mare Encarnació Colomina i Agustí, cofundadora 
amb San Josep Manyanet de la congregació de les Missioneres Filles de la Sagrada 
Família de Natzaret. Aquesta causa es va iniciar a la nostra diòcesi el 15 de setembre 
de 2015 i és la primera causa de beatificació que Mons. Omella conclou des de que és 
arquebisbe de Barcelona.

Amb Mons. Omella varen presidir l’acte els membres del Tribunal que ha instruït la 
causa de beatificació en la instància diocesana, que són el pare Ramon Domènech 
Castells, OFM, com a jutge delegat; el pare Vicente Benedito Morán, OP, com a 
promotor de justícia; la senyora Chiara Rostagno, com a notària-actuària; el pare Jo-
sep M. Blanquet, postulador d’aquesta causa de beatificació, i mossèn Sergi Gordo, 
canceller i secretari general de l’Arquebisbat de Barcelona, que va disposar l’acom-
pliment de l’acte jurídic realitzat i va explicar als reunits el sentit de cara un dels s 
procediments seguits en la sessió de clausura del procés.

Varen assistir a l’acte la superiora general de les Missioneres Filles de la Sagrada Fa-
mília de Natzaret, mare Montserrat del Pozo; el superior general dels Fills de la Sagra-
da Família, pare Jesús Diaz, i un nombrós grup de religioses i de religiosos d’aquestes 
dues congregacions fundades pel sant català Josep Manyanet i Vives (Tremp, 1833 
- Barcelona,1901). També hi varen assistir els familiars de la mare Colomina, i pares 
i mares dels alumnes i membres del personal docent dels col·legis que la congregació 
té Barcelona.

La sessió es va iniciar amb un cant invocant l’Esperit Sant (“L’Esperit de Déu omple 
l’univers”) i unes breus paraules de salutació del Sr. Arquebisbe. Seguidament va 
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parlar el postulador de la causa, el P. Josep M. Blanquet, i va dir que “la investigació 
diocesana que avui completem recull tres proves molt ben definides: la documental, la 
testifical i la de non cultu. Després d’explicar el procés seguit, va afirmar que l’estudi 
fet sobre la vida, les virtuts i la fama de santedat de la serventa de Déu serà un gran 
ajut per a les fases següents del procés. “Ens queda encara un camí llarg, certament, 
però hem donat aquest primer pas amb molta confiança i convicció que, si Déu vol, ar-
ribarem a bon port. Els qui han estudiat la vida de la mare Encarnació Colomina saben 
i estan convençuts que és una candidata ferma, perquè, sense voler anticipar el judici 
de l’Església, va viure i va morir evangèlicament, com una autèntica dona consagrada 
a Déu, una filla fidel de la Sagrada Família de Natzaret i una deixebla predilecta de 
Sant Josep Manyanet. Per això esperem confiats el veredicte de l’Església. Però tots 
podem accelerar aquest temps si demanem amb insistència la intercessió davant Déu i 
la Sagrada Família de la seva Serventa amb una pregària humil i confiada.”

“Per la meva part –va dir finalment el pare Blanquet-, vull agrair la presència del Sr. 
Arquebisbe Metropolità, que ha volgut presidir personalment aquest acte; la dedica-
ció i el treball silenciós del Tribunal eclesiàstic, dels censors teòlegs i de la comissió 
històrica, la col·laboració dels testimonis i la disponibilitat de les altres persones que 
ens han donat suport i ajuda. Moltes gràcies.”

Després, el Sr. Arquebisbe firmà el decret de clausura de la fase diocesana i tots les 
persones que han instruït la causa varen fer el jurament prescrit. Del procés diocesà 
–que té 2.100 pàgines- se n’han fet còpies: dues que caldrà lliurar a la Congregació 
per a les Causes dels Sants a Roma i una còpia que es quedarà a l’Arxiu Diocesà. La 
religiosa Ramona Gabarró i Canals, vicària general de la congregació, fou la que rebé 
l’encàrrec de portar les dues caixes segellades i lacrades que contenen les proves do-
cumentals i testimonials del procés diocesà a la Congregació romana per a les Causes 
dels Sants, al prefecte, el cardenal Angelo Amato.

