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Prelat

El cardenal de Barcelona, nomenat membre 
del Sínode de Bisbes

La Santa Seu va comunicar que el cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de
Barcelona, ha estat nomenat per Benet XVI membre de la XIII Assemblea General
Ordinària del Sínode dels Bisbes, que tindrà lloc al Vaticà del 7 al 28 d’octubre prò-
xim, sota el lema La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. 

Al Sínode del Bisbes hi participen els bisbes elegits per les respectives Conferències
Episcopals i els qui el Sant Pare designa personalment. El cardenal Lluís Martínez
Sistach agraeix al Sant Pare aquesta deferència i participarà en els treballs del Síno-
de comptant amb la pregària dels diocesans.

El Sínode, presidit pel propi Sant Pare, abordarà la transmissió de la fe cristiana en l’ac-
tual context mundial, marcat en molts països per la secularització i la indiferència reli-
giosa. Per preparar els treballs que realitzarà l’assemblea sinodal es disposa d’un do-
cument titulat Instrumentum laboris, que s’ha elaborat a la llum de les aportacions que
han arribat de tot el món sobre un document que feia propostes i plantejava qüestions.

El tema del Sínode constitueix un dels eixos del pontificat del cardenal de Barcelona, ben
present en els Plans Pastorals diocesans i en la recent celebració a Barcelona de la Mis-
sió Metròpolis i l’Atri dels Gentils. En el seu darrer llibre La Sagrada Família, diàleg en-
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tre fe i cultura. Una icona per a l’Església del segle XXI, el cardenal Lluís Martínez Sis-
tach fa un estudi de la temàtica del Sínode dels Bisbes del proper mes d’octubre.

Carta d’agraïment del Sr. Cardenal arquebisbe 
al Sant Pare

SANTO PADRE

Le agradezco con muchísimo afecto su deferencia en nombrarme miembro de la XIII
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos que se celebrará los días 7 al
28 del próximo mes de octubre, dedicado a la nueva evangelización para la transmi -
sión de la fe cristiana. A mi agradecimiento uno también el de la Archidiócesis que con
este nombramiento ha visto una manifestación más de su afecto a toda la Iglesia de
Barcelona. 

Participaré con el máximo interés y dedicación, aportando cuanto me ofrece la expe-
riencia de nueva evangelización que estamos realizando en los Planes Pastorales de
esta querida Archidiócesis de Barcelona que participa como las sociedades del occi -
dente europeo de una creciente secularización e indiferencia religiosa. Han sido muy
alentadores los buenos resultados de la Misión Metrópolis y del Atrio de los Genti-
les que hemos celebrado este año en la Archidiócesis.

El patrimonio artístico y religioso de la Basílica de la Sagrada Familia que Su Santi-
dad dedicó es un don de Dios y contribuye mucho en el primer anuncio para muchos
visitantes y para la nueva evangelización de otros muchos.

Fieles y pastor encomendamos al Señor su persona y su ministerio de Sucesor de San
Pedro, y también su inminente viaje apostólico al Líbano, y pedimos con devoción
su Bendición Apostólica para toda la Archidiócesis.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona

Barcelona, 10 de septiembre de 2012

Decrets

DECRET 23/12.— Barcelona, 16 de juliol de 2012

Vista la petició del diaca d’aquesta Arxidiòcesi de Barcelona, Mn. Roman Shymon,
en què en sol·licita l’excardinació per tal d’incardinar-se a la Diòcesi de Buchach
(Ucraïna);
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Atesa la disposició de l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe Dmytro Grygorak d’incardinar el pre -
vere esmentat, sempre que per part nostra se li concedeixin les Lletres d’excardina-
ció;

PEL PRESENT document concedim l’excardinació d’aquesta Arxidiòcesi de Barce-
lona del diaca Mn. Roman Shymon, perquè pugui incardinar-se a la diòcesi de Buchach
(Ucraïna).

Aquest decret tindrà efecte a partir de la data en què el sol·licitant obtingui el decret
d’incardinació a la diòcesi esmentada.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 24/12.— Barcelona, 20 de juliol de 2012

Acceptada la sol·licitud de modificació d’estatuts que ens ha estat presentada per la
secretària general de l’associació SEMINARI DEL POBLE DE DÉU;

Atès que els estatuts modificats de l’associació compleixen tots els requisits establerts
en la disciplina vigent de l’Església i que foren aprovats per unanimitat en l’assemblea
extraordinària de socis dels dies 29 a 31 d’agost de 2010, amb modificacions poste-
riors, de data 6 de juny de 2011;

PEL PRESENT decret, a tenor dels cànons 299 i 322 del Codi de Dret Canònic, apro-
vem les modificacions dels estatuts vigents de l’associació SEMINARI DEL POBLE
DE DÉU, la qual té naturalesa d’associació privada de fidels en aquesta Arxidiòcesi
i gaudeix de personalitat jurídica privada. 

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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Cartes

Carta del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona 
als turistes que ens visiten

Estimats amics i amigues,

Benvinguts a la ciutat de Barcelona. L’Església de Barcelona us dóna la benvinguda
i us acull com a germans i amics. La nostra fe cristiana ens fa germans els uns dels al -
tres i en l’Església no hi ha forasters.

Desitjo que passeu uns dies de descans i que us pugueu enriquir amb la cultura, l’art
i espiritualitat d’aquesta gran ciutat que és acollidora i servicial.

Venim de lluny, amb unes arrels cristianes que ens obren a Europa i a tot el món, ofe-
rint la riquesa de la nostra pròpia identitat i rebent totes les coses bones que ens por -
ten els qui ens visiten. La Catedral, la Basílica de la Sagrada Família, Santa Maria
del Mar, la basílica patronal de la Mare de Déu de la Mercè, Santa Maria del Pi, i
moltes més esglésies amb la seva història, la seva bellesa i la seva comunitat de fe es-
tan al vostre servei per visitar-les, per gaudir de la seva bellesa, per trobar uns mo-
ments de silenci i reflexió i per celebrar el culte litúrgic.

Desitjo que us trobeu bé entre nosaltres i que porteu la salutació del Pastor d’aques-
ta Església arxidiocesana de Barcelona a les vostres ciutats i pobles i a les vostres co-
munitats religioses.

Amb una salutació i benedicció molt cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Carta sobre la celebració de la Nit de Ràdio Estel 
i «Catalunya Cristiana»

Estimats subscriptors,

En primer lloc us vull agrair tot el suport que doneu —alguns des de fa anys— al set-
manari Catalunya Cristiana. La revista, juntament amb Ràdio Estel, és un mitjà de
comunicació que valorem pel gran servei que fa a la Nova Evangelització, a la qual
ens convida el Sant Pare Benet XVI. En els darrers anys Catalunya Cristiana i Ràdio
Estel ens han ajudar a difondre esdeveniments tan significatius com la visita del Sant
Pare a Barcelona, la Missió Metròpolis i l’Atri dels Gentils, i ben aviat seran també
plataformes per divulgar l’Any de la Fe al qual ens convida el Papa. Aquest areòpags
contemporanis difonen ens valors de l’Evangeli que han configurat en gran part la
nostra cultura.
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Ara us convidem al sopar solidari de la Nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb un
doble objectiu: obtenir recursos econòmics que ens ajudin a continuar endavant i donar
a conèixer aquests mitjans de comunicació a moltes persones que encara no els conei -
xen prou. Serà el dia 4 d’octubre a les 20.30 h, al Palau de Congressos de Catalunya.

Com a pastor diocesà i com a President de la Fundacions que patrocinen Ràdio Es-
tel i Catalunya Cristiana, us animo a participar en aquest sopar solidari i a difondre
la iniciativa entre els vostres familiars, amics i coneguts.

Amb el meu agraïment, rebeu també la meva benedicció,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 30 de juliol de 2012

Homilies i al·locucions

Homilía del Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, en la Misa Internacional, Basílica de la Sagrada Fami-
lia, 15 de julio de 2012

Ci siamo riuniti in questa splendida Basilica della Sagrada Familia per celebrare l’Eu-
caristia domenicale. Come pastore di questa Chiesa di Barcellona vi ho invitato, ca-
ri turisti provenienti da diversi paesi del mondo, per celebrare insieme la nostra fede
con l’Eucaristia, memoriale della morte e della risurrezione del Signore.

Dovunque noi siamo nel mondo, quando noi cristiani ci riuniamo in chiesa, ci sentia -
mo tutti a casa; non siamo mai estranei o stranieri. Siete a casa vostra, cari fratelli e
sorelle che venite da vicino e da lontano. Siate i benvenuti, questi giorni che trasco-
rrete a Barcellona e vi auguro un piacevole soggiorno.

Antoni Gaudí, architetto geniale e servitore di Dio, di cui si è presentata la causa di
canonizzazione a Roma, quando progettò questo singolarissimo tempio, lo fece di gran-
di dimensioni per poter ospitare moltissime persone, e questa previsione si sta realiz -
zando, dato che sono più di tre milioni le persone che hanno visitato questo capola-
voro nel 2011.

Abbiamo ascoltato la Parola di Dio, e il Vangelo parla della prima prova missionaria
degli apostoli in Galilea, preludio alla grande missione che i cristiani realizzano cos-
tantemente in tutto il mondo. Gesù mandò i suoi dodici principali discepoli perché di-
fondéssero il suo messaggio ai villaggi della Galilea. I «messaggeri» di Cristo si chia-
mano, con una parola derivata dal latino, «missionari» e, con una derivata dal greco,
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«apostoli». Tutti abbiamo presenti i nostri missionari e le nostre missiona rie che han-
no lasciato famiglia e patria e sono andati a proclamare Gesù in terre lontane.

Par le baptême nous sommes tous appelés par le Seigneur, comme ces apôtres, pour
être envoyés. Nous sommes, tous, apôtres et missionnaires. Le sacrement du baptê-
me nous donne la vocation d’évangéliser, c’est-à-dire, d’annoncer Jésus et son Evan-
gile. C’est le Seigneur qui nous a appelé, nous a choisi, et nous a envoyé. Voyez ce
que tout cela signifie. Jésus compte sur chacun de nous et nous invite à participer à
l’unique mission de l’Eglise : évangéliser. Le Seigneur confie en  nous, ne  décevons
pas sa confiance.

Pour réaliser la tâche que le Seigneur nous confie, nous avons besoin d’être avec Lui,
de Le connaitre, de L’aimer. Il est nécessaire d’entretenir une constante relation in-
terpersonnelle qu’est donnée dans l’oraison et dans la célébration de l’Eucharistie.
Seulement est envoyé par Jésus, selon l’Evangile, celui qui au préalable a accepté
l’invitation à être avec Lui, et être avec Jésus signifie communion d’affection, de pen-
sée et de vie.

Aujourd’hui l’évangélisation est urgente car il y a beaucoup d’hommes et de femmes
qui ne connaissent ni Jésus ni l’Eglise.  Cette réalité nous pousse à donner témoigna -
ge de Jésus avec notre propre vie mais aussi avec nos paroles. Seulement nous, chré -
tiens, pouvons offrir à nos frères le trésor que nous avons : notre foi en Jésus Christ,
notre unique sauveur, qui donne plein sens à notre vie en ce monde et pour toute l’é-
ternité. Notre tâche évangélisatrice doit favoriser que nos frères trouvent une relation
personnelle avec le Seigneur. Le Saint Père Benoit XVI (seize) a dit : « on ne commen -
ce à être chrétien par une décision éthique ou une grande idée, mais par une rencontre
avec un évènement, avec une Personne qui donne un horizon nouveau à la vie y, avec
ceci, donne l’horizon décisif (N. 1). Cette Personne est Jésus.

Antoni Gaudí was full aware of his vocation to be «architect of God». He lived his vo -
cation by preaching the Gospel through his profession, since he felt prompted to
bring the Gospel and the presence of God to the people through his work. He want -
ed his architectural masterpieces bring nearer to God all those who contemplate them.
With this spirit of Evangelizer, Gaudí he removed the altarpieces from inside to put
them outside in the faces of the temple: Birth, Passion and Glory, so that they may
contribute to evangelize and catechize all those who walking near the temple would
contemplate them.

The Lord sent his disciples two by two, without bag, nor bread, nor money. That kind
of life is synonymous of poverty and to rely only in God when we perform our work
as Evangelizers. Those who are sent by Christ should take into account to work for
the Gospel with the minimum of essential resources. The evangelizers and the mis-
sionaries should trust in the Lord who sends them and let the grace of God, his sav -
ing strength, to carry out the work in the heart of who are being evangelized.

El Papa Benedicto XVI en su homilía en la dedicación de esta Basílica, el 7 de no-
viembre de 2010, se refirió al sentido evangelizador de esta iglesia, con estas pala-
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bras: «Pienso que la dedicación de este templo de la Sagrada Familia, en una época
en la que el hombre pretende edificar su vida de espaldas a Dios, como si ya no tu-
viera nada que decirle, resulta un hecho de gran significado. Gaudí, en su obra, nos
muestra que Dios es la verdadera medida del hombre». Dios da sentido pleno a nues-
tra vida. Si el hombre deja entrar a Dios en su vida y en su mundo y si deja que Cris-
to viva en su corazón, no se arrepentirá, sino que experimentará la alegría de com-
partir su misma vida siendo objeto de su amor infinito.

En esta Basílica de la Sagrada Familia pensamos todos en nuestra propia familia y
pedimos al Señor por todos sus miembros, vivos y difuntos, y tenemos también
presente a toda la familia humana, la humanidad, y pedimos para que sepamos repar-
tirnos mejor las riquezas que Dios creador ha puesto en el universo para el bien de
todos. Y en la familia, la madre tiene siempre un papel muy importante. María, Ma-
dre de Dios y Madre nuestra oirá nuestras peticiones e intercederá eficazmente.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en l’acte de Catalonia Sacra, Santa Maria del Mar, 19
de juliol de 2012

Parlar del patrimoni artístic religiós de les diòcesis de Catalunya és molt adient
en aquesta bellíssima Basílica de Santa Maria del Mar que ens acull. Contemplant
aques ta bellesa i pensant en la bellesa del riquíssim patrimoni artístic que tenim en
cadascuna de les diòcesis de Catalunya, ve a la meva consideració un profund agraï-
ment als nostres avantpassats per haver anat expressant la seva fe cristiana i la cele-
bració del culte cristià amb l’ajut de l’art i de la bellesa.

Les nostres arrels cristianes que són molt llunyanes han permès disposar d’aquest be-
llíssim patrimoni artístic i religiós que ens parla de la vida de les Esglésies diocesa-
nes, de la seva història i de la seva presència en els esdeveniments de la societat de
cada moment.

Ens cal conèixer, valorar i estimar les nostres arrels cristianes que han afaiçonat la
nostra pròpia identitat. Això significa que ens cal conèixer, valorar i estimar la histò-
ria del nostre país i també de cadascuna de les Esglésies diocesanes que tenen la se-
va seu a Catalunya. I en aquesta història hi trobem les diferents manifestacions artís-
tiques que durant molts segles han estat gairebé exclusivament religioses. 

Penso que les diòcesis han fet recentment i estan fent un esforç important —malgrat
que disposen de pocs mitjans econòmics— per conèixer, conservar, restaurar, expo-
sar i difondre el seu patrimoni artístic religiós, conscients que fent això estan evan-
gelitzant, ja que presenten més i millor avui la fe, el culte i el testimoni de la caritat

BAB 152 (2012) - juliol-agost [7]  415



que cada Església diocesana ha viscut segle rere segle. Per això, desitjo posar en re-
lleu l’esforç que els bisbes de casa nostra i d’una manera especial els Delegats del
Patrimoni artístic de les nostres diòcesis han realitzat i estan realitzant. Estimen i va-
loren moltíssim el patrimoni artístic de la pròpia diòcesi, el conserven i el posen, amb
la col·laboració dels rectors, al servei dels diocesans i dels turistes amb una finalitat
espiritual, cultural, evangelitzadora. Gràcies pel vostre servei!

Tanmateix el repte que els cristians i cada Església diocesana té és el repte de l’evan-
gelització. És un desafiament comú arreu del món, però molt especialment en les so-
cietats de l’occident europeu. És urgent la nova evangelització. És urgent, també, que
els ja batejats coneguin més i millor els continguts de la seva fe. Evangelització i ca-
tequesi. Dues activitats essencials en l’Església. Dues finalitats que pretén assolir
l’Any de la Fe proposat pel Papa Benet XVI a tota l’Església i que començarà el pro-
per octubre.

El patrimoni artístic religiós és un bon instrument per a l’evangelització i per a la ca-
tequesi. Considero, també, que no aprofitem suficientment el variadíssim i bellís-
sim patrimoni que tenen les nostres diòcesis, parròquies i esglésies per a evangelit-
zar i catequitzar.

Ara bé, la millor manera de gaudir del patrimoni religiós, de l’art sacre, és contem-
plar-lo quan està al servei religiós pel qual s’ha creat. La bellesa grandiosa de la Ba -
sílica de la Sagrada Família es pot contemplar sempre, però si es vol fer de la mane -
ra més sublim, ha de ser en una celebració de l’Eucaristia, como fou especialment
aquell dia històric per al nostre país, el 7 de novembre de 2010, en la celebració de
la seva dedicació presidida pel Sant Pare Benet XVI. S’aconseguí el somni del nos-
tre «arquitecte de Déu» Antoni Gaudí, com el de tots els constructors de catedrals:
representar en el temple projectat la Jerusalem celestial, la ciutat nova i santa que,
com diu l’Apocalipsi, baixarà del cel, venint de Déu, com una núvia abillada per al seu
espòs. En el marc esplèndid de la basílica gaudiniana, aquell diumenge al matí vam
poder participar de l’ars celebrandi que es va aconseguir mitjançant el celebrant prin-
cipal —el nostre benvolgut Sant Pare—, l’artista —el nostre Antoni Gaudí—, el seu
temple originalíssim i únic en el món i l’assemblea activa i participant, durant tres
hores, escrivint un bellíssim himne de lloança i glòria a Déu que va fer pregustar la
litúrgia del cel. 

