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Prelat

Decrets

DECRET 29/12.— Barcelona, 1 d’octubre de 2012

Havent quedat vacant el càrrec d’arxiprest de l’arxiprestat de Trinitat-Roquetes, cal
procedir a la consulta prèvia al nomenament del nou arxiprest en l’arxiprestat esmen-
tat, d’acord amb les normes diocesanes;

PEL PRESENT decret disposem el següent:

1. Es procedirà a la consulta prèvia al nomenament d’arxiprest de l’arxiprestat de
Trinitat-Roquetes dins un termini que finirà el 25 d’octubre de 2012;

2. La consulta es farà d’acord amb les normes aprovades el 10 de setembre de 2009;

3. Encarreguem a la Secretaria General de l’Arquebisbat que, en connexió amb el
Vicari Episcopal de la Zona Pastoral 3, organitzi el desenvolupament de la con-
sulta.

4. El termini per enviar les actes amb el resultat de la consulta s’acabarà el 25 d’octu -
bre de 2012. El nou arxiprest serà nomenat per un període que finirà el novem bre
de 2013.
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Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Cartes

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

Benvolguts i benvolgudes,

El Consell Episcopal ha considerat la conveniència de modificar les demarcacions de
les zones pastorals 1 i 2 a Barcelona degut a la seva gran extensió territorial, creant
dues zones pastorals noves. Aquesta proposta es va presentar i estudiar en el Consell
Presbiteral, en el Consell Pastoral Diocesà i també en la reunió dels arxiprestos de
l’arxidiòcesi, havent obtingut el parer favorable.

Així, doncs, he aprovat el Decret de 28 de setembre de 2012, en virtut del qual es re-
estructuren les demarcacions de zones pastorals 1 i 2, creant dues zones pastorals no-
ves, establint el nombre d’arxiprestats de cadascuna d’aquestes quatre zones pasto-
rals. S’adjunta còpia de l’esmentat Decret.

Per tenir cura de les dues noves zones pastorals he nomenat Mn. Joan Cuadrench i
Aragonès, Vicari Episcopal de la nova zona pastoral 3, i Mn. Lluís Ramis i Juan, Vi -
cari Episcopal de la nova zona pastoral 4.

Desitjo que aquesta reestructuració territorial de les zones pastorals 1 i 2 afavoreixi
el treball pastoral que realitzen les zones pastorals en el si de l’arxidiòcesi i alleu-
geri el treball dels Vicaris Episcopals d’aquelles zones reestructurades per ser massa
extenses.

Agraeixo als Vicaris Episcopals de l’Arxidiòcesi el seu servei que presten a la respec -
tiva zona i a tots els preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques i també
agraeixo la col·laboració i la participació que tots feu en el treball que estem realit-
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zant per tal que la nostra estimada Església de Barcelona vagi assolint la seva missió
que el Senyor li ha confiat, en el si de tota l’Església de Jesucrist estesa d’Orient a
Oc cident.

Amb una salutació i benedicció molt cordials per a tots,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 1 d’octubre de 2012 

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

Benvolguts i benvolgudes,

El proper dia 11 d’aquest mes el Sant Pare Benet XVI inaugurarà solemnement a Ro-
ma l’Any de la Fe que ha proposat per a tota l’Església amb unes finalitats molt
clares exposades en la seva carta La porta de la fe, d’11 d’octubre de 2011, amb que
es convoca a aquest esdeveniment.

Totes les finalitats proposades pel Papa ens ajudaran molt per conèixer, valorar, agrair
i comunicar la fe cristiana que hem rebut com un do preuat i gratuït de Déu. Les es-
mentades finalitats harmonitzen molt amb els objectius del nostre Pla Pastoral que
inicia el seu segon curs i que està molt centrat en la nova evangelització. 

El Consell Episcopal i la Comissió constituïda per a l’Any de la Fe, hem preparat un
Calendari d’activitats de l’Any de la Fe i una llista de materials que em plau lliu-
rar-vos per tal que les parròquies, arxiprestats, comunitats religioses, moviments, as-
sociacions, escoles i institucions eclesials pugueu participar més intensament amb
tota l’Església diocesana i universal en aquesta iniciativa eclesial. El calendari està
obert a més iniciatives i propostes que aneu oferint. 

No podem oblidar, però, que una de les principals finalitats de l’Any de la Fe consis-
teix en «una autèntica i renovada conversió al Senyor, únic Salvador del món» (Por-
ta fidei, 6) i això redescobrint en la vida quotidiana «el camí de la fe per il·luminar
de manera cada vegada més clara l’alegria i l’entusiasme renovat de l’encontre amb
Crist» (Porta fidei, 2).

Als sacerdots, d’una manera especial, us encomano que animeu les vostres parròquies
i comunitats a viure intensament aquest any de gràcia, l’Any de la Fe. Gràcies pel vos -
tre servei i la vostra generositat.
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Amb una salutació i benedicció molt cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 3 d’octubre de 2012

Calendari d’activitats de l’Any de la Fe. 2012-2013

Aquest calendari s’anirà actualitzant al web de l’Arquebisbat amb noves activitats que
les delegacions diocesanes i altres entitats aniran concretant al llarg del curs.

Octubre 2012

Dijous 11
—Obertura de l’Any de la Fe amb motiu del 50è aniversari de l’inici del Conci-

li Vaticà II: Solemne Eucaristia presidida pel Papa Benet XVI i concelebrada
per tots els Pares sinodals, pels presidents de les Conferències Episcopals de tot
el món i pels Pares conciliars supervivents que hi puguin assistir.
Plaça de Sant Pere - Ciutat del Vaticà.

Dilluns 15
—Curs per a mestres i professors de religió catòlica.

La convocatòria d’un Any de la Fe: de la Porta Fidei de Benet XVI al Sínode sobre
la Nova Evangelització
(a càrrec del Sr. Bisbe auxiliar Sebastià Taltavull)
Organitza: Delegació Diocesana d’Ensenyament
Rivadeneyra, 6, 3a planta - 18.30 h.

Dijous 18
—L’Any de la Fe a la Catedral: Catequesi sobre el Credo.

Què significa «creure».
(a càrrec del Dr. Joan Guiteras)
Organitza: Capítol Catedral
Cor de la Catedral de Barcelona - de 19.30 a 20 h.

Dissabte 20
—Jornada d’animadors: Com transmetre la fe als joves?

Organitza: Delegació Pastoral de Joventut
Seminari Conciliar de Barcelona - Diputació 231 - de 10 a 17 h.

Diumenge 21
—Diumenge: Jornada de DOMUND en l’Any de la Fe.

Organitza: Delegació Diocesana de Missions
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Dilluns 22
—Curs per a mestres i professors de religió catòlica.

El cristianisme com a doctrina revelada. El Déu que es revela. De la Dei Verbum
a la Verbum Domini.
(a càrrec de la Dra. Begonya Palau)
Organitza: Delegació Diocesana d’Ensenyament - Rivadeneyra, 6, 3a planta -
18.30 h.

—Curs introducció: Aquesta és la nostra fe, la fe de l’Església.
(a càrrec del Dr. Joaquim Messeguer)
Durada: de dilluns a dijous, del 22 al 25 d’octubre
Organitza: Institut de Teologia Espiritual - Diputació 231 - de 19 a 21 h.

Dijous 25
—Formació per a catequistes-acompanyants de catecúmens.

Organitza: Servei per al Catecumenat
Diputació 231 - de 18 a 19.30 h.

—L’Any de la Fe a la Catedral: Catequesi sobre el Credo.
Què significa «creure» (2a part).
(a càrrec del Dr. Joan Guiteras)
Organitza: Capítol Catedral
Cor de la Catedral de Barcelona - de 19.30 a 20 h.

—Escola de pregària: Què ha passat aquest estiu? Roda de testimonis d’experiències
de fe de l’estiu.
(a càrrec del Sr. Cardenal Arquebisbe Lluís Martínez Sistach)
Organitza: Delegació Pastoral de Joventut
S.E. Catedral de Barcelona - 20 h.

Dilluns 29
—Curs per a mestres i professors de religió catòlica.

El Misteri de Déu com a Pare, Fill i Esperit Sant, revelat en el Misteri del Verb en-
carnat, com a nucli fontal del contingut cristià de la fe.
(a càrrec del Dr. Joan Planellas)
Organitza: Delegació Diocesana d’Ensenyament - Rivadeneyra, 6, 3a planta - 18.30 h.

Novembre 2012

Dilluns 5
—Curs per a mestres i professors de religió catòlica.

L’Església com a comunió i sagrament del Déu revelat en Crist, lloc de trobada i
de vivència de la fe.
(a càrrec del Dr. Ramon Corts)
Organitza: Delegació Diocesana d’Ensenyament - Rivadeneyra, 6, 3a planta -
18.30 h.
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—Curs: L’anunci de la fe.
(a càrrec del Dr. Xavier Morlans)
Durada: els dilluns, del 5 de novembre al 17 de desembre
Organitza: Institut de Teologia Espiritual - Diputació 231 - de 19 a 21 h.

—IX Setmana de Cinema Espiritual: Creure en el cinema: Monsieur Lazhar (2011), 
de Philippe Falardeau.
Organitza: Departament de cinema de la Delegació MCS
Els Lluïsos d’Horta - Feliu Codina 7 i 9, Barcelona.

Dimarts 6
—IX Setmana de Cinema Espiritual: Creure en el cinema: Monsieur Lazhar (2011), 

de Philippe Falardeau.
Organitza: Departament de cinema de la Delegació MCS
Els Lluïsos d’Horta - Feliu Codina 7 i 9, Barcelona.

—Curs: Fe raonable i raó creient.
(a càrrec del Llic. Vicent Igual, O.P.)
Durada: els dimarts, del 6 de novembre al 18 de desembre
Organitza: Institut de Teologia Espiritual - Diputació 231 - de 19 a 21 h.

Dimecres 7
—IX Setmana de Cinema Espiritual: Creure en el cinema: Monsieur Lazhar (2011),

de Philippe Falardeau.
Organitza: Departament de cinema de la Delegació MCS
Els Lluïsos d’Horta - Feliu Codina 7 i 9, Barcelona

—Curs: Assolir el terme de la fe: la nostra salvació.
(a càrrec del Llic. Norbert Miracle)
Durada: els dimecres, del 7 de novembre al 19 de desembre
Organitza: Institut de Teologia Espiritual
Diputació 231 - de 19 a 21 h.

Dijous 8
—IX Setmana de Cinema Espiritual: Creure en el cinema: Monsieur Lazhar (2011),

de Philippe Falardeau.
Organitza: Departament de cinema de la Delegació MCS
Els Lluïsos d’Horta - Feliu Codina 7 i 9, Barcelona

—Curs: Conversió i fe en Déu.
(a càrrec del Dr. Joan Guiteras)
Durada: els dijous, del 8 de novembre al 20 de desembre
Organitza: Institut de Teologia Espiritual
Diputació 231 - de 19 a 21 h.

—L’Any de la Fe a la Catedral: Catequesi sobre el Credo.
La professió de la fe cristiana. Crec en Déu Pare: Crec en un Déu.
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(a càrrec de Mn. Josep M. Turull)
Organitza: Capítol Catedral
Cor de la Catedral de Barcelona - de 19.30 a 20 h.

Divendres 9
—Concert de presentació del CD: 

Veus per a una nova evangelització.
Basílica Santa Maria del Pi, de Barcelona - 21 h.

Diumenge 11
—Eucaristia amb motiu de la celebració diocesana de l’Any de la Fe i segon ani-

versari de la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família.
Organitza: Comissió diocesana de l’Any de la Fe
Basílica de la Sagrada Família, de Barcelona - 17 h.

Dilluns 12
—Curs per a mestres i professors de religió catòlica.

La celebració de la fe en la vida de l’Església. Els sagraments i, especialment, l’Eu -
caristia.
(a càrrec del Dr. Jaume González Padrós)
Organitza: Delegació Diocesana d’Ensenyament
Rivadeneyra, 6, 3a planta - 18.30 h.

Dimarts 13
—Institut de Teologia Espiritual. Sessió inaugural del curs 2012-2013. Presidida pel

Sr. Cardenal Arquebisbe Lluís Martínez Sistach.
La fe, companya de vida.
(a càrrec del P. Ignasi Fossas, OSB)
Diputació 231 - 19 h.

Dijous 15
—IX Setmana de Cinema Espiritual: Creure en el cinema: La invenció d’Hugo (2011),

de Martin Scorsese.
Organitza: Departament de cinema de la Delegació MCS
Els Lluïsos d’Horta - Feliu Codina 7 i 9, Barcelona.

—L’Any de la Fe a la Catedral: Catequesi sobre el Credo.
La professió de la fe cristiana. Crec en Déu Pare: Pare totpoderós.
(a càrrec de Mn. Josep M. Turull)
Organitza: Capítol Catedral
Cor de la Catedral de Barcelona - de 19.30 a 20 h.

Divendres 16
—Estació d’enllaç: connecta’t a la fe! Passejada nocturna: aTERRA!

Organitza: Delegació Pastoral de Joventut i joves franciscans
Fonts de Montjuïc (final Av. M. Cristina) - 21 h.
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Diumenge 18
—Cafè Youcat: La fe.

Organitza: Delegació Pastoral de Joventut
Parròquia de Santa Anna, de Barcelona - de 18 a 20.30 h.

Dilluns 19
—Curs per a mestres i professors de religió catòlica.

Les dimensions de la vida cristiana. 
La fe en el marc de la vida. La fe i la moral.
(a càrrec de Mn. Sergi Notó)
Organitza: Delegació Diocesana d’Ensenyament - Rivadeneyra, 6, 3a planta -
18.30 h.

—IX Setmana de Cinema Espiritual: Creure en el cinema: La invenció d’Hugo (2011),
de Martin Scorsese.
Organitza: Departament de cinema de la Delegació MCS
Els Lluïsos d’Horta - Feliu Codina 7 i 9, Barcelona.

Dimarts 20
—IX Setmana de Cinema Espiritual: Creure en el cinema: La invenció d’Hugo (2011),

de Martin Scorsese.
Organitza: Departament de cinema de la Delegació MCS
Els Lluïsos d’Horta - Feliu Codina 7 i 9, Barcelona.

Dimecres 21
—IX Setmana de Cinema Espiritual: Creure en el cinema: Soul Surfer (2011), de Sean

McNamara.
Organitza: Departament de cinema de la Delegació MCS
Els Lluïsos d’Horta - Feliu Codina 7 i 9, Barcelona.

—IX Setmana de Cinema Espiritual: Creure en el cinema: El joc perfecte (2009), de
William Dear.
Organitza: Departament de cinema de la Delegació MCS
Els Lluïsos d’Horta - Feliu Codina 7 i 9, Barcelona.

Dijous 22
—IX Setmana de Cinema Espiritual: Creure en el cinema: Superbrother (2009), de

Bir ger Larsen.
Organitza: Departament de cinema de la Delegació MCS
Els Lluïsos d’Horta - Feliu Codina 7 i 9, Barcelona.

—L’Any de la Fe a la Catedral: Catequesi sobre el Credo.
La professió de la fe cristiana. Crec en Déu Pare: El Creador i la creació.
(a càrrec de Mn. Josep M. Turull)
Organitza: Capítol Catedral
Cor de la Catedral de Barcelona - de 19.30 a 20 h.
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—Escola de pregària: Confia! Crec en Déu Pare Creador.
(a càrrec del Sr. Cardenal Arquebisbe Lluís Martínez Sistach)
Organitza: Delegació Pastoral de Joventut
S.E. Catedral de Barcelona - 20 h.

Divendres 23
—IX Setmana de Cinema Espiritual: Creure en el cinema: Prefereixo el Paradís (2010),

de Giacomo Campiotti.
Organitza: Departament de cinema de la Delegació MCS
Els Lluïsos d’Horta - Feliu Codina 7 i 9, Barcelona.

Dissabte 24
—Escola Diocesana d’Evangelització.

(a càrrec del Dr. Xavier Morlans)
Durada: dotze dissabtes alterns de novembre 2012 a maig 2013. 
(24 de novembre, 15 de desembre, 12 i 26 de gener, 9 i 23 de febrer, 9 i 23 de març, 
6 i 20 d’abril, 4 i 18 de maig).
Organitza: Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar
Seminari Conciliar de Barcelona - Diputació 231 - de 10 a 13 h.

Diumenge 25
—Recés per a joves: El Credo: la bona nova de la fe!

(a càrrec del Sr. Bisbe auxiliar Sebastià Taltavull)
Organitza: Delegació Pastoral de Joventut i Moviment Cristià de Joves (MCJ)
Seminari Salesià «Martí-Codolar».

Dilluns 26
—Curs per a mestres i professors de religió catòlica.

El destí últim de l’home: la plenitud en la vida de Déu. Resurrecció i escatologia.
(a càrrec del Dr. Joan A. Mateo)
Organitza: Delegació Diocesana d’Ensenyament
Rivadeneyra, 6, 3a planta - 18.30 h.

—IX Setmana de Cinema Espiritual: Creure en el cinema: Prefereixo el Paradís (2010),
de Giacomo Campiotti.
Organitza: Departament de cinema de la Delegació MCS
Els Lluïsos d’Horta - Feliu Codina 7 i 9, Barcelona.

Dimarts 27
—IX Setmana de Cinema Espiritual: Creure en el cinema: Prefereixo el Paradís (2010),

de Giacomo Campiotti.
Organitza: Departament de cinema de la Delegació MCS
Els Lluïsos d’Horta - Feliu Codina 7 i 9, Barcelona.

Dimecres 28
—IX Setmana de Cinema Espiritual: Creure en el cinema: Maktub (2011), de Paco

Aran  go.
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Organitza: Departament de cinema de la Delegació MCS
Els Lluïsos d’Horta - Feliu Codina 7 i 9, Barcelona.

Dijous 29
—IX Setmana de Cinema Espiritual: Creure en el cinema: Maktub (2011), de Paco

Arango.
Organitza: Departament de cinema de la Delegació MCS
Els Lluïsos d’Horta - Feliu Codina 7 i 9, Barcelona.

—L’Any de la Fe a la Catedral: Catequesi sobre el Credo.
La professió de la fe cristiana. Crec en Déu Pare: La caiguda del pecat. El pecat
original.
(a càrrec de Mn. Josep M. Turull)
Organitza: Capítol Catedral
Cor de la Catedral de Barcelona - de 19.30 a 20 h.

Desembre 2012

Dissabte 1
—Ritu d’ingrés al Catecumenat (Infants)

Organitza: Servei per al Catecumenat
Col·legi de les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell - Avinyó 20 
i S.E. Catedral de Barcelona - de 12 a 18 h.