La mare Montserrat del Pozo pronuncià unes paraules remarcant que la instrucció de la 
mare Colomina “ens ha permès descobrir la seva personalitat humana, cristiana i religio-
sa; ella fou la primera en viure el nostre carisma. Quan les obres són de Déu sempre van 
endavant, encara que hi hagi dificultats, com n’hi va haver en la vida de Sant Josep Ma-
nyanet. Manifestem el nostre agraïment a tots els qui han col·laborat en la instrucció de 
la causa, sobretot al pare Josep M. Blanquet”. Va afegir que el procés diocesà es conclou 
l’any en què se celebra el primer centenari de la mort de la serventa de Déu, ocorreguda 
a Barcelona el 27 de novembre de 1916, i és un goig per a les Missioneres Filles de la 
Sagrada Família de Natzaret i per totes les persones que se senten hereus agraïts d’una 
dona que va lliurar la seva vida al servei de la família i l’educació.

El Sr. Arquebisbe va pronunciar unes paraules finals dient que els cristians ens haurí-
em d’animar els uns als altres en la carrera cap a la santedat. “En les curses ciclistes 
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hi ha molta gent que anima els corredors dient: Ànim, endavant. També nosaltres, els 
cristians, ens hauríem de dir les uns altres: Ànim, t’estàs costant a la meta de la sante-
dat, que és la meta de tot batejat; no defalleixis!”. Va dir també que la mare Colomina, 
per una part, va seguir el camí de la santedat que és ofert a tots els cristians, que són 
els sagraments, la pregària i l’esforç d’estimar Déu i els germans; i, per altra part, ella 
seguí aquest camí lliurant-se al mateix temps a una tasca importantíssima, l’ensenya-
ment i l’educació dels infants i joves, obrint els ulls d’aquests a la transcendència, a 
Déu, seguint l’ensenyament de Sant Agustí que diu: “Ens has fet per a Tu, Senyor, i 
el nostre cor està inquiet fins que no reposa en Tu”. Finalment, va felicitar a la con-
gregació de les Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret i va afegir: “Que 
la mare Colomina miri amb tendresa la nostra arxidiòcesi de Barcelona i que Déu ens 
doni la força `per avançar tots en el camí de la santedat”.

La sessió es va cloure amb la pregària final i el cant de l’himne “Natzaret”.

La serventa de Déu Maria Encarnació Colomina i Agustí (Os de Balaguer, 1848- 
Barcelona, 1916) fou la cofundadora de les Missioneres Filles de la Sagrada Família 
de Natzaret, i fou en tot moment fidel a Sant Josep Manyanet en les dificultats que es 
varen presentar en els inicis de l’esmentada congregació.

Inauguració de curs al Seminari Conciliar.
El dilluns 19 de setembre de 2016 al vespre va tenir lloc al Seminari Conciliar de Bar-
celona l’acte de la inauguració del curs 2016-2017 amb la presència del Sr. Arquebis-
be de Barcelona i el bisbe de Sant Feliu de Llobregat i amb el Sr. Rector del Seminari i 
del seu equip de formadors, en el que ha entrat a formar-ne part Mn. Joan-Pere Pulido, 
del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, que substitueix Mn. Josep Serra, que ha estat 
nomenat director de la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol. Mn. Josep Serra 
fou especialment invitat als actes de la inauguració de curs, oferint-li així un cordial i 
agraït comiat. Quan el rector del Seminari va recordar els seus 25 anys com a forma-
dor del Seminari tots els presents li van dedicar un llarg aplaudiment.