La bellesa és interpel·ladora i condueix a la transcendència, en definitiva a Déu. Per
això hem d’aprofitar el patrimoni religiós per a l’evangelització. Malgrat que la
cul tura actual del nostre món europeu és poc sensible a la transcendència, l’home
creat a imatge i semblança de Déu cerca el sentit de la vida i es planteja interrogants
que transcendeixen l’espai i el temps. Penso que no hem de perdre la riquesa del mis-
teri, perquè en la nostra vida hi ha sempre la presència del misteri de Déu, que mol-
tes vegades no apareix explícitament. L’obra d’art i especialment d’art religiós és un
signe visible del Déu invisible. 

¿Podríem desaprofitar —per posar un cas conegut per tots— les dues façanes de la
Sagrada Família per a l’urgent tasca de la catequesi? Són una catequesi de pedra,
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ri quíssima de simbologia bíblica, litúrgica i catequètica, bellíssima de contingut. Avui
les parròquies organitzen catequesis d’adults i l’assistència no és massa reeixida. Pe-
rò, han estat més de tres milions de persones que han visitat la Sagrada Família l’any
2011. No ho podem desaprofitar. En tenim una gran responsabilitat d’aprofitar el pa-
trimoni religiós per a la catequesi, avui que hi ha una gran ignorància religiosa en-
tre molts cristians. Considero que cada comunitat diocesana n’ha de prendre molta
consciència i ha de fer el màxim que pugui, i aquest projecte de Catalonia Sacra pot
aju dar a cadascuna de les Esglésies diocesanes en la mesura que ho necessitin per
apro fitar aquesta dimensió evangelitzadora, catequètica i cultural.

Una petita experiència: durant l’Advent i la Quaresma, vaig demanar preparar uns
DVD amb imatges de la façana del Naixement (Advent) i de la Passió (Quaresma)
amb un guió evangelitzador i catequètic i que es projectés en tres indrets de l’absis de
la Basílica de la Sagrada Família, en català, castellà i anglès, per a tots els visitants
que vulguin seguir-ho. Això es fa i això caldrà fer-ho més arreu de les nostres diòce -
sis.

Finalment, considero que l’Església diocesana ha de tenir cura dels artistes, de la se-
va formació religiosa, dels continguts de la fe i de la litúrgia i de la seva vida cris-
tiana. No podem oblidar que si Antoni Gaudí va projectar la bellesa de la Sagrada Fa-
mília amb la seva simbologia i segons les exigències litúrgiques, va ser per la seva for-
mació que, com ens recordà el Papa Benet XVI en la missa de la dedicació, s’inspirà
en tres llibres: el llibre de la natura, el llibre de la Sagrada Escriptura i el llibre de la
Litúrgia. I així va poder viure la vocació de ser «arquitecte de Déu» i procurar que les
obres arquitectòniques —totes— portessin a Déu, les persones que les contemplaven.
En Gaudí, l’art evangelitzava. Avui, hem de servir-nos de l’art per a evangelitzar.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraules conclusives del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr.
Lluís Martínez Sistach, en la presentació de Catalonia Sacra, Basíli -
ca de Santa Maria del Mar, 19 de juliol de 2012

Hem escoltat intervencions molt interessants amb esperit eclesial i pastoral. Podem
dir que s’ha posat en relleu el servei que les nostres diòcesis realitzen en la conserva -
ció i exposició del patrimoni artístic. Som molt conscients que és una herència que
hem rebut dels cristians que ens han precedit i que hem de conservar i lliurar a les no-
ves generacions de cristians en el si de les Esglésies diocesanes, pel seu valor testimo-
nial, religiós, cultual i cultural, sense oblidar el seu valor evangelitzador i catequètic.

Aquest projecte de Catalonia Sacra pretén ser un ajut a les diòcesis de Catalunya perquè
es pugui realitzar millor el servei que és propi de la missió de cada Església diocesana.

Ara que ens disposem el proper mes d’octubre a commemorar el cinquantenari de la
inauguració del Concili Vaticà II, aquesta Assemblea conciliar va posar en relleu la di -
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mensió pastoral de l’Església, de l’Església universal i de les Esglésies diocesanes, al
servei de les quals estan les agrupacions de les diòcesis. Amb aquest esperit i contin-
gut conciliar, desitgem a Catalonia Sacra un bon treball al servei de cadascuna de les
Esglésies diocesanes de Catalunya.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en l’ordenació dels diaques Jordi Lloret i Rafael Igna-
cio Tejada, a la Catedral de Barcelona, 22 de juliol de 2012

Estem celebrant amb joia l’Eucaristia, el memorial de la mort i de la resurrecció de
Jesucrist i la manifestació més palesa del seu amor a tots nosaltres i a tota la humani -
tat. Tanmateix aquesta manifestació de l’amor redemptor del Senyor és avui encara
més gran perquè en aquesta eucaristia donaré el sagrament de l’orde del diaconat a
dos membres de la nostra Església diocesana, en Jordi Lloret i Magdalena i en Ra-
fael Ignacio Tejada i Galeano.

La paraula de Déu que hem escoltat ens parla dels pastors, és a dir, d’aquells que el Se -
nyor els ha confiat un ministeri, un servei de servir els germans en la seva vida cristia -
na. Es tracta de la vocació sacerdotal i diaconal que el Senyor dóna a qui vol i que re-
bem de manera immerescuda, totalment gratuïta i que demana una resposta generosa
per esmerçar la nostra vida sacerdotal o diaconal al servei de l’Església, al servei de
les comunitats cristianes, al servei dels homes i dones que Déu ens confia.

En el fragment del profeta Jeremies, apareix que els pastors del poble d’Israel no sem -
pre eren bons pastors i es profetitza la vinguda d’un Pastor ideal: el Messies. Els pas-
tors del nou poble de Déu, de l’Església, hem de ser com Jesús, bons pastors capa-
ços, com Ell, de donar la pròpia vida pel bé del ramat.

En l’Evangeli, Sant Marc ens continua parlant de la missió que Jesús va donar als
apòs tols, enviant-los de dos en dos per tota Galilea i que tornaren per reunir-se amb
Jesús. No podem oblidar que el Senyor va escollir els seus apòstols —i d’alguna ma-
nera ens escull a tots nosaltres— per estar amb Ell, per ser enviats i per lluitar contra
el maligne. Tres aspectes que configuren la vocació i el servei dels pastors i —repe-
teixo— d’alguna manera la vocació de tots els batejats. I naturalment també la voca-
ció diaconal a la qual heu estat cridats vosaltres dos, Jordi i Rafael Ignacio.

El que és primer i més important és estar amb Jesús, és a dir, mantenir una relació
personal i íntima amb el Senyor en la pregària personal i comunitària, en l’escolta de
la Paraula de Déu i la celebració dels sagraments.

Benvolguts germans i germanes, em sembla que tots hauríem d’intensificar aquesta
relació amb el Senyor, aquest estar diàriament amb Jesús, com ho feren els apòstols
aquells tres anys que estigueren amb Ell. I l’Evangeli d’avui ens diu que «els apòs-
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tols tornaren a reunir-se amb Jesús». Perquè el seu lloc era estar amb el Mestre. El
missioner, l’apòstol, l’evangelitzador és un «enviat» que està sempre a punt per tornar
a qui l’ha enviat, perquè no té més centre de gravetat que Jesucrist.

Avui, pel sagrament de l’orde sagrat que celebrareu, vosaltres dos, benvolguts Jordi
i Rafael Ignacio, us lliurareu més i més al Senyor, a l’Església diocesana a al qual us
incardineu —és a dir, us poseu al seu servei—, i als fidels i homes i dones que us en-
volten. En el vostre cas el sagrament del matrimoni que celebràreu, la responsabilitat
d’esposos i pares, i el diaconat que rebreu, ompliran de dedicació i treball encara més
les vostres vides. Per això, com els apòstols quan tornaren de la missió cansats i afei-
xugats, Jesús us dirà sovint: «Veniu ara tots sols en un lloc despoblat i reposeu una
mica». Per estar més i més amb el Senyor.

Tanmateix ja hem escoltat que malgrat prendre la barca per anar a aquell indret per
estar sols, no fou així, sinó que una multitud els seguia per terra i l’esperaven en aquell
indret. I Jesús «veié una gran gentada i se’n compadí, perquè eren com ovelles sen-
se pastor. I es posà a instruir-los llargament».

Cal posar en relleu aquesta actitud plena de zel apostòlic de Jesús i d’estimació per
a aquelles persones que estaven soles sense pastor. Avui tots els bisbes i sacerdots,
també els diaques i tots els batejats hem de tenir aquella mateixa actitud apostòlica
i pastoral de Jesús i hem de lliurar-nos més i més per fer com feu Ell, que es posà a
instruir-los llargament, és a dir, hem d’anunciar arreu la Bona Nova de l’Evangeli, de
la salvació de Jesús. Mirem si tenim, com Jesús, compassió per tants germans nostres
que encara no coneixen Déu, ni Jesús o el coneixen malament. Avui és molt urgent
la nova evangelització ja que hi ha molta gent al nostre costat que viu com si Déu no
existís, d’esquena a Déu, com si Ell no tingués res a dir-nos. La mateixa crisi econò-
mica que sofrim l’hauríem pogut evitar si haguéssim escoltat el Senyor i l’hagués-
sim imitat, vivint usant bé de les coses d’aquest món, administrant-les al servei de
tots els homes i dones de la humanitat i tenint cura especial dels pobres, perquè ca-
da persona és una imatge de Jesucrist.

Benvolguts germanes i germans, en aquesta celebració rebem el testimoni del Jordi
i del Rafael Ignacio, de la seva respectiva muller i dels seus fills, de generositat i lliu-
rament a la crida que els ha fet el Senyor amb la vocació de diaca, vocació que inci-
deix en tota la seva família. És un testimoni que ens ha de moure a donar gràcies a
Déu i alhora obrir-nos també nosaltres per escoltar si el Senyor ens demana quelcom
més en el nostre amor a Ell i als germans.

Com els apòstols en l’ordenació d’aquells set primers diaques, avui farem el mateix.
Per la imposició de les meves mans com a successor dels Apòstols, i la pregària,
aquests germans nostres esdevindran diaques de l’Església diocesana de Barcelona.
El seu ministeri és un servei a la proclamació i explicació i predicació de la Paraula
de Déu; és un servei a les celebracions litúrgiques i és un servei especialment als po-
bres i necessitats, ben units al bisbe diocesà i als preveres.

Jordi i Rafael Ignacio, el Senyor us envia després d’estar amb Ell. Us envia a exercir
el ministeri que avui rebreu del Senyor i de l’Església. No és un ministeri propietat
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vostra. L’heu rebut, és del Senyor. Respecteu-lo i exerciu-lo amb fidelitat i coherèn-
cia. Així fareu el que hem de fer tots: lluitar contra el maligne, contra el pecat, con-
tra l’egoisme, contra el mal per tal de sembrar la cultura de l’amor, de la justícia, de
la pau i de la presència de Déu. I com els Apòstols retorneu constantment per reunir-
vos amb Jesús.

Maria, Mare de Déu i Mare nostre, us acompanyarà sempre en l’exercici del vostre
mi nisteri diaconal que és de servei, ella que és la «serventa del Senyor».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Homilía del Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, en la festividad de San Pedro Poveda. Los Negrales, 28
de julio de 2012

Nos hemos reunido con gozo para celebrar la Eucaristía con motivo de conmemo-
rar la festividad de San Pedro Poveda, aquí donde reposan los restos de nuestro
Santo, fundador de la Institución Teresiana, dentro de la celebración del Centenario
de esta Institución eclesial. Es para mí muy emotivo presidir esta celebración de un
santo muy nuestro, sacerdote diocesano y mártir, fundador de una Asociación de fie-
les que está muy extendida en la Iglesia y que realiza una excelente labor en la Igle-
sia de Barcelona. Muchas gracias por haberme invitado.

Al celebrar la festividad de San Pedro Poveda, un santo tan entrañable por todos nos-
otros y tan vinculado a nuestras vidas, surge de nuestros corazones un sincero y pro-
fundo agradecimiento al Señor por el don que nos ha concedido en la persona y fi-
gura de nuestro santo fundador, por el carisma que le ha otorgado, enriqueciendo así
la vida de la Iglesia y por su santidad y el testimonio martirial que dio de su fe. Nues-
tro agradecimiento a Dios viene motivado también por la Institución Teresiana que
San Pedro Poveda fundó y por todo el bien que ha realizado a muchísimas personas,
familias e Iglesias diocesanas del mundo durante este primer Centenario que estamos
celebrando. Y no podemos olvidar el don precioso que el Señor ha concedido a la
Iglesia con la vocación de tantas y tantas jóvenes y mujeres teresianas y de tantos
hombres y familias que han seguido y siguen el carisma del fundador y han permiti -
do que pervivan las intuiciones que motivaron la fundación de la Institución en aquel
año de gracia de 1911.

Nos gusta reconocer la obra buena que el Señor ha comenzado y está llevando a cabo
en esta familia eclesial, unida por la vivencia del carisma que da sentido a vuestras
vidas como cristianas entregadas con fidelidad para seguir en medio del mundo con
mayor radicalidad a Cristo. Es el Señor quien ha suscitado esta obra en la Iglesia va-
liéndose de Pedro Poveda y la mantiene con solícita providencia.

Esta presencia amorosa del Señor en cada una de vosotras y en cada uno de vosotros
en las Asociaciones cooperadoras y vuestra tarea eclesial en el saeculo y en las comu -
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nidades cristianas es un motivo redoblado para expresarle nuestra acción de gracias,
y lo hacemos hoy y siempre de la mejor manera, con la celebración de la Eucaristía
que es la acción de gracias a Dios por excelencia. 

¡Cien años de vida y actividad de la Institución Teresiana en la Iglesia y en el mundo!
Este largo período de tiempo permite sin duda un balance muy positivo del servicio
prestado por vuestro carisma en las distintas realidades y en los distintos momentos
históricos. Generaciones de teresianas que han secundado la acción del Espíritu pa-
ra que vuestro carisma siempre actual respondiese más y mejor a los retos y a las ne-
cesidades de cada lugar y momento.

Como Jeremías, Pedro fue escogido por el Señor antes de formarse en el vientre ma-
terno, lo consagró para la vocación sacerdotal y para iniciar en la Iglesia la Institución
Teresiana. Pedro diría en ocasiones al Señor, como Jeremías, que no era apto, que no
tenía la capacidad. Pero el Señor le dio fuerzas para que ofreciera a muchas mujeres
el carisma de su fundación. Tenía conciencia que los cristianos y cristianas hemos de
ser la sal de la tierra y la luz del mundo y el carisma que recibió os ayuda a realizar-
lo inmersas en el mundo. Y nuestro santo se glorió, como San Pablo, en la cruz de nues -
tro Señor Jesucristo, entregando su vida en el martirio.

Es muy importante la intuición inspirada por el Espíritu del Señor, que tuvo San
Pedro Poveda del papel relevante de los laicos cristianos en el mundo, anticipándo-
se a los contenidos eclesiológicos del Concilio Vaticano II. Los laicos son miembros
de la Iglesia y participan de su única misión que consiste en la evangelización. Nues-
tro fundador vivió ya los grandes contenidos de la Constitución dogmática Lumen
gentium y del Decreto Apostolicam actuositatem acerca de aquello que es específico
del laicado cristiano: «El carácter secular es lo propio y peculiar de los laicos» (LG,
31). Los laicos cristianos, hombres y mujeres, tenéis como vocación propia el bus-
car el Reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas se-
gún Dios. Vivís en el mundo, en todas y cada una de las profesiones y actividades del
mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, que forman como
el tejido de vuestra existencia. Es en el mundo, en medio de todas sus realidades e
instituciones que Dios os llama a realizar vuestra función propia, dejándoos guiar por
el Evangelio —y vosotras, además, por la luz y las exigencias de los consejos evangé -
licos— para que, desde dentro, como el fermento, contribuyáis a la santificación del
mundo, y de esta manera, irradiando fe, esperanza y amor, sobre todo con el testimo-
nio de vuestra vida, mostréis a Jesús a los demás.

En la oración colecta de la Misa se explicitan los contenidos esenciales del carisma de
José Poveda y de la Institución Teresiana. Durante los años de su no muy larga vi-
da se dedicó con afán y celo para promover la fe cristiana mediante la educación y la
cul tura. Era un campo muy necesario en aquellos años y en los lugares donde vivió
nuestro santo, pero continua siendo hoy una necesidad imperiosa. La dedicación a la
enseñanza y a la cultura llena la vida de las que formáis parte de la Institución Tere-
siana. Y lo realizáis con la máxima competencia y también con el espíritu propio de
vuestro carisma para promover la fe en cuantos participan en vuestras obras y realida -
des.
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Hoy es de primera magnitud el campo de las relaciones entre la fe y la cultura que
interesó a San Pedro Poveda. Trabajad cuanto podáis en este campo, en el diálogo
entre fe y cultura. Hay que inculturar la fe cristiana y es necesario un diálogo con los
hombres y mujeres e instituciones de la cultura. Es un apostolado que encaja perfec-
tamente con vuestro carisma y con la preocupación que tenía vuestro fundador.