Diumenge 2
—Recés d’Advent dirigit pel Sr. Cardenal Arquebisbe Lluís Martínez Sistach, adreçat

als membres de Vida Consagrada.
Organitza: Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada
Seminari Conciliar de Barcelona - Diputació 231.

—Ritu d’ingrés al Catecumenat (Adults).
Organitza: Servei per al Catecumenat
S.E. Catedral de Barcelona - 16.30 h.

Dilluns 3
—Curs per a mestres i professors de religió catòlica.

Què vol dir creure avui: Què és la fe cristiana? Elements específics de l’acte de fe
(sobrenatural, lliure, raonable). Dimensió eclesial de l’acte de fe.
(A càrrec del Dr. Joan A. Mateo)
Organitza: Delegació Diocesana d’Ensenyament
Rivadeneyra, 6, 3a planta - 18.30 h.

Dimarts 11
—Simposi del Concili Vaticà II: La Paraula, revelació de Déu en Crist.

Organitza: Facultat de Teologia de Catalunya - Diputació 231 - de 10 a 14 h i de 16
a 19 h.
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Dimecres 12
—Simposi del Concili Vaticà II: La Paraula, revelació de Déu en Crist.

Organitza: Facultat de Teologia de Catalunya - Diputació 231 - de 10 a 14 h i de
16 a 19 h.

Dijous 13
—L’Any de la Fe a la Catedral: Catequesi sobre el Credo.

La professió de la fe cristiana. Crec en Jesucrist, Fill unigènit de Déu: Jesucrist,
únic Fill seu, Senyor nostre.
(a càrrec de Mn. Josep Vives)
Organitza: Capítol Catedral
Cor de la Catedral de Barcelona - de 19.30 a 20 h.

Dissabte 15
—Escola Diocesana d’Evangelització.

(a càrrec del Dr. Xavier Morlans)
Organitza: Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar
Seminari Conciliar de Barcelona - Diputació 231 - de 10 a 13 h.

Diumenge 16
—Eucaristia amb motiu del Dia de la Família en l’Any de la Fe.

Organitza: Delegació Pastoral Familiar
Basílica de la Sagrada Família, de Barcelona - 17 h.

—Cafè Youcat: Jesucrist.
Organitza: Delegació Pastoral de Joventut
Parròquia de Santa Anna, de Barcelona - de 18 a 20.30 h.

Dijous 20
—L’Any de la Fe a la Catedral: Catequesi sobre el Credo.

La professió de la fe cristiana. Crec en Jesucrist, Fill unigènit de Déu: El Fill de Déu
s’ha fet home.
(a càrrec de Mn. Josep Vives)
Organitza: Capítol Catedral
Cor de la Catedral de Barcelona - de 19.30 a 20 h.

Divendres 21
—Estació d’enllaç: connecta’t a la fe! 

Nit solidària: Redescobrim les altres llums del Nadal.
Organitza: Delegació Pastoral de Joventut i Universitaris Loiola
Parròquia de Santa Anna, de Barcelona - 21 h.

Dissabte 22
—Sembradors d’Estels del Nadal Missioner en l’Any de la Fe.

Organitza: Delegació Diocesana de Missions.

Diumenge 23
—Sembradors d’Estels del Nadal Missioner en l’Any de la Fe.

Organitza: Delegació Diocesana de Missions.
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Divendres 28
—Pelegrinatge Jove Taizé-Roma, amb motiu de l’Any de la Fe.

Durada: del 28 de desembre al 2 de gener 2013
Organitza: Delegació Pastoral de Joventut i Secretariat Interdiocesà de Joventut
(SIJ).

Gener 2013

Diumenge 6
—Dia dels Catequistes a territoris de Missió-I.E.M.E. en l’Any de la Fe.

Organitza: Delegació Diocesana de Missions.

Dilluns 7
—Curs: Febles i adults en la fe.

(a càrrec del Dr. Pere Montagut)
Durada: els dilluns, del 7 de gener a l’11 de març
Organitza: Institut de Teologia Espiritual - Diputació 231 - de 19 a 21 h.

Dimarts 8
—Curs: Les obres de la fe.

(a càrrec del Sr. Josep Miró i Ardèvol)
Durada: els dimarts, del 8 de gener al 12 de març
Organitza: Institut de Teologia Espiritual - Diputació 231 - de 19 a 21 h.

Dimecres 9
—Curs: Posseir anticipadament allò que esperem: veure la glória de Déu.

(a càrrec del Dr. Jaume González Padrós)
Durada: els dimecres, del 9 de gener al 13 de març
Organitza: Institut de Teologia Espiritual - Diputació 231 - de 19 a 21 h.

Dijous 10
—Curs: El noble combat de la fe.

(a càrrec de Fra Francesc-Miquel Sánchez, OFMCap.)
Durada: els dijous, del 10 de gener al 14 de març
Organitza: Institut de Teologia Espiritual - Diputació 231 - de 19 a 21 h.

—L’Any de la Fe a la Catedral: Catequesi sobre el Credo.
La professió de la fe cristiana. Crec en Jesucrist, Fill unigènit de Déu: Nascut de la
Verge Maria.
(a càrrec de Mn. Josep Ramon Pérez)
Organitza: Capítol Catedral
Cor de la Catedral de Barcelona - de 19.30 a 20 h.

Dissabte 12
—Escola Diocesana d’Evangelització.

(a càrrec del Dr. Xavier Morlans)
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Organitza: Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar
Seminari Conciliar de Barcelona - Diputació 231 - de 10 a 13 h.

Diumenge 13

—Cafè Youcat: Sexualitat.
Organitza: Delegació Pastoral de Joventut
Parròquia de Santa Anna, de Barcelona - de 18 a 20.30 h.

Dijous 17

—Trobades ESO i Batxillerat: «Desperta!». Creure és de tontos?
Organitza: Delegació Pastoral de Joventut.

—Formació per a catequistes-acompanyants de catecúmens.
Organitza: Servei per al Catecumenat
Diputació 231 - de 18 a 19.30 h.

—L’Any de la Fe a la Catedral: Catequesi sobre el Credo.
La professió de la fe cristiana. Crec en Jesucrist, Fill unigènit de Déu: Els miste-
ris de la vida del Crist.
(a càrrec de Mn. Josep Ramon Pérez)
Organitza: Capítol Catedral
Cor de la Catedral de Barcelona - de 19.30 a 20 h.

Divendres 18

—Estació d’enllaç: connecta’t a la fe. Tallers: Vinc a pregAR-Te!
Organitza: Delegació Pastoral de Joventut i Joves salesians
Parròquia Sant Joan Bosco, de Barcelona - 21 h.

Dijous 24

—L’Any de la Fe a la Catedral: Catequesi sobre el Credo.
La professió de la fe cristiana. Crec en Jesucrist, Fill unigènit de Déu: El misteri
Pasqual. La mort de Jesús.
(a càrrec de Mn. Josep Anton Arenas)
Organitza: Capítol Catedral
Cor de la Catedral de Barcelona - de 19.30 a 20 h.

—Escola de pregària: Escolteu-lo! Crec en Jesucrist. Pregària Jove Ecumènica.
(a càrrec del Sr. Cardenal Arquebisbe Lluís Martínez Sistach)
Organitza: Delegació Pastoral de Joventut
S.E. Catedral de Barcelona - 20 h.

Dissabte 26

—Escola Diocesana d’Evangelització.
(a càrrec del Dr. Xavier Morlans)
Organitza: Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar
Seminari Conciliar de Barcelona - Diputació 231 - de 10 a 13 h.
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Diumenge 27
—Recés de catecúmens.

Organitza: Servei per al Catecumenat
Seminari Salesià «Martí-Codolar» - de 10 a 18 h.

—Diumenge: Jornada de la Infància Missionera en l’Any de la Fe.
Organitza: Delegació Diocesana de Missions

Dijous 31
—L’Any de la Fe a la Catedral: Catequesi sobre el Credo.

La professió de la fe cristiana. Crec en Jesucrist, Fill unigènit de Déu: El misteri
Pasqual. Ressuscità el tercer dia, se’n pujà al cel.
(a càrrec de Mn. Josep Anton Arenas)
Organitza: Capítol Catedral
Cor de la Catedral de Barcelona - de 19.30 a 20 h.

Febrer 2013

Dissabte 2
—Jornada Mundial de la Vida Consagrada en l’Any de la Fe. Eucaristia presidida pel

Sr. Cardenal Arquebisbe Lluís Martínez Sistach.
Organitza: Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada
S.E. Catedral de Barcelona - 12 h.

—Curset d’animadors: Com transmetre la fe als joves?
Durada: del 2 de febrer al 3 de febrer
Organitza: Delegació Pastoral de Joventut
Parròquia de Santa Anna, de Barcelona

Dijous 7
—L’Any de la Fe a la Catedral: Catequesi sobre el Credo.

La professió de la fe cristiana. Crec en Jesucrist, Fill unigènit de Déu: Ha de ve-
nir a judicar els vius i els morts.
(a càrrec de Mn. Josep Anton Arenas)
Organitza: Capítol Catedral
Cor de la Catedral de Barcelona - de 19.30 a 20 h.

Dissabte 9
—Escola Diocesana d’Evangelització.

(a càrrec del Dr. Xavier Morlans)
Organitza: Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar
Seminari Conciliar de Barcelona - Diputació 231 - de 10 a 13 h.

Diumenge 10
—Cafè Youcat: La creació.

Organitza: Delegació Pastoral de Joventut
Parròquia de Santa Anna, de Barcelona - de 18 a 20.30 h.

554 [14] octubre - BAB 152 (2012)



Dijous 14

—L’Any de la Fe a la Catedral:Catequesi sobre el Credo.
La professió de la fe cristiana. 
Crec en l’Esperit Sant: El nom i els símbols de l’Esperit Sant.
(a càrrec del Dr. Joan Guiteras)
Organitza: Capítol Catedral
Cor de la Catedral de Barcelona - de 19.30 a 20 h.

Divendres 15

—Estació d’enllaç: connecta’t a la fe. Trobada: (Jove)creu + (crisi)$/€ = repte x opor-
tunitat.
Organitza: Delegació Pastoral de Joventut i MCJ
Parròquia Santa Anna, de Barcelona - 21 h.

Diumenge 17

—Recés de Quaresma dirigit pel Sr. Cardenal Arquebisbe Lluís Martínez Sistach,
adreçat als membres de Vida Consagrada.
Organitza: Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada
Seminari Conciliar de Barcelona - Diputació 231.

—Ritu d’elecció dels catecúmens.
Organitza: Servei per al Catecumenat
S.E. Catedral de Barcelona.

Dilluns 18

—Seminari de Doctrina i Acció Social 
de l’Església: Els ensenyaments polítics del Concili Vaticà II.
Organitza: Departament de Teologia Moral (FTC)
Facultat de Teologia de Catalunya - Diputació 231 - de 16 a 18 h.

Dijous 21

—Trobades ESO i Batxillerat: «Desperta!». On et descarregues la fe?
Organitza: Delegació Pastoral de Joventut.

—L’Any de la Fe a la Catedral: Catequesi sobre el Credo.
La professió de la fe cristiana. Crec en l’Esperit Sant: L’Esperit prepara el temps
del Messies.
(a càrrec del Dr. Joan Guiteras)
Organitza: Capítol Catedral
Cor de la Catedral de Barcelona - de 19.30 a 20 h.

—Escola de pregària: Segueix-me! Crec en la mort i la resurrecció. Via Creu.
(a càrrec del Sr. Cardenal Arquebisbe Lluís Martínez Sistach)
Organitza: Delegació Pastoral de Joventut
S.E. Catedral de Barcelona - 20 h.
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Dissabte 23
—Escola Diocesana d’Evangelització.

(a càrrec del Dr. Xavier Morlans)
Organitza: Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar
Seminari Conciliar de Barcelona - Diputació 231 - de 10 a 13 h.

Diumenge 24
—Eucaristia amb catequistes, pares, infants, adolescents i joves de la catequesi en

l’Any de la Fe.
Organitza: Delegació Catequesi i Servei per al Catecumenat
Basílica de la Sagrada Família - 17 h.

Dijous 28
—L’Any de la Fe a la Catedral: Catequesi sobre el Credo.

La professió de la fe cristiana. Crec en l’Esperit Sant: L’Esperit Sant en la plenitud
del temps.
(a càrrec del Dr. Joan Guiteras)
Organitza: Capítol Catedral
Cor de la Catedral de Barcelona - de 19.30 a 20 h.

Març 2013

Diumenge 3
—Diada d’Hispanoamèrica: OCSHA en l’Any de la Fe.

Organitza: Delegació Diocesana de Missions.

Dijous 7
—L’Any de la Fe a la Catedral: Catequesi sobre el Credo.

La professió de la fe cristiana. Crec en la santa Església catòlica: El misteri de l’Es-
glésia.
(a càrrec de Mn. Josep Serra)
Organitza: Capítol Catedral
Cor de la Catedral de Barcelona - de 19.30 a 20 h.

Dissabte 9
—Escola Diocesana d’Evangelització.

(a càrrec del Dr. Xavier Morlans)
Organitza: Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar
Seminari Conciliar de Barcelona - Diputació 231 - de 10 a 13 h.

—Recés de Quaresma: Què vol Déu de mi?
Durada: del 9 de març al 10 de març
Organitza: Delegació Pastoral de Joventut i Delegació Pastoral Vocacional.

Diumenge 10
—Cafè Youcat: El mal.

Organitza: Delegació Pastoral de Joventut
Parròquia de Santa Anna, de Barcelona - de 18 a 20.30 h.
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Dijous 14
—L’Any de la Fe a la Catedral: Catequesi sobre el Credo.

La professió de la fe cristiana. Crec en la santa Església catòlica: L’Església és una,
santa, catòlica i apostòlica.
(a càrrec de Mn. Josep Serra)
Organitza: Capítol Catedral
Cor de la Catedral de Barcelona - de 19.30 a 20 h.

Divendres 15
—Estació d’enllaç: connecta’t a la fe.

Musical: Light, Love, Life.
Organitza: Delegació Pastoral de Joventut i Joves focolars
Escola Jesuïtes del Clot - 21 h.

Dilluns 18
—Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església: Els ensenyaments polítics del

Concili Vaticà II.
Organitza: Departament de Teologia Moral (FTC)
Facultat de Teologia de Catalunya - Diputació 231 - de 16 a 18 h.

Dijous 21
—L’Any de la Fe a la Catedral: Catequesi sobre el Credo.

La professió de la fe cristiana. Crec en la santa Església catòlica: Els fidels del Crist.
Jerarquia, laics, vida consagrada.
(a càrrec de Mn. Josep Serra)
Organitza: Capítol Catedral
Cor de la Catedral de Barcelona - de 19.30 a 20 h.

—Escola de pregària: Aixeca’t! Crec en la remissió dels pecats. Celebració del perdó.
(a càrrec del Sr. Cardenal Arquebisbe Lluís Martínez Sistach)
Organitza: Delegació Pastoral de Joventut
S.E. Catedral de Barcelona - 20 h.

—Trobades ESO i Batxillerat: «Desperta!». La fe et complica la vida?
Organitza: Delegació Pastoral de Joventut.

Dissabte 23
—Escola Diocesana d’Evangelització.

(a càrrec del Dr. Xavier Morlans)
Organitza: Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar
Seminari Conciliar de Barcelona - Diputació 231 - de 10 a 13 h.

Divendres 29
—Escola de pregària: Va morir i fou sepultat. Vetlla de la Creu.

(a càrrec del Sr. Cardenal Arquebisbe Lluís Martínez Sistach)
Organitza: Delegació Pastoral de Joventut
Parròquia de Santa Anna, de Barcelona.
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Abril 2013

Dissabte 6
—Escola Diocesana d’Evangelització.

(a càrrec del Dr. Xavier Morlans)
Organitza: Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar
Seminari Conciliar de Barcelona - Diputació 231 - de 10 a 13 h.

Dilluns 8
—Curs: Creure o no creure: una qüestió de vida o mort.

(a càrrec del Dr. Joan Antoni Mateo)
Durada: els dilluns, del 8 d’abril al 3 de juny
Organitza: Institut de Teologia Espiritual - Diputació 231 - de 19 a 21 h.

Dimarts 9
—Curs: La fe dels Sants.

(a càrrec de la Gna. Maria Pilar Adín, Religiosa de la Sagrada Família d’Urgell)
Durada: els dimarts, del 9 d’abril al 4 de juny
Organitza: Institut de Teologia Espiritual - Diputació 231 - de 19 a 21 h.

Dimecres 10
—Curs: L’alegria de la fe.

(a càrrec del Dr. Joan Planellas)
Durada: els dimecres, del 10 d’abril al 5 de juny
Organitza: Institut de Teologia Espiritual - Diputació 231 - de 19 a 21 h.

Dijous 11
—Curs: El poder de la fe.

(a càrrec del Dra. Rosa Maria Boixareu)
Durada: els dijous, de l’11 d’abril al 6 de juny
Organitza: Institut de Teologia Espiritual
Diputació 231 - de 19 a 21 h.

—L’Any de la Fe a la Catedral: Catequesi sobre el Credo.
La professió de la fe cristiana. Crec en la santa Església catòlica: La comunió dels sants.
(a càrrec de Mn. Josep Serra)
Organitza: Capítol Catedral
Cor de la Catedral de Barcelona - de 19.30 a 20 h.

Diumenge 14
—Cafè Youcat: L’Església.

Organitza: Delegació Pastoral de Joventut
Parròquia de Santa Anna, de Barcelona - de 18 a 20.30 h.

Dilluns 15
—Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església: Els ensenyaments polítics del Con -

cili Vaticà II.
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Organitza: Departament de Teologia Moral (FTC)
Facultat de Teologia de Catalunya - Diputació 231 - de 16 a 18 h.

Dijous 18

—L’Any de la Fe a la Catedral: Catequesi sobre el Credo.
La professió de la fe cristiana. Crec en la remissió dels pecats.
(a càrrec de Mn. Sergi Gordo)
Organitza: Capítol Catedral
Cor de la Catedral de Barcelona - de 19.30 a 20 h.

—Escola de pregària: Rep! Crec en l’Esperit Sant.
(a càrrec del Sr. Cardenal Arquebisbe Lluís Martínez Sistach)
Organitza: Delegació Pastoral de Joventut
S.E. Catedral de Barcelona - 20 h.

Dissabte 20

—Escola Diocesana d’Evangelització.
(a càrrec del Dr. Xavier Morlans)
Organitza: Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar
Seminari Conciliar de Barcelona - Diputació 231 - de 10 a 13 h.