En primer lloc, a la Sala Sant Jordi, es va celebrar una reunió presidida pels dos bisbes 
i el rector del Seminari, Mn. Josep M. Turull, que va donar la benvinguda als nous 
seminaristes ingressats al Seminari aquest curs: 5 de l’arxidiòcesi de Barcelona i dos 
de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Mn. Turull va indicar els eixos fonamentals 
del nou curs. D’una part, el tancament de l’Any Jubilar de la Misericòrdia, que ha de 
ser un entrenament per introduir la misericòrdia en el dia a dia dels futurs preveres. 
També la clausura del VII Centenari de la mort de Ramon Llull. A la vegada, l’estudi 
en profunditat de l’exhortació apostòlica Amoris laetitia, que els servirà als futurs 
preveres per conèixer les pautes del seu ministeri pastoral. I de forma paral·lela el 
coneixement de l’encíclica Laudado sí’.
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Després varen parlar Mons. Joan Josep Omella i Mons. Agustí Cortés, demanant als 
seminaristes una bona cooperació amb els seus professors i formadors i cercant en tot 
moment de viure un ambient de joia i de fraternitat, per tal d’assolir una bona forma-
ció espiritual, intel·lectual, humana i pastoral. “Heu firmat un xec en blanc al Senyor, 
i esteu cridats a dir sempre sí a Déu”, va dir Mons. Omella.

Acabat aquest acte, a la capella es va celebrar l’eucaristia d’inauguració de curs, que 
fou concelebrada pels bisbes i els formadors. Va ser presidida per Mons. Omella i va 
pronunciar l’homilia Mons. Cortés, remarcar que els anys de Seminari cal que siguin 
sobretot “un diàleg del futur sacerdot amb Jesús de manera que tota la vida posterior 
del sacerdot sigui un record i un aprofundiment d’aquest diàleg”.

La inauguració de curs va completar compartint tots el sopar en el refector del Seminari.
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Informació

L’Ateneu Sant Pacià i la UB firmen una 
històrica col·laboració.

El rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, Dr. Armand Puig –en representació del 
Gran Canceller de l’Ateneu i Arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella-, 
i el rector de la Universitat de Barcelona, Dr. Dídac Ramírez, van signar el dia 15 
de setembre un conveni de col·laboració “per promoure i fomentar activitats acadè-
miques conjuntes”. El marc de la col·laboració preveu, entre d’altres qüestions, el 
reconeixement de l’Ateneu Universitari Sant Pacià com a centre de recerca, així com 
la seva participació en activitats formatives de l’Escola de Doctorat de la Universitat 
de Barcelona.

Igualment, el conveni estableix la col·laboració conjunta dels estudiants en congressos, 
conferències, seminaris, col·loquis, exposicions i altres activitats organitzades per qual-
sevol de les dues parts; així com també la inclusió de part de l’oferta acadèmica de la 
Facultat de Teologia de Catalunya i de la Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia 
i Arts Cristianes, ambdues de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, en els programes de 
Study Abroad de la Universitat de Barcelona. També es pretén fomentar un màster propi 
conjunt de Patrimoni Musical Litúrgic -i d’altres de caràcter similar-, sota la direcció del 
Departament de Didàctica de les Ciències Socials, de l’Educació Musical, de l’Educació 
Física i de l’Educació Visual i Plàstica de la Universitat de Barcelona.
 
El rector de la Universitat de Barcelona, Dr. Dídac Ramírez, es va congratular de la 
signatura del conveni, que suposa, «l’inici de la col·laboració franca i estreta amb 
l’Ateneu Sant Pacià». El rector Ramírez va agrair la implicació del vicerector de Po-
lítica Acadèmica, Estudiants i Qualitat, Gaspar Rosselló, i del vicerector de Política 
Científica, Enric Canela, gràcies als quals «hem pogut omplir de contingut l’acord que 
hem signat».