He dicho antes que San Pedro Poveda intuyó la importancia del laicado en la Igle-
sia y en el mundo. Pensó en dar a su fundación un carácter laical, no de instituto de
vida consagrada. Pensó en mujeres bautizadas y consagradas a Dios siguiendo radi-
calmente a Cristo con los tres consejos evangélicos, pero viviendo en el mundo co-
mo laicas. Por vuestra condición de mujeres bautizadas participáis con toda la huma-
nidad, con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, en el compromiso de
tener el cuidado del universo y llevarlo a su plenitud. Y esto con el trabajo, la com-
petencia, el esfuerzo, la responsabilidad. En esto no os distinguís del resto de la hu-
manidad. Y esto lo estáis realizando. Con ello vuestro fundador os hacía aún más sal
de la tierra y luz en el mundo, no apartadas del mundo, sino en el mundo pero sin ser
del mundo.

Pero por vuestra condición de cristianas y de consagradas añadís algo muy importan -
te que solamente los creyentes, y con mayor razón y exigencia las personas consa-
gradas como vosotras, podemos aportar al compromiso propio de toda la humanidad
en la gestión del mundo. Es el don de la fe y de la oración. Los cristianos creemos que
la oración contribuye en aquel compromiso común, porque creemos que Dios es crea -
dor del universo y está interesado en que éste llegue a su plenitud. María, mujer de fe,
pidió con fe a su Hijo que solucionara el problema que tenían aquellos esposos de Ca -
ná de Galilea: les faltaba vino. Y aquella oración confiada de María consiguió lo que
pedía: el agua se convirtió en el mejor vino del banquete.

Otro aspecto importante del carisma de San Pedro Poveda es la audacia en el anuncio
del Evangelio y la fortaleza en la confesión de la fe. Ambos aspectos son de una ac-
tualidad diáfana e incontrovertible. Hoy es también, y si cabe más, urgente el anuncio
del Evangelio, evangelizar.

La Iglesia vive el reto de la primera evangelización —ad gentes— y de la nueva evan-
gelización en países como los nuestros de mucha secularización y descristianización.
El Sínodo de los Obispos del próximo octubre está dedicado a «La Nueva Evangeli za -
ción para la trasmisión de la fe». Es urgente evangelizar. La Iglesia existe para evan -
ge lizar y ésta es una gozosa responsabilidad que el Señor nos ha confiado por el sa-
cramento del bautismo. 

San Pedro Poveda no hizo otra cosa que evangelizar en las cuevas de Guadix, en Co-
vadonga, en Jaén y en Madrid. Distintos escenarios, pero eran hombres y mujeres,
jóvenes y niños, que tenían derecho a que se les anunciara el Evangelio. Evangeliza-
mos porque amamos al Señor que dio su vida para la salvación de la humanidad, y
porque amamos a los hermanos y queremos comunicarles el tesoro que tenemos: Je-
sús y su Evangelio.
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Hoy también es muy necesario confesar nuestra fe, manifestarnos y presentarnos co-
mo cristianos. Entre los laicos cristianos los hay y son muchos que no son propensos
a declararse cristianos, por vergüenza, complejo de inferioridad o miedo.

La cultura laicista que está en boga quiere relegar la religión y la fe al ámbito priva-
do, de la conciencia. Pero la fe cristiana no se puede esconder, ha de estar presente
en la convivencia social. Para evangelizar es preciso presentarnos como cristianos y
estar convencidos y satisfechos de nuestra fe. Nuestro querido Santo nos da ejem-
plo de la fortaleza y valentía en la confesión de la fe, cuando entregó su vida cruenta -
mente, mártir de la fe, aquel 28 de julio de 1936, en Madrid, confesando a quienes le
conducían al martirio: «Soy sacerdote de Jesucristo». Somos cristianos y cristianas
con mucho gozo y deseamos que muchos hombres y mujeres que aún no lo son pue-
dan serlo y llenen así su vida de gozo y felicidad.

San Pedro Poveda vivía una espiritualidad en la cual María estaba muy presente.
También la vivís vosotras queridas teresianas a imitación de vuestro Santo Fundador,
y también, de Santa Teresa de Jesús.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona

Paraula i Vida

Una veu que mereix ser escoltada (01/07/2012)

El proper dia 7 d’octubre Benet XVI obrirà a Roma l’assemblea ordinària del Sínode
dels Bisbes, que aquesta vegada estarà dedicat a un tema ben actual: «La Nova Evan-
gelització per a la transmissió de la fe cristiana». Com a preparació per a aquest es-
deveniment, voldria recordar l’esforç que fan molts cristians i cristianes de casa nos-
tra per ajudar les persones que més pateixen a causa de la crisi. 

Com vaig dir en la meva darrera carta pastoral, titulada precisament Nova Evangelit-
zació i solidaritat, em plau agrair l’augment de la solidaritat de les parròquies, de Cà-
ritas, d’altres institucions eclesials i de moltíssimes persones que, com a voluntàries
o com a donants, fan possible fer més suau el sofriment de moltes persones i famílies.

Com el samarità de l’Evangeli, els cristians fan esforços per acostar-se al necessitat,
el miren i el compadeixen, i comparteixen amb ell els béns materials i espirituals. La
nostra solidaritat creix i es fa més eficaç a mesura que ens acostem també físicament
a les persones que necessiten ajuda.

Darrerament Càritas Diocesana de Barcelona ha establert un sistema de mediació pre -
vi a les sentències judicials de desnonament per aclarir les situacions d’insolvència i
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poder-hi posar remei sense llançament i pèrdua de l’habitatge. També, en una de-
claració ben documentada i raonada, ha reclamat la retirada de l’avantprojecte de llei
de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges.

Demanaria que fossin escoltades aquestes veus de les institucions d’Església que es-
tan més a prop de les víctimes principals de la crisi. Som conscients del moment dra-
màtic que viu el país, però hem de recordar també que és una greu responsabilitat de
les autoritats polítiques treballar perquè les conseqüències de la crisi no les paguin
els sectors socials més necessitats i més desprotegits.

Estem en període de vacances, però la solidaritat no pot fer mai vacances, i menys
encara en aquesta hora del nostre país.

El Papa Benet XVI, en la seva encíclica social La caritat en la veritat, assenyala que
l’economia necessita de l’ètica per funcionar correctament i que és molt important
recuperar la contribució del principi de la gratuïtat i la lògica del do en l’economia
de mercat, en la qual la norma no poden ser només els guanys, i posa en relleu la ne-
cessitat de la formació de les consciències que reforci els criteris morals en l’elabo-
ració dels projectes polítics i econòmics.

Cara al proper curs, i atenent a la situació en què ens trobem, em sembla que, com a
Església diocesana de Barcelona, caldrà que donem molta prioritat al tercer dels
objectius de l’actual Pla Pastoral, que ens demana potenciar els gestos de solidaritat
com a expressió del nostre amor i de la nostra fe.

Els esforços que estan fent les institucions de l’Església, i sobretot Càritas —tant la
diocesana com les parroquials—, es mereixen que la seva veu sigui escoltada pels nos -
tres polítics i dirigents econòmics. Perquè, molt sovint, la seva veu és la veu dels qui
no tenen veu, els més pobres i marginats de la nostra societat. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Com conduïm? (8/07/2012)

Les carreteres són ben familiars per a gairebé tothom. Cada dia es viatja més. L’es-
tiu és un període de l’any en què augmenten els viatges amb motiu fonamentalment
de les vacances. Per això, aquest diumenge 8 de juliol, en la proximitat de la celebra -
ció el 10 de juliol de la festa de Sant Cristòfol, patró dels automobilistes, l’Esglé -
sia celebra la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit. Aquest any té un lema molt
profund i alhora molt clar: «La glòria de Déu és la vida de l’home. Al volant, cui-
da-la!».

La frase «la glòria de Déu és la vida de l’home» és d’una gran riquesa. Es troba en una
de les obres d’un gran sant dels primers temps del cristianisme, sant Ireneu de Lió,
un gran testimoni de la fe catòlica en el segle II de l’era cristiana. Com ens va dir Be-
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net XVI en el seu viatge apostòlic a Santiago de Compostel·la i Barcelona l’any 2010,
«no es pot donar culte a Déu sense vetllar per l’home, el seu fill, i no se serveix l’ho-
me sense preguntar-se per qui és el seu Pare i respondre-li la pregunta per Ell [...].
Això és el que l’Església vol aportar a Europa: vetllar per Déu i vetllar per l’home,
des de la comprensió que se’ns ofereix de tots dos en Jesucrist.»

Amb motiu de la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit, bo serà que pensem una
mica en el deure civil i moral de conduir observant les normes de trànsit, amb prudèn -
cia i solidaritat. Les xifres d’accidents, que les autoritats corresponents s’esforcen a
reduir, han de fer-nos prendre consciència de la nostra responsabilitat quan conduïm,
i fer-ho amb un sentit ben afinat de la justícia i de la caritat envers la vida dels altres
i també envers la vida pròpia. 

La causa de la majoria d’accidents de circulació són les fallades humanes: velocitat
excessiva, avançaments prohibits, falta de respecte als senyals de trànsit, descuidar
l’atenció, etc. No hi ha dubte que conduir malament, imprudentment, en males condi -
cions físiques o psíquiques, és una patent d’homicida o de suïcida.

Tota vida humana és valuosa i important. Però el més trist és que la majoria d’aques-
tes víctimes són persones joves en plena primavera de la vida, i que el 90% de cau-
ses dels sinistres són infraccions del codi de circulació. Augmenten molt, per causa
d’aquests accidents de circulació, les persones joves hemiplègiques, les quals veuen
limitades les seves capacitats per tota la vida.

Cal tenir molt present que quan es condueix el cotxe o la moto no es fa pas a la jungla,
aïllats completament dels altres. Això es realitza a les carreteres i autopistes, al cos-
tat i enmig de moltes altres persones i famílies que també viatgen. Així doncs, no som
responsables només de la nostra pròpia vida sinó també de la dels altres, i tant la nos-
tra vida com la dels altres són de Déu. Per això conduir bé és sinònim de solidaritat;
és un deure de justícia i de caritat.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Espiritualitat i evangelització (15/07/2012)

Convidat pel bisbe de Huelva, Mons. Josep Vilaplana Blasco, vaig tenir ocasió, el
passat diumenge de Pentecosta, d’assistir a la Romería del Rocío, que cada any se
celebra al santuari d’Almonte, coincidint amb la Pasqua de l’Esperit Sant. 

Hi vaig anar acompanyant dues germandats de la nostra arxidiòcesi de Barcelona,
una de les quals, la de Cornellà de Llobregat, enguany ha estat acceptada com a Ger-
mandat filial de la Germandat Matriu d’Almonte. La de Cornellà és la més antiga de
les d’El Rocío, que ha tingut la gran satisfacció de ser reconeguda com a filial. Té la
seu a la parròquia de Sant Miquel Arcàngel de Cornellà de Llobregat. 
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A Barcelona i la resta de Catalunya la devoció a la Mare de Déu d’El Rocío està molt
present i personalment desitjava viure, amb els qui m’acompanyaven, l’experiència
de la famosa romeria, especialment coneguda arreu del món des de la visita apostòli -
ca que els va fer el beat Joan Pau II.

Al santuari d’Almonte vàrem viure —com es viu allí cada any— la conjunció de dues
festes: la de la vinguda de l’Esperit Sant i la de la Mare de Déu d’El Rocío, conegu-
da com la Blanca Paloma. La doble festa, ben unida en l’esperit dels romeus, ens in-
vitava a aprofundir el que ens recordaven les lectures bíbliques de la festa de Pente-
costa: la vinguda de l’Esperit Sant al Cenacle de Jerusalem.

Allí els apòstols estaven reunits amb Maria, la Mare de Jesús, en actitud de pregària
i a l’espera del Defensor que Jesús els havia promès. Allí estava present l’Església
naixent, amb Maria acompanyant els Apòstols, els quals, al rebre l’Esperit Sant, dei-
xaren el Cenacle i marxaren per anunciar l’Evangeli a tot el món. 

L’Església sempre ha de tornar al moment inicial de Jerusalem; sempre ha de retor-
nar al Cenacle per reviure l’esperit i els propòsits de la primera Pentecosta. I cal que
ho faci especialment en aquests temps i en aquesta vella Europa, que manifesta com
un cansament i una fatiga de ser cristiana.

Tots sabem que el mot d’ordre, en aquesta hora, a tota l’Església, i especialment en el
nostre continent, és la paraula evangelització; és a dir, com fer que la paraula de Jesús
sigui una bona notícia, una notícia creïble per als homes i les dones d’avui. A aquest
propòsit volen respondre iniciatives com el proper Sínode dels bisbes, que es reuni-
rà a l’octubre per estudiar, per desig del Sant Pare, el tema de «la nova evangelitza-
ció per a la transmissió de la fe cristiana». A aquest propòsit responen també les dues
iniciatives més destacades de la nostra arxidiòcesi durant els darrers mesos: la Mis-
sió Metròpolis i l’Atri dels Gentils.

Doncs bé, hem de ser ben conscients que tota acció evangelitzadora ens demana viu-
re una espiritualitat sòlida. L’espiritualitat cristiana ha de ser trinitària i eclesial, ben
alimentada per la Paraula de Déu i pels sagraments. Tota acció evangelitzadora dema -
na que els cristians tinguem com a centre Jesucrist. Conèixer, estimar i imitar Crist:
aquí rau l’essència de la vida cristiana i d’aquí sorgeix el dinamisme que empeny els
cristians a donar testimoniatge personalment i comunitària de la seva fe. La nostra
acció evangelitzadora també ha d’estar ben unida a la Mare de Déu, perquè ella és la
nostra Mare i la nostra Mestra en l’acolliment del do de Jesucrist, l’Esperit Sant, i sem -
pre ens diu allò que va dir als servidors en les noces de Canà: «Feu tot el que Jesús
us digui.»

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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La santedat, font de renovació (22/07/2012)

Diumenge de Pentecosta, a l’hora de la pregària de l’Àngelus, el Sant Pare va fer un
anunci que fóra bo de comprendre en la seva plenitud. Benet XVI va anunciar que el
proper diumenge 7 d’octubre, dia en què obrirà l’assemblea del Sínode dels Bisbes
sobre «La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana», declararà dos
nous doctors de l’Església, un home i una dona: sant Joan d’Àvila i santa Hildegar-
da de Bingen.

Què ens ha volgut dir el Sant Pare amb aquesta decisió? Em sembla que la resposta és
clara i ens vol recordar allò que ja va afirmar el Sínode de l’any 1985, en el seu docu -
ment final: «Els sants i les santes han estat sempre font i origen de renovació en les
circumstàncies més difícils de la història de l’Església.»

Posar els esforços evangelitzadors de l’Església actual sota el signe de la santedat
és una opció plena de conseqüències. I el Sant Pare n’és ben conscient. Com és ben
conscient de la forta crisi de fe i de pràctica religiosa, sobretot als països d’Europa.
Com va dir en el discurs davant la Cúria Romana del passat 22 de desembre, en oca -
sió de les festes de Nadal: «No només els fidels creients, sinó també d’altres aliens,
observen amb preocupació com els que van regularment a l’Església són cada ve-
gada més ancians i el nombre disminueix contínuament; com hi ha un estancament
de les vocacions al sacerdoci; com creixen l’escepticisme i la incredulitat.»

Davant d’aquest diagnòstic ben realista, el Sant Pare es preguntava: «Què hem de fer
aleshores? Hi ha infinitat de discussions sobre allò que cal fer per invertir la tendèn -
cia. Certament, cal fer moltes coses. Però el fer, per ell sol, no resol el problema. Com
vaig dir a Friburg —afegí el Sant Pare—, el nucli de la crisi de l’Església a Europa
és la crisi de fe. Si no hi trobem una resposta, si la fe no adquireix nova vitalitat, amb
una convicció profunda i una força real gràcies a la trobada amb Jesucrist, totes les
altres reformes seran ineficaces.»

Aquí tenim l’explicació de la iniciativa de Benet XVI de convocar a partir del proper
11 d’octubre per a tota l’Església un especial «Any de la Fe». l aquí tenim també el
sentit de la proclamació d’aquests nous doctors de l’Església —que són com els grans
mestres de la fe cristiana— coincidint amb l’obertura dels treballs del Sínode sobre
l’evangelització.

Sant Joan d’Àvila, que visqué en el segle XVI, és un eminent representant de la refor-
ma catòlica al nostre país; ell va unir santedat i evangelització. Va estar en contacte
amb grans reformadors catòlics com santa Teresa de Jesús i sant Joan de la Creu i
evangelitzà sobretot les terres d’Andalusia. 

Santa Hildegarda de Bingen fou una monja benedictina dels temps medievals. Tam-
bé ella, des d’una espiritualitat profunda, inspirada en la Bíblia, va impulsar la refor-
ma a la seva Renània natal. El seu nom s’uneix als noms femenins presents entre
els doctors de l’Església: Teresa de Jesús, Caterina de Siena i Teresa de l’Infant Je-
sús. 
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Davant l’actual crisi de fe, ens cal prendre una renovada consciència que és de la san-
tedat d’on neix l’autèntica renovació de l’Església. I la seva reforma, sempre necessà -
ria, depèn de l’enriquiment de la intel·ligència de la fe, camí necessari per tal que el
cristianisme respongui a les necessitats dels homes i les dones d’avui. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

El respecte a la integritat de la creació (29/07/2012)

L’estiu ens apropa més a la natura. Les vacances —si estem en condicions de poder -
les gaudir— ens ho fan més fàcil i possible. Tot contemplant la bellesa que Déu ha
creat tots som més sensibles a l’ecologia. L’home pot viure gràcies als elements que
integren el nostre planeta: minerals, animals, aigua, aire i un llarguíssim etcètera.