Dijous 25

—L’Any de la Fe a la Catedral: Catequesi sobre el Credo.
La professió de la fe cristiana. Crec en la resurrecció de la carn.
(a càrrec de Mn. Sergi Gordo)
Organitza: Capítol Catedral
Cor de la Catedral de Barcelona - de 19.30 a 20 h.

Divendres 26

—Vetlla de pregària jove a Montserrat amb motiu de l’Any de la Fe.
Organitza: Delegació Pastoral de Joventut i SIJ.

Diumenge 28

—Jornada de Vocacions Natives en l’Any de la Fe.
Organitza: Delegació Diocesana de Missions.

Maig 2013

Dijous 2

—L’Any de la Fe a la Catedral: Catequesi sobre el Credo.
La professió de la fe cristiana. Crec en la vida perdurable.
(a càrrec de Mn. Sergi Gordo)
Organitza: Capítol Catedral
Cor de la Catedral de Barcelona - de 19.30 a 20 h.
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Dissabte 4
—Escola Diocesana d’Evangelització.

(a càrrec del Dr. Xavier Morlans)
Organitza: Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar
Seminari Conciliar de Barcelona - Diputació 231 - de 10 a 13 h.

Dijous 9
—Trobades ESO i Batxillerat: «Desperta!». Fe a través de l’art.

Organitza: Delegació Pastoral de Joventut.

Diumenge 12
—Cafè Youcat: La Vida eterna.

Organitza: Delegació Pastoral de Joventut
Parròquia de Santa Anna, de Barcelona - de 18 a 20.30 h.

Divendres 17
—Estació d’enllaç: connecta’t a la fe! Concurs: Posa en joc els teus talents!

Organitza: Delegació Pastoral de Joventut
Escola Maristes La Immaculada - València 370 - 21 h.

Dissabte 18
—Escola Diocesana d’Evangelització.

(a càrrec del Dr. Xavier Morlans)
Organitza: Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar
Seminari Conciliar de Barcelona - Diputació 231 - de 10 a 13 h.

Dimarts 21
—Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església: Els ensenyaments polítics del

Concili Vaticà II.
Organitza: Departament de Teologia Moral (FTC)
Facultat de Teologia de Catalunya - Diputació 231 - de 16 a 18 h.

Dijous 23
—Escola de pregària: Estimeu-vos! 

Crec en l’Església.
(a càrrec del Sr. Cardenal Arquebisbe Lluís Martínez Sistach)
Organitza: Delegació Pastoral de Joventut
S.E. Catedral de Barcelona - 20 h.

Juny 2013

Diumenge 9
—Cafè Youcat: JMJ Rio 2013.

Organitza: Delegació Pastoral de Joventut
Parròquia de Santa Anna, de Barcelona - de 18 a 20.30 h.
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Dijous 20
—Escola de pregària: Aneu! Crec en la vida eterna.

(a càrrec del Sr. Cardenal Arquebisbe Lluís Martínez Sistach)
Organitza: Delegació Pastoral de Joventut
S.E. Catedral de Barcelona - 20 h.

Materials per a l’Any de la Fe. 2012-2013

Pàgina web: www.annusfidei.va.

Himne oficial: Credo, Domine, adauge nobis fidem.

1. Documents sobre l’Any de la Fe

• BENET XVI, Porta Fidei. Carta apostòlica en forma de motu proprio amb la qual es
convoca un Any de la Fe, Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica, 2011.

• CONGREGACIÓ PER A LA DOCTRINA DE LA FE, Nota amb indicacions pastorals per a
l’Any de la Fe, Roma, 6 de gener de 2012.

• LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH, CARDENAL ARQUEBISBE DE BARCELONA, Homes i dones de
fe. Carta Pastoral sobre l’Any de la Fe, Barcelona, 2012.

2. Guia pastoral sobre l’Any de la Fe

• PONTIFICI CONSELL PER A LA PROMOCIÓ DE LA NOVA EVANGELITZACIÓ, Viure l’Any de
la Fe, Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica, 2012. Sumari:
—Introducció: Què és l’Any de la Fe?
—Capítol 1: La fe com a resposta a Déu que es revela
—Capítol 2: La fe professada (Credo)
—Capítol 3: La fe celebrada (sagraments)
—Capítol 4: La fe viscuda (la comunitat parroquial; iniciatives pastorals per a l’Any

de la Fe: la Missió popular, el pelegrinatge a la tomba de Pere i a Terra Santa)
—Capítol 5: La fe pregada
—Capítol 6: Proposta de celebracions litúrgiques (celebració d’obertura de l’Any

de la Fe; celebració de clausura de l’Any de la Fe; celebracions durant l’Any de
la Fe).

3. Altres materials pastorals sobre l’Any de la Fe

• BERNABÉ DALMAU, L’Any de la fe. 12 catequesis per a viure’l, Barcelona, Publica -
cions de l’Abadia de Montserrat, 2012 (L’espiga, 104).

• FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA DE CATALUNYA, Any de la Fe. Materials de treball per
a l’escola, Barcelona, 2012. 
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Aquest material consta d’unitats didàctiques preparades per a ser desenvolupades a
la classe de Religió Catòlica, a les tutories o a altres activitats pastorals del centre
educatiu. Les esmentades unitats didàctiques s’adeqüen als diversos nivells edu-
catius: educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxi -
llerat-formació professional de grau mitjà. Els materials s’articulen a partir dels arti -
cles del Credo i del desenvolupament que en fa el Catecisme de l’Església Catò lica.
L’objectiu és apropar-se a la fe com a adhesió a la persona de Jesucrist, acceptació
de la fe com a do que demana resposta personal a Déu, compromís amb les perso-
nes i situacions del món actual segons la manera de fer i de dir de Jesucrist. Encara
que la resposta ha de ser personal, cal viure i celebrar la fe en un marc comunitari,
eclesial, a partir de les realitats properes dels alumnes: família, parròquia, escola,
centre d’esplai, agrupament, moviments...

• SUBCOMISIÓN EPISCOPAL DE CATEQUESIS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA,
El Año de la Fe. Una nueva oportunidad para creer, Madrid, EDICE, 2012. Carpe-
ta amb els següents materials: 
—Carta apostòlica Porta fidei i un esquema de la carta.
—Tres reunions de formació: explicació de l’esquema; què és la fe; el valor del Ca-

tecisme de l’Església Catòlica.
—Una trobada de pregària: temes sobre la renovació de la fe, la conversió i el testi -

moni; preguntes per meditar en silenci; propostes per finalitzar la trobada.
—Annex documental:

—l’Any de la Fe de Pau VI (1967-1968)
—El depòsit de la fe en el Catecisme de l’Església Catòlica, de Joan Pau II 
—L’ Any de la Fe de Benet XVI (2012-2013)
—Les quatre dimensions de la fe i la seva transmissió a la catequesi.

4. Bibliografia complementària

Per aprofundir en la reflexió teològica sobre l’acte de fe i els continguts de la fe (Cre-
do) poden anar bé, entre altres, els següents llibres:

Fonts:

• BÍBLIA CATALANA INTERCONFESSIONAL, Barcelona, Claret / Assoc. Bíblica de Catalu -
nya / Societats Bíbliques Unides, 1993.

• CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, Barcelona, Coeditors Catalans del Catecisme,
1993.

• CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA. COMPENDI, Barcelona, Coeditors Catalans del
Catecisme, 2006.

• CONCILI ECUMÈNIC VATICÀ II, Barcelona, Claret, 1993.
• ELS DOCUMENTS DEL CONCILI VATICÀ II: CONSTITUCIONS, DECRETS, DECLARACIONS,

Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012.
• E. DENZINGER - P. HÜNERMANN, El Magisterio de la Iglesia, Enchiridion symbolo-

rum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Barcelona, Herder,
2000.
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• L’ESSENCIAL PER A LA VIDA DEL CRISTIÀ, Barcelona, Coeditors Catalans del Catecis-
me, 2011.

• YOUCAT. YOUTH CATECHISM PER A CONÈIXER I VIURE LA FE DE L’ESGLÉSIA, Barcelo -
na, Claret, 2011.

Monografies de consulta:

Sobre la fe:

• ROGER AUBERT, El acto de fe, Barcelona, Herder, 1965.
• BRUNO FORTE, Breve introducción a la fe, Madrid, San Pablo, 1994.
• WALTER KASPER, Introducción a la fe, Salamanca, Sígueme, 2001 (4a ed.), (Verdad

e Imagen, 40).
• WALTER KASPER, La fe que excede todo conocimiento, Santander, Sal Terrae, 1988

(Alcance, 42).
• MEDARD KEHL, Introducción a la fe cristiana, Salamanca, Sígueme, 2002 (Verdad

e Imagen minor, 14).
• FRANCESC TORRALBA, Per què creure? La raonabilitat de la fe, Barcelona, Edebé,

2000.
• FRANCESC TORRALBA, Fe, dins Repensar 16 conceptes clau de la teologia (I), Cruïlla-

Fundació Joan Maragall, 2008, (Cristianisme i Cultura, 61), pp. 39-57.

Sobre el Credo:

• HANS URS VON BALTHASAR, Meditaciones sobre el credo apostólico, Salamanca, Sí-
gueme, 1991 (Verdad e Imagen minor, 10).

• JEAN-NOËL BEZANÇON - JEAN-MARIE ONFRAY - PHILIPPE FERLAY, Para decir el Cre-
do, Estella (Navarra), Verbo Divino, 1988.

• ANTONIO CAÑIZARES - ÁNGEL MATESANZ, El credo de nuestra fe, Madrid, CCS, 1990
(Cuadernos Proyecto Catequista, 2).

• CONFERENCIA EPISCOPAL ALEMANA, Catecismo Católico para Adultos. La fe de la
Igle sia, Madrid, Católica, 1989 (BAC, 500).

• CHRISTOPHE DUFOUR, Cinq petites catéchèses sur le Credo, París, Bayard, 2007.
• ELS BISBES DE BÈLGICA, Llibre de la fe, Barcelona, Claret, 1990 (Eines, 5).
• OLEGARIO GONZÁLEZ DE CARDEDAL (ED.), El credo de los cristianos, Madrid, Narcea,
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Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres
del Consell Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals,
escoles cristianes, mestres i professors de religió, dirigents de mo-
viments, associacions i altres entitats diocesanes

Benvolguts i benvolgudes,

Avui l’evangelització és molt convenient i urgent. El nostre Pla Pastoral està centrat
en la nova evangelització i estem treballant en la seva aplicació. Per evangelitzar són
necessaris evangelitzadors i aquests s’han de preparar i formar.

El Consell Episcopal, amb la col·laboració de la Delegació d’Apostolat Seglar, hem
preparat la creació de l’Escola Diocesana d’Evangelització per ajudar els laics i
laiques de les parròquies i moviments a preparar-se per fer la proposta del primer
anunci de la fe cristiana, és a dir, una proposta anterior a l’exposició sistemàtica del
catecisme. Aquesta proposta té per finalitat suscitar l’interès per Jesucrist o desvet-
llar una fe adormida, tal com demana el primer objectiu del Pla Pastoral i les finali-
tats de l’Any de la Fe.

Oferim amb il·lusió als arxiprestats, parròquies i moviments aquesta Escola Dioce-
sana d’Evangelització per ajudar els cristians a anunciar Jesucrist a les persones
allunyades o indiferents a la fe. Pot ser un bon instrument per fer que les nostres
comunitats i moviments siguin més evangelitzadors. Us prego que examineu amb in-
terès el tríptic adjunt i que inviteu laics i laiques a participar-hi ja aquest curs.

Amb una salutació i benedicció molt cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 5 d’octubre de 2012 

Programa de l’Escola d’Evangelització de l’Arxidiòcesi de Barcelona

El sentit d’aquesta proposta

Parròquies, associacions i moviments cristians de l’arxidiòcesi que volen treballar en
la línia del primer objectiu del Pla Pastoral Diocesà 2011-2015 —Anunciar Jesucrist
als qui no el coneixen i als qui havent-lo conegut se n’han allunyat—, senten la neces -
sitat d’assajar nous formats pastorals per arribar a aquestes persones.

Un d’aquests nous formats podria ser unes convocatòries expresses de primer anun-
ci als mateixos locals parroquials, del moviment o associció —almenys una con -
voca tòria arxiprestal— adreçades a persones que no freqüenten els ambients ecle-
sials.
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Per posar en marxa aquestes iniciatives cal un mínim equip de laics que, acompanyats
del prevere, tinguin els recursos, l’entrenament i els materials per poder acollir i fer
l’oferta del primer anunci cristià als qui vulguin assistir a aquestes convocatòries ar -
xiprestals.

Aquesta és la finalitat de l’Escola Diocesana d’Evangelització: oferir una formació
teò rica i, sobretot, un entrenament pràctic en aquesta metodologia del primer anun-
ci cristià, proposat d’una manera planera, als qui per diverses raons vulguin tornar a
sentir la proposta cristiana o vulguin sentir-la per primera vegada.

Programa: novembre 2012-maig 2013

• 1a sessió. 1a hora: Reptes de l’evangelització avui. Primer anunci i catequesi. 2a ho -
ra: Recepció de la catequesi kerigmàtica 1: Jesús i la samaritana.

• 2a sessió. 1a hora: Pauta estàndat de primer anunci. 2a hora: Recepció de la cateque -
si kerigmàtica 2: Jesús i Nicodem.

• 3a sessió. 1a hora: la Paraula de Déu en l’economia de la salvació. 2a hora: Recep -
ció de la catequesi kerigmàtica 3: «Estima’m tal com ets».

• 4a sessió. 1a hora: El fonament bíblic de l’anunci de Jesucrist: el kerigma. 2a hora:
Recepció de la catequesi kerigmàtica 4: L’Esperit Sant i el perdó dels pecats.

• 5a sessió. 1a hora: L’anunci de Jesucrist com a acció pastoral de temps breu i con-
centrat. 2a hora: Recepció de la catwquesi kerigmàtica 5: Jesús i el cec.

• 6a sessió. 1a hora: L’efecte de l’anunci: la fe i la conversió. El paper de la voluntat
i de la verbalització en la recepció positiva de l’anunci. 2a hora: Recepció de la cate -
quesi kerigmàtica 6: Jesús Salvador des de la creu i la resurrecció. Oració d’entre-
ga a Jesucrist.

• 7a sessió. 1a hora: Com donar testimoni de la pròpia trobada amb Jesucrist. Teoria
i pràctica. 2a hora: Pràctica de com donar la catequesi kerigmàtica 1: Equip d’alum-
nes A.

• 8a sessió. 1a hora: Alumnes: Testimonis de conversió i diàlegs virtuals. 2a hora.
Pràctica de com donar la catequesi kerigmàtica 2: Equip B.

• 9a sessió. 1a hora: Testimonis de conversió. Diàlegs virtuals. 2a hora: Pràctica de
com donar la catequesi kerigmàtica 4: Equip A.

• 10a sessió. 1a hora: Testimonis de conversió. Diàlegs virtuals. 2a hora: Pràctica
de com donar la catequesi kerigmàtica 3: Equip C.

• 11a sessió. 1a hora. Testimonis de conversió. Diàlegs vortuals. 2a hora: Pràctica de
com donar la catequesi kerigmàtica 5: Equip B.

• 12a sessió. 1a hora: Recapitulació de la fonamentació teològica i pastoral. 2a hora:
Pràctica de com donar la catequesi kerigmàtica 6: Equip C.

Altres informacions

Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona.

Dia de la setmana: Dissabte de 10 a 13 hores.

Durada: dotze dissabtes alterns (36 hores) de novembre de 2012 a maig de 2013 (24
de novembre, 15 de desembre, 12 i 26 de gener, 9 i 23 de febrer, 9 i 23 de març, 6 i
20 d’abril, 4 i 18 de maig).
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Metodologia: 1a part del matí: formació bíblica, teològica i pastoral sobre el primer
anunci. 2a part del matí: entrenament pràctic.

Professorat: Dr. Xavier Morlans, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya,
i equip de laics amb experiència de primer anunci.

Alumnes: Membres de les parròquies invitats pels rectors i l’arxiprest. Representants
i membres dels moviments i associacions de la Delegació diocesana d’Apostolat Se-
glar. Catequistes d’adults. Nota: Es preveu servei de guarderia.

Materials d’estudi i bibliografia: 1. Apunts del professor entregats a cada sessió.
2. Xavier Morlans, 12 catequesis de primer anunci. Guió detallat de cada sessió. CD
amb les cançons per a cada sessió. Materials a disposició. 3. Xavier Morlans. «El pri-
mer anuncio. El eslabón perdido». PPC, Madrid 2009. Pròximament en català a Ed.
Claret. 4. J.- C. Carvajal Blanco, «La pedagogia del primer anuncio». PPC, Madrid
2012. 

Inscripcions. Secretaria Tècnica: Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar. C/ Riva-
deneyra 6, 9a planta. Tel. 934 121 551. Fax 933 171 799. Adreça electrònica: dse-
glar@arqbcn.cat www.apostolatseglarbcn.cat.

Termini d’inscripció: del dia 1 d’octubre al 15 de novembre. Matrícula: 20 euros.

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

Benvolguts i benvolgudes, Déu vos guard,

El proper diumenge 11 de novembre, a les 17 hores, la nostra arxidiòcesi celebrarà
el segon aniversari de la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família, que presidí
el Sant Pare Benet XVI el 7 de novembre de 2010. Aquest mateix dia, i en l’eucaris -
tia que amb tota solemnitat presidiré a la Basílica, també celebrarem l’Any de la Fe,
que ja hem iniciat el passat 11 d’octubre. 

Ja sabeu que les finalitats proposades pel Papa en aquest Any de la Fe són ben clares
i ens ajuden a conèixer, valorar, agrair i comunicar la fe cristiana que hem rebut com
un do preuat i gratuït de Déu. Aplegar-nos tots junts, doncs, en aquesta celebració eu-
carística amb la pregària, l’acció de gràcies a Déu i la vostra presència a la Basílica
de la Sagrada Família no faran més que assegurar «l’autèntica i renovada conversió en
el Senyor, únic Salvador del món», principal finalitat de l’Any de la Fe. Renovarem,
també, el nostre compromís per transmetre la fe cristiana a molts germans nostres,
realitat pastoral que hem tractat aquest mes d’octubre en el Sínode dels Bisbes i amb
l’esperit del seu missatge inicial.
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Us emplaço a tots i totes a participar-hi amb el desig de poder retrobar-nos en la co-
munió d’afecte i de pregària.

Us saludo i beneeixo molt cordialment, 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 31 d’octubre de 2012

Homilies i al·locucions

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en l’acte de presentació del llibre «Nova Evangelitza-
ció en les escoles cristianes», del P. Francesc Riu. Seminari de Bar-
celona, 1 d’octubre de 2012

Consellera, P. Riu, membres de la mesa, membres de les escoles cristianes, famílies
que confieu els fills en aquestes escoles, amics i amigues.