Per la seva banda, el rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, Dr. Armand Puig, va 
explicar que aquest acte era, de fet, un retrobament entre la Universitat de Barcelona 
i la seva institució, ja que des del 1450 fins al 1717 «la Facultat de Teologia formava 
part de la Universitat de Barcelona». El Dr. Puig va ressaltar el pas endavant que 
representa cooperar amb la Universitat de Barcelona, «una de les millors universitats 
d’Europa i del món».

La col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l’Ateneu Universitari Sant 
Pacià ha estat una constant en els darrers anys, i es posa de manifest, per exemple, 
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en la promoció conjunta de l’Aula Lul·liana, en col·laboració també amb la Uni-
versitat Ramon Llull i la Universitat Autònoma de Barcelona, d’intercanvi inter-
disciplinari del llegat d’aquest pensador i escriptor des de la filologia, la filosofia 
i la teologia. Aquest conveni reforça, transversalitza i apropa tota una formació 
i coneixement a la Universitat de Barcelona, i alhora institucionalitza la relació 
entre els dos centres.

Documental web sobre la vida del
beat Pere Tarrés.

Un nou format de comunicació permet acostar-se al coneixement del beat Pere Tarrés 
i Claret, que fou beatificat pel papa sant Joan Pau II el 5 de setembre de l’any 2004 
al santuari italià de Loreto. El format escollit per exibir aquesta producció és el 
documental web.

Segons el vice-postulador de la causa, Mn. Francesc Raventós, “la proclamació d’una 
persona com a santa es fa per presentar-la a tothom com a model o exemple que es pot 
imitar. Internet ens obre una immensa finestra al món. Esperem que gràcies a aquest 
mitjà puguem arribar al màxim nombre de persones”.

L’espectador, quan es connecti a www.doctortarres.com, pot triar els capítols que 
puguin ser més del seu interès d’entre aquestes quatre possibilitats: metge, sacerdot, 
apòstol i escriptor.

El film inclou imatges inèdites d’arxiu: més d’un centenar d’imatges de l’arxiu 
fotogràfic de la Comissió Pro-Canonització del doctor Pere Tarrés”. També inclou 
entrevistes realitzades l’any 1983 a persones que el van conèixer, com la seva ger-
mana religiosa Francesca Tarrés, el seu amic el metge Gerard Manresa Formosa, 
amb qui va fundar la Clínica de la Mercè, i el que fou abat de Montserrat Cassià 
Just Riba. El film fou també presentat el passat 23 de maig a Roma, a l’Institut 
Maria Santíssima Bambina a la mostra titulada “Vida i situació del procés de 
canonització del beat Pere Tarrés”, dins del programa d’actes organitzat pels pro-
motors del Concurs Bíblic a les escoles de Catalunya.

La realització d’aquest documental web és obra de Global3DSolutions, una pro-
ductora catalana especialitzada en nous format audiovisuals (www.global3dso-
lutions.com). És la mateixa productora del documental “Jo crec”, un film rodat 
amb tecnologia 3D, que es va projectar en sales comercials i que presenta el 
“Credo” i les raons que fonamenten la fe els cristians. Per a més informació: 
info@doctortarres.com o Mn. Francesc Raventós, tel. 93 321 62 46.
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La Fundació Vodafone i la Fundació Pere Tarrés 
organitzen cursets per a persones grans

sobre les noves tecnologies.
La Fundació Pere Tarrés i la Fundació Vodafone Espanya han posat en marxa un 
projecte per formar més de 5.000 persones majors de 55 anys en l’ús de les tauletes i 
els smartphones. La iniciativa comprèn la realització de 330 tallers entre els mesos de 
setembre de 2016 i febrer de 2017 en diferents espais com biblioteques, centres cívics, 
casals de gent gran o universitats de tot Catalunya i Balears.

Gràcies a l’àmplia acceptació que aquesta formació ha tingut en edicions ante-
riors, aquest any s’ha ampliat també a Balears on s’impartiran 55 tallers a 660 
persones.