No hi ha dubte que cal harmonitzar, avui i sempre, desenvolupament i ecologia. Joan
Pau II ens va recordar que «el caràcter moral del desenvolupament no pot prescin-
dir del respecte pels éssers que constitueixen la natura visible que els grecs, al·ludint
precisament a l’ordre que els distingeix, anomenaren el cosmos».

I Benet XVI, en la seva encíclica social Caritas in veritate, recorda que el tema del des -
envolupament està actualment unit als deures que neixen de la relació de l’home amb
el medi ambient. El medi ambient —diu el Papa— és un do de Déu per a tots, i el seu
ús representa per a nosaltres una responsabilitat envers els pobres, les generacions fu -
tures i tota la humanitat.

El creient reconeix en la naturalesa el resultat meravellós de la intervenció creadora
de Déu, que l’home pot utilitzar amb responsabilitat per satisfer les seves necessitats
—materials i immaterials—, respectant, però, l’equilibri inherent a la mateixa crea-
ció. La visió del cosmos com a creació de Déu és molt important. «Si aquesta visió
s’esvaeix —diu Benet XVI— s’acaba per considerar la naturalesa com un tabú in-
tocable o, al contrari, es creu que se’n pot abusar. Totes dues posicions no són confor -
mes amb la visió cristiana de la naturalesa, fruit de la creació de Déu.»

És del tot necessari i urgent arribar a la convicció de la limitació dels recursos natu-
rals, alguns dels quals no són renovables. Usar-los com si fossin inesgotables, amb
domini absolut, posa seriosament en perill la seva disponibilitat futura, no solament
per a la nostra generació sinó també i sobretot per a les futures.

Quan l’home està dominat pel desig de tenir i de fruir, més que no pas pel de ser i de créi-
xer, consumeix d’una manera excessiva i desordenada els recursos de la terra i tam bé de
la seva mateixa vida. No pot ser que el nostre egoisme privi els altres d’allò que també és
o serà seu. El cosmos és patrimoni de tothom per voluntat de Déu, el seu creador.

La crisi actual, entre altres lliçons, ens recorda que el desenvolupament i l’economia
han de respectar les exigències ètiques. És un error pensar que els homes som els amos
de tot i oblidar que només en som els administradors.
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Des del punt de vista cristià, s’aplica a l’ecologia l’expressió de «respecte a la integri -
tat de la creació». L’esperit de sant Francesc d’Assís, ple d’amor a Déu i a totes les
criatures, és avui molt necessari per assolir una ecologia autèntica i eficaç.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

El missatge del Tabor (05/08/2012)

El 6 d’agost celebrem una festa de Jesucrist, la seva Transfiguració, segons una tradi -
ció a la muntanya del Tabor. Així ho sosté una tradició molt antiga, que es remunta
al segle III, encara que els Evangelis no donen cap indicació topogràfica precisa i no-
més diuen que el fet es va produir en una «muntanya alta». Sembla, doncs, que és
probable la tradició que situa el fet a la muntanya del Tabor, situada a uns nou quilò-
metres de Natzaret.

Al mig de la vida pública de Jesús, quan, després dels primers temps en què el seguien
i l’escoltaven les multituds, comença a anunciar que el seu camí de fidelitat a Déu
Pare el portarà a morir en una creu, té lloc aquest esdeveniment del Tabor. Cada any
llegim el fet en la lectura evangèlica de la missa del segon diumenge de Quaresma,
com a preparació a la Pasqua de Jesucrist, i també celebrem el fet en una festa amb
data fixa, enmig de l’estiu, precisament el 6 d’agost.

Jesús puja dalt d’una muntanya amb els seus tres deixebles més amics i, en un am-
bient de fe i de pregària, es transfigura davant d’ells, mentre parla amb Moisès i amb
Elies de la seva mort propera a Jerusalem, és a dir, amb dues personalitats que per-
sonifiquen tota la Llei i els Profetes.

Els deixebles queden embolcallats per l’esplendor de la Transfiguració i tenen ganes
de quedar-se allà dalt. Però Jesús els fa entendre que allò és com un tast —com una
anticipació— del que serà el final del seu camí. Els vol fer entendre que el seu camí
porta a la mort, però que aquella mort obrirà les portes a la vida plena i lluminosa de
la Resurrecció.

I aquest és també el missatge que aquesta festa del Senyor guarda per a tots nosal-
tres. Ho diré amb les paraules d’un gran mestre espiritual, el beat Columba Marmión,
primer prior de l’abadia benedictina de Mont-Cèsar, prop de Lovaina, i després
abat de Maredsous, on morí l’any 1923, deixant el record de la seva vida exemplar
de monjo i d’un profund magisteri, manifestat en unes obres que han esdevingut clàs-
siques, sobretot les titulades Crist, vida de l’ànima, Crist, ideal del monjo i Crist en
els seus misteris.

Doncs bé, en aquesta darrera obra, comentant el fet del Tabor, diu que «Jesucrist va
voler enfortir la fe dels seus deixebles per mitjà de la seva Transfiguració». Explica
que «Nostre Senyor preveia que els seus apòstols no podrien suportar les seves humi -
liacions, que la seva creu seria per a ells una ocasió d’escàndol i de caiguda; per ai-
xò, els va voler prevenir contra l’escàndol de la creu i de la seva humiliació.»
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«Pel fet de la Transfiguració —afegeix l’abat Marmión— els apòstols escollits po-
den comprendre que Jesús és veritablement Déu, que la Llei i els Profetes donen
testimoni que Jesús és el Messies anunciat, l’Enviat de Déu, aquell que havia de
venir.»

«Tot el fet de la Transfiguració —conclou dom Columba— està orientat a consoli-
dar la fe dels apòstols en aquell que Pere va reconèixer com el Crist, el Fill del Déu
vivent.» Aquest és també el missatge per a nosaltres de la festa de la Transfigura-
ció. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Maria Assumpta (12/08/2012)

Maria és un nom que és molt freqüent a casa nostra. A mitjan mes d’agost els cristians
celebrem la festa de Maria Assumpta. És una festa mariana molt entranyable. 

L’assumpció de Maria al cel és un dogma que va proclamar el papa Pius XII l’any
1950. La veritat de l’assumpció ha estat reafirmada pel Concili Vaticà II, que expres-
sa així la fe de l’Església: «La Verge Immaculada que havia estat preservada de qual-
sevol taca de pecat original, acabat el curs de la seva vida terrenal, fou emportada
en cos i ànima vers la glòria del cel i exaltada per Déu en qualitat de Reina de l’uni-
vers, perquè tingués una més plena semblança amb el seu Fill, Senyor dels senyors
i vencedor del pecat i de la mort.» 

La festa de l’Assumpció de Maria proporciona als cristians una ocasió molt propícia
per reflexionar sobre el futur de la seva existència en el més enllà, en el cel nou i la
terra nova de què parla la revelació. Allí, després de la mort i purificat de tota culpa,
l’home trobarà la seva glorificació definitiva en Déu. Ens precedeix Maria, la Mare
de Jesús, assumpta en cos i ànima al cel. 

El Concili Vaticà II afirma que Maria, assumpta al cel, «no s’ha desentès de la seva
dedicació salvadora, sinó que amb la seva intercessió múltiple continua procurant-
nos els dons de la salvació eterna». La mediació de Maria continua en la història de
l’Església i del món. Maria Assumpta, amb el seu amor matern, té cura dels germans
del seu Fill que encara peregrinen i es troben en perills i angoixes fins que siguin con-
duïts a la pàtria benaurada. 

La Mare de Jesús, glorificada en cos i ànima al cel, és una imatge i un començament
de l’Església que ha d’arribar a la plenitud en la glòria futura. Per això Maria és un
signe d’esperança ferma i de consol per al poble de Déu en marxa, fins que arribi el dia
del Senyor.

El Catecisme de l’Església catòlica exposa tot això bellament amb aquestes paraules:
«La Santíssima Verge Maria, acabat el curs de la seva vida terrenal, fou enduta a la
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glò ria del cel en cos i ànima. Allí ja participa en la glòria de la Resurrecció del seu
Fill, anticipant la resurrecció de tots els membres del seu cos.» 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Sant Pau a l’Areòpag d’Atenes (19/08/2012)

Durant el passat mes de maig vàrem celebrar a Barcelona una de les sessions de l’a -
nomenat Atri dels Gentils, una proposta de diàleg i d’acostament a la cultura actual
que el Sant Pare ha proposat a tota l’Església i que ha assumit i realitza el Pontifici
Consell de la Cultura, que dirigeix el cardenal Gianfranco Ravasi.

Si torno sobre aquesta celebració és per recordar quines lliçons n’hauríem de treure
i també per fer referència a les indicacions que en aquest sentit ens ha deixat el ma-
teix cardenal Ravasi en unes declaracions seves sobre la celebració de l’Atri dels
Gentils de Barcelona 2012. Els esdeveniments de l’actualitat es produeixen ara amb
tanta rapidesa que és fàcil oblidar els fets passats, fins i tot si són recents, i també el
seu missatge.

Com a expert en el coneixement de la Bíblia, el cardenal Ravasi ha trobat l’esperit de
l’Atri dels Gentils en una pàgina del Nou Testament: quan sant Pau és portat a parlar
a l’Areòpag d’Atenes, fet que és narrat en el capítol 17 del llibre dels Fets dels Apòs-
tols.

Pau, a Atenes, conversava amb alguns filòsofs epicuris i estoics. Alguns, no gaire ama -
bles amb ell, es preguntaven: «Què deu voler dir aquest xerraire?» I d’altres deien:
«Sembla un predicador de divinitats estrangeres.» «Parlaven així —diu la Bíblia—
perquè Pau els anunciava Jesús i la resurrecció. Llavors se l’endugueren amb ells i el
van portar a l’Areòpag tot dient-li: “Podríem saber que és aquesta doctrina nova
que tu ensenyes?”.»

Aquesta és la pàgina bíblica que, segons el cardenal Ravasi, inspira aquesta iniciati-
va de diàleg amb la cultura d’avui. I per això ha dit que «si imaginem sant Pau a l’A-
reòpag d’Atenes parlant a un grup de grecs i fent servir un llenguatge que pugui ser
comprès, el veurem parlant del poeta Arat, del filòsof Cleant... Per tant, també avui
dia hem de fer que aquest anunci cristià parli un llenguatge que sigui comprensible
fins i tot per als qui no creuen perquè puguin interrogar-se sobre el significat de la vi-
da, de l’ésser i l’existència».

L’Atri dels Gentils és sobretot un espai de trobada i de diàleg entre veus diferents i en -
tre visions del món diverses, aprofundint sobre un tema determinat d’interès comú.
Sempre, però, centrat en l’home i en les expressions de la seva humanitat. Aquest
és el terreny comú de trobada i de diàleg. En el cas de Barcelona, en sintonia amb la
tradició artística catalana, fou el tema de la bellesa com a esforç creador de l’home
i possible camí cap a la experiència de la transcendència.
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Ens equivocaríem si penséssim que amb una celebració de l’Atri dels Gentils, en uns
dies i llocs determinats, aquest compromís ja l’hem complert i que, com si diguéssim,
ja l’hem acabat. Aquest espai de trobada és sobretot un capteniment, un estil de com-
portament, una sensibilitat especial amb uns valors que són universals i que gairebé
formen part de la naturalesa humana, de la dignitat de la persona i també de la recer-
ca humana de tots els temps. 

L’Atri dels Gentils és sobretot un compromís permanent perquè vol inspirar un estil
de ser cristià en els nostres temps. Un estil marcat per la capacitat de construir ponts
i de dialogar —amb desig també d’aprendre— amb tots aquells que es preocupin i
es comprometin per la causa de l’home i del seu sentit. I, segons això, l’Atri dels Gen -
tils mai no s’acaba. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

L’acolliment pastoral (26/08/2012)

El segon objectiu del Pla Pastoral de la nostra arxidiòcesi de Barcelona és acollir bé els
qui vénen a les nostres parròquies i especialment els qui vénen a demanar els sagra-
ments de la iniciació. És bo que ens preguntem quina imatge donem com a Església
en aquesta actuació.

Es dóna la circumstància que dos organismes col·lectius de la nostra Església dioce -
sana, el Consell Presbiteral —integrat per sacerdots, tant diocesans com religiosos—
i el Consell Pastoral Diocesà —on també hi ha laics, homes i dones—, han dedicat
les seves darreres reunions al tema de l’acolliment pastoral.

A l’inici de tota acció pastoral hi ha quelcom que és molt important: l’acolliment,
que d’alguna manera pot condicionar tot el que es faci després. L’acollidor ha de mi-
rar les persones amb una mirada d’amor i amb una actitud com la que indiquen les
paraules de Jesús: «No he vingut a condemnar el món sinó a salvar-lo». Per això
cal descobrir, valorar, agrair i celebrar la presència i l’obra de Déu en cada persona
que és acollida per l’Església.

I això en tots els camps o en tots els temes que portin les persones a fer-se presents
en la seva parròquia. No obstant això, el camp pastoral que demana una actitud d’aco -
lliment més gran i que presenta més dificultats per als preveres i catequistes és el de
la pastoral sacramental. Avui ja no és tan accentuada la tensió dels anys postconci-
liars a casa nostra entre evangelització i sacramentalització. Hem anat descobrint que
en si no ha d’existir tensió sinó complementarietat entre aquests dos conceptes i les
seves aplicacions.

Tanmateix, encara es fan peticions de celebracions dels sagraments sense les moti-
vacions de fe i eclesials que caldria. Això en ocasions és motiu d’insatisfacció per als
pastors i els laics —homes i dones— que en un nombre cada vegada més alt col·labo -
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ren en la catequesi i en l’acolliment dels pares i les mares que volen batejar, confirmar
o celebrar la primera comunió dels seus fills i filles, i també dels que col·laboren en l’a -
colliment dels promesos que volen casar-se a l’Església. 

Com es va dir en la sessió de treball dels dos consells diocesans que he citat, és neces -
sari en tots aquests casos accentuar l’actitud d’acolliment, de diàleg i sobretot d’amor
als qui ho demanen, i de fidelitat a les exigències de la pastoral sacramental. No sem-
pre es pot concedir tot el que les persones demanen. De vegades, potser caldrà dir no,
però cal fer-ho sempre amb actitud de diàleg, tenint en compte que la veritable aco-
llida comporta una adaptació mútua, en la qual cada part s’interpel·la per anunciar i
fer canviar la pròpia visió. El llenguatge, en aquests casos, és també molt important.

Una catequista, a la reunió del Consell Pastoral Diocesà, va dir unes paraules plenes
de seny i de bon sentit pastoral: «Moltes de les persones que volen rebre els sagraments
no tenen prou formació religiosa. Però cal aprofitar aquests moments per evangelit-
zar, amb un ús acurat del llenguatge: planer, breu i cordial. Cal que, en sortir, se’n va -
gin amb ganes de tornar.»

La incultura religiosa i la gran diversitat de situacions religioses de les persones que
vénen a les nostres parròquies, i també a les altres obres i institucions de l’Església, de -
mana una acció d’acolliment que avui es troba davant de situacions noves, que fan
que l’acció pastoral actualment sigui molt complexa. Tanmateix, voldria dir que en
la pràctica pastoral les nostres comunitats cristianes estan donant una imatge d’una
Església que és Mare i Mestra, i que també és cada vegada més acollidora. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Comunicats de premsa

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

Agraïment del Cardenal Lluís Martínez Sistach al Palament de Ca-
talunya per la concessió de la Medalla d’Honor a Càritas Catalunya

El Cardenal Lluís Martínez Sistach, responsable de la pastoral social de Catalunya,
manifesta el seu agraïment al Parlament de Catalunya per la concessió de la seva Me-
dalla d’Honor, en la categoria d’Or, a Càritas Catalunya.

Aquesta distinció és un reconeixement del treball que estan realitzant Càritas Cata-
lunya i les Càrites diocesanes de Catalunya, juntament amb les 2.085 parròquies de
les 10 diòcesis catalanes, per ajudar les moltíssimes persones i famílies que pateixen
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les greus conseqüències de la crisi econòmica, en la recerca de treball, en l’obten-
ció d’aliments, en l’ajuda davant els desnonaments i en moltes més necessitats.

Barcelona, 18 de juliol de 2012

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

El Sr. Sergi Rodríguez, delegat de Mitjans de Comunicació de l’Ar-
quebisbat, ha estat nomenat nou director de l’Institut Cervantes
de Roma

El Sr. Sergi Rodríguez, delegat de Mitjans de Comunicació de l’Arquebisbat de Bar-
celona, ha estat nomenat nou director de l’Institut Cervantes de Roma. El cardenal
arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, felicita el seu col·laborador per
aquest important nomenament en l’àmbit de la cultura que exercirà des de la ciutat
de Roma.

El Sr. Sergi Rodríguez (Barcelona, 1970), juntament amb la responsabilitat de dele-
gat per als Mitjans de Comunicació de l’arxidiòcesi barcelonina, ha exercit altres res-
ponsabilitats tant en l’àmbit diocesà, com a secretari del Consell Pastoral Diocesà i
director del Secretariat diocesà de Pastoral Gitana, com en l’àmbit supradiocesà, com
a consultor de la pastoral del poble gitano de la Conferència Episcopal Espanyola,
del Consell de Conferències Episcopals de la Unió Europea i del Pontifici Consell
per als Migrants i Itinerants. Durant els darrers anys havia estat cap de comunicació
dels Salesians a Catalunya, Balears, Aragó i Andorra.