Presentem un llibre important i cal felicitar l’autor, el P. Francesc Riu, que coneix
molt i molt bé el món escolar a Catalunya per haver estat el Director de la Fundació
de l’Escola Cristiana de Catalunya durant molts anys i Delegat Diocesà d’Ensenya-
ment de Barcelona. Una vida al servei de l’escola, institució que estima i que d’algu-
na manera ha afaiçonat amb el seu pensament, reflexió i direcció. Durant aquests
anys hem treballat ben units al servei d’aquestes realitats eclesials.

El llibre tracta d’un tema de màxima actualitat. L’escola, que és una realitat impor-
tantíssima, i la nova evangelització, que és actualíssima. És urgent evangelitzar i tam-
bé fer-ho en l’escola perquè en l’escola hi ha persones i l’escola cerca oferir l’educa -
ció global de les persones i aquesta formació té en compte el cos i l’esperit, el present
i l’eternitat.

Justament una mica abans d’aparèixer el llibre que avui presentem, en el meu dar -
rer llibre «La Sagrada Família, un diàleg entre fe i cultura. Una icona per a l’Esglé-
sia del segle XXI», un assaig en què presento el treball d’evangelització abans i de no-
va evangelització ara a l’arxidiòcesi de Barcelona, dedico un espai a l’evangelització
en el món educatiu, a la nova evangelització en l’escola cristiana. Vaig intuir que
calia dedicar-li un espai en el llibre, per la importància de l’escola cristiana en la for-
mació integral dels alumnes i en la transmissió de la fe. Estic molt content que el P.
Riu, una mica després, hagi dedicat un llibre a aquesta temàtica.

Les escoles cristianes a Barcelona i a Catalunya són fruit de l’acció de congregacions
religioses, de parròquies i diòcesis, així com d’altres grups de cristians que les han
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promogut des de diverses formes jurídiques. Es tracta d’una realitat que ve de lluny
i que té una florida especial al llarg de la segona meitat del segle XIX i la primera
del segle XX, quan va participar especialment, durant les primeres dècades, de la dinà -
mica d’un moment en què la societat civil catalana va desenvolupar una gran inicia-
tiva en sectors ben diversos: llengua i literatura, cooperativisme, estalvi, arquitectu-
ra, belles arts, sanitat... Van ser temps de pares i mares fundadors de congregacions
dedicades a tasques assistencials, entre les quals l’ensenyament i l’educació. Hi va
contribuir també l’arribada de diverses congregacions d’origen francès que van
fundar nombroses escoles.

La presència evangelitzadora de les escoles cristianes ha d’emergir amb tota autenti -
citat a la ciutat secular com a presència privilegiada d’Església entre un alumnat i
unes famílies que en ocasions, no tenen cap altra possibilitat d’apropar-se a l’Esglé-
sia i al missatge de Jesús. Aquestes escoles desenvolupen una tasca evangelitzadora
que vol arribar a tothom, que vol implicar tothom, partint de la diversitat de realitats
entre les escoles i entre els alumnes i professors. Arribar a tothom requerirà unes res-
postes diferenciades preevangelitzadores, evangelitzadores o pastorals.

L’acció pastoral ha de ser, tenint molt present la complexitat de la realitat, el centre
de la vida de l’escola cristiana, motor d’un projecte evangelitzador que implica tot -
hom —i no tan sols els especialistes— i que està dotat, al seu torn, de recursos hu-
mans i materials. 

Com a President de la Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya, em plau agrair
a l’escola cristiana tot el treball que està fent en l’educació global i en la nova evan-
gelització, i encoratjo totes les escoles cristianes a continuar realitzant un bon treball
de nova evangelització, pensant que avui hi ha molts infants, adolescents i joves
que no reben cap formació religiosa a la família i que segurament és i només és l’es-
cola cristiana la que pot oferir-los el primer anunci de Jesucrist mort i ressuscitat i
una iniciació cristiana. El Papa Benet XVI ens ha dit que les escoles cristianes juguen
un paper important en l’evangelització que és la missió de l’Església. L’Església —ens
deia Pau VI— existeix per a evangelitzar. 

El dia 7 d’aquest mes d’octubre començarà a Roma el Sínode dels Bisbes dedicat a
«la nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana». Invitat pel Sant Pare
hi vaig amb molta il·lusió i portaré tota la realitat evangelitzadora d’aquesta arxidiò -
cesi i de l’escola cristiana de Catalunya. Aquesta escola ha estat, és i ha de ser trans-
missora de la fe cristiana als alumnes i famílies. Penso que el bon treball de les esco-
les cristianes de casa nostra el puc aportar al Sínode de Bisbes com una experiència
de transmissió de la fe cristiana. 

Cada escola cristiana davant de les dificultats i dels reptes actuals ha de fer un treball
de discerniment per tal de poder presentar Jesús i l’Evangeli als alumnes i als pares
amb la il·lusió que portem en el cor de fer realitat la nova evangelització en tots els
àmbits i també en l’Escola Cristiana. Volem aprofitar molt l’Any de la Fe que Be-
net XVI ens ofereix, per intensificar i millorar la classe de religió, les catequesis sagra -
mentals i l’acció pastoral de les escoles cristianes. 
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Gràcies, benvolgut P. Riu, pel vostre llibre que ens hi ajudarà.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en la missa d’inauguració del curs de les Facultats i Ins-
tituts Superiors. Seminari de Barcelona, 4 d’octubre de 2012

Joiosament celebrem l’acte més important de la inauguració del nou curs de la Facul -
tat de Teologia de Catalunya, de la Facultat de Filosofia de Catalunya, de l’Institut Su -
perior de Litúrgia, de Barcelona i de l’Institut de Teologia Fonamental. Celebrem
l’Eucaristia per donar gràcies a Déu pel servei que presten aquestes institucions i per
l’inici d’un nou curs.

Avui s’escau la memòria litúrgica de Sant Francesc d’Assís. La seva vida i la seva
santedat són per a tots nosaltres un model en el coneixement de Jesucrist i en el seu
seguiment pels camins de la pobresa i de la humilitat. El seu carisma ha deixat a l’Es-
glésia una estela espiritual que fa realitat especialment tota la nombrosa família fran-
ciscana. 

La vida acadèmica d’aquestes estimades institucions durant aquest curs quedarà mar-
cada per la celebració de l’Any de la Fe que el Papa Benet XVI ha proposat per a to-
ta l’Església, amb la seva carta La porta de la fe. Per a professors i alumnes, són bà -
siques les finalitats que assenyala el Papa per a aquest any i molt pròpies del treball
que es realitza en aquests centres. Aquest any és una invitació a una autèntica i reno-
vada conversió al Senyor, únic Salvador del món. En el silenci de l’estudi i de la re-
cerca es pot assolir un temps d’especial reflexió i redescobriment de la fe. Conèixer
més i millor la fe cristiana i els seus continguts per tal que puguem viure la força i
la bellesa de la fe. Tots, però especialment vosaltres, podreu assaborir les riqueses in-
sondables del misteri de Déu i de la seva salvació. Per això el Papa ens demana que
durant aquest temps tinguem la mirada fixa en Jesucrist que «inicià i completa la nos-
tra fe» (He 12,2) amb la pregària, la celebració litúrgica de la fe i el testimoni de la
caritat. 

L’Any de la Fe s’iniciarà el proper 11 d’aquest mes coincidint amb l’apertura del Con -
cili Vaticà II, aquell 11 d’octubre de 1962, convocat pel beat Joan XXIII, confiant
plenament en l’assistència constant i fecunda de l’Esperit Sant. Cal donar gràcies a
Déu per aquell esdeveniment que ha enriquit l’Església amb més fidelitat i coherència
al que el Senyor vol d’ella. Els que visquérem la celebració de l’Assemblea ecumèni -
ca, com també els més joves que han nascut després del Concili, hem de comprendre
que els documents que ens han deixat els Pares conciliars, segons paraules del beat
Joan Pau II, «no perden el seu valor ni el seu esplendor». Pau VI ens digué que el Con -
cili és «la gran gràcia de la qual l’Església se n’ha beneficiat en el segle XX. Amb el
Concili se’ns ha ofert una brúixola segura per orientar-nos en el camí del segle que
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comença». I Benet XVI ens diu que «el Concili si el llegim i l’acollim guiats per una
hermenèutica correcta, pot ser i pot arribar a ser cada vegada més una gran força
per a la renovació sempre necessària de l’Església».

El nostre agraïment a Déu obeeix també al 20è aniversari del Catecisme de l’Esglé-
sia Catòlica, fruit molt important de l’esmentat Concili i que el Papa desitja que si-
gui ben conegut durant l’Any de la Fe. És, certament, un bon instrument pel vostre
estudi. Benet XVI ha declarat el Catecisme com norma segura per a l’ensenyament
de la fe i com instrument vàlid i legítim al servei de la comunió eclesial (cf. Porta
fidei, 11). És un bon ajut per a l’estudi de les ciències eclesiàstiques ja que tot el que
presenta és l’encontre amb una Persona que viu a l’Església. 

El Papa Benet XVI ha parlat de la unitat interior entre la investigació, doctrina i la-
bor teològica, i servei pastoral de l’Església, i amb ella la integritat del compromís
eclesial a favor de l’home, del món i del nostre futur. I diu concretament: «La huma-
nitat necessita preguntes, però també respostes. I respecte d’això es fa evident en la
teologia —i no només en ella— una certa dialèctica entre la cientificitat més rígida i
la pregunta més gran que la transcendeix i sorgeix en ella reiteradament: és la pregun -
ta sobre la veritat» (Discurs a una Delegació de la Facultat de Teologia de la Univer -
si tat de Tubinga). El Papa afegeix que «la teologia necessita, a més del valor de pre-
guntar, també la humilitat d’escoltar la resposta que ens dóna la fe cristiana». 

Sense referència a Déu, l’home no pot respondre als interrogants fonamentals que in-
quieten el seu cor respecte del fi i, per tant, al sentit de la seva existència. Només re -
ferint-se al Déu-Amor, que es revela en Jesucrist, l’home pot trobar el sentit de la se-
va existència i viure en l’esperança, malgrat experimentar els mals que afligeixen la
seva existència personal i la societat on viu.

La revelació de Crist és el principi normatiu fonamental per a la teologia. Aquesta es
realitza sempre en i per a l’Església i amb fidelitat a la Tradició apostòlica. L’activi-
tat teològica requereix competència científica, però també i sobretot, la fe i la humi -
litat pròpies del qui és conscient que el Déu viu i vertader, objecte de la reflexió, su -
pera infinitament la capacitat humana.

En aquest sentit, Benet XVI, parlant als membres de la Comissió Teològica Interna -
cional, deia que «només amb l’oració i la contemplació es pot adquirir el sentit de
Déu i la docilitat a l’acció de l’Esperit Sant, que donaran fecunditat al treball teolò-
gic per al bé de tota l’Església» (Roma, 19 de desembre de 2005).

L’evangelització és necessària i urgent. Els bisbes de Catalunya en un document re-
cent hem dit que «ens cal a tots assumir plenament que la nostra situació, en aquest
començament del segle XXI, és de missió» (Creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb
nou ardor, 2007, p. 27-28). El dia 7 d’aquest mes començarà a Roma l’Assemblea
Ge neral Ordinària del Sínode de Bisbes, on estudiarem i reflexionarem sobre «la nova
evangelització per a la transmissió de la fe cristiana». És una temàtica actualíssima.
Benvolguts alumnes, prepareu-vos en aquests anys d’estudi perquè pugueu evange-
litzar els homes i dones d’avui, perquè l’Església existeix per evangelitzar. El Se nyor,
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com ho va fer amb els deixebles, ens envia arreu a anunciar la Bona Nova de la Sal-
vació, Jesús Home i Déu, mort i ressuscitat. 

Agraint al Senyor la joia del do de la fe, continuem la celebració de l’Eucaristia unint-
nos més i més a Jesucrist que per amor va lliurar la seva vida i va ressuscitar per a
la salvació de tota la humanitat. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Paraules del Gran Canceller, Dr. Lluís Martínez Sistach, Cardenal
Arquebisbe de Barcelona, en l’acte acadèmic de la inauguració de
la Facultat de Teologia de Catalunya, de l’Institut Superior de Li-
túrgia i de l’Institut de Teologia Fonamental. Seminari de Barcelo-
na, 4 d’octubre de 2012

El Papa Benet XVI en la seva carta Porta fidei, proposant l’Any de la Fe, vol que coin -
cideixi amb el cinquantenari de la inauguració del Concili. El Concili Vaticà II ha es-
tat un dels més grans esdeveniments eclesials del segle XX. Fou providencial que el
Beat Joan XXIII convoqués el Concili: pocs Papes s’han atrevit a convocar un Con-
cili ecumènic. I podem dir que no va ser pas gens fàcil pel Papa Joan el primer perío -
de que ell va presidir fins a la seva mort.

Fou providencial perquè era necessari per a l’Església aquella assemblea de més de
dos mil bisbes d’arreu del món amb l’assistència de l’Esperit Sant. Fou una alenada
d’esperança i un autèntic aggiornamento de l’Església. Quantes coses i quantes insti -
tucions han experimentat un canvi positiu gràcies al Concili! I el Concili ens oferí ca-
mins i realitats eclesials noves. 

Cal dir que Catalunya va viure intensament la celebració del Concili Vaticà II. Du-
rant les sessions conciliars existien dos mitjans escrits —en ciclostil— per comuni-
car els treballs, els debats, els continguts dels documents com esquemes i ja aprovats.
Això es vivia encara molt més intensament a Roma. Vaig tenir el privilegi d’anar a
Roma a estudiar coincidint amb el dia la inauguració del Concili i vaig acabar la me-
va estança a Roma, un any després d’acabar el Concili. Quina riquesa! Conferències,
comunicacions, debats en moltes institucions eclesials i el tracte gairebé quotidià amb
Pares conciliars: el Dr. Jubany, Bisbe Auxiliar de Barcelona, Bisbe de Girona i mem-
bre de la Comissió conciliar del Decret Christus Dominus, el Dr. Mauro Rubio, Bis -
be de Salamanca, amb qui convivia a Montserrat de Roma, i els experts, el Dr. Ma-
nel Bonet Muixí, que després de sopar, per pujar dos pisos, necessitàvem dues hores,
parlant del que succeïa a l’interior de l’aula conciliar, el P. Franquesa, benedictí, Mons.
Bugnini, etc. 

Primers treballs en l’Aula: noves propostes, incerteses, llums i foscors, però la llum
de la Paraula de Déu que presideix l’Aula mostrava el camí. I així parlava i actuava
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l’Esperit Sant i hem d’agrair-li, i felicitar als Pares conciliars la preciosa herència que
ens han deixat, els documents conciliars, que com digué Joan Pau II, «no perden el
seu valor ni el seu esplendor. Sento més que mai el deure d’indicar el Concili com la
gran gràcia de la que l’Església se n’ha beneficiat en el segle XX. Amb el Concili
se’ns ofereix una brúixola segura per orientar-nos en el camí del segles que comen-
ça». 

I Benet XVI, pocs mesos després de la seva elecció com a successor de Pere, afirmà
que «si llegim i acollim (el Concili) guiats per una hermenèutica correcta, pot ser i
pot arribar a ser cada vegada més una gran força per la renovació sempre necessària
de l’Església». 

El Papa ha parlat d’aquesta hermenèutica perquè segons amb quina hermenèutica s’ha
llegit el Concili s’han entès coses molt diferents. En el seu discurs als seus col·labo -
radors de la Cúria Romana, amb motiu del Nadal, digué que «d’una banda, existeix
una interpretació que voldria anomenar “hermenèutica de la discontinuïtat i de la rup-
tura”; no és rar que aquesta hagi tingut a favor seu la simpatia dels mass-media i tam-
bé d’una part de la teologia moderna. D’altra banda, hi ha “l’hermenèutica de la re-
forma”, de la renovació en la continuïtat de l’únic subjecte Església, que el Senyor ens
ha donat; que és un subjecte que creix i es desenvolupa en el temps, mantenint-se,
amb tot i sempre el mateix, l’únic subjecte del Poble de Déu en camí».

El Papa Benet XVI, essent un jove teòleg, va participar activament en el Concili Va -
ticà II com expert del cardenal Frings, arquebisbe de Colònia, i els continguts conci-
liars han calat profundament en el seu pensament teològic i eclesial. El Papa opta per
la interpretació que considera vàlida, i és l’hermenèutica de la reforma. 

S’ha aplicat el Concili? Quina receptio tingueren els documents conciliars? Penso
que en general tingueren bona receptio i que s’han anat aplicant els continguts conci -
liars, però no pas tots ni a tot arreu. Tanmateix això succeeix a tots els concilis. Pen -
sem que el Concili de Trento necessità segles per aplicar-lo. Si no s’hagués celebrat
el Concili notaríem que ens mancaria quelcom molt important i que ha ajudat molt a
l’Església i això ens ajuda a valorar el mateix Concili i la seva aplicació. A Catalu -
nya es començà a aplicar immediatament després de l’aprovació dels documents i de
l’acabament del Concili, l’any 1965. Tanmateix, l’any 1995 celebràrem un Concili Pro -
vincial Tarraconense amb la intenció, també, d’aplicar encara més el Vaticà II. 

Vull fer esment de l’ajut que prestaren els documents conciliars en l’aggiornamento
de l’Església i també en les seves relacions amb els Estats. La nostra transició políti -
ca va ser com va ser degut també al Concili Vaticà II amb els continguts de dos grans
Constitucions conciliars complementàries: la Lumen gentium i la Gaudium et spes,
amb el complement molt nou per a l’Església del decret Dignitatis humanae, sobre la
llibertat religiosa. Penso que l’enyorat avui «esperit de la transició» no hauria estat
com fou, sense la celebració del Concili Vaticà II.

Us invito, benvolguts professors i alumnes, a la lectura dels documents conciliars. Pen -
so especialment en els alumnes. Hi trobareu la doctrina de l’Església, el pensament
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i l’esperit de l’Església sobre temes i realitats que són molt actuals. Les institucions
que avui ens congreguen organitzaran actes per ajudar a conèixer més i millor els do-
cuments del Concili Vaticà II que ens pot ajudar molt en l’Església del segle XXI. Por-
taré al Sínode de Bisbes, la riquesa i experiència de la nova evangelització que ha
propiciat el Concili Vaticà II a les nostres Esglésies diocesanes i m’ajudaran les vos-
tres pregàries. 