L’objectiu d’aquest projecte és que les persones grans aprenguin a utilitzar els nous 
dispositius mòbils i puguin estar al dia en les noves tecnologies, tenint en compte la 
importància que tenen en la societat actual. Aprenen, per exemple, a connectar-se a 
una xarxa WiFi, a navegar a través de la seva tauleta, i a aprofitar les funcionalitats 
del seu telèfon mòbil per fer fotos amb la càmera, utilitzar aplicacions com What-
sApp i Skype i poder comunicar-se amb els seus, entre altres. D’aquesta manera, 
aquests tallers tenen també un paper rellevant en el treball per a la inclusió social 
de les persones.

El programa consta de quatre tipus de tallers, dues inicials i dues temàtics:

• Nivell inicial 1, per a les persones amb coneixement nul o molt baix que aca-
ben d’adquirir un smartphone i que necessiten conèixer on són les tecles i les 
funcions més bàsiques com encendre, apagar i trucar.
• Nivell inicial 2, s’aprofundiran els continguts del nivell 1 i es veuran algunes 
funcions més avançades, entre elles l’accés a internet configurar un compte de 
correu o descarregar algunes aplicacions.
• Fotografia i vídeo, per aprendre a fer fotos i vídeos, editar-los i compartir-los.
• Apps i comunicació instantània, on s’aprèn a utilitzar Google Play per des-
carregar-se aplicacions com el correu electrònic o Google Maps i aprendre a 
utilitzar WhatsApp, Skype, Line, Messenger…

Aquests tallers de formació són possibles gràcies a la col·laboració i cessió d’ús de 
centres cívics, casals de gent gran i biblioteques per part la Generalitat de Catalunya i 
del Govern de les Illes Balears així com la xarxa de biblioteques públiques que posa 
a disposició la Diputació de Barcelona i Girona i altres espais municipals cedits pels 
ajuntaments i associacions de gent gran.
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De forma complementària, també s’ofereixen xerrades informatives sobre conceptes 
bàsics dels dispositius mòbils i relacionats amb la seguretat, que també seran impar-
tides en diferents universitats catalanes i tractaran temàtiques diverses com el WiFi o 
la navegació en línia a través dels smartphones.

La Fundació Pere Tarrés és una entitat no lucrativa d’acció social i educativa amb la 
finalitat de promoure l’educació en el lleure d’infants i joves. Amb el temps, la seva 
acció s’ha ampliat a altres àmbits de l’acció social com ara la formació, la investigació 
i la gestió en el Tercer Sector. La tasca social de la Fundació Pere Tarrés està avalada 
per 50 anys d’experiència, els més de 335.000 beneficiaris i beneficiàries que cada 
any participen als diferents projectes i serveis. Entre ells, disposa d’una àrea digital 
que desenvolupa projectes educatius en l’àmbit de les noves tecnologies de què es 
beneficien més de 7.700 persones cada any.

La Fundación Vodafone Espanya és una institució sense ànim de lucre que contribu-
eix a l’impuls de la innovació i la utilització de les TIC per millorar la qualitat de vida 
de les persones i, especialment dels col·lectius vulnerables. Desenvolupa projectes 
d’innovació tecnològica que faciliten la vida a persones amb discapacitat i gent gran, 
principalment. Promou programes de formació en TIC per recolzar la seva autonomia 
personal i la inserció social i laboral. Contribueix a la difusió de les telecomunicacions 
a la societat a través de publicacions i informes.www.fundacionvodafone.es

“Entender el canto gregoriano”, por J.R. 
Rodríguez Collado.

Creemos que puede interesar a nuestros lectores la noticia de la publicación de este 
libro titulado Entender el canto gregoriano. Los cantos de la Misa y de la Oración 
Litúrgica, del que es autor Josep Antón Rodríguez Collado, publicado por Editorial 
de Música Boileau de Barcelona (c.Provenza, 287. 08037 Barcelona. Tel. (34) 93 215 
53 34, www.boileau-music.com.