El Sr. Cardenal de Barcelona agraeix al Sr. Sergi Rodríguez tots aquests serveis a l’ar-
xidiòcesi i a l’Església catòlica, tot desitjant-li un molt bon treball en les seves noves
responsabilitats, per a les quals està especialment preparat. Sergi Rodríguez conti-
nuarà fent el seu servei de delegat dels Mitjans de Comunicació de l’Arxidiòcesi de
Barcelona fins que prengui possessió del seu nou càrrec el proper mes de setembre.

Barcelona, 18 de juliol de 2012

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

Aquest estiu segueix-nos per mòbil!
L’Arquebisbat de Barcelona posa el seu web a l’abast dels disposi-
tius mòbils

L’Arquebisbat de Barcelona, donant compliment a allò disposat en el seu Pla Pasto-
ral, sobre l’ús evangelitzador de les noves tecnologies, ha inaugurat l’accés optimit-
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zat per dispositius mòbils del seu web, coincidint amb l’època estival.

Des de qualsevol mòbil amb connexió a Internet serà possible accedir al web de l’Ar-
quebisbat a través de l’adreça www.arqbcn.org, que disposa d’un àgil menú d’accés
simplificat, per tal que sigui fàcil consultar les noticies, l’agenda, la carta dominical,
l’horari de misses...

La idea de poder consultar el web de l’Arquebisbat a través de mòbil parteix de la ne -
cessitat de fer present la seva actualitat i els seus continguts pastorals a un conjunt
cada cop més ampli de la ciutadania que accedeix a Internet en itinerància, a través
del seu telèfon mòbil.

Us recordem que la presència de l’Arquebisbat a les xarxes socials és la següent:

http://twitter.com/@sistachcardenal
http://twitter.com/@arquebisbatbcn
https://www.facebook.com/ArquebisbatdeBarcelona
https://plus.google.com/u/0/109696392434293943123
http://paraulesdelcardenal.blogspot.com.es
http://www.youtube.com/user/arquebisbatbarcelona

Barcelona, 30 de juliol de 2012
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Secretaria General

Ordes sagrats

L’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, el
diumenge 22 de juliol de 2012, a la Santa Església Catedral Basílica de Barcelona,
confereix el sagrat orde del

DIACONAT

JORDI LLORET MAGDALENA

RAFAEL-IGNACIO TEJADA GALEANO

Nomenaments parroquials

10.07.12.— P. Jonas Nshokano Zihalirwa, B, vicari de la parròquia de Sant Adrià, de
Sant Adrià de Besòs.

28.08.12.— Rvd. Sr. Robert Baró Cabrera, rector de la parròquia Mare de Déu de Lour -
des, de Barcelona, parròquia personal per als fidels de nacionalitat o parla fran cesa.

Nomenaments no parroquials

12.07.12.— Fundació canònica Centre Obert Joan Salvador Gavina. Membres del pa-
tronat de l’esmentada fundació, per tres anys: President, Sr. Xavier Campà i de Fer rer;
Vicepresident, Sr. Josep Tuñi i Picado; Secretari, Sr. Jordi Camós i Grau; Treso rer, Sr.
Josep Maria Loza i Xuriach; Vocals: Sr. Antoni Castella i Riera, Sr. Agustí Llop i Vila-
nova, Sr. Lluís Framis i Bach, Sr. Ignasi Vives i Bach, Sr. Jaume Cabaní i Massip, Sr.
Jordi Framis i Ferrer, Sra. Rocío Elvira i Quezada i Sr. Guillermo de Querol i Salimei.

12.07.12.— Fundació Marcel·lí Torrebadella i Mestre. Membres de la junta rectora
de l’esmnetada fundació, per cinc anys: Sr. Francesc Torrebadella i Esquerda, Sra.
Ma. Àngels Guerrero i Martínez, Sra. Montserrat Torrebadella i Mestres, Sra. Núria
Torrebadella i Mestres, Sra. Júlia Torrebadella i Tornero, Sr. Manuel Olivera Núñez,
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Sr. Eduard Ràfols i Viloca, Sr. Albert Monteys i Masdéu, Sr. Miquel Casadesús i Bu-
rés i Sr. Santiago Aguilar-Canosa i Puiggrós.

20.07.12.— Rvd. Sr. Xavier Moretó Navarro, viceconsiliari de l’associació Vida Crei-
xent de Barcelona.

In Pace Christi

Mn. Ricard Masclans Pugès

Morí de forma sobtada el dia 4 d’agost de 2012, a la parròquia de la Verge de Gràcia
i Sant Josep (Josepets), de la qual era rector els darrers anys. Feia poc temps que ha -
via demanat al Sr. Cardenal Arquebisbe ser rellevat d’aquest càrrec i ja havia fet les
gestions per retirar-se a viure a la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol, del Patro -
nat de la qual era membre.

Mn. Ricard Masclans nasqué a Barcelona el 21 de setembre de 1931. Estudià al nos-
tre Seminari i fou ordenat prevere el 29 de juny de 1955 a l’església d’Olesa de Mont-
serrat. Ha exercit el ministeri de prevere durant 57 anys en diversos càrrecs: vicari de
la parròquia de la Santíssima Trinitat, de Vilafranca del Penedès (1955), de Sant Car-
les Borromeu (1957) i Sant Ildefons (1960), a Barcelona. Regent, ecònom o rector de
Torrelles de Llobregat (1965), Molins de Rei (1973), Sant Esperit de Terrassa (1985).
Des del 1998 era rector de la Verge de Gràcia i Sant Josep, càrrec que compaginà amb
els d’administrador parroquial de Sant Jordi (2001) i Corpus Christi (2004). 

També fou Vicari Episcopal de la Zona Pastoral del Llobregat durant diversos trien-
nis, membre del Consell Presbiteral i arxiprest del Llobregat i de Gràcia. 

La missa exequial en sufragi de la seva ànima va celebrar-se el dia 6 d’agost, a les 10
ho res, a la parròquia de la Verge de Gràcia i Sant Josep (Josepets). Hi varen assistir
les germanes de Mn. Masclans i altres familiars. L’església era plena amb els nombro -
sos feligresos que varen donar el seu comiat cristià al que havia estat el seu rector fins
al darrer moment de la seva vida.

Presidí la celebració Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe auxiliar i Vicari general, ja que
el Sr. Cardenal Arquebisbe es trobava fora de la diòcesi. Varen concelebrar amb Mons.
Taltavull uns 50 preveres, entre els quals hi havia el Vicari Episcopal de la Zona, Mn.
Je sús Sanz, i l’arxiprest de Gràcia, Mn. Joan Torrent Tusell, altres preveres de l’arxi -
prestat, i companys i amics de Mn. Masclans.

Mons. Taltavull, en la seva homilia, va agrair el llarg servei pastoral de Mn. Masclans
i, donat que aquell dia se celebrava la festa de la Transfiguració del Senyor, va ex-
pressar l’esperança que el mossèn pugui gaudir de la visió de la glòria del Fill de Déu
fet home.
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Al final de la celebració un dels dos diaques adscrits a la parròquia, en nom del Con-
sell Pastoral Parroquial, va pronunciar unes paraules plenes d’emoció donant les grà-
cies a Mn. Masclans pel seu servei sempre discret i generós per al bé de la comunitat
cristiana.

Que reposi en la pau de Déu Mn. Ricard Masclans. Encomanen-lo al Senyor.

Mn. Lluís Vicente Lasala

Morí en la pau de Crist el diumenge dia 5 d’agost de 2012. Havia nascut a l’Hospita -
let de Llobregat el 23 de juliol de 1927. Estudià al Seminari Conciliar de Barcelona
i fou ordenat prevere l’any 1960.

Els ministeris que se li varen encomanar varen ser els següents: vicari de Santa Eulà -
lia de Vilapicina (1968), de Nostra Senyora de Betlem (1970), de Sant Oleguer (1980)
i de Sant Gregori Taumaturg (1981). Rector de Sant Cugat del Rec (1989) i rector de
la parròquia de la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa (1995). També fou adminis -
trador parroquial de Sant Llorenç (1998). 

La missa exequial en sufragi de la seva ànima fou celebrada al Tanatori de Bellvitge,
a l’Hospitalet de Llobregat, el dimarts dia 7 d’agost a les 13 hores. Hi varen assistir la
seva germana, que va tenir cura del mossèn en els darrers temps, amb la seva salut ja
molt debilitada, i altres familiars així com persones de les parròquies i institucions
on havia exercit el ministeri i col·laborat mossèn Lluís. 

Presidí la missa exequial Mons. Carles Soler Perdigó, bisbe emèrit de Girona, amic
de Mn. Lluís Vicente. En la seva homilia va comentar les lectures bíbliques i va fer
una referència al mossèn difunt, dient que al final de la celebració faria un record de
Mn. Lluís el seu amic Mn. Josep A. Arenas. Mons. Soler Perdigó, antic bisbe auxiliar
de Barcelona, va excusar l’absència del Sr.Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez
Sistach, i del Sr. Bisbe Auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, tots dos absents de la diò -
cesi aquell dia.

Amb Mons. Soler Perdigó, varen concelebrar onze preveres, entre ells Mn. Sergi Gor -
do, Secretari General i Canceller de l’Arquebisbat; Mn. Josep A. Arenas, canonge i
delegat per a la Vida Consagrada Monàstica, i altres preveres de L’Hospitalet de Llo-
bregat, i amics i companys de curs i de ministeri sacerdotal, entre els quals hi havia
Mn. Blai Blanquer, Mn. Pere Buixaderas, Mn. Josep Torrente, Mn. Lluís Portabella,
Mn. Xavier Pagés, que el succeí com a rector a la parròquia de la Miraculosa de Bar-
celona, i Mn. Enric Ribas, que fou el vicari parroquial de Mn. Lluís a l’esmentada
parròquia.

Al final de la missa exequial, pronuncià unes emocionades paraules Mn. Josep A.
Arenas, amic de Mn. Lluís Vicente, que remarcà les seves qualitats humanes i sacer-
dotals i el seu llarg servei ministerial a la nostra diòcesi.

Que reposi en la pau de Déu, Mn. Lluís Vicente. Encomanem-lo al Senyor.
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Mn. Francesc Campreciós Farrés

S’adormí en la pau de Crist el 18 d’agost de 2012 a la Residència Sacerdotal de Sant
Jo sep Oriol. Mn. Francesc Campreciós nasqué a l’Hospitalet de Llobregat el 23 de
novembre de 1918. Estudià al Seminari Conciliar de Barcelona i fou ordenat preve-
re el 18 de març de 1945 a l’església de Sant Feliu, a Sabadell. Fou vicari de La Gar -
riga (1945), de la Puríssima de Sabadell (1946) i de la Mare de Déu dels Dolors, a
Barcelona (1949). També fou ecònom d’Espoia (1952). L’any 1955 fou nomenat ca-
pellà-vicari de la catedral, la gran dedicació de la seva vida. L’any 1986 fou nome-
nat canonge.

La capella ardent amb les seves despulles mortals es va instalar el diumenge 19 d’a -
gost i el dilluns dia 29 a la sala capitular de la catedral. Aquest dia es va celebrar la
missa exequial a les 10 hores. Va presidir-la el Dr. Joan Guiteras, degà del Capítol i
varen concelebrar Mn. Jesús Sanz, Vicari Episcopal, en representació del Sr. Carde-
nal Arquebisbe, absent de la diòcesi aquells dies, i 20 preveres més, entre els quals
hi havia els membres del Capítol. Actuà com a diaca Mn. Josep Urdeix. Hi assistiren
els familiars de Mn. Campreciós i un gran nombre de fidels.

A l’homilia el Dr. Guiteras recordà que durant 56 anys, mossèn Campreciós va servir
els fidels a la catedral —on tothom el coneixia com el «Pare Vicari»— amb una gran
estimació del seu ministeri sacerdotal, en la celebració de l’eucaristia, en el minis-
teri del sagrament de la reconciliació, amb una entranyable devoció a la Mare de Déu
—a la qual saludava cada dia, en sortir del despatx de la «Vicaria», a l’altar de la Ma-
re de Déu de la Llum, situat en el claustre de la Seu—; dedicat a la pregària litúrgi-
ca i privada, al foment de les vocacions sacerdotals i a la caritat envers els pobres i
necessitats, sempre amb el seu estil ple de senyoriu i d’amabilitat, sobretot amb les re -
ligioses Auxiliars Parroquials de Crist Sacerdot, que tenen cura de la sagristia de la
catedral, i amb els infants de l’escolania.

El Dr. Guiteras acabà l’homilia demanant als fidels que, un cop a casa, llegissin i me-
ditessin unes reflexions espirituals de Mn. Campreciós, escrites quan la malaltia que
patia s’agreujà. Aquestes paraules es varen reproduir en el recordatori de la celebra-
ció exequial, en la portada del qual s’hi va posar la faç del Crist de les ànimes, del Cos
de Portants de la catedral de Barcelona. En reproduïm uns fragments. «Francesc, atu-
ra’t. Et trobes ja al final del camí. Abraça la teva creu. No és possible anar-te’n més
enllà. No existeix cap altre turó més alt que el Calvari. En aquest moment, contem-
plo el que ha estat la meva vida al vostre servei, Senyor. He procurat donar-vos-ho
tot, fins a la culminació de la meva fe. Ara em sento feliç, en ratificar la donació, que
Vós em vau acceptar, i us en faig novament ofrena al peu d’aquest arbre de vida eter-
na. Gràcies!»

«El Pare em diu que, en el meu crepuscle, és Crist Ressuscitat mateix el qui ha assu-
mit la meva defensa per salvar-me. Sempre he esperat aquesta hora amb confiança.
Oh creu gloriosa del Senyor, sempre m’heu enfortit quan us he necessitat i, en la vic-
tòria, espero que m’obriu les portes del cel. Vós, Maria, Mare Amable, que tant heu
influït en tots els meus passos en aquesta vida, Vós que heu guanyat el cor de Déu i

BAB 152 (2012) - juliol-agost [31]  439



que heu tingut el meu tothora, consagrat pel sant orde, preneu-lo, Mare dels sacer-
dots, en aquests moments i presenteu-lo a l’Altíssim. Gràcies. Amén. He complert la
meva part, que Crist us ensenyi a complir la vostra». El dilluns 27 d’agost es va cele -
brar una missa en sufragi de la seva ànima a la Residència Sacerdotal. Al cel sia!

Capítols de religioses

El dia 12 de juliol de 2012 va tenir lloc al Monestir de Monestir de la Divina Provi-
dència de les Monges Clarisses de la Divina Providència de Mataró, el Capítol trien-
nal d’eleccions presidit pel Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada, Mn. Fran-
cesc Prieto Rodríguez. Va resultar elegida, per a un primer trienni, la Rvda. M. Maria
Queralt Ballarà Canal.

Religioses difuntes

La Gna. Inés Botinas Piñol, de l’orde de Clarisses, monestir de Santa Maria de Pedral -
bes, va morir el dia 21 de juliol de 2012, als 88 anys d’edat i 65 de vida religiosa.
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Conferència Episcopal Tarraconense

Comunicat de la reunió núm. 203

Els dies 25, 26 i 27 de juliol de 2012 ha tingut lloc la reunió núm. 203 de la Confe-
rència Episcopal Tarraconense (CET), a Salardú (Vall d’Aran), del bisbat d’Urgell.
La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarrago-
na, i hi han assistit tots els seus membres.

1. Després de la pregària inicial, els bisbes han reflexionat sobre la greu crisi econò-
mica que pateix la nostra societat. Han analitzat les seves causes i les seves repercus-
sions en les persones i les famílies, i han estudiat les accions que, fins ara, l’Església
ha portat a terme per afrontar-la. Fruit d’aquesta reflexió, els bisbes fan pública una
nota conjunta, que es pot llegir al final d’aquest Comunicat.

2. Els bisbes han posat en comú les diverses iniciatives diocesanes preparades per
a celebrar l’Any de la Fe, convocat per Benet XVI, que començarà el proper dia 11
d’octubre i finalitzarà el 24 de novembre del 2013. En aquest sentit, la Conferència
Episcopal Tarraconense ha promogut una nova edició dels Documents del Concili Va -
ticà II, en un sol volum sense les notes, que acaba de sortir editada per les Publicacions
de l’Abadia de Montserrat.

Durant aquest Any de la Fe, a més de les accions que es portaran a terme a cada diò -
cesi, el proper 20 d’octubre se celebrarà una Trobada de Voluntaris de Càritas Catalu -
nya a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, amb la presència del Cardenal
Óscar A. Rodríguez Maradiaga, president de Cáritas Internacional.

Així mateix, els bisbes han decidit convocar durant aquest Any de la Fe una trobada
dels preveres i diaques de les deu diòcesis amb seu a Catalunya.

3. Els bisbes han fet un repàs de diversos àmbits del treball pastoral a la CET: la pas-
toral de joventut i la situació de l’escoltisme a casa nostra; la transmissió de la fe a la
família i el seu compromís evangelitzador; l’ensenyament de la religió a l’escola; la ca -
tequesi i la utilització que cal fer a totes les parròquies de les nostres diòcesis del cate -
cisme «Jesús és el Senyor»; l’atenció pastoral a les presons.

Els bisbes també han acordat demanar a la Congregació per al Culte Diví i la Discipli-
na dels Sagraments l’aprovació, per a totes les diòcesis amb seu a Catalunya, de la ce -
lebració com a memòria lliure dels beats Joan XXIII i Joan Pau II. També han co-
negut l’aprovació dels textos en català de la Missa per a la Nova Evangelització.