Queda inaugurat el curs 2012-2013 en la Facultat de Teologia de Catalunya, en la Fa-
cultat de Filosofia de Catalunya, en l’Institut Superior de Litúrgia i en l’Institut de
Teo logia Fonamental.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Paraules a l’inici de la Trobada del Voluntariat de Càritas-Catalu -
nya. Fòrum de Barcelona, 20 d’octubre de 2012

Una salutació molt cordial a tots i a totes. En primer lugar quiero agradecer muy sin-
ceramente, en nombre también de todos los obispos de cataluña, al querido Sr. Car-
denal Óscar Andrés Maradiaga, Arzobispo de Tegucigalpa y Presidente de Cáritas In-
ternacional, su generosidad y disponibilidad en aceptar la invitación para venir de muy
lejos para estar con estos miles de queridos voluntarios y voluntarias de Cáritas de las
diez diócesis catalanas. Muchísimas gracias, Sr. Cardenal.

En nom de tots els bisbes de Catalunya i de Càritas de Catalunya, us agreixo la vostra
presència i participació en aquesta jornada que hem organitzat pensant en vosaltres i
en el treball generós, constant i eficient que esteu fent en les Càrites parroquials, arxi -
prestals, zonals, diocesanes, etc. A Catalunya ja sou més de 9.000. És un do de Déu.
Sou Càritas i feu Càritas. Doneu temps, amor, afecte, dedicació i diners. Càritas, l’Es-
glésia, pot fer tot el que estem fent avui, en la greu crisi econòmica que vivim, per
ajudar a moltíssimes persones i famílies gràcies a la vostra col·laboració.

Vinc de Roma on estic amb 255 bisbes de tot el món en el Sínode dels Bisbes treba -
llant la temàtica actual i vigent de la nova evangelització per a la transmissió de la fe
cristiana. Portem quinze dies reunits i hem escoltat tots els bisbes d’arreu del món
presents en el Sínode. Hem sentit el batec de l’Església estesa d’Orient a Occident.
I les paraules més sovintejades han estat la parròquia, la família i Càritas, al servei
de l’evangelització i la transmissió de la fe cristiana a tants homes i dones que viuen
com si Déu no existís.

Vosaltres amb el vostre ajut i treball a Càritas feu present Déu perquè estimeu les
persones que acolliu, estimeu i ajudeu i, com que Déu és amor, estimant el feu pre-
sent, ja evangelitzeu. Perquè ho feu també com una expressió de la vostra fe cris-
tiana.
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La caritat, l’ajuda fraterna, és una de les tres dimensions o serveis essencials i neces-
saris de la missió de l’Església, juntament amb l’evangelització i la celebració de la
fe. Gràcies per la vostra col·laboració i dedicació. La caritat, la solidaritat de Càri-
tas fa creïble l’evangelització que tots els cristians, parròquies, comunitats i movi-
ments estem fent.

Fa poc, el Parlament de Catalunya va concedir per unanimitat la Medalla d’Honor en
categoria d’Or a Càritas de Catalunya. Ha estat un reconeixement a la feina ben feta
i a la confiança que inspira Càritas. És un reconeixement al vostre treball juntament
amb els bisbes, rectors i professionals. Aquest és el guardó que és també vostre.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Paraules al final de la Trobada del Voluntariat de Càritas-Catalu -
nya. Fòrum de Barcelona, 20 d’octubre de 2012

Acabem el matí de la nostra Trobada que amb joia estem celebrant amb les voluntà -
ries i els voluntaris de Càritas a Catalunya. És una autèntica festa familiar. Formem
part de la família de l’Església que dóna testimoni de la caritat. La nostra festa es
complementarà amb l’àpat senzill i auster que farem per dinar i especialment amb la
celebració de l’Eucaristia, sagrament de l’amor i de la comunió, a la Basílica de la Sa -
grada Família. Hi ha moltes coses que no van bé en el món, però n’hi ha també mol -
tes que van bé, que són bones. Avui la nostra Trobada ens diu senzillament que hi ha
molta bondat.

En nom de tots els bisbes de les diòcesis de Catalunya us agraeixo el treball que rea -
litzeu com a voluntàries i voluntaris de Càritas. Tots junts en donarem gràcies a Déu
amb l’Eucaristia agraint-li que hagi parlat en el vostre cor i us ha mogut a donar-
vos i lliurar-vos per portar l’esperança amb el bé que esteu fent.

Avui tenim el repte de la nova evangelització; és urgent l’anunci de Jesús i el seu Evan -
geli a moltes persones que no el coneixen o el coneixen malament. I nosaltres, que
estimem els germans, volem col·laborar en aquest anunci amb el testimoni de la ca-
ritat. El treball de Càritas dóna credibilitat a l’evangelització. Això s’està posant en
relleu aquests dies en els treballs del Sínode dels Bisbes. L’Església amb Càritas és
una veu profètica a favor dels pobres i dels marginats per demanar que es prengui cons -
ciència de la necessitat que els principis ètics presideixin, marquin o orientin tota l’ac -
tivitat econòmica dels pobles, perquè hi hagi treball per a tots —penso també en els
joves amb un 53% d’atur— i perquè no hi hagi persones amb cap de les quatre man-
cances: mancança de treball, d’habitatge, de menjar i d’autoestima. Perquè Déu ha
creat tots els béns del cosmos al servei de tota la humanitat.

Benvolguts voluntaris i voluntàries, juntament amb tots els qui formem Càritas, estem
treballant eficaçment en l’obra creadora de Déu per tal que l’obra creada per Déu es
posi més al servei de totes les persones.
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Aquest matí m’he escapat dels treballs del Sínode, però aquesta tarda hi he d’anar a
treballar, perquè són tres setmanes molt intenses, amb treball també els dissabtes. En
l’Eucaristia que celebrareu a la Sagrada Família estaré present amb l’afecte i la pre-
gària amb tots vosaltres, voluntaris i voluntàries.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Paraula i Vida

Viure l’Any de la Fe (7/10/2012)

Comença aquest diumenge a Roma el Sínode dels Bisbes sobre un tema de molta ac-
tualitat per a tota l’Església actual: la nova evangelització per a la transmissió de la
fe cristiana. Una qüestió molt viva en la nostra arxidiòcesi de Barcelona, que el curs
passat va viure dues iniciatives destinades a fer més viva entre nosaltres la proclama-
ció de l’Evangeli de Jesús: la Missió Metròpolis i l’Atri dels Gentils. Per desig del Sant
Pare, participo en aquest Sínode que es perllongarà fins al 28 d’octubre, dies en què,
per aquest motiu, hauré de ser a Roma.

També aquesta mateixa setmana, el proper dijous dia 11 començarà l’Any de la Fe,
convocat pel Sant Pare Benet XVI, que des del començament del seu ministeri com
a successor de Pere ha recordat l’exigència de redescobrir el camí de la fe per il·lu-
minar de manera cada cop més clara l’alegria i l’entusiasme del trobament amb Crist.
En efecte, en l’homilia de la santa missa d’inici del seu pontificat va dir aquestes
paraules que em semblen ben oportunes en aquest inici de l’Any de la Fe: «L’Es-
glésia en el seu conjunt, i els seus pastors, com Crist han de posar-se en camí per por-
tar els homes fora del desert, vers el lloc de la vida, vers l’amistat amb el Fill de Déu,
vers Aquell que ens dóna la vida, la vida en plenitud». Aquest és, doncs, l’objec-
tiu de l’Any de la Fe, que també hem preparat amb cura en la arxidiòcesi de Barce -
lona. 

Avui, permeteu-me que faci meva la invitació que va fer el passat 15 de juliol el Sant
Pare Benet XVI, en la breu visita pastoral a la ciutat italiana de Frascati, propera a
la seva residència estival de Castelgandolfo: «Us proposo —va dir en l’homilia de la
missa que presidí— que viviu intensament l’Any de la Fe, que començarà el mes
d’octubre, als 50 anys de l’obertura del Concili Vaticà II. Els documents del Concili
contenen una riquesa enorme per a la formació de les noves generacions cristianes.
Amb l’ajut dels sacerdots i dels catequistes, torneu a llegir-los i a aprofundir-los [...].
Descobriu de nou la bellesa de ser Església, de viure el gran nosaltres que Jesús ha
format entorn d’ell per a evangelitzar el món: el nosaltres de l’Església, que mai no
ha estat tancat, mai no ha estat replegat en si mateix, sinó sempre obert i desitjós d’a-
nunciar l’Evangeli a tots.»
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Em sembla que aquestes paraules són molt oportunes per a trobar la manera bona de
viure l’Any de la Fe, la commemoració del quinquagèsim aniversari de l’inici del
Concili i els treballs del Sínode sobre la nova evangelització. La fe és evidentment
una opció personal, una resposta de tota la persona a la crida de Jesús, feta amb l’a-
jut de la gràcia de Déu. Però el cristià dóna la resposta de la fe també en Església, no
de forma aïllada. És el que el Sant Pare anomena el nosaltres, la dimensió objectiva de
la fe, que es manifesta sobretot en la confessió de la nostra creença en els anome nats
símbols de la fe, de tanta importància des dels primers temps de l’Església, que el
Sant Pare ens invita a reviure i a proclamar com a comunitat durant la celebració de
l’Any que ara s’obre.

Us invito a seguir els treballs del Sínode dels Bisbes durant aquest mes, sobretot les pa -
raules que ens dirigeixi, als participants i a tots els fidels, el Sant Pare. Estic segur que
aquesta serà una bona manera de fer realitat el que diu l’expressió llatina sentire cum
Ecclesia, és a dir, sintonitzar amb l’esperit de tota la santa Església.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Aquella primavera que volia Joan XXIII (14/10/2012)

S’han acomplert aquests dies els cinquanta anys de l’obertura del Concili Vaticà II
per Joan XXIII. Aquest Sant Pare volia que el Concili fos el signe anunciador d’una
nova primavera de l’Església. Aquell somni roman encara vàlid en aquests temps di-
fícils en tants aspectes de la vida. Tots hem de treballar perquè l’Església realitzi
cada dia millor la seva missió enmig del nostre món i doni aquells fruits que Jesu-
crist li va prometre: «No m’heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us he escollit a vos -
altres i us he confiat la missió d’anar pertot arreu i donar fruit, i un fruit que duri per
sempre».

La crida que el Senyor ens fa a donar fruit culmina el seu discurs del cep veritable.
Hi ha quelcom necessari per poder donar fruit. Jesús, cep veritable, ens diu que «ai-
xí com les sarments, si no estan en el cep, no poden donar fruit, tampoc vosaltres no
en podeu donar si no esteu en mi» (Jn 15,4).

Fer de manera que l’Església pugui donar els fruits que ha de donar al món d’avui és
també l’objectiu principal del Sant Pare actual, Benet XVI. És per això que ha vol-
gut celebrar l’Any de la Fe. L’Església floreix amb fruits abundosos si viu inten-
sament la fe. Cal reprendre la reflexió i l’acció inspirada en els textos del Concili
Vati cà II, que representen un veritable pont entre l’avui cristià i la gran tradició de
l’Església.

Com a cristians, estem cridats a estimar aquest nostre temps i a creure que és possi-
ble comunicar l’Evangeli ara, enmig d’aquests homes i dones, enmig d’aquests jo-
ves i infants d’avui. És significatiu que el Sant Pare hagi volgut, coincidint amb els
50 anys de l’inici del Concili Vaticà II, un sínode sobre la nova evangelització, que
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aquests dies s’està celebrant a Roma. Efectivament, el sentit del Concili —com
deia Pau VI— fou el de comunicar millor l’Evangeli als homes i les dones del nos-
tre temps.

El nostre no és un temps de captivitat per a l’Evangeli. És —això sí— un temps en
què estem cridats a viure i testimoniar amb joia i humilitat la nostra fe. Això ens
demana restar ben units a Jesucrist, com ens ha invitat a fer el Sant Pare: «Durant
aquest temps, tindrem la mirada fixa en Jesucrist, que va iniciar i completa la nostra
fe». Enguany ha de ser una ocasió perquè comprenguem ben profundament que el
fonament de la fe cristiana és «la trobada amb un esdeveniment, amb una Persona,
que dóna un nou horitzó a la vida i, amb això, una orientació decisiva» (Deus cari-
tas est, 1). 

Certament, com deia el gran teòleg i cardenal John-Henry Newman, beatificat per
Benet XVI, «la fe no és alguna cosa. La fe és Algú. La fe no és qualsevol algú. La fe
és Jesucrist».

Tota acció evangelitzadora demana que els cristians tinguem com a centre Jesucrist.
Conèixer millor, estimar més intensament i imitar més fidelment Crist, aquí rau l’es-
sència de la vida cristiana i d’aquí ha de sorgir el dinamisme que empeny els cristians
a donar testimoniatge personalment i comunitària de la seva fe al servei de l’Església
i del món. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

El batec de l’Església en el Sínode dels Bisbes (14/10/2012 per a la
premsa)

El diumenge 7 d’aquest mes, amb l’eucaristia presidida pel Papa Benet XVI es co-
mençaren els treballs del Sínode dels Bisbes que duraran fins al 28 d’aquest mes. Por-
tem ja uns dies reunits 250 cardenals, patriarques, arquebisbes i bisbes de tot el món
pregant, parlant, reflexionant, en reunió general i en petits grups, sobre una qüestió
molt actual i urgent: «La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana».
El Sant Pare ens ha presidit en totes les sessions sinodals.

La nova evangelització va orientada principalment a les persones que, havent rebut
el baptisme, s’han distanciat de l’Església o viuen sense cap referència a la vida cris-
tiana. Es pretén afavorir en aquestes persones una trobada amb el Senyor, font de grà-
cia que porta joia i esperança en les seves vides.

El que es planteja és com ho hem de fer per assolir aquesta finalitat de la nova evan-
gelització. Hi ha hagut moltes intervencions i totes coincideixen en què en el món en
general es dóna una situació cultural i religiosa que requereix posar en pràctica la no-
va evangelització. Tots els pares sinodals anem suggerint com podem presentar Je-
sús i el seu Evangeli als homes i dones d’avui immersos en unes societats, especial-
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ment les occidentals, poc propenses a la transcendència i a la presència de Déu. Que-
den encara molts dies de treball sinodal i amb l’ajut de l’Esperit Sant podrem esbri-
nar i oferir camins.

Les intervencions dels pares sinodals d’arreu del món han anat presentant la vida
de l’Església que està present en cadascuna de les Esglésies diocesanes. Hi ha proble -
mes i dificultats, però hi ha també joies i esperances. Escoltant tot el que l’Església
està fent a cada país, he anat pensant què seria d’aquests països, de les nostres ciu-
tats i pobles, sense la presència i la vida de l’Església en el camp de l’espiritualitat,
dels ancians, dels malalts, dels pobres i marginats, de l’ensenyament, de la cultura,
etc. Veig que els cristians i les cristianes, les parròquies, comunitats i realitats ecle-
sials estan fent molt arreu. I penso també en el treball dels missioners i missioneres
anunciant l’amor de Déu salvador i ajudant a moltes persones necessitades.

El Papa, en la seva homilia a la missa d’inauguració del Sínode, ha parlat de la nova
evangelització relacionant-la amb l’evangelització ordinària i amb la ad gentes. Aquest
treball que hem de fer especialment en els països d’antiga cristiandat respecte de
les persones que s’han allunyat de l’església o s’han refredat de la fe que tingueren,
no ha de disminuir l’activitat missionera pròpiament dita ni l’activitat ordinària d’e-
vangelització en les nostres comunitats cristianes. El Papa ens diu que «els tres as-
pectes de l’única realitat d’evangelització es complementen i fecunden mútuament».

Passejant aquests dies per la Plaça de Sant Pere, els pocs moments que ho permet
l’horari de treball del Sínode, he recordat amb molta emoció i joia aquell 11 d’oc-
tubre de 1962, quan el Beat Joan XXIII va inaugurar el Concili Vaticà II. Jovenet vaig
arribar a Roma el dia abans per començar els estudis i vaig rebre el do de Déu d’es-
tar-hi fins després de la clausura de l’Assemblea conciliar. Aquell dia vaig gaudir d’a-
quell esdeveniment. Ara a Roma he pogut commemorar el seu cinquantenari i d’algu -
na manera us he fet presents a tots vosaltres estimats diocesans.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Cridats a ser missioners de la fe (21/10/2012)

L’Església catòlica celebra avui arreu del món el Diumenge Mundial de la Propaga-
ció de la Fe, conegut entre nosaltres, de forma abreujada, com la Jornada del Do-
mund. Aquest any, per raó de les circumstàncies que envolten aquesta diada, té com
a lema «Missioners de la fe».

La celebració del Domund d’enguany adquireix un significat especial per la comme-
moració del 50è aniversari del Concili Vaticà II, l’obertura de l’Any de la Fe —ini-
ciat el passat dia 11 d’octubre— i el Sínode dels Bisbes, que celebra aquest mes la
seva tretzena assemblea ordinària i que està estudiant el tema «La nova evangelitza-
ció per a la transmissió de la fe cristiana». Els bisbes que som a Roma per partici-
par en els treballs d’aquesta assemblea sentim vivament —com tots els altres bis-
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bes del món— la responsabilitat de portar l’anunci de Jesucrist a tots els homes i
les dones del món que encara no el coneixen o que, havent-lo conegut, s’han allu nyat
de l’Església i de la vida cristiana.

Això és el que anomenem la pastoral evangelitzadora, que equival a respondre de ma-
nera efectiva a aquell imperatiu que Pau VI va formular d’una manera ben clara en
un document, que és encara ben actual, l’Exhortació Evangelii nuntiandi, que va pu-
blicar poc després del Concili Vaticà II: «L’Església existeix per evangelitzar».

Podem dir que aquesta preocupació evangelitzadora ha estat una constant de la vida
de l’Església des del Vaticà II fins avui. Aquest Concili va dedicar a l’activitat mis-
sionera de l’Església un dels seus decrets, en la redacció del qual va tenir una inter-
venció especial el que aleshores era un jove i ja acreditat teòleg i professor a Alema -
nya, de nom Joseph Ratzinger, avui Benet XVI. El decret conciliar anomenat «Ad
gentes» —és a dir, «Als pobles»— comença amb aquestes paraules: «Enviada per
Déu als pobles perquè sigui el sagrament universal de salvació, l’Església, per les exi-
gències més íntimes de la seva catolicitat, i obeint les ordres del seu Fundador, s’es-
força per anunciar l’Evangeli a tots els homes».

«Els homes que esperen Crist són encara un nombre immens», va dir Joan Pau II,
fent-se ressò de la intenció profunda del Concili Vaticà II en la seva encíclica Re-
demptoris missio, sobre la validesa i actualitat del manament missioner de Jesucrist,
en la qual deia: «No podem romandre tranquils pensant en els milions de germans i
germanes, redimits també per la sang de Crist, que viuen sense conèixer l’amor de
Déu».