No es un libro extenso, tiene sólo 174 páginas, pero ofrece una información muy válida 
para toda persona que quiera conocer no sólo el canto gregoriano, sino también el naci-
miento de la música religiosa culta en Occidente. Además de ubicar el canto en las cele-
braciones, el libro explica cada una de las partes que conforman el rito católico y en este 
sentido es un libro para entender el canto gregoriano tan vinculado al culto cristiano.

El autor, Josep Antón Rodríguez Collado (Barcelona, 1960), nacido y residente en 
Gavà, es licenciado en Teología, especialidad en Sacra Liturgia. Es también titulado 
superior como profesor de música. Es además doctor en comunicación social por la 
universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En la actualidad es organista de la parroquia 
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de Santa Dorotea de Barcelona y director y profesor de música en el instituto público 
“XXV Olimpíada de Barcelona”. Es autor del libro Déu ve a jugar a colònies. 10 
celebracions i 10 jocs per a 10 dies de colònies (Ed. Escola de l’Esplai de Barcelona) 
y de Pren-te temps III. Pregàries, poemes, textos i cançons (Ed. Claret). También ha 
participado con numerosas colaboraciones en las revistas Estris. Escola de l’Esplai 
de Barcelona; El Cove. Revista del Moviment de Centres d’Esplai Cristians; Missa 
Dominical, del Centre de Pastoral Litúrgica; selección de cantos para el Cantoral de 
Missa Dominical; Cants de Setmana Santa (Centre de Pastoral) y de Arreglos para 
órgano en el Libro del organista (Ed. Paulinas).

 El autor, sorprendido por el hecho de que no se mencione el canto gregoriano en los 
manuales de música, con este libro explica que el gregoriano es el primer testigo de la 
música escrita en Occidente. Además de la influencia que pudiera tener en la música 
popular de la Edad Media, el gregoriano sirvió en épocas posteriores de inspiración 
para obras vocales, para obras instrumentales e incluso para obras vocales-instrumen-
tales. Asimismo, como afirma el autor, “las melodías del canto gregoriano fueron uti-
lizadas como base armónica para composiciones tanto de la Edad Media y del Renaci-
miento como de las diferentes épocas de la historia de la música hasta la actualidad”.

“Este libro –añade el autor- tiene la pretensión de acercarnos al canto gregoriano de 
manera sencilla; no obstante no por ello podemos dejar de introducir algunos elemen-
tos técnicos o, mejor, musicales que cualquier persona con conocimientos básicos de 
música podrá sin embargo entender”.

Creemos que este último párrafo de la introducción del autor podrá ayudar a dar una 
idea aproximada de lo que el lector interesado podrá encontrar en este libro: “Comen-
cemos ya a desmenuzar cada una de las piezas que se cantan y se han cantado a través 
de la historia en la Misa y en el Oficio-Oración de las Horas con sus melodías de canto 
llano. Y para que la lectura de estas páginas pueda obtener un resultado efectivo, va-
mos a explicar cómo leer las partituras de canto gregoriano a través de la trascripción 
de una pieza de este canto que nos dé la clave interpretativa de la grafía del repertorio 
recogido en los libros”.

En sucesivos capítulos, por tanto, el autor estudia la lectura de la música gregoriana, 
el canto religioso y el canto gregoriano, la forma musical misa con canto gregoriano, 
la forma musical de la liturgia de las horas con canto gregoriano, otros ritos con este 
mismo género musical: exequias, procesiones y bendiciones y los libros que contie-
nen la música gregoriana.