4. Els bisbes s’han felicitat per la presentació del projecte Catalonia Sacra, el passat
19 de juliol a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, i animen els membres
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del Secretariat Interdiocesà de Conservació i Promoció de l’Art Sagrat (SICPAS) a
continuar enfortint i perfeccionant aquest projecte, que mostrarà la riquesa del patri-
moni cultural forjat per la fe catòlica al llarg dels segles.

5. En el transcurs de la reunió, el Síndic de la Vall d’Aran, Magnf. Sr. Carlos Barre -
ra, acompanyat de l’Il·lm. Sr. César Ruiz-Canela, alcalde de Naut-Aran, s’han despla -
çat a Salardú per saludar els membres de la CET, amb qui han comentat el moment
econòmic que es viu a la Vall d’Aran i diversos aspectes relacionats amb el ric patri -
moni religiós de la Vall i l’excel·lent col·laboració amb el Bisbat d’Urgell per a la res-
tauració i conservació de les esglésies de la Vall.

6. Els bisbes han comentat el document publicat per Mons. Agustí Cortés, bisbe de
Sant Feliu, sobre el projecte d’implantació al Baix Llobregat de l’anomenat Eurove -
gas i han manifestat el seu suport a la declaració de Mons. Cortés.

Així mateix, han expressat al bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo, la seva solida-
ritat en ocasió dels gravíssims incendis soferts a l’Alt Empordà, alhora que s’afegei-
xen a la crida que des de les institucions es fa, demanant precaució i prevenció davant
l’alt risc d’incendis als nostres boscos, i a la promoció i respecte del medi ambient.

7. Els bisbes han renovat per tres anys com a Presidenta de Càritas Catalunya la Dra.
Carme Borbonès, de l’arxidiòcesi de Tarragona, i també han renovat pel mateix pe-
ríode de temps Mn. Jordi Font, del bisbat de Girona, com a Consiliari nacional dels
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi.

8. Finalment, els bisbes expressen la seva gran preocupació per la situació de Síria i
per les comunitats cristianes d’aquell país i de la resta de territoris del Pròxim Orient,
i s’uneixen al comunicat que ha fet públic la Presidència del Consell de Conferèn-
cies Episcopals d’Europa, en el qual es demanen pregàries per Síria i ajut als cristians
i a tots els afectats per la violència extrema que s’està vivint, alhora que urgeixen una
solució justa, lleial i constructiva que condueixi a la pau.

Tarragona, 30 de juliol de 2012

Nota de la Conferència Episcopal Tarraconense
sobre la crisi econòmica

A la carta pastoral Al servei del nostre poble, que els bisbes de Catalunya publicàrem al
gener de l’any 2011, advertíem que la crisi econòmica tan greu que patíem ja en aquell
moment era un dels reptes més importants que la nostra societat havia d’afrontar.

Lamentablement, un any i mig més tard de la publicació d’aquell escrit, aquesta cri si
global, lluny de minvar, ha anat prenent unes dimensions extraordinàries que afecten
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la majoria dels sectors econòmics. Són moltes persones i famílies, treballadors, pe-
tits i mitjans empresaris, autònoms i funcionaris els qui pateixen unes greus afectacions
que les mesures econòmiques recents han fet més dramàtiques.

Així mateix, la crisi ha provocat que alguns àmbits tan fonamentals com l’atenció sa-
nitària, l’educació o els serveis socials s’hagin vist afectats per uns ajustaments que,
en força casos, perjudiquen moltes de les persones que en són usuàries.

Catalunya, a més, té una situació econòmica i un sistema de finançament que fan molt
difícil la reactivació del país, malgrat els grans sacrificis que la població es veu obli-
gada a fer, especialment les persones que han quedat sense treball, els joves i aquells
que disposen de rendes mínimes. Moltes són les veus que clamen contra aquesta si-
tuació i, darrerament, s’han fet sentir en nombroses manifestacions, on s’ha fet palès
el desencís envers l’acció política i financera, el rebuig davant la dubtosa moralitat
d’algunes persones i institucions, i un angoixant pessimisme sobre el possible redre-
çament de la situació.

Durant els darrers mesos, l’acció social de l’Església a casa nostra, realitzada per Cà-
ritas, Parròquies, institucions dependents de les Congregacions Religioses i dels di-
versos Moviments i Associacions catòliques, no solament s’ha mantingut, sinó que
s’ha incrementat, tant pel que fa a l’atenció material i espiritual als qui es troben en
situació de pobresa, com en la resolució de problemes més urgents, com ara l’atenció
als afectats pels desnonaments o l’atur juvenil.

Com a Bisbes de les Diòcesis amb seu a Catalunya, volem agrair el treball que fan to -
tes aquestes institucions d’Església en col·laboració amb altres institucions i amb les
Ad ministracions i, especialment, la tasca dels nombrosíssims voluntaris, així com tam-
bé l’esforç de tantes persones i famílies que amb la seva contribució econòmica fan
que es pugui dur a terme.

Així mateix, l’acció social de l’Església Catòlica no queda relegada a l’interior de les
fronteres de les nostres Diòcesis ja que, malgrat la crisi econòmica que patim, conti-
nuem atenent i finançant solidàriament un gran nombre de projectes al Tercer Món
—que ha de suportar una crisi endèmica més intensa—, al capdavant dels quals s’hi
troben molts missioners preveres, religioses i religiosos, laiques i laics catòlics.

Benet XVI ha dit recentment: «No és deure de l’Església definir les vies per afron-
tar la crisi actual. No obstant això, els cristians tenen el deure de denunciar els mals,
de testimoniar i mantenir vius els valors en què es fonamenta la dignitat de la perso -
na i de promoure aquelles formes de solidaritat que afavoreixen el bé comú, perquè
la humanitat esdevingui la família de Déu» (Discurs a la Fundació Centesimus Annus,
17.10.2011). Per això, cal amarar de compromís ètic el món de l’economia i les finan-
ces, perquè la dignitat de la persona humana sigui defensada i promoguda sempre, i
perquè s’eviti tota especulació que acaba provocant un veritable desastre social. Tam-
bé cal combatre decididament els brots de corrupció en l’àmbit de les institucions i
administracions. I en concret, cal que sigui una prioritat de tota la nostra societat la
preocupació pel gran nombre d’aturats, per tantes famílies que viuen l’angoixa d’u-
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na possible pèrdua del treball, l’interès pels joves que s’han de poder incorporar per
primer cop al món laboral, així com també el compromís pel manteniment dels llocs
de treball, vetllant sempre perquè tinguin condicions dignes.

Cal analitzar els errors comesos aquests darrers anys, per no tornar a caure-hi més,
i reconèixer que potser tots hem intentat viure per damunt de les pròpies possibili-
tats. S’hauria de poder demanar responsabilitats, especialment, a aquells que han pro-
vocat desordres financers i especulació. La societat, si vol ser justa, ha de posar les
mesures necessàries per tal que els capitals prenguin també responsabilitats en ordre
al bé comú i al just repartiment dels beneficis.

A la carta Al servei del nostre poble, dèiem: «És hora, també, de mirar endavant i de
treballar més esforçadament pensant en les generacions futures. Els bisbes fem una
crida a tots els agents socials —autoritats, empresaris, dirigents, treballadors— a no
decaure en l’esforç, malgrat la duresa de les circumstàncies, i a treballar amb esperan -
ça, fent-ho d’acord amb els grans valors humans i cristians» (4,f).

Com a pastors de l’Església Catòlica, no podem deixar de dir a tothom que, en el fons
d’aquesta actual crisi econòmica i financera, hi ha una crisi de valors i de fe. Quan l’ho -
me abandona Déu, es perd a si mateix. Quan les persones volen construir una socie -
tat sense Déu, acaben deshumanitzant-se, perquè obliden la gran pregunta de Déu a
Caín, que travessa la història humana: «Què n’has fet del teu germà?» (Gn 4,9).

En aquests moments d’incertesa i de dificultats, estem convençuts de la capacitat del
nostre poble per afrontar i superar els reptes que la crisi econòmica planteja. Així com
en altres moments històrics difícils, el nostre país ha sabut redreçar-se amb nova for-
talesa, també ara podrem anar endavant si mantenim la confiança en nosaltres matei-
xos, si enfortim la nostra tradicional laboriositat i esperit de sacrifici, si els dirigents
saben conduir-nos posant com a prioritari el bé comú, i si tots ens ajudem i cerquem
la veritable solidaritat entre els pobles d’Europa i del món, il·luminats per l’Evange -
li que sempre ens crida a la conversió.

Volem col·laborar a mantenir l’esperança, i la demanem a Déu. Junts i amb l’esforç
de tots, amb la voluntat d’acord i de col·laboració dels Partits polítics, dels Sindicats
i de les Patronals, podrem superar aquesta crisi tan dura. Ens cal retornar als valors
autèntics, als que no es marceixen, i a un estil de vida personal i familiar, institucio-
nal i eclesial, auster, generós i responsable, sense deixar la solidaritat envers els qui
tenen menys o han de suportar més càrregues. Solament una fe que es tradueix en ca-
ritat envers el proïsme esdevé creïble i convincent.

Certament, creiem que Càritas —que és la institució eclesial de la caritat— encerta
decisivament quan proposa: Viu senzillament, perquè d’altres, senzillament, puguin
viure. Per això humilment fem una crida perquè tots ens orientem vers una manera
de viure i d’actuar més modesta i senzilla, que no estigui per sobre de les nostres pos-
sibilitats. Així mateix, reclamem que tots fem un esforç d’ajudar i de compartir so-
lidàriament amb els més febles de la societat, com ja estan duent a terme, exemplar -
ment, molts cristians i moltes altres persones de bona voluntat. I finalment invitem a
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valorar i aplicar els principis fonamentals de la Doctrina Social de l’Església, ja que
proposen orientacions vàlides per a la construcció d’una societat justa, lliure i soli-
dària, especialment si els oferim en diàleg amb tots aquells que es preocupen serio-
sament per la persona humana i el seu món.

Salardú, 27 de juliol de 2012
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Organismes Diocesans

Activitats d’estiu de la Delegació de Joventut

L’estiu sempre és època de descans pels joves, però també de viure experiències que
durant l’any són difícils de viure. Per aquest motiu des de la Delegació hem organit -
zat aquest estiu diverses activitats amb la intenció d’ajudar-los a viure diverses expe-
riències de fe i servei.

La primera va ser afegir-se al pelegrinatge que l’Hospitalitat de Lourdes fa a finals
de juny. Acompanyar els adolescents que acompanyen malalts ha estat molt bonic, ja
que veus com els joves viuen la joia i felicitat de donar-se als altres, i els malalts són
feliços de ser escoltats i acompanyats per gent jove. I viure aquesta experiència en
un lloc com Lourdes, on la fe traspua per tot arreu, fa que els adolescents no hagin
tornat iguals a casa seva.

Una experiència similar ha estat la Setmana solidària. Uns 40 joves de diverses pro-
cedències van comprometre’s durant la setmana del 9 al 13 de juliol a fer un volun-
tariat en una de les set institucions d’Església que es proposaven (Cottolengo, Llar de
Pau, Lloc de la Dona, Menjadors de Mare Teresa, Menjadors d’Emmaús, Sant Josep
de la Muntanya, Hospital de Sant Joan de Déu). Tal com vam poder escoltar el dia de
la valoració, l’experiència ha estat molt impactant per a tots ells. Per una banda des -
tacaven haver tocat realitats dures que sovint només veiem pels mitjans de comunica -
ció (infants malalts, discapacitats, dones sense sostre), però també deien com havien
vist que darrera aquells drames hi ha persones, que sovint tenen molt a ensenyar-nos.
I també destacaven haver conegut altres joves creients i un rostre d’Església que so-
vint tampoc apareix als mitjans. Molts d’ells van acabar afirmant que havia estat una
autèntica experiència de fe. No són pocs els que han seguit fent el voluntariat després,
i els que demanen més setmanes solidàries.

Un altre format d’activitat proposada ha estat la dels pelegrinatges. L’estiu és època
de vacances, però hi ha vacances que alhora poden ser ocasions per apropar-se a Déu
i tornar a casa amb una fe més madura i plena. El viatge a Assís, que vam realitzar la
setmana del 24 al 29 de juliol, un petit però molt eixerit grup de joves n’és un bon
exemple. Un viatge que els ha servit per conèixer sant Francesc, pregar, fer turisme
i alhora passar-s’ho molt bé. Un format, aquest de pelegrinar a llocs on han viscut
grans sants, que possiblement repetirem.

L’altre gran pelegrinatge és el de Terra Santa, que des de fa uns quants anys ofereix
el SIJ. Enguany han estat uns 40 joves de tot Catalunya que han viscut del 31 al 7
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d’agost aquest pelegrinatge de pelegrinatges, guiats com sempre per fra Luis, un jo-
ve franciscà. Un viatge certament no barat, però que no es pot deixar d’oferir, com un
viatge que tot jove cristià una vegada a la vida hauria de fer.

I finalment la ja també tradicional setmana de Taizè, del 18 al 26 d’agost on uns 50
joves de Barcelona, junt amb altres 130 joves catalans, hem viscut l’experiència de
pregària, convivència, servei i reconciliació que es viu sempre al petit poble de Taizè,
amb la comunitat de germans i els milers de joves que cada estiu s’hi ajunten. Una
setmana ideal perquè els adolescents tinguin una experiència de fe, i perquè els més
grans es plantegin la seva vida.

Aquest ha estat l’estiu de la Delegació. Gràcies a tots els que l’heu fet possible. Ara ja,
amb les piles carregades, només ens queda preparar-nos per engegar aquest nou curs
que ara comença, amb la mirada posada el proper estiu, on ens espera la JMJ Rio
2013.
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Crònica

L’Any de la Fe per a impulsar la Catequesi
XI Jornades Interdiocesanes de Catequesi

Per onzena ocasió s’han celebrat les Jornades Interdiocesanes de Catequesi que con-
voca el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya (SIC). Aquesta vegada
han aplegat cent deu responsables de Catequesi, en els seus diversos nivells —cape -
llans, responsables en l’àmbit diocesà, arxiprestal o parroquial—, procedents de les
diòcesis de Catalunya i les Illes Balears, que s’han reunit a l’edifici del Seminari de
Vic del 2 al 4 de juliol de 2012.

La temàtica d’aquesta ocasió versava sobre «L’Any de la Fe per a impulsar la Cate-
quesi». Amb motiu de la convocatòria del papa Benet XVI, de l’any de la fe, que s’i-
niciarà el proper 11 d’octubre, cinquantè aniversari de la inauguració del Concili Va-
ticà II, i es clourà el 24 de novembre de 2013, festa de Crist Rei, volíem acostar-nos
a alguns dels accents que assenyala el papa en la carta Porta fidei de convocatòria
d’aquest any de la fe, intentant esbrinar què indica per a l’impuls de l’acció catequís-
tica que es duu a terme en les nostres diòcesis.

Després de la presentació de les Jornades, a càrrec del bisbe de Tortosa i bisbe pre-
sident del SIC, Mons. Xavier Salinas, el primer dia de les Jornades va girar tot al vol-
tant de l’evocació del Concili Vaticà II. En una primera intervenció, Mn. Ramon Prat,
vicari general de Lleida i director de l’Institut Superior de Ciències Religioses de
Lleida (IREL), va centrar l’atenció en el context cultural a l’entorn del Concili Vati-
cà II, amb un esguard especial a la consciència de la necessitat d’un aggiornamento
eclesial i els nous escenaris emergents respecte de la missió de l’Església en el
món. L’aportació del ponent no s’aturà en una visió del passat sinó que va cloure po-
sant l’accent en algunes claus de futur i les actituds espirituals que ens cal viure: la
consciència lúcida de la situació real, sortir de la rutina i explorar el desert, la contem -
plació de la presència de Déu en els esdeveniments, el treball ad intra i al mateix
temps ad extra i, finalment, el retorn a l’evangeli.

A la tarda, ens va acompanyar Mn. Salvador Pié, professor de la Facultat de Teolo-
gia de Catalunya, desenvolupant la seva intervenció en dos moments diferenciats. El
primer va estar centrat en el tema de la recepció del Vaticà II: entre la reforma i la
restauració, tal com ell mateix va titular la seva intervenció, tot fent un repàs histò-
ric dels diversos moments i accents en la interpretació i recepció del Concili, per aca-
bar assenyalant els criteris marcats pel Sínode de 1985. La segona part de la seva
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intervenció es va centrar en la lectura «essencial» dels textos de les quatre Constitu -
cions conciliars, tot fent veure els seus elements essencials. El treball del dia va clou-
re amb l’Eucaristia, al mateix edifici del Seminari, presidida per Mons. Xavier Sali-
nas.

El dimarts al matí es va afrontar un altre aspecte ben relacionat amb l’Any de la Fe:
la nova evangelització. Per a afrontar aquest aspecte tan essencial en el moment pre-
sent ens va acompanyar el Sr. Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Joan
Maragall i degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna. La seva exposició es va
iniciar fent el recorregut dels per què hem arribat a parlar de «nova evangelització»,
per arribara una primera presentació de les línies força de l’Instrumentum laboris, tot
just publicat, del proper Sínode dels Bisbes. En un segon moment de la seva inter-
venció va posar en diàleg els trets essencial de les societats europees i industrialitza-
des amb les dificultats de l’Església en la seva dinàmica evangelitzadora. Finalment,
va acabar assenyalant algunes pistes que, segons la seva perspectiva, han de marcar
la nova evangelització.