I Benet XVI, en el missatge per al Domund d’enguany, ens ha dit que «avui com ahir,
Jesucrist ens envia pels camins del món per a proclamar el seu Evangeli a tots els po-
bles de la terra. Malgrat les dificultats que troba avui aquesta missió, ens cal repren -
dre el mateix fervor apostòlic de les primeres comunitats cristianes, que, petites i inde -
fenses, van ser capaces de difondre l’Evangeli a tot el món llavors conegut mitjançant
el seu anunci i el seu testimoniatge». Us puc dir que aquest és l’esperit que es respi-
ra a l’actual assemblea sinodal.

La nostra Església particular de Barcelona desitja també sintonitzar amb aquesta pre-
ocupació de l’Església universal manifestada per les paraules del Sant Pare i dels bis-
bes del Sínode. Amb aquest esperit, en ocasió del Domund, cal que tinguem ben pre-
sents amb la nostra pregària i el nostre ajut els missioners i les missioneres. Aquest
col·lectiu ens honora a tots els fills i les filles de l’Església, perquè ells ens donen
exemple de treball generós per anunciar Jesucrist i el seu Evangeli entre tots els pobles
de la terra. Ells i elles són els principals «missioners de la fe».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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El Sínode pren el pols de l’Església (21/10/2012 per a la premsa)

Hem arribat a l’equador dels treballs del Sínode dels Bisbes. Va començar el 7 d’a-
quest mes i acabarà el proper 28. Tres setmanes per prendre d’alguna manera el
pols de l’Església arreu del món. És enriquidor per a tots els pares sinodals, auditors
i experts. Gairebé 400 persones de tots els països del món.

El Sínode dels Bisbes és un fruit del Concili Vaticà II, del qual el 11 d’aquest més
n’hem celebrat els 50 aniversari del deu inici a Roma convocat per l’estimat Beat
Joan XXIII. Perquè va néixer el Sínode? Perquè els bisbes reunits en Concili veien
que convenia que aquella relació amb el Papa davant les sessions conciliars, es man-
tingués d’alguna manera quan s’acabés el Vaticà II. I per això el Concili parlà d’a-
quest Sínode episcopal per portar l’episcopat catòlic una col·laboració més eficaç al
Sant Pare i fou Pau VI qui el va establir en citar la seva naturalesa, finalitats i com -
posi ció.

Ens hem reunit bisbes dels cinc continents i de tots els països del món. Els països més
petits tenen un representant i els més grans no passen de quatre. Això ja que no hi ha
grups dominants i que en les intervencions dels pares sinodals va sortint la realitat re-
ligiosa, social i cultural dels diferents indrets. Escoltant les intervencions de cinc mi-
nuts hem pogut prendre el pols de l’Església estesa d’Orient a Occident, cardenals i
patriarques, bisbes i eparques fan present l’occident i l’orient.

El tema és la transmissió de la fe cristiana. Arreu hi ha necessitat i urgència d’evan-
gelització, de presentar Déu i el seu evangeli als homes i dones d’avui, sense oblidar
els joves. Com fer-ho? Aquesta ha estat una pregunta sovintejada, però també s’han
ofert respostes. Hi ha moltes experiències reeixides de vida cristiana, de parròquies
i comunitats, de famílies i moviments que estan treballant molt i força bé en la trans-
missió de la fe. Tanmateix el repte és fort, perquè arreu hi ha moltes persones que
viuen com si Déu no existís. Aquests dies d’intervencions, la paraula que s’ha escol-
tat més és la família. De tots els continents, però especialment d’Europa, d’Àfrica i
d’Àsia, ha quedat palès que la família cristiana ha estat transmissora de la fe cristia-
na als fills, i que si la família es descristianitza —com està succeint en molts indrets
del món— es fa molt difícil l’evangelització i la catequització dels infants, adoles-
cents i joves. Amb la família ens hi juguem molt per al bé de les persones, de la socie -
tat i de l’Església.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Enviats a proposar l’Evangeli (28/10/2012)

Es clou avui a Roma el Sínode dels Bisbes que ha estudiat el tema «La nova evange-
lització per a la transmissió de la fe cristiana». Els bisbes que hem tingut l’honor de
participar en aquesta assemblea tornem ara a les nostres diòcesis. El Sínode, en una
profunda sintonia amb el Papa, ha formulat unes propostes que, lliurades al Sant
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Pare, seran el tema d’un document seu a tota l’Església en forma d’una exhortació
apostòlica. Així ha succeït amb les assemblees d’aquesta institució, com les dedica-
des a l’Eucaristia i a la Paraula de Déu.

Cada dia estic més convençut que la nostra primera missió en aquest temps de la
història dels homes és proposar l’Evangeli de la vida i de la salvació que Déu anun-
cia i realitza enviant el seu Fill únic. Ell ha vingut perquè tinguem vida sobreabun-
dant i ens envia perquè els homes i les dones tinguin aquesta vida i el món sigui
salvat.

Ens cal ser ben conscients que la proposta de l’Evangeli ha de ser sobretot l’anunci
de la persona de Jesucrist. En la seva primera encíclica, Déu és amor, Benet XVI ens
diu que el fonament de la vida cristiana és «la trobada amb un esdeveniment, amb
una Persona, que dóna un nou horitzó a la vida i, amb això, una orientació decisiva».
Certament, com deia el gran teòleg John-Henry Newman, beatificat per Benet XVI,
«la fe no és alguna cosa. La fe és Algú. La fe no es qualsevol algú. La fe és Jesu-
crist».

Pensant en la nostra estimada arxidiòcesi de Barcelona, durant el Sínode he recordat
el gran nombre de cristians que s’esforcen per viure i donar testimoni de Jesucrist i de
l’Evangeli en la discreció i la confiança, a través de totes les situacions de la seva exis -
tència.

Hi he pensat, també, en tots aquells nombrosos creients d’altres religions amb els
quals som cridats a viure i a conviure en la nostra societat cada cop més plural i glo -
balitzada. Més encara, he tingut presents en la pregària, en l’esperit i en el cor tots els
qui estan allunyats o privats de tota fe. 

La nostra comunitat diocesana ha sentit molt vivament, els darrers anys, aquest im-
peratiu evangelitzador. Una pastoral missionera ha inspirat els diversos plans que hem
preparat i aplicat entre tots. No ens desanimem davant les dificultats. La victòria que
ha vençut el món és la resurrecció de Jesucrist. 

Joan Pau II, des del primer moment del seu pontificat, va fer-nos una invitació, avui
encara ben actual i ben necessària: «No tingueu por». Recordeu que són també les
paraules dirigides per Jesús ressuscitat als seus apòstols. Paraules que avui ens diri-
geix també a nosaltres.

El passat diumenge celebràvem la Jornada Missionera Mundial, el Domund. En el
mis satge fet públic per aquesta ocasió, Benet XVI ens diu unes paraules que ens
poden animar molt en aquests moments. Són aquestes: «Ens cal reprendre el mateix
fervor apostòlic de les primeres comunitats cristianes, que, petites i indefenses, van ser
capaces de difondre l’Evangeli a tot el món llavors conegut mitjançant el seu anunci
i el seu testimoniatge».

L’Esperit Sant acompanyarà els nostres esforços evangelitzadors en aquest Any de la
Fe que acabem de començar i no ens mancarà la voluntat de construir unes comunitats
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eclesials que siguin més evangelitzades a l’interior i més evangelitzadores de cara
al món d’avui per transmetre la fe cristiana.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Com transmetre la fe cristiana avui (28/10/2012 per a la premsa)

Avui, diumenge 28 d’octubre, acaba la XIII assemblea general del Sínode dels bisbes.
Hem estat tres setmanes reunits 255 pares sinodals amb l’ajut dels auditors i dels ex-
perts. Ens ha convocat el Papa Benet XVI perquè l’ajudéssim amb els nostres consells
en la problemàtica de com realitzar avui la transmissió de la fe cristiana.

L’evangelització per a la transmissió de la fe és el que ha fet sempre l’Església amb
ma jor o menor bon resultat. A nosaltres cristians ens toca fer-ho avui. I avui marca
el context cultural, social, religiós i polític en què viuen els homes i les dones en els
diferents països del món. Per això ens hem preguntat en la moderna i ben equipada
aula Pau VI, com fer la transmissió de la fe cristiana avui.

I les intervencions dels pares sinodals en les congregacions generals i en els petits
grups lingüístics han coincidit en la urgència de la nova evangelització, però l’aten-
ció, més que situar-se en el com fer-ho, s’ha anat orientant cap a les actituds amb què
cal fer-ho. Per això, en les 57 proposicions formulades i aprovades pels pares sino-
dals i que s’ofereixen al Sant Pare, més que trobar-hi fórmules per realitzar la trans-
missió de la fe, el que s’hi troba és l’esperit amb què cal fer-ho, tot assenyalant els
agents que ho han de realitzar i els mitjans amb què cal realitzar-ho. La conversió
autèntica dels cristians ens disposa a rebre els dons i la llum de l’Esperit Sant per tal
que ens posem nosaltres mateixos —bisbes, sacerdots, diaques, religiosos i religio-
ses, laics i laiques— i que posem també totes les realitats eclesials renovades al ser-
vei de la nova evangelització.

De la conversió personal ve la conversió pastoral —expressió emprada en el docu-
ment del CELAM en la seva reunió plenària d’Aparecida, Brasil— per tal que la di -
mensió institucional i orgànica de l’Església estigui plenament al servei de l’anunci
de Jesucrist i de l’Evangeli. Així es van repetint realitats com la família, la parròquia,
la catequesi, el diàleg fe i cultura, i un llarg etcètera.

La finalitat que el Concili Vaticà II atribuí al Sínode dels Bisbes s’ha aconseguit en
aques ta Assemblea General. El Papa ha estat gairebé sempre present en totes les ses-
sions del Sínode, seguint amb molt interès les intervencions dels pares sinodals i dels
auditors, i l’episcopat ha ofert aquesta col·laboració al bisbe de Roma i successor de
l’apòstol Sant Pere. Tot el treball sinodal s’ofereix al Papa perquè prepari, si ho con-
sidera convenient, un document sobre la temàtica tractada de la nova evangelització
per a la transmissió de la fe cristiana. Amb la celebració del Sínode hem viscut una
expressió de la col·legialitat episcopal al servei de la missió de l’Església. Després
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de cinquanta anys, el Concili Vaticà II és viu en la institució del Sínode dels Bisbes
que el mateix Concili va promoure.

El Sínode començà i acaba amb la celebració de l’eucaristia presidida pel Sant Pa-
re. La pregària ha estat present en totes les sessions de treball, d’un treball certament
molt intens. El Senyor de la glòria és qui té la iniciativa en l’Església i cada dia li hem
demanat que ens donés el seu Esperit. Han estat unes setmanes de pregària i de tre-
ball, imitant aquell «ora et labora» de la Regla de Sant Benet. Han estat unes setma -
nes en què hem pres el pols de l’Església: un pols que assenyala bona salut perquè
l’Església estesa d’Orient a Occident és una Església que arreu vol evangelitzar.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

Comunicats de premsa

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

Ramon Ollé Ribalta, nou delegat dels mitjans de comunicació social

El cardenal de Barcelona ha nomenat delegat de mitjans de comunicació de l’arque -
bisbat de Barcelona el Sr. Ramon Ollé Ribalta. Casat i pare de família, és enginyer
de Telecomunicacions per l’Escola d’Enginyeria i Arquitectura La Salle i llicenciat
en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya. També és diplomat en Estudis
avançats en organització d’empreses, per la Universitat Politècnica de Catalunya i en
Estudis avançats en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelo -
na. Actualment és president de l’Escola de Negocis i Enginyeria La Salle.

Nota biogràfica

El Sr. Ramon Ollé Ribalta va néixer a Barcelona, on resideix, l’any 1950. Ha realitzat
estudis d’especialització en gestió industrial i empresarial en diverses universitats dels
Estats Units i de Suïssa. Ha estat gerent de la Universitat Oberta La Salle, a la qual se -
gueix vinculat i ha tingut càrrecs directius en diverses empreses de tecnologies de la
comunicació.

També ha format part del Patronat de la Universitat Ramon Llull i és membre, entre
altres organismes, del Consell Asessor de la European Association for Internacional
Education (EAIE), de la International Advisory Board d’ESADE Business Scholl, del
Consell Executiu d’EICTA, organització industrial europea que representa la in dús -
tria de la tecnologia digital a la Unió Europea, i de Talència, agència de recerca de la
Generalitat de Catalunya.
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Ha dirigit seminaris i ha pronunciat nombroses conferències sobre els temes de la se-
va especialitat i és autor de diverses obres sobre comunicació i gestió empresarial en
anglès, alemany i castellà. En aquesta darrera llengua ha publicat Conversaciones
empresariales (Mobil Books), La empresa responsable (Editorial Claret) i Ángeles
en el trabajo (Editorial Urano).

A la diòcesi de Barcelona, Ramon Ollé Ribalta és col·laborador de la Delegació Dio-
cesana de Pastoral Familiar, de manera especial en el Servei d’atenció a persones se-
parades i divorciades, presentat el passat febrer a la parròquia de la Mare de Déu de
Núria. També ha iniciat la preparació per a rebre properament l’ordenació com a dia-
ca permanent.

Barcelona, 1 d’octubre de 2012

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

El cardenal de Barcelona proposa al Sínode l’experiència d’evange-
lització viscuda a Barcelona

En la seva intervenció ha destacat la rellevant influència en la bona tradició litúrgi-
ca de la diòcesi del monestir de Montserrat i del Centre de Pastoral Litúrgica. 

El divendres 12 d’octubre, en una intervenció davant del Sínode dels bisbes reunit
aquests dies a Roma, i en presència de Benet XVI, el cardenal de Barcelona va ex-
posar l’experiència d’evangelització viscuda els darrers anys per l’arxidiòcesi catala na.
Abans del cardenal Martínez Sistach, els cardenals Schömborn i Scherer ja havien
dit que convenia parlar de la nova evangelització des de les experiències diocesa-
nes. En aquest sentit, la intervenció del Dr. Lluís Martínez Sistach va ser una presen-
tació de l’experiència en aquest sentit viscuda a Barcelona.

En primer lloc, va fer referència a la visita del Sant Pare per a la dedicació de la basí -
lica de la Sagrada Família, «un esdeveniment que ha revitalitzat la nostra comunió
amb el successor de Pere i ens ha dinamitzat a tots amb un nou ardor en la missió
de la nova evangelització». També agraí al Sant Pare la visita i la creació del Pontifi -
ci Consell per a la Nova Evangelització, organisme que ha escollit com a emblema
la basílica de la Sagrada Família.

En segon lloc, es va referir als dos esdeveniments viscuts a Barcelona durant aquest
any: la Missió Metròpolis i l’Atri dels Gentils, «dos esdeveniments que són perfecta -
ment compatibles i que ens han obert a un nou estil d’anunciar l’Evangeli, que inten-
tem que sigui més adequat per al món d’avui».

Seguidament va destacar alguns dels punts més rellevants del moment positiu que
s’està vivint en ordre a la nova evangelització. En primer lloc, remarcà «el descobri -
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ment de l’Evangeli amb el seu anunci i el seu centre que és Jesucrist, capaç d’inter-
pel·lar l’home d’avui, com s’ha pogut comprovar en els dos esdeveniments esmentats».

En segon lloc, va fer unes propostes per dinamitzar l’acció evangelitzadora. La pri-
mera —va dir— és que «cal centrar-se especialment en el laïcat, qüestió que té una
llarga i fecunda tradició a l’Església de Barcelona». Després, «potenciar la importàn-
cia decisiva de la Missa dominical com a celebració per excel·lència del Dia del Se -
nyor», i en aquest punt es va congratular «per la bona tradició litúrgica de la diòcesi
per la influència rellevant del monestir de Montserrat i del Centre de Pastoral Litúr-
gica amb la seva revista Phase». També es va referir a la necessitat de fomentar l’es-
piritualitat i l’experiència personal cristiana, especialment per als laics a fi que es re-
forci la identitat cristiana «des de dins». I com a darrer punt, el cardenal proposà el
«fomentar reflexions pastorals de lectura creient de la realitat que vivim i dels signes
dels temps».

«La nostra arxidiòcesi metropolitana de Barcelona —va dir finalment el Dr. Martí-
nez Sistach—, en comunió viva i fidel amb el bisbe de Roma, vol reafirmar el seu
compromís en favor de la nova evangelització, compromís que inclou prioritàriament
la seva missió envers tots els batejats, a fi que puguin revitalitzar la seva vida cristia-
na, i també envers aquells als que no els ha estat anunciat mai Jesucrist. Estem conven -
çuts què el nostre emblema diocesà, que és la basílica de la Sagrada Família, és per
a nosaltres, i esperem que també per a tota l’Església, un far que il·lumina els camins
del Senyor per a la nova evangelització».

Barcelona, 18 d’octubre de 2012

Articles i declaracions

Declaracions al setmanari «Catalunya Cristiana» sobre la carta pas-
toral «Homes i dones de fe»

(Text de les declaracions del Dr. Lluís Martínez Sistach a Carme Munté, publicades a
«Catalunya Cristiana», del 14/X/2012, pags. 18 i 19).

En la nova carta pastoral vostè s’adreça als «homes i dones de fe». Com voldria
que fos rebut el missatge que els adreça com a pastor de la diòcesi?

Desitjo que la meva carta pastoral sigui rebuda com una ajuda per a viure més inten-
sament l’Any de la Fe que el Papa Benet XVI ha ofert a tota l’Església en un temps
en què creix un clima d’indiferència religiosa i de relativisme en les nostres societats.
La carta pastoral l’he escrit amb motiu d’aquest esdeveniment eclesial. Ens convé
pensar sobre l’acte de fe, sobre els continguts de la fe, conèixer més els articles del
Credo, per tal d’agrair aquest meravellós do de la fe que Déu ens ha donat gratuïta-
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ment, per gaudir de la seva bellesa i per assolir la joia i la felicitat que la fe propor-
ciona als cristians. En la carta pastoral explico que les finalitats de l’Any de la Fe en-
caixen perfectament amb els tres objectius del Pla Pastoral diocesà que hem iniciat
el curs passat. La carta pastoral vol moure’ns a treballar en la nova evangelització,
en l’anunci de Jesús i el seu Evangeli a germans nostres que viuen com si Déu no
existís.

Amb quin missatge, en essència, voldria que es quedessin les persones que llegi-
ran la carta?

Desitjaria que prenguessin consciència que som homes i dones de fe, que som creients
en Jesús i que Jesús ha d’incidir en la nostra vida quotidiana, evitant un divorci en-
tre el que creiem i el que vivim. Això demana estar sempre oberts a la Paraula de Déu,
supeditar els nostres criteris als continguts de la Paraula revelada que ens arriba en
l’Església i deixar-nos convertir pel Senyor.