El libro se cierra con cuatro páginas de bibliografía, naturalmente dispuesta por orden 
alfabético de los respetivos autores recogidos en ella. Y precisamente la primera en-
trada sorprenderá agradablemente a muchos sacerdotes que hicieron sus estudios en 
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el Seminario Conciliar de Barcelona en el siglo pasado, porque se refiere al que fue un 
inolvidable y muy pedagógico profesor de música gregoriana de nuestro seminario, 
un sacerdote escolapio. Dice así la primera entada: “Altisent, Miguel. El cant grego-
rià, un model de música religiosa. Barcelona, Rafael Dalmau, editor. 2009. Col. Camí 
Ral, n. 29”.- J.P.

“Maria de Cervelló, santa mercedària”, llibre 
d’Antoni Oliva Sala.

Barcelona i tota la nostra Arxidiòcesi té en preparació una efemèride especialment 
significativa: la commemoració dels 800 anys d’aquell 10 d’agost de 1218 en què 
es va instituir l’Orde de la Mercè a la catedral pel bisbe Berenguer de Palou, el Rei 
Jaume I i Sant Pere Nolasc. Aquell acte va ser fruit d’una especials intervencions de 
Santa Maria que la història mercedària recull, com són el conegut com a “Descens 
de Santa Maria” a la nostra ciutat la nit del dia 1 al 1 d’agost de 1218 i l’anomenada 
“visió del Olivo”, documentada per l’historiador de l’Orde Mercedària pare Joaquín 
Millán en la seva coneguda biografia de Sant Pere Nolasc.

L’historiador Antoni Oliva Sala, amic i deixeble del pare Joaquín Millán, historiador 
de l’obra mercedària, ha dedicat especialment la seva atenció a la història de la Mercè 
i de la Sagrada Família, centrant-se sobretot en l’estudi de la vida d’Antoni Gaudí 
i de Josep Maria Bocabella. És ben coneguda la seva obra José María Bocabella 
Verdaguer, fundador y artífice del templo de la Sagrada Familia” (Barcelona 2013, 
478 pgs.), editada per la “Asociación Verdad y Justicia”, que té la seva seu a la mateixa 
parròquia de la Sagrada Família (Provença, 450. 08025 Barcelona).

Aquesta institució és també l’editora d’aquest nou llibre del senyor Oliva Sala que 
ara presentem sobre la gran figura femenina de la història mercedària, santa Maria de 
Cervelló. El llibre, bàsicament escrit en castellà, es titula María de Cervelló, santa 
mercedària. La Merced, hospital, iglesia, convento mercedario, 1218-2018, Barce-
lona 2016, 350 pags. (Les persones interessades en adquirir el llibre poden escriure a 
Asociación Verdad y Justicia, c/. Provença, 450. 08025 Barcelona).

 En el seu treball com a historiador, Antoni Oliva Sala – que es defineix com a “mer-
cedari i gaudinista”- ha descobert les relacions entre l’obra de Sant Pere Nolasc i la 
basílica de la Sagrada Família, especialment clara en la figura del mercedari P. Josep 
M. Rodríguez Bori (Barcelona, 1817 – Roma, 1879), que fou amic i conseller de Josep 
M. Bocabella i, com a Vicari-Mestre general de l’Orde de la Mercè i, per tant, resident 
a Roma, va influir molt en la creació i en la vida inicial de l’Associació Josefina, que 
està en els inicis del temple de la Sagrada Família de Barcelona. Rodríguez Bori fou 
un dels col·laboradors habituals del butlletí de l’Associació Josefina titulat El Pro-
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pagador (ara revista Temple), que aquest any compleix els 150 anys de vida (amb la 
interrupció dels anys de la guerra civil de 1936-1939).

 En el llibre que comentem el Sr. Oliva s’ha centrat sobretot en santa Maria de Cer-
velló i n’ha fet una recollida documental que és de gran interès en especial davant de 
la celebració, en 2018, del vuitè centenari de la fundació de l’Orde de la Mercè, tan 
vinculada a la història de la nostra ciutat i diòcesi. També pot ajudar molt a conèixer 
millor la vida i l’obra d’aquesta santa barcelonina, que té el seu sepulcre al presbiteri 
de la basílica de la patrona de Barcelona, però que és poc coneguda pels barcelonins.