A la tarda ens va acompanyar Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe d’Urgell, que de
manera molt viva i atraient ens va anar presentant el contingut de la carta apostòlica
Porta fidei i la Nota amb indicacions pastorals per a l’any de la Fe de la Congrega-
ció per a la Doctrina de la fe, tot intentant posar negre sobre blanc a la pregunta de
fons que acompanyava tota la reflexió desenvolupada en les Jornades: «L’Any de la
Fe, què demana a la catequesi?»

Acabat el treball, ens vam traslladar a la catedral on vam celebrar l’Eucaristia, presi-
dida per Mons. Joan-Enric Vives.

El darrer dia es va iniciar amb la celebració de l’Eucaristia presidida per Mons. Ro-
mà Casanovas, bisbe de Vic, la diòcesi que ens acollia, acompanyat per Mons. Joan-
Enric Vives i Mons. Xavier Salinas.

Tot seguit, ens va acompanyar amb la seva aportació sobre la «Pedagogia del pri-
mer anunci per a una nova evangelització», Mn. Xavier Morlans, professor de la
Fa cultat de Teologia de Catalunya. Va començar la seva intervenció amb una presen-
tació sintètica i alhora profunda de la taula amb l’«evolució del desig de llibertat
del jo» des del segle XVII fins a avui, assenyalant les negacions i les afirmacions que
comporta i el valor o oportunitat que els diversos moments comporten. Aquesta anà-
lisi el va portar a parlar de l’especificitat del primer anunci en el procés evangelit-
zador, moment diferenciat del catequètic, i els processos que poden ajudar a dur-lo a
terme.

Finalment, abans de cloure les Jornades, es va fer un treball per diòcesis dels assistents
tot preguntant-nos quines propostes per a la catequesi havíem pogut extreure després
de les diverses aportacions que se’ns havien ofert al llarg d’aquests tres dies. Aques-
tes aportacions seran recollides i motivaran el treball que, en primer lloc les diverses
delegacions —en el marc del treball diocesà que es durà arran de l’Any de la Fe—
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podran dur a terme, i, en segon lloc, el mateix SIC. Uns dies rics en continguts, apor-
tacions, compartició, celebració en la perspectiva de l’Any de la fe.

Mn. Enric Termes Ferré
Delegat diocesà de Catequesi
Arquebisbat de Barcelona

Formar-se per dur a terme la tasca catequètica
Setmana Catequètica 2012

Del 9 al 12 de juliol s’ha desenvolupat a l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelo na,
la Setmana Catequètica 2012, iniciativa adreçada a la formació dels catequistes orga -
nitzada per les Delegacions de Catequesi de l’arquebisbat de Barcelona i les diòcesis
de Terrassa i Sant Feliu de Llobregat.

En aquesta ocasió ha aplegat un centenar de catequistes en els diversos cursets que
es va desenvolupar al llarg dels quatre dies, ja fos al matí o a la tarda. La trobada de
formació va començar amb un moment de benvinguda i presentació de la Setmana
Catequètica, precedida per una pregària en què es va llegir la trobada de Jesús amb
la dona samaritana (Jn 4,3-42), un exemple de pedagogia educativa i evangelitza-
dora en què tots, especialment els catequistes, ens podem i ens hem d’emmirallar. La
pregària concloïa amb un text proclamat en veu alta per tots els assistents: 

Senyor, et donem gràcies per haver-nos cridat a ser catequistes. Vivim amb joia la
tasca d’acom panyar els altres en el camí de la fe. Senyor, ajuda’ns a tots a créixer
en la fe!

També ho fem amb preocupació i, a vegades, amb desencís. Ajuda’ns, Senyor, a ser
constants i, alhora, a no caure en la rutina. Que la teva paraula alimenti la nostra
esperança!

T’estimem, Senyor, fes créixer el nostre amor. Estimem els companys catequistes, i
els catequitzants. Ajuda’ns a tots a ser testimonis del teu amor!

Necessitem trobar-te en el camí, Senyor, al nostra costat, I tenir aquesta fe en tu que
ens salva i ens omple de coratge. Gràcies, Senyor, per ser el nostre Salvador i el nos-
tre Mestre.

Et donem gràcies, Senyor, pels qui ens ofereixen elements de formació. Feu que sa-
piguem aprofitar-los i gaudir-ne. Ajudeu-nos a conservar la humilitat i la alegria.

Ajuda’ns, Senyor, com vas fer amb els deixebles d’Emmaús, a no refiar-nos només
del poc o molt que sabem, sinó a sentir-te sempre present, fent camí amb nosaltres.
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Després d’aquest moment conjunt començava el treball de cada un dels set cursets
programats. Tres al matí: Els quatre evangelis en la catequesi. Claus de lectura; Re-
cursos catequètics per al nen d’avui, en el marc de l’any litúrgic; L’experiència del Res -
suscitat en la catequesi; i quatre durant la tarda: Afavorir l’atenció i la motivació dels
infants de 8 a 12 anys; El Primer Anunci, teoria i pràctica; Iniciar-se a ser catequis-
ta; Viure la fe i comunicar-la.

Teoria i elements per posar en pràctica eren presents en cada una de les ofertes, que
van ser valorades positivament pels assistents, ben conscients que cal formar-se per
a dur a terme l’acció catequètica.

Mn. Enric Termes Ferré
Delegat diocesà de Catequesi
Arquebisbat de Barcelona

Presentació de la restauració del retaule major
de Sant Andreu de Llavaneres

El dia 11 de juliol de 2012, a les set del vespre, es va fer a l’església parroquial de Sant
Andreu de Llavaneres la presentació de la restauració del retaule major d’aquesta es-
glésia amb una conferència titulada «Les històries del retaule», a càrrec del Dr. Joan
Bosch Vallbona, professor d’Història de l’art a la Universitat de Girona. I el diumen-
ge 15 de juliol, festa de la Minerva a la parròquia, va tenir lloc la inauguració oficial
del retaule restaurat, amb una missa presidida pel cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Mar-
tínez Sustach, que concelebrà amb el Vicari Episcopal de la zona, el rector de la par -
ròquia i altres preveres de l’arxiprestat. 

Els treballs de restauració han estat realitzats pel Centre de Restauració de Béns Mo-
bles de Catalunya i patrocinats per la Fundació Caixa Laietana.

El retaule major és procedent de l’antic temple parroquial i l’any passat s’escaigue-
ren els quatre-cents anys de la seva finalització. És una sòbria, solemne i elegant es-
tructura de finals del segle XVI, dins de la tipologia de retaules «vignolescos», segons
l’historiador de l’art doctor Bosch Vallbona. Consta de cinc carrers i de quatre pisos:
un pedestal, la predel·la, dues andanes principals i un àtic o coronament.

El pedestal no és l’original. Un cop acabada la guerra civil, es va restaurar el basament
del retaule malmès en aquells anys i l’artista Lluís Masriera va ser l’encarregat de pin -
tar els quatre evangelistes, obra beneïda l’any 1944.

La predel·la està decorada per bustos dels apòstols Sant Pere i Sant Pau i dues tau-
les centrades en el simbolisme eucarístic que recorden la passió de Crist: L’oració a
l’hort de Getsemaní i La pujada al Calvari. El cos primer està dedicat al patró del mu-

BAB 152 (2012) - juliol-agost [43]  451



nicipi, l’apòstol Sant Andreu, amb una magnífica imatge que presideix des del cen-
tre de l’andana. A cada banda, dues grans taules pintades ens recorden la seva fla -
gel·lació i la crucifixió. A les fornícules dels extrems hi ha les escultures de l’arcàn-
gel Sant Miquel i Sant Roc.

El segon cos el presideix una figura de la Mare de Déu en el nínxol central, flanque -
jada per dues taules que representen la Presentació i la Visitació. En els extrems tro -
bem les imatges de Santa Eulàlia i Santa Anna.

La cimera està presidida per una imatge de mig cos del Pare Etern. Al centre hi ha
la imatge del Crucificat col·locat davant d’una taula decorada amb una vista de Jeru-
salem; als extrems, els dos lladres. També s’hi poden apreciar les representacions, en
baix relleu, de Sant Jeroni i Santa Magdalena.

L’obra d’escultura i arquitectura del retaule va començar el febrer de 1583 i correspon
a un dels millors escultors catalans del moment, Gaspar Huguet. Hi va treballar fins
a la seva inesperada mort, el 1585, i el va substituir el menys destre Joan Aragall, que
la va acabar el 1594. Les tasques de pintura, daurat i policromia es van encarregar
al pintor Llombart Joan Baptista Toscano, que acabà de lliurar-les el 1611. Les taules
pintades per Toscano poden ser considerades com un dels treballs més intensos i ge -
nuïns del manierisme tardà que conservem al Principat.

El Cardenal presidí una eucaristia especialment
adreçada als missioners i missioneres

El dissabte dia 14 de juliol, el cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, pre-
sidí a la capella del Palau Episcopal una celebració del ‘eucaristia especialment adre-
çada als missioners i missioneres de les tres diòcesis que formen la província ecle-
siàstica de Barcelona. Va tenir cura de l’organització d’aquesta celebració, com en
an teriors ocasions, la Delegació de Missions de la nostra Arxidiòcesi.

Fou la vuitena vegada que se celebra aquesta missa. L’objectiu d’aquesta celebració
és reunir en torn de l’altar els missioners i missioneres que estan de pas per les tres
diòcesis, els qui ja han retornat del seu servei i els qui es preparen per anar-hi. Tam-
bé és una ocasió de pregar primer i després fer un intercanvi fraternal amb els joves
que es preparen per fer diverses formes de cooperació voluntària en les Esglésies del
Tercer Món durant els mesos d’estiu. A la celebració hi varen assistir prop d’un cen-
tenar de persones.

En unes paraules inicials de Mn. Manuel Roig, delegat de Missions de la nostra ar-
xidiòcesi, i també en l’homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe es va fer una especial re-
ferència al treball realitzat pels nostres missioners i missioneres i també a la col·la-
boració dels voluntaris. Va donar gràcies a Déu i va tenir paraules d’agraïment pels
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missioners i missioneres que entreguen la seva vida en favor dels altres,sovint dels
més pobres. També va agrair als familiars dels missioners i missioneres la seva gene -
rositat que es manifesta acceptant la separació dels seus éssers estimats en favor dels
més necessitats i el mateix va dir de la generositat dels voluntaris que col·laboren du-
rant un temps en aquest països.

El Sr. Cardenal va remarcar la dimensió evangelitzadora de les lectures que s’havien
proclamat i invità els presents a donar testimoni de Crist sense por, com demana tam-
bé el Pla Pastoral de la nostra arxidiócesi, especialment en l’objectiu que diu així:
«Anunciar Jesucrist als qui no el coneixen.»

En el moment de l’ofertori, els missioners i missioneres varen portar a les mans del
Sr. Cardenal un present dels diversos països on han realitzat o estan encara realitzant
el seu ministeri. A la vegada, es va aprofitar aquest moment perquè els missioners i
missioneres fessin un petit resum del país d’on venien i de les seves experiències. Tam -
bé es va tenir un record especial dels sacerdots i dels joves que han anat aquest es-
tiu al Camerun, a la diòcesi en la que va treballar durant tants anys el missioner dioce -
sà Mn. Jordi Mas.

Després de la celebració de l’eucaristia, el Sr. Cardenal Arquebisbe va mantenir una
llarga conversa amb els assistents.

Missa adreçada als turistes a la basílica 
de la Sagrada Família

El diumenge 15 de juliol, a les 17 hores, el Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, presidí la celebració de l’eucaristia especialment adreçada als turistes
a la basílica de la Sagrada Família. Hi varen participar més de 3.500 persones. Per assis -
tir-hi calia recollir una invitació gratuïta que es va distribuir del 9 al 13 de juliol al
Seminari Conciliar (c/ Diputació, 231), de les 10 a les 14 hores i de les 16 a les 20 ho -
res. Aquest avís es va publicar al Full Dominical i també es va informar en molts hotels
de la ciutat. Va participar en l’organització de la celebració la basílica de la Sagrada
Família i la Delegació Diocesana de Pastoral del Turisme, que dirigeix Mn. Ferran
Lorda.

Als assistents, de diverses nacionalitats, se’ls va distribuir un opuscle amb els tex-
tos de la missa i un opuscle desplegable titulat «Benvinguts a Barcelona», que inclou
un breu escrit de benvinguda escrit en castellà, català, anglès, francès, alemany, ita-
lià, portuguès i àrab. Aquest escrit, titulat «Carta del Sr. Cardenal Arquebisbe de Bar-
celona als turistes que ens visiten», es publica en català a la secció del Prelat (en aquest
mateix número del Butlletí de l’Arquebisbat). En aquest mateix opuscle també es pu-
blicaven els horaris de misses els dissabtes a la tarda i els diumenges a la catedral i
a altres parròquies de la ciutat.
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S’inicià la missa amb una monició d’entrada feta per Mn. Lluís Bonet i Armengol,
membre de la Delegació de Pastoral del Turisme i rector de la parròquia de la Sagra-
da Família, que explicà breument el sentit de les diverses parts de la gran obra d’An-
toni Gaudí. El cant d’entrada fou el Salm 121 de la Missa dels Amics Perduts, d’en
Joan Martínez Colàs, interpretat per la Barcelona Classic Academy en llatí, que tam-
bé es va utilitzar en altres moments de la celebració, com en el cant del Glòria i so-
bretot en la pregària eucarística.

Les lectures bíbliques de la celebració es publicaren en l’opuscle en català, castellà,
anglès, francès, italià i alemany. A l’homilia —que es publica a la secció del Prelat—
el Sr. Cardenal també utilitzà diverses llengües. La professió de fe es va fer amb el
popular «Crec en un Déu», musicat per Lluís Romeu, molt popular a Catalunya. El
Sanctus i l’Agnus Dei també foren cantats en llatí. Durant l’ofertori la coral indica-
da interpretà l’Ave Maria de la Missa dels Amics Perduts i durant la distribució de la
comunió es varen interpretar aquestes peces: Panis angelicus, de Joan Martínez Co -
làs (estrena), Fulget amica dies, Tu virginum i l’Alleluia, de «Exulte, jubilate», de
W.A. Mozart.

En el moment de l’ofertori es va fer una col·lecta que es destinà a Càritas Diocesana,
en el programa promogut pel Sr. Cardenal Arquebisbe destinat a poder entrar en el
mercat laboral i trobar feina els «Joves a l’atur».

«Són molts els turistes que visiten la Sagrada Família —va declarar Mn. Ferran Lor-
da— i per això el Cardenal ha pres la iniciativa de celebrar en el cor de l’estiu aques-
ta missa i celebrar un culte digne per al Senyor.»

Aquesta proposta d’atenció pastoral als turistes que visiten la capital catalana ha anat
unida a altres iniciatives que ja es fan a la ciutat. «Hi ha parròquies que hi treballen
molt i des de fa anys —ha explicat Mn. Ferran Lorda—, com la parròquia de la
Mare de Déu de Betlem, la basílica de Santa Maria del Mar, la basílica del Sagrat Cor
del Tibidabo o l’exquisida acollida que fa Mn. Lluís Bonet des de fa tants anys a la par -
ròquia de la Sagrada Família, on setmanalment acull els grups que visiten el temple.»

«Com que és la primera vegada que hem fet un acte d’aquestes característiques —afe -
gí Mn. Lorda—, nosaltres hem treballat perquè sigui una celebració a lloança de Déu
i ben participada pels fidels. Sempre ha d’haver-hi una primera vegada de la qual
aprendrem i serà un bon estímul per a properes celebracions.»

El Parlament atorga la màxima distinció 
a les Càritas de Catalunya

El dia 17 de juliol de 2012, es va fer pública la notícia que la Mesa del Parlament de
Catalunya, a proposta de la presidenta Núria de Gispert, havia decidit per unanimi-
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tat atorgar enguany dues Medalles d’Honor del Parlament, en la categoria d’or, a
les Càrites de Catalunya i a Òmnium Cultural. El lliurament d’aquesta màxima distin -
ció de la Cambra es farà el dilluns 10 de setembre al vespre i obrirà els actes institu -
cionals de la Diada Nacional de Catalunya.

La distinció s’atorga a Càritas-Catalunya, que és «l’òrgan que, del 1992 encà, coor-
dina l’actuació de totes les Càrites diocesanes catalanes i recull i actualitza els impul -
sos de justícia social que han caracteritzat Càritas des dels anys quaranta del segle
passat, sempre al peu del carrer i lluitant contra la pobresa i per la reinserció social
de persones i col·lectius marginats», afirma la motivació de la concessió.

Càritas Catalunya és l’entitat de l’Església catòlica que s’ocupa de l’acció caritativa
i social, i que està establerta a totes les diòcesis amb seu a Catalunya. Amb aquesta
finalitat mobilitza uns 8.000 voluntaris a tot Catalunya. Segons algunes estimacions,
almenys uns 300.000 ciutadans del Principat van rebre alguna ajuda de les Càritas el
darrer any. En l’actual context de crisi, l’atenció a les famílies en situació de precarie -
tat, especialment als infants, la distribució d’aliments de primera necessitat o la me-
diació i l’ajuda per al manteniment de l’habitatge són alguns dels eixos prioritaris
d’aquesta acció social.

La Medalla d’Honor del Parlament és una distinció creada per la Mesa d’aquesta ins-
titució l’any 2000, i s’atorga a personalitats o institucions que mereixen un reconei-
xement excepcional.