Quina ha de ser la disponibilitat dels «homes i dones de fe» en el marc de la no -
va evangelització?

Una disponibilitat molt generosa, ja que el Senyor ens ha cridat com a «homes i do-
nes de fe» a anar arreu a evangelitzar. Li hem de dir al Senyor que disposi de nosal-
tres i posar-se a disposició de les parròquies, comunitats, moviments d’Església per
treballar en la nova evangelització. I la nova evangelització demana no oblidar la tas-
ca específica dels laics cristians que és estar presents en el món essent com a llevat
per tal de fermentar les realitats i estructures del món amb la llavor de l’Evangeli. Hi
ha moltes realitats del món que han de canviar, fins i tot hi ha estructures de pecat
que ocasionen la violència, les guerres, la fam, la injustícia i les grans desigualtats
econòmiques. La mateixa crisi econòmica demana trobar una solució i per tot això
els laics cristians han de treballar per sembrar-hi els continguts i els valors de l’Evan-
geli. La nova evangelització demana conèixer i discernir els reptes de la nostra socie-
tat per tal de poder presentar a Jesucrist i això no només amb paraules, sinó també
amb el testimoni de la caritat i del compromís cristià en el món.

Els infants aprenen a recitar el Credo a la catequesi, i la professió de fe la fem
cada diumenge durant la missa. Som prou conscients, però, del que diem i del
que realment signifiquen les paraules que diem? 

Ja és important que els infants aprenguin de memòria el Credo, per poder-lo recitar
com a pregària i com a professió de la nostra identitat cristiana. Ben segur que es té
poca consciència i no s’entén prou bé el contingut del Credo. Comencem perquè pri-
merament no hi ha un primer anunci de Jesús que morí i ressuscità per nosaltres, per
tal que hi hagués una adhesió personal a Jesucrist i després ve la catequesi per expli-
car els continguts de la professió de fe. El primer anunci del kerigma el necessiten
els no batejats i també els batejats, en la majoria dels casos. Per això, el nostre Pla
Pastoral diocesà demana una reflexió a nivell parroquial i arxiprestal de la pastoral
de la iniciació cristiana. En la carta pastoral demano que fem un esforç per conèixer
aquells continguts servint-se també del Catecisme de l’Església catòlica.
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Precisament vostè anuncia explicacions didàctiques i catequètiques per facilitar
aquest coneixement més gran del Credo. Pot concretar-nos en què consistiran?

Hem vist que el mateix Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelitza-
ció ha preparat un llibre Viure l’Any de la Fe, que ofereix un ampli i ric material pas-
toral i concretament hi ha també unes explicacions sobre el Credo en el capítol titulat
«La fe professada». Hi ha també els continguts bàsics del Catecisme de l’Església
catòlica i s’indicaran alguns altres materials per poder treballar sols o en grup l’estu-
di o aprofundiment sobre el Credo. En la carta pastoral ja indico que es doni molta
importància en les misses dominicals i de solemnitats a la professió de fe i, si és pos-
sible, que es canti amb la música del mestre Romeu.

Els creients senten la necessitat d’estar ben formats per poder donar raons de
la fe? Com facilitar encara més aquesta formació?

És ben cert que per donar raons de la nostra fe cal conèixer bé els continguts de la
fe cristiana i això demana la formació. La nostra arxidiòcesi ofereix molts mitjans
per assolir a diferents nivells la deguda formació. Des del nivell superior de la Facul-
tat de Teologia de Catalunya passant per l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona,
l’Institut Superior de Teologia Espiritual de Barcelona, l’Institut Superior de Cièn -
cies Religioses de Barcelona amb ma doble modalitat presencial i on line, el dels Pa-
res Salesians de Martí Codolar, el Centre d’Estudis Pastorals, la Fundació Joan Ma-
ragall i moltíssimes ofertes que proposen les parròquies, comunitats i institucions
eclesials com la Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya. Considero que qui vol
formar-se ho pot fer, si ens referim als mitjans i instruments. Aquest Any de la Fe
hauria d’encoratjar-nos a treballar la nostra formació religiosa per viure més i assabo -
rir més el do de la fe i també per poder comunicar-lo als germans.

Els textos del Concili Vaticà II encara no han estat prou aprofundits? Coinci-
dint amb els 50 anys de l’inici del Concili, caldria fer un esforç pedagògic en
aquest sentit? La seva lectura pot aportar una claredat especial en els moments
actuals?

En la carta pastoral exposo que el Concili Vaticà II és vigent i actual, ens ha servit molt
per orientar la vida i l’activitat de l’Església en la segona part del segle passat i en l’i-
nici del segle XXI. El beat Joan Pau II ens va dir que «amb el Concili se’ns ha ofert
una brúixola segura per orientar-nos en el camí del segle que comença. Tanmateix les
generacions postconciliars coneixen poc els seus continguts i caldria aprofitar aquest
Any de la Fe per presentar-ho, estudiar-ho i divulgar-ho. Recentment s’han publicat
tots els documents en un llibre molt assequible i també la revista de Montserrat Do-
cuments d’Església els ha publicat en dos números. El Concili Provincial Tarraconen -
se, de 1995, tingué també la finalitat d’afavorir a casa nostra l’aplicació del Vaticà II.
El Concili és tan ric que encara no s’ha aplicat totalment. Benet XVI ha dit que «el
Concili si el llegim i l’acollim guiats per una hermenèutica correcta, pot ser i pot arri-
bar a ser cada vegada més una gran força per a la renovació sempre necessària de l’Es -
glésia». La nostra Facultat de Teologia iniciarà aquest any quatre congressos dedicats
a les quatre constitucions del Concili Vaticà II.
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En la carta vostè reflexiona sobre la dimensió social i pública de la fe. La Mis-
sió Metròpolis o l’Atri dels Gentils van ser un pas per tornar a posar la fe i la vi-
vència religiosa en l’esfera pública? El proper pas quin ha de ser?

En la carta pastoral això hi és molt present. Avui és molt convenient posar-ho en re-
lleu ja que vivim en una clima cultural laïcista que pretén que la religió quedi ubi-
cada només en la privacitat. La fe té una dimensió pública i social. Són les persones
les que tenen fe i viuen aquesta fe en el si de la convivència social, no només en l’in-
terior de la seva consciència i a l’interior del temple. Certament, algunes actuacions
de la Missió Metròpolis tingueren volgudament una projecció social i pública. La lec-
tura de l’Evangeli de Sant Marc feta al Palau de la Música per persones rellevants en
el món de la cultura i de l’esport, tingué una projecció mediàtica important. Anar al
Palau de la Música, seu de molts actes socials, culturals i polítics, era portar l’Evan -
geli i la fe enmig de la societat, perquè Déu té moltes coses a dir als homes i dones
d’avui. L’Atri dels Gentils tingué també un ressò mediàtic, especialment l’acte con-
clusiu que se celebrà a la basílica de la Sagrada Família. És necessari col·locar les
manifestacions religioses en l’esfera pública. Penso que el proper pas ha de ser inten -
si ficar la nova evangelització, sortir de les esglésies i anar on es troba la gent per
anunciar Jesucrist enmig de la convivència social, amb el testimoniatge públic de
la nostra fe i amb l’anunci públic de la nostra paraula i sempre amb convicció i res -
pec te.

En els darrers anys, i malgrat les dificultats, vostè copsa que hi ha hagut un pro-
cés dels laics cap a un major compromís i cap a un major posicionament pú-
blic de la seva condició de creients?

Penso que va creixent la presència dels laics en la realitat del món com a cristians.
Tanmateix, queda camí per recórrer encara. Avui als joves cristians no els costa pre-
sentar-se com a cristians, malgrat que en determinats ambients resulta gairebé heroic.
Hi ha d’haver en la societat un ambient de llibertat religiosa i no discriminar les
persones per motius religiosos. La societat democràtica s’enriqueix respectant les di-
ferents identitats de les persones, grups i institucions. En la meva carta pastoral dic
que aquest Any de la Fe pot ser un any de gràcia per superar les nostres pors i els nos-
tres complexos i confessar quan calgui, amb convicció i senzillesa, la nostra fe.

En la carta pastoral vostè recorda que els cristians han de mostrar l’alegria de
la fe. Als cristians se’ns veu feliços?

Benet XVI en la seva carta sobre l’Any de la Fe parla de l’alegria de la fe. Aquest do
és una autèntica joia i omple el nostre cor d’alegria i de felicitat. Elisabet, plena de
l’Esperit Sant, saludà Maria dient-li: «Feliç tu que has cregut». I Jesús digué després
de la seva resurrecció a Tomàs l’incrèdul: «Feliços els qui creuran sense haver vist».
Perquè l’evangelització es realitzi adequadament cal fer-ho amb alegria i esperan-
ça. Un dels obstacles per a la nova evangelització és l’absència d’alegria i esperança
que les situacions actuals creen i difonen entre els homes del nostre temps. Ja s’ha dit
que un cristià trist és un trist cristià. Irradiar joia i felicitat en la nostra vida és un me-
ravellós testimoni per a la nova evangelització.
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«Una fe que actua per la caritat». Així titula un dels apartats de la carta pasto-
ral. L’Església, a través d’entitats com Càritas, d’ordres religiosos, de parrò-
quies... fa una gran tasca caritativa i social especialment en els temps actuals,
i malgrat això encara hi ha gent que pregunta si Càritas és l’Església... Què es-
tà fallant en aquesta visibilitat?

No sabem comunicar bé el que fem els cristians a través de Càritas o en altres camps
de la societat. A la vegada, potser no sempre hem donat la imatge que Càritas és l’Es-
glésia. Els bisbes diocesans són els presidents de Càritas diocesana, però segurament
que això hi ha molt poca gent que ho sap. Hem de comunicar millor tot el que fa l’Es-
glésia en el camp de la pobresa a través de Càritas i d’altres institucions, especial-
ment en aquest temps en què hi ha moltíssimes persones i famílies que pateixen les
greus conseqüències de la crisi econòmica. Aquesta és, d’altra banda, una imatge
molt agradable i creïble de l’Església. Càritas té un bon prestigi moral en la nostra
societat i inspira confiança i eficàcia en l’ajut als pobres i necessitats. Aquesta imat-
ge d’Església pot ser un bon instrument en el treball de nova evangelització.

Hi ha moltes persones que es defineixen com a creients però no practicants. És
una etiqueta massa recurrent?

És quedar-se més enllà de mig camí. Els cristians hem de ser coherents amb la nos-
tra fe que ens demana celebrar l’eucaristia el dia del Senyor. En tenim autèntica ne-
cessitat per alimentar la vida cristiana. Els creients no practicants haurien de fer un
esforç de conversió i redescobrir la coherència de participar en l’eucaristia domini-
cal. És, també, una visibilització en la seva vida de pertànyer a la comunitat eclesial.
La nova evangelització amb el primer anunci pretén assolir que els cristians no practi -
cants esdevinguin practicants.

En la voluntat de recuperar el diumenge com a dia del Senyor, és clarament per-
judicial l’ampliació dels horaris comercials?

Una ampliació penso que sí, ja que no permetrà a moltes més persones gaudir del re-
pòs dominical i de celebrar el diumenge que en la nostra cultura i identitat cristiana
té una gran importància per ser el dia del Senyor en què els cristians commemorem
la resurrecció de Jesús. Hi ha, també, un aspecte cabdal: és un dia que permet trobar-
se junts tots els membre de la família i aquesta és una institució de primera magni-
tud per al bé de les persones, de la societat i de l’Església. Amb la família ens hi ju-
guem molt. Essent important l’economia, no ho és tot i hi ha altres valors que convé
protegir i potenciar.

Quines activitats s’organitzaran a Barcelona amb motiu de l’Any de la Fe?

Donem molta importància a la celebració de l’eucaristia a la basílica de la Sagrada
Família amb motiu de l’Any de la Fe i del segon aniversari de la seva dedicació, el
proper 11 de novembre; també a les celebracions de la fe, les eucaristies dominicals
i les celebracions dels altres sagraments, a la formació en els continguts de la fe, es-
pecialment del Credo, amb els subsidis que s’oferiran, al treball de l’Escola Dioce-
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sana d’Evangelitzadors que inaugurarem aquest any, als continguts de les catequesis
parroquials a diferents edats, a la participació a la classe de religió en els centres
escolars, en el contingut propi de l’Any de la Fe que hem preparat per a la formació
permanent dels sacerdots, a les diverses activitats programades per als joves i molt
més que figura en un llistat que s’enviarà a les parròquies i institucions eclesials. A més
d’aquestes actuacions, cal tenir molt presents les accions per aplicar els objectius del
Pla Pastoral que harmonitzen plenament amb les finalitats de l’Any de la Fe, sense
oblidar la solidaritat amb els qui sofreixen les greus conseqüències de la crisi econò-
mica.

Quins fruits podem esperar d’aquest any?

Són els qui el Papa Benet XVI desitja que s’assoleixen en proposar aquesta celebra -
ció i que figuren en la seva carta La porta de la fe. Fonamentalment els fruits són que
els cristians creixin en una fe com a resposta a Déu que es revela i en una fe profes-
sada, celebrada, viscuda i pregada, i reflexionar sobre el mateix acte en què es creu,
és el compromís que tot creient ha de fer propi, sobretot en aquest Any.
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Secretaria General

Nomenaments parroquials

30.10.12.— Rvd. P. Emile Desire Mefoude Ndeme, Sdb, capellà de la comunitat de
mon ges Carmelites descalces del Monestir de la Immaculada, de Mataró.

Nomenaments no parroquials

22.10.12.— Rvd. Dr. Fernando Perales Madueño, promotor de justícia de l’arxidiò -
ce si.

30.10.12.— Sr. Josep Calvet López, primer servidor de l’associació privada de fidels
COMUNITAT DE JESÚS, de Barcelona.

Cartes

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

Benvolguts i benvolgudes,

Per indicació del Sr. Cardenal Arquebisbe us envio la carta pastoral Homes i dones
de fe, carta pastoral sobre l’Any de la Fe, l’inici del qual el Papa Benet XVI ha propo -
sat que sigui el proper 11 d’octubre de 2012.

Se n’ha fet, també, una edició en castellà. De totes dues versions n’hi ha exemplars
a la Secretaria General de l’Arquebisbat a la vostra disposició per a la seva difusió
entre els membres dels consells de pastoral parroquials i arxiprestals, així com altres
agents pastorals.
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Amb el desig d’un bon treball per a aquest nou curs, rebeu una cordial salutació.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 2 d’octubre de 2012

In Pace Christi

P. Celestí Moraza Martínez

A l’edat de 94 anys, finí per aquest món, el dia 4 se setembre de 2012, el P. Celestí
Moraza Martínez, religiós de la Companyia de Maria, prevere adscrit a la parròquia
de Sant Cristòfor de Barcelona. Va néixer a Puebla de Arganzón (Àlava) el 6 d’abril de
1918. Va estudiar el Batxillerat amb els Marianistes de Segovia. Es va llicenciar en
Filosofia i Lletres (anys 1939-1944) per la Universitat de Saragossa. L’any 1942 fou
incardinat en la «Societas Mariae» (Marianistes). El 18 de juliol de 1948 fou ordenat
prevere.

Durant els anys 1944-1949 va estudiar Filosofia i Teologia a la Universitat de Friburg
(Suïssa).

L’any 1962 fou nomenat rector de la parròquia de Sant Cristòfor de Barcelona fins
a l’any 1978, que rebé el nomenament d’adjunt de dita parròquia.

Abans, l’any 1950 havia estat nomenat capellà de la capella pública i professor del
Col·legi de Ntra. Sra. del Pilar d’Escoriaza (Guipúzcoa). A l’any 1957 és nomenat
capellà i professor del Col·legi de Santa Maria, de Sant Sebastià i també es dedicà a
la catequesi d’infants i de joves de Sant Sebastià. 

L’any 1960 és nomenat capellà i professor del Col·legi de Ntra. Sra. del Pilar de Bar-
celona, així com professor de Lletres i de Francès. Era membre del Col·legi de Doc-
tors i Llicenciats del districte Universitari de Barcelona.

La missa exequial tingué lloc a la parròquia de Sant Cristòfor de Barcelona, on va
exercir i servir amb molt de zel durant tants anys, acompanyat pels seus feligresos.

Que el Senyor li hagi donat la Vida eterna per tot quant va fer i a totes les persones
que va ajudar.

Mn. Antoni Davesa i Coll

S’adormí en la pau de Crist a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, del qual era mem -
bre del servei religiós, el dimecres 17 d’octubre de 2012. Mn. Antoni fou un fidel ser-
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vidor de les diòcesis de Girona i Barcelona i en la darrera etapa de la seva vida es lliu-
rà amb una gran generositat al servei dels malalts i professionals de l’Hospital de
Sant Pau. 

Nasqué el 7 de juny de 1931 a Salt (Girona). Va fer els estudis primaris als Germans
de les Escoles Cristianes (La Salle). L’any 1944 ingressà al Seminari de Girona on
va fer els estudis d’Humanitats, Filosofia i Teologia. Durant tres anys fou seminaris-
ta al Palau Episcopal al servei del bisbe de Girona Mons. Josep Cartañà i Inglés. 

Va ser ordenat prevere l’any 1956, i fou vicari de Sant Josep, de Girona, i rector de les
parròquies de Massanes i d’Aiguaviva, i oficial de la Secretaria General del bisbat de
Girona, iniciant aleshores la seva col·laboració amb el bisbe de Girona Mons. Narcís
Jubany Arnau. En ser nomenat aquest arquebisbe de Barcelona l’any 1972, Mn. Da -
vesa l’acompanyà a Barcelona i durant vint-i-quatre anys estigué fidelment al servei
del Cardenal Arquebisbe de Barcelona, com a secretari personal i capellà familiar.
També col·laborà en la pastoral de la Casa de Repòs Sant Camil.

Des del 1997 i fins al seu traspàs a la Casa del Pare estigué generosament al servei dels
malalts i dels professionals de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i atengué pas-
toralment l’església del mateix Hospital.

En aquesta església es va celebrar la missa exequial en sufragi de la seva ànima el di-
jous 18 d’octubre a les12 hores. Presidí la celebració Mons. Pere Tena, bisbe auxi-
liar emèrit de Barcelona, que concelebrà amb trenta preveres, amb la participació a
la celebració de quatre diaques permanents. Entre els preveres hi havia Mn. Joan Gal-
tés i Mn. Jesús Sanz, vicaris episcopals de Barcelona; Mn. Esteve Sureda, vicari epis-
copal del bisbat de Girona; els canonges Mn. Joan Benito i Mn. Josep Pavia; el prior
de l’Hospital de Sant Pau, Dr. Josep M. Forcada; els rectors de les parròquies de l’ar-
xiprestat; el P. Enric Puig, secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Cata-
lunya; Mn. Alfred Sabaté, secretari personal del Cardenal Martínez Sistach, i els do-
minics, P. Juan José Gallego i P. Gabriel Bouzà, aquest darrer membre del Servei
religiós de l’Hospital.