La recopilació de materials històrics sobre la santa que ens ofereix l’autor en aquest 
llibre és de molt bona qualitat. Sobretot en la seva aportació documental. Cal destacar 
que l’autor aporta textos reproduïts en facsímil a tota pàgina que tenen per això mateix 
un especial valor de veracitat. Per exemple, les 13 pàgines amb sentències o pensa-
ments espirituals de la santa i les 115 pàgines, també en facsímil, amb la Vita de Santa 
Maria de Cervelló, escrita l’any 1629 per Estevan (sic!) de Corbera i, tres-cents anys 
després, en 1919, reescrita pel docte historiador mercedari pare Gazulla Galve. L’ori-
ginal de l’obra d’Estevan de Corbera, qualificat com a “ciutadà honrat de Barcelona”, 
es troba a l’AHC de Barcelona, i amb aquest llibre que comentem podem dir que, 
pràcticament, la Vita de la primera santa mercedària ha estat com reeditada novament 
pel senyor Oliva Sala, incorporant-la substancialment en aquest llibre.

Aquest bon servei a la història de l’Orde de la Mercè i de la nostra santa Santa Maria 
de Cervelló es completa l’estudi de la nissaga dels Cervelló i de les seves vinculacions 
familiars amb altres nissagues. És també molt interessant la part gràfica del llibre, que 
recull els edificis i monuments que evidencien els records de santa Maria de Cervelló 
o Socós entre nosaltres, especialment invocada com a protectora dels homes del mar. 
Aquesta abundant documentació gràfica és obra del mateix autor del llibre i es con-
serva en el seu arxiu.

Una felicitació cordial i un sincer agraïment al Sr. Oliva Sala per aquest treball, que és 
un bon servei al ja proper vuitè centenari de la constitució de l’Orde la Mercè (1218-
2018).- J.P.

Barcelona celebra “La Nit de les Religions”.
Un total de 24 religions varen obrir les seves portes la mateixa nit per donar a conèixer 
les seves activitats de culte, culturals o socials als ciutadans interessants.

Des de fa quatre anys, la ciutat de Berlín celebra la diversitat religiosa i 90 centres de 
culte obren les seves portes als ciutadans. Inspirant-se en aquesta idea, els joves de 
l’Associació UNESCO per al diàleg interreligiós (AUDIR) varen organitzar “La Nit 
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de les Religions” a Barcelona” durant la tarda i el vespre del dissabte 17 de setembre 
de 2016, que va comptar amb la participació de 24 grups religiosos.

El programa va estar elaborat per cada religió, i va incloure visites guiades, tallers, 
música, teatre, conferències i degustacions de menjars i productes típics. Per exemple, 
la parròquia catòlica de Sant Ignasi de Loiola va organitzar una conferència sobre la 
reforma protestant, que va comptar amb la participació de Víctor Hernández, pastor 
de la Comunitat de Betlem, i de Juan Martínez, de la Comunitat Ebenèzer, ambdues 
presents al barri de la Sagrada Família.

Per part catòlica, a més de la parròquia de Sant Ignasi, hi varen participar la parròquia 
de sant Pau del Camp i l’església de Pompeia, dels Pares Caputxins.

La primera edició de “La Nit de les Religions” va començar al Palau Mercader (carrer 
de Lledó, 11),en un acte d’inauguració en el que hi varen participar Isabel Escandell, 
sotsdirectora general d’Afers Religiosos de la Generalitat; Lola López, comissionada 
per a la Immigració de l’Ajuntament de Barcelona; Francesc Torredeflot, director de 
l’AUDIR, i el P. Joan, de l’Església ortodoxa i president del GTER.
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