Agraïment del Cardenal Lluís Martínez Sistach

El Cardenal Lluís Martínez Sistach, responsable de la Pastoral Social de Catalunya,
en una nota feta pública el dia 18 de juliol, manifestà «el seu agraïment al Parlament
de Catalunya per la concessió de la seva Medalla d’Honor, en la categoria d’Or, a Cà-
ritas Catalunya. Aquesta distinció és un reconeixement del treball que estan realit-
zant Càritas Catalunyai les Càrites diocesanes de Catalunya, juntament amb les 2.085
parròquies de les 10 diòcesis catalanes, per ajudar les moltíssimes persones i famí-
lies que pateixen les greus conseqüències de la crisi econòmica en la recerca de tre-
ball, en l’obtenció d’aliments, en l’ajuda davant dels desnonaments i en moltes més
necessitats».

Càritas Catalunya, en un comunicat, també va expressar el seu agraïment al Parla-
ment per aquesta concessió. «En aquests difícils moments de travessia del desert
—deia la nota feta pública pel Gabinet d’informació de l’Església a Catalunya—, de
grans dificultats per molts dels ciutadans d’aquest país, aquest reconeixement de la
nostra tasca per estar pròxims als qui més pateixen, ens obliga amb humilitat a seguir
amb més força encara, ajudant els més pobres, els col·lectius marginats, els qui per-
den l’habitatge, els qui ningú no escolta, etc., intentant reinserir-los a la societat. Tot
això, per mitjà de les parròquies de les deu diòcesis catalanes que, amb els volunta-
ris i tècnics, fan possible la nostra tasca.»
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Presentació a Santa Maria del Mar del projecte
Catalonia Sacra

El dijous 19 de juliol de 2012, a les 11 hores, la basílica de Santa Maria del Mar aco-
llí l’acte de presentació del projecte Catalonia Sacra, destinat a donar a conèixer el
patrimoni artístic i cultural de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya, com a expressió
de la fe. Aquest és un projecte que neix menut, però amb la voluntat d’anar creixent
en tots els seus àmbits: en els continguts que s’hi ofereixin, en la formació dels seus
guies, en l’ampliació del calendari anual d’activitats, en l’increment de propostes
de visita, en la millora dels instruments de comunicació i en el nombre d’entitats i
institucions implicades.

En l’acte de presentació varen intervenir el Dr. Lluís Martínez Sistach, cardenal ar-
quebisbe de Barcelona i vicepresident de la CET; el Dr. Arquebisbe de Tarragona i
president de la CET; i Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona i president del Secre-
tariat Interdiocesà de Custòdia i Promoció de l’Art Sagrat (SICPAS). Aquests tres
prelats a la presidència estaven acompanyats de dos laics, del Sr. Jordi Bonet, arqui -
tecte director de les obres de la basílica de la Sagrada Família i membre d’aquest pro-
jecte, i Daniel Font, coordinador de Catalonia Sacra. També hi varen assistir altres
bisbes, delegats del Patrimoni Cultural de les diòcesi i persones vinculades a la con -
servació i difusió del patrimoni de l’Església. 

La principal finalitat del projecte és explicar el gran valor del patrimoni artístic i cultu -
ral de l’Església catòlica a Catalunya i convidar a conèixer-lo. La resta d’objectius
són:

• Fomentar la necessitat de conservar i divulgar el patrimoni cultural.
• Incrementar el nombre de visitants.
• Elaborar una oferta turística pròpia, coordinada amb les ja existents.
• Aconseguir que el web www.cataloniasacra.cat sigui l’altaveu del patrimoni cultu-

ral de l’Església entre nosaltres i de les seves activitats.

Com a propostes, el projecte planteja tres tipus de visites:

• Les visites a les catedrals. La majoria d’aquestes ja disposen d’un punt de recepció
per acollir el visitant. Es proposa, en connexió amb el capítol de canonges de cada
catedral, una manera de visitar i explicar la realitat litúrgica i artística del monu-
ment.

• Rutes diocesanes. Cada bisbat ha dibuixat quatre o cinc rutes dins del seu territori que,
sumades, completen la realitat del patrimoni cultural. Cada ruta podrà fer-se en un
màxim de dos dies. Estaran operatives la propera tardor.

• Rutes globals. Especialistes en la matèria dibuixaran, en una segona fase del projec -
te, rutes que ofereixin un relat concret de la història de l’Església a Catalunya, su-
perant els límits diocesans. Dos exemples podrien ser la presència monacal o l’evo -
lució de l’arquitectura en les diòcesis catalanes.
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A mesura que el projecte avanci i s’implanti, les eines previstes també hauran d’anar
creixent i ampliant-se, com les que segueixen.

• Calendari anual de visites i rutes guiades, presentant obres mestres del patrimoni
cultural.

• Acollida a grups organitzats que vulguin fer visites guiades o rutes diocesanes.
• Manteniment del web, que serà el vehicle fonamental del projecte, amb la possibi -

litat de preparar-se i autoorganitzar-se les rutes o visites mitjançant la descàrrega de
materials de difusió, i amb un cercador d’allotjaments associat. També informació,
de cada monument, d’aspectes com horari d’obertura, visites guiades, preu, etc.

• Introducció d’elements de difusió 2.0 de les activitats de patrimoni que es vagin or-
ganitzant o promovent.

• Pantalles web a les catedrals, amb accés als continguts del web.
• Difusió, des del web, de les activitats culturals que ja es fan des dels bisbats, les par -

ròquies o altres entitats de l’Església. Tot i que arrenca en català, el web tindrà pro-
perament versions en castellà, anglès i francès.

• Ser lloc de descàrrega de la revista del patrimoni cultural de l’Església Taüll. 

En la seva arrencada, Catalonia Sacra recull 333 esglésies que s’han seleccionat per-
què formen part dels itineraris representatius de cada bisbat. De l’Arquebisbat de
Barcelona se n’han seleccionat 31.

Més informació: www.cataloniasacra.cat o info@cataloniasacra.cat i als telèfons
668 862 460 i 668 862 461. 

El Cardenal a Lisboa i Fàtima amb els preveres
ordenats recentment

En el marc de l’acompanyament que el Cardenal fa amb els preveres ordenats recent-
ment, a més de les trobades trimestrals, hi ha les sortides d’estiu. Després de les expe -
riències molt positives de Milà i Lió, enguany s’ha anat a la diòcesi de Lisboa, apro-
fitant per pelegrinar també al santuari marià de Fàtima.

La sortida va tenir lloc del 6 al 10 d’agost, i hi van participar una vintena de sacerdots
d’entre els ordenats en els últims set anys. El grup va ser acollit en el seminari de sa-
cerdots dehonians de Nostra Senyora de Fàtima, a tocar de la ciutat de Lisboa.

Al llarg d’aquests dies es van visitar els elements més importants de la capital de Por-
tugal: La Catedral, El Chiado, la Baixa, l’Església de Sao Vicente de Fora, el Mira-
dor de Gràcia, la zona de l’Expo’98, la Torre de Belem, el Monestir dels Jeronimos,
el Santuari de Crist Rei... i també es van visitar els llocs més significatius dels seus
voltants: la serralada de Sintra, El Cap de la Roca (l’extrem més occidental d’Euro-
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pa), Estoril, el Palau-monestir de Mafra (amb l’única església del món que té sis or-
gues de tubs). En tots aquests casos vam poder descobrir la interacció entre l’art i la
fe cristiana al llarg dels segles en l’estat veí de Portugal.

Un moment especialment significatiu va ser la trobada amb el Patriarca de Lisboa,
Mons. José Policarpo. Ell ens va presentar la realitat de l’arxidiòcesi en els diferents
camps pastorals i ens va explicar com havia anat la Missió Metròpoli en la qual ha-
via participat, juntament amb Barcelona i altres deu grans ciutats d’Europa. També
el Cardenal Lluís Martínez Sistach va presentar-li la valoració positiva de la nostra
arxidiòcesi en la realització d’aquest esdeveniment eclesial i va proposar la iniciativa
de tenir una trobada entre les dues arxidiòcesis aprofitant la semblança que hi ha en-
tre elles. El Cardenal Lluís Martínez Sistach va obsequiar amb el seu darrer llibre el
Cardenal Policarpo i el va convidar a venir a Barcelona i visitar la Sagrada Família.

Un altre moment molt significatiu va ser el pelegrinatge al santuari de la Mare de Déu
de Fàtima. Vam tenir la possibilitat de celebrar l’eucaristia en català a la Capelinha
de les aparicions als pastors. Vam poder visitar tot el recinte i el poble dels pastors,
així com tenir un espai per a la pregària, tant la personal com la comunitària del rosa -
ri, seguint les indicacions que en aquell lloc va fer la Mare de Déu quan es va aparèi-
xer. Aquell mateix dia vam visitar la parròquia de Aveiras de Cima. És una parròquia
del món rural de l’arxidiòcesi de Lisboa que té una gran empenta caritativa i que ha
posat en marxa una escola, una residència geriàtrica i una llar per a infants en risc
d’exclusió social. El rector, Mn. Antonio Cardoso, amb un gran estol de col·labora-
dors, porten a terme una ingent tasca d’exercici de l’amor evangèlic enmig de la se-
va gent, i ens en van fer participar.

Aquests dies ens han permès conviure i compartir, descansar i pregar junts, conèixer
la realitat d’una arxidiòcesi semblant a la nostra i estrènyer la comunió presbiteral
entre els que hi vam participar.

El Cardenal Lluís Martínez Sistach va aprofitar el twiter, del qual en té un compte re-
centment inaugurat, per anar informant del que anàvem fent aquells dies.

Mn. Josep M. Turull
Coordinador de les trobades del Cardenal 
amb els preveres ordenats recentment
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El Govern de l’Estat ha anunciat l’apro-
vació d’un avantprojecte de llei de mesu-
res de flexibilització i foment del mercat
de lloguer d’habitatges que, en cas d’apro -
var-se, suposaria un gravíssim i inadmis-
sible retrocés en les polítiques de protec-
ció del llogaters d’habitatges en el nostre
país.

Càritas Diocesana de Barcelona (CDB)
vol manifestar amb contundència el seu
total desacord i la seva reprovació per
aquesta proposta legislativa que, en comp -
tes d’abordar amb valentia els dramàtics
problemes socials que està vivint la po-
blació en relació amb el dret a l’habitat-
ge, mistifica el problema i es doblega a
les pretensions dels sectors econòmics
que exigeixen encara més avantatges le-
gislatius, financers i fiscals per netejar
comptablement actius immobiliaris,
exempts de qualsevol consideració social.

Després d’oferir una llarga llista de xi-
fres sobre la situació real del nostre país
en aquest àmbit, afegeix que «basant-nos
en l’experiència que arriba diàriament
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als nostres centres d’atenció, entenem
que el que ens està mancant és un verita-
ble paquet de mesures de xoc que sigui
respectuós i garant del dret constitucional
a l’ha bitatge per aconseguir un autèntic
reforçament del mercat del lloguer i de
l’oferta del lloguer social al nostre país».

«Estem convençuts —diu també la nota
de Càritas Diocesana— que la gran oca-
sió històrica d’Espanya d’aproximar-se
veritablement a les mitjanes europees de
parc de lloguer públic o social seria avui
una realitat si fóssim capaços d’aprofitar
el parc d’habitatges que avui estan ocio-
sos en mans de les entitats financeres per
convertir-los en allotjament de futur i evi -
tar així l’exclusió social residencial.

La nota conclou dient que «entenem aquest
repte no només com una oportunitat in-
estimable de capgirar una situació dramà -
tica per un horitzó esperançat, sinó també
com el veritable i ineludible compromís
com a país d’avançar cap al dret a l’habi-
tatge universal i d’infondre confiança en
la població».

Informació

Càritas demana la retirada de l’avantprojecte 
de llei de mesures de flexibilització i foment 

del mercat de lloguer d’habitatges



Amb data 10 de maig de 2012, el Papa
Benet XVI ha autoritzat la promulgació
del decret de martiri de Jaume Puig Mi-
rosa i 18 companys més de la congrega-
ció de religiosos Fills de la Sagrada Fa-
mília, i de Sebastià Llorens Telarroja, laic.

Entre les vint víctimes, reconegudes ara
com a testimonis de fe pel Papa Benet
XVI, dos van morir a Blanes (diòcesi i pro -
víncia de Girona); un a Barcelona; dos
a Lleida; quatre a Vila-rodona (província
de Tarragona i llavors diòcesi de Tarra-
gona); un a Cervera (província de Lleida
i diòcesi de Solsona); un a Múnter i un
altre a Vic (província de Barcelona i diò-
cesi de Vic); dos a Sant Fruitós de Bages
(província de Barcelona i diòcesi de Vic);
i sis a Montcada (província i aleshores
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diòcesi de Barcelona). Tots van morir
per fidelitat a Jesucrist i a la seva vocació
de Fills de la Sagrada Família. Havien
ofert les seves vides per treballar en favor
de les famílies i van ratificar aquest lliu-
rament amb una mort cruenta. Són, per
això, màrtirs per la família.

El procés o investigació diocesana, ini-
ciada el 1994, es va fer de forma conjun-
ta a l’arxidiòcesi de Barcelona. Obtingu-
da la validesa jurídica del procés el 1997,
es va lliurar la Positio o Ponència el 1999.
En la reunió plenària dels teòlegs i dels
prelats de la Congregació per a les Causes
dels Sants fou reconegut el martiri de tots
aquests servents de Déu, martiri ara con-
firmat pel decret del Sant Pare, que obre
el camí a la seva beatificació.

Autoritzada la publicació del decret de martiri
d’un grup de religiosos de la Sagrada Família 

i d’un laic

Joan M. Aragonès, apòstol del cant gregorià

A Barcelona, als 83 anys, ens ha deixat
per entrar a la vida eterna Joan M. Ara-
gonès i Rebollar, musicòleg i incansa-
ble promotor del cant gregorià, en temps
no fàcils per a aquest gènere musical, tan
venerable i de tanta tradició a l’Església.

Joan M. Aragonès va ser escolà de Mont -
 serrat, i em sembla que aquesta experièn -
cia humana i espiritual de la seva infàn-
cia el va marcar molt positivament per a
tota la seva vida. El seu esperit tenia molt
de la pau de la nostra santa muntanya.
Podríem dir que, en el camp de la músi-
ca religiosa, va fer una veritable «treball

de benedictí», expressió amb què es de-
nomina, en qualsevol ordre de l’activitat
humana, un treball lent, rigorós, constant
i fins i tot tenaç.

El germà de Joan Maria, Mn. Josep M.
Aragonès i Rebollar, canonge emèrit de
la catedral de Barcelona, fa més de cin-
quanta anys que és rector de Torrelavit. I
allí segueix encara. Hi va anar per estar-
s’hi un parell d’anys i s’hi ha quedat tota
la vida. Joan Maria Aragonès va roman-
dre tota la vida en un camp que ell esco llí
i al qual ha servit exemplarment: el cant
litúrgic.



De converses informals amb ell, em sem -
bla que puc esmentar dos noms que ad-
mirava profundament. El primer nom és
el de l’abat Gregori M. Suñol i Baulenes
(Barcelona, 1879 - Milà, 1946), musicò-
leg inicialment format, com Joan M. Ara -
gonès, a l’escolania de Montserrat, que
or ganitzà cursos i congressos de cant gre -
 gorià a nombroses diòcesis i l’any 1932
passà a Milà, on per encàrrec del carde-
nal Ildefons Schuster es dedicà a la res-
tauració del cant ambrosià. L’altre nom,
aquest més proper cronològicament, és
el de l’escolapi P. Miquel Altisent i Do -
men jó (Balaguer, 1898 - Barcelona, 1975),
musicòleg també especialitzat en el cant
gregorià i ambrosià, deixeble col ·labo ra -
dor de Gregori M. Suñol i, com aquest, un
gran admirador i deixeble del treball d’in -
vestigació i de la praxi musical grego ria na
del monestir benedictí de Solesmes (Fran -
ça). Durant molts anys fou professor d’a-
questa matèria al Seminari de Bar celona.

Com aquests varen fer, també Joan Ma-
ria Aragonès es consagrà al servei del cant
gregorià com a bé cultural de primer or-
dre. Donà cursos i organitzà concerts en
moltes diòcesis d’Espanya, en universi-
tats, catedrals, monestirs i temples. L’any
1997 ja portava comptabilitzades més de
1.400 actuacions. Creia profundament en
allò que diu el número 116 de la Cons-
titució de la Sagrada Litúrgia, aprovada
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pel Concili Vaticà II: «L’Església reco-
neix el cant gregorià com el propi de la
litúrgia romana; per això, en igualtat de
condicions, en les accions litúrgiques li
ha de ser reservat el lloc principal.»

Fou un estudiós del gregorià i també del
visigòtic (o mossàrab) i dedicà atenció al
gènere tan popular dels «Goigs», com-
posant-ne alguns, com els dedicats a San -
ta Anna. Durant el curs 1984-1985, va
crear l’Schola Cantorum de Barcelona,
de caràcter mixte, amb la col·laboració
del P. Antoni Serramona, ubicada durant
15 anys a l’Oratori de Sant Felip Neri de
Barcelona, proper a la catedral, i després,
i durant 11 anys, a la parròquia de Santa
Anna. L’any 2010 aquesta coral —sem-
pre dirigida per Joan Maria— celebrà el
seu vint-i-cinquè aniversari amb una
missa amb cants gregorians a Santa An-
na, presidida pel cardenal de Barcelona,
Dr. Lluís Martínez Sistach.

En ocasió de la mort de Joan M. Arago-
nès, he recordat la frase que Gaudí, que
va voler participar com a arquitecte en
un curset de gregorià dirigit pel P. Suñol,
va escriure al llibre d’honor de l’Orfeó
Català: «Al cel, tots en serem d’orfeonis-
tes». Això és el que ara et desitgem, bon
amic Joan Maria. 

Mn. Jordi Piquer
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