Entre l’assemblea, que omplí totalment l’església de l’Hospital, hi havia el germà del
mossèn, Sr. Pere Davesa, amb la seva esposa i el seu fill i altres familiars vinguts de
Girona, molts metges i altres professionals de la salut, i una representació dels Ger-
mans Missioners dels Malalts Pobres, que porten la Casa de Repòs Sant Camil, al
Guinardó, representació encapçalada pel superior general d’aquesta associació de fi-
dels de vida consagrada, germà Josep M. Sanz.

A l’homilia, Mons. Pere Tena comentà les lectures bíbliques (Romans 6,3-9, sobre
el baptisme, i la paràbola del judici final de Mateu 25,31-46), remarcant la vida cris-
tiana de Mn. Davesa, que havia «caminat pel camí de la fe», i també la seva vida
ministerial, com a prevere de l’Església, en especial en el seu servei al costat del car -
denal Jubany i, els darrers anys, al servei dels malalts a l’Hospital de Sant Pau.
El Sr. Bisbe aplicà al mossèn difunt l’expressió dels primers cristians: «Vivas in Chris -
to».
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Durant la celebració eucarística, la Coral de l’Hospital de Sant Pau interpretà uns
cants que varen donar un clima de recolliment i de pregària a tota la celebració, que
es va concloure amb el cant del «Rosa d’abril».

Abans, en unes breus paraules finals, Mons. Pere Tena excusà la presència del Sr.
Car denal Arquebisbe, que es trobava a Roma, i del Sr. Bisbe Auxiliar, que no va po-
der presidir la missa exequial. El metge de l’Hospital Josep M. Guardiola va llegir
un testimoni per remarcar que feia tretze dies que el Cos Facultatiu de l’Hospital va
voler lliurar, en aquella mateixa església, a Mn. Davesa el títol de Membre d’Honor
del Cos Facultatiu de l’Hospital en reconeixement a la qualitat del seu servei pasto-
ral als malalts i als professionals. I Mn. Josep M. Forcada va cloure els parlaments
posant en relleu el servei de Mn. Davesa a l’Església, al servei sobretot del cardenal
Jubany i, en els darrers anys, en el servei religiós de Sant Pau.

El dia 18 d’octubre a la tarda es va fer una celebració de l’eucaristia a la parròquia de
Sant Jaume de Salt en sufragi de Mn. Davesa, presidida per Mn. Pere Sureda i en la
qual varen concelebrar 13 sacerdots, abans de rebre cristiana sepultura al cementiri
on reposen les despulles mortals dels seus pares. Preguem per ell i perquè visqui
per sempre en Crist: «Vivas in Christo».

P. Ramon Xammar Vidal

Morí a la Residència dels PP. Jesuïtes de Sant Cugat del Vallès,el dia 23 d’octubre de
2012, i a l’edat de 82 anys, el P. Ramon Xammar Vidal. Havia nascut a Barcelona el
7 de març 1920. Estudià el batxillerat al Col·legi del Sagrat Cor. 

Entrà en la Companyia de Jesús l’any 1947. L’any 1949 fou incardinat dins la Com-
panyia de Jesús. Estudià i feu la llicenciatura de Filosofia i de Teologia, en la Facul -
tat de Sant Francesc de Borja de Sant Cugat del Vallès. Fou ordenat prevere el 30
de juliol de 1960 a Sant Cugat del Vallès.

L’any 1980 fou nomenat vicari de la parròquia del Sant Àngel Custodi, de Barcelo-
na. L’any 1998, vicari de la parròquia de Sant Olaguer de Barcelona i el mateix anys
fou nomenat com adscrit a la parròquia de Santa Anna de Barcelona. 

L’any 1964 fou nomenat capellà militar del Destacament Artiller Alpicat fins l’any
1980. 

També exercí l’administració i gerència de l’empresa Agrària de Raimat.

Que el Senyor li hagi remerciat tot el bé que va fer amb la Vida Eterna.
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Capítol de religioses

El dia 27 de octubre de 2012 va tenir lloc al Monestir de Monestir de Santa Maria de
Jerusalem de Monges Clarisses de Barcelona, el Capítol triennal d’eleccions presi-
dit pel Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada, Mn. Francesc Prieto Rodríguez.
Va resultar elegida, per a un primer trienni, la Rvda. M. Maria Jerusalén Cantero Cor-
pas.

Religioses difuntes

La Gna. Pilar Garín Graus, dominica de la Presentació, va morir el dia 30 d’octubre
de 2012, als 84 anys d’edat i 59 de vida religiosa.
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Conferència Episcopal Tarraconense

Comunicat de la reunió núm. 204

Els dies 4 i 5 d’octubre de 2012 ha tingut lloc la reunió núm. 204 de la Conferència
Episcopal Tarraconense, al Seminari Conciliar de Barcelona. La reunió ha estat pre -
sidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona i hi han assistit tots
els seus membres. 

Al matí del dia 4, els bisbes han assistit a la inauguració oficial del curs 2012-2013
de la Facultat de Teologia de Catalunya, de la Facultat de Filosofia de Catalunya, de
l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i de l’Institut de Teologia Fonamental. 

1. En aquesta reunió, els bisbes han continuat l’estudi de diverses propostes pasto-
rals entorn de l’Any de la Fe, que s’iniciarà aquest mes d’octubre en ocasió del cin-
quantè aniversari de la inauguració del Concili Vaticà II. 

Els bisbes han felicitat el senyor cardenal Lluís Martínez Sistach per haver estat no-
menat pel papa Benet XVI membre del Sínode Ordinari de Bisbes sobre La nova
evangelització per a la transmissió de la fe cristiana, que se celebra a Roma del 7
al 28 d’octubre de 2012.

També s’alegren de la participació al Sínode, com a auditors i experts, del Dr. Salva-
dor Pié, professor de la Universitat Gregoriana i de la Facultat de Teologia de Cata-
lunya; el P. Josep Abella, superior general dels Missioners Claretians; el Gmà. Emili
Turú, superior general dels Germans Maristes; i el Dr. Josep Maria Simon, president
de la Federació Internacional d’Associacions de Metges Catòlics.

2. Els bisbes han reflexionat sobre l’actual conjuntura social de Catalunya i Espa nya
i, tal com han fet en les ocasions en què s’han convocat eleccions al Parlament de Ca-
talunya, han redactat una Nota que s’adjunta al final d’aquest comunicat. 

3. Els bisbes han tractat diversos temes relacionats amb la litúrgia, l’escoltisme, l’en-
senyament, la pastoral universitària i la catequesi. També han estat informats sobre
el 1r Congrés de Pastoral Juvenil, organitzat per la Conferència Episcopal Espanyo -
la a València, que es portarà a terme de l’1 al 4 de novembre de 2012, i sobre el nou
format de la pàgina web de la Tarraconense (www.tarraconense.cat).

Barcelona, 8 d’octubre de 2012
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Els Bisbes de Catalunya reunits a Barcelona en sessió ordinària de la Conferència
Episcopal Tarraconense han emès una NOTA davant les Eleccions convocades al Par -
lament de Catalunya per al proper 25 de novembre, que ha estat aprovada per una-
nimitat.

El text de la NOTA és el següent:

Nota dels bisbes de Catalunya davant les eleccions al Parlament

El Poble de Catalunya ha estat convocat a elegir els seus representants al Parlament.
Aquesta convocatòria d’eleccions democràtiques es fa en un moment particularment
delicat, sobretot, per la situació de crisi econòmica greu que travessa la nostra socie-
tat, i també per la transcendència de les opcions polítiques per al futur.

L’Església vol continuar servint la societat catalana, com ha fet al llarg dels segles, tot
reconeixent els canvis profunds, socials i culturals que s’hi han produït en els úl -
tims anys i també els que s’estan produint en aquests darrers mesos. Ho fa tenint pre-
sent aquelles paraules emblemàtiques amb què s’iniciava la Constitució Gaudium
et Spes del Concili Vaticà II, de l’inici del qual en celebrem el 50è aniversari: «la joia
i l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels homes contemporanis, sobretot dels pobres
i de tots els qui sofreixen, són també la joia i l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels
deixebles de Crist, i no hi ha res de veritablement humà que no trobi ressò en el cor
d’ells» (GS 1).

D’acord amb aquest esperit, el Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense vo-
lem recordar a tots els catòlics i a tots els homes i dones de bona voluntat, que viuen
i treballen a Catalunya, la necessitat de respectar en tot moment els principis ètics fo-
namentals, que han estat expressats pel pensament social de l’Església: la dignitat de
tota vida humana, des de la concepció a la seva mort natural; el valor de la democrà -
cia, el diàleg i la voluntat d’acord, com a formes de resolució de conflictes; el deure
de tots, especialment els governants, d’afavorir sempre el bé comú com a objectiu
prioritari; la importància de la justícia distributiva i de la justícia social per a regu-
lar l’economia de mercat; l’atenció solidària als més vulnerables; la defensa dels drets
de les persones i dels pobles, i el respecte a les minories, com a base irrenunciable de
qualsevol construcció política; el rebuig de tota actitud adreçada a atiar la divisió so-
cial o la violència; la promoció de la pau i la fraternitat entre els homes i els pobles.

En un règim democràtic, cada ciutadà ha de poder manifestar les pròpies conviccions
i fer camí amb els altres, pensant que «una societat que, en tots els seus nivells, vol po -
sitivament estar al servei de l’ésser humà és la que es proposa com a meta prioritària
el bé comú, en tant que bé de tots els homes i de tot l’home» (Compendi Doctrina So -
cial de l’Església n. 165).

També volem subratllar que les eleccions democràtiques exigeixen el dret i el deure
d’exercir el propi vot, amb llibertat i responsabilitat. Aquests requisits es compleixen
només si els ciutadans, a més de gaudir de les condicions externes que assegurin l’ab-
sència de coacció, també reben una informació verídica i completa de les diferents
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opcions polítiques, de manera que puguin fer-se un judici responsable a l’hora de de-
cidir el seu vot. Com ja dèiem fa un any, «avui s’han manifestat nous reptes i aspi-
racions, que afecten la forma política concreta com el poble de Catalunya s’ha d’arti -
cular i com es vol relacionar amb els altres pobles germans d’Espanya en el context
europeu actual. Com a pastors de l’Església, no ens correspon a nosaltres optar per
una determinada proposta a aquests reptes nous, però defensem la legitimitat moral
de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de
les persones i dels pobles i que recerquin amb paciència la pau i la justícia. I encorat -
gem el camí del diàleg i l’entesa entre totes les parts interessades a fi d’assolir solu-
cions justes i estables, que fomentin la solidaritat i la fraternitat. El futur de la socie -
tat catalana està íntimament vinculat a la seva capacitat per integrar la diversitat que
la configura.» («Al servei del nostre poble» 2011, n. 5).

Finalment, cal tenir present el deure dels ciutadans a participar activament en les elec-
cions legítimes, com a membres responsables de la societat, i així mateix exhortem
tots els cristians que intensifiquin la seva pregària per demanar que els futurs esdeve -
niments polítics afavoreixin el bé comú, la veritat, la justícia i la pau.

Barcelona, 5 d’octubre de 2012
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Arxiprestos i delegats

Crònica de la reunió del Consell Episcopal 
amb els arxiprestos, delegats diocesans 

i responsables de secretariats i comissions 
de l’Arquebisbat

El dimecres 31 d’octubre de 2012, de les 10.30 fins a les 13.30 h, a la Sala Sant Jor -
di del Seminari Conciliar de Barcelona, té lloc la reunió dels arxiprestos, els delegats
diocesans i els responsables de secretariats i de comissions diocesanes amb el Consell
Episcopal. Presideix la reunió el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sis-
tach, acompanyat, a la presidència, per Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe auxiliar i Vi-
cari general, i per Mn. Joan Galtés, Vicari Episcopal de la zona pastoral 1, que actua
com a moderador de la reunió.

1. Pregària i salutació del Sr. Cardenal 

La reunió comença amb la pregària de Tèrcia, fent-se una especial pregària per a la
Sra. Maria José Martínez Lapeña, Delegada diocesana de Pastoral de la Salut, que ha
estat sotmesa a una intervenció quirúrgica.

El Sr. Cardenal saluda els assistents i expressa la seva impressió del recent Sínode
Episcopal sobre la Nova Evangelització, al qual ell ha assistit per designació perso-
nal del Sant Pare. «Hem escoltat, presidits pel Sant Pare Benet XVI, el pols i el ba-
tec de l’Església universal que vol promoure la nova evangelització per a la promoció
de la fe cristiana. Vivim també un Any de la Fe, les finalitats del qual volem viu re se-
guint les indicacions de la Carta Apostòlica Porta fidei, del Papa Benet XVI. Tot això
encaixa molt bé amb els objectius del Pla Pastoral vigent».

També informa de la reestructuració de les zones pastorals i del nomenament de dos
nous vicaris episcopals Mn. Joan Cuadrench i Mn. Lluís Ramis —que participen a la
reunió per primer cop en funció del càrrec— «de cara a una pastoral més propera i
fructífera», i del nomenament del nou Delegat diocesà de MCS, el Sr. Ramon Ollé.

2. Celebració de l’Any de la Fe

2.1. El Sr. Cardenal introdueix el tema recordant que va nomenar una Comissió dio-
cesana per a l’Any de la Fe, integrada pel Bisbe auxiliar, el Secretari general i
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Canceller i els delegats diocesans més directament implicats en l’aplicació de
les finalitats de l’Any de la Fe. També recorda el calendari d’activitats i el llistat
de materials sobre l’Any de la Fe, calendari obert a noves iniciatives de les dele -
gacions i que s’anirà actualitzant al web de l’Arquebisbat. També s’ha editat el
tríptic amb el Credo o Símbol dels Apòstols en català i castellà, que es lliurarà
durant la celebració diocesana de l’Any de la Fe (Basílica de la Sagrada Família,
11 de novembre, a les 17 h).

2.2. El P. Enric Puig, S.J., Secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Cata -
lunya, presenta els materials per a la celebració de l’Any de la Fe a les escoles
cristianes. Inclou un material de treball i el fil conductor de cada etapa educa-
tiva: ed. Infantil (Desvetllar la fe en Jesús), ed. Primària (Ajuda’ns a tenir fe!),
ed. Secundària Obligatòria (La mirada de la fe a través de l’art), Batxillerat i
Formació professional (La fe com a risc i aventura personal). També explica les
accions i objectius més concrets de cada una d’aquestes etapes, i informa d’a-
questes altres activitats del Departament de Pastoral: novembre de 2012, assem-
blees de Pastoral a Barcelona, Girona, Lleida, Manresa i Tarragona; gener de
2013, 6a Jornada de Pastoral Educativa; 20 d’abril de 2013, VII Jornada de mes-
tres i professors de religió catòlica de les diòcesis amb seu a Catalunya.

2.3. El Sr. Ramon Ollé, nou Delegat diocesà de MCS, presenta dos documents. En
el primer, «Aplicació del Pla Pastoral (PPD) a la Delegació de MCS», planteja
diverses accions per fer realitat el punt 4 del PPD: «Difondre des de l’arxidiòce -
si materials didàctics adequats de presentació de Jesucrist i dels continguts de la
fe i la moral cristianes»; punt 9 del PPD: «Aprofitar el patrimoni artístic i cultu -
ral de l’Església per ajudar a descobrir el sentit de transcendència i, en definiti -
va, el sentit de Déu; punt 10 del PPD: «Utilitzar les noves tecnologies per anun-
ciar l’Evangeli» (necessitat de potenciar el web); punt 11 del PPD: «Fer-se present
en la xarxa de relacions que fa possible l’era digital per anunciar la nostra fe, tot
tenint present, però, els seus rics i perills» (potenciar Facebook, Twitter i les
webs universitàries: URL, Abat Oliba, UIC. Incorporar l’Any de la Fe a aquests
webs). En el segon document «Pla de comunicació MCS», proposa els objec-
tius de la Delegació esmentada i suggereix la conveniència d’un logotip de l’Ar-
quebisbat de Barcelona clarament identificador, un logotip diocesà únic i al-
tres mesures per potenciar la difusió del treball comú de la diòcesi.

2.4. Mn. Bruno Bérchez, Delegat diocesà de Pastoral de Joventut, presenta les inicia -
tives pastorals orientades als joves amb motiu de l’Any de la Fe: Cafè Youcat,
fitxes Youcat, vídeos, dinàmiques, pelegrinatges, trobades d’ESO, visites als ar-
xiprestats i a les parròquies, etc.

2.5. Mn. David Álvarez, Delegat diocesà de Pastoral Vocacional, presenta la «Cade-
na de Pregària per les Vocacions» en relació amb l’Any de la Fe, un recés voca-
cional per a joves, i les visites als arxiprestats i parròquies.

2.6. Mn. Manuel Claret, Delegat diocesà de Pastoral Familiar, presenta com viure
l’Any de la Fe en aquests àmbits: pastoral prematrimonial i formació de perso-
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nes que s’hi dediquin; oferiment dels recessos d’Advent i Quaresma; pastoral
dels divorciats i de parelles en crisi; relacions amb moviments d’espiritualitat ma -
trimonial i equips de matrimonis; full «Problemàtica viva» i edició d’altres pu-
blicacions.

2.7. Mn. Gregori Manso, Delegat diocesà de Confraries i Germandats, parla de l’a-
plicació del PPD i del potencial evangelitzador d’aquest sector. Informa de les
trobades previstes, de la distribució d’aliments i d’algunes activitats relaciona-
des amb l’Any de la Fe: pelegrinatge a Roma per a la trobada mundial de con-
fraries i germandats amb el Papa, missa a la Sagrada Família (octubre 2013).

2.8. Mn. Joaquim Vidal, Delegat diocesà de Pastoral Universitària, explica que el prin -
cipal objectiu d’aquesta delegació és formar en el nucli de la fe cristiana. Així
mateix, fa un repàs de totes les activitats i iniciatives pastorals: recessos, cursos,
pregàries, visites amb estudiants i professors a entitats del Raval, voluntariat,
campanyes, SAFOR, relació amb les universitats públiques, etc.

2.9. Mons. Jaume González-Agàpito, Delegat diocesà d’Ecumenisme i Relacions in-
terreligioses, explica que l’Any de la Fe és també l’any del baptisme i exposa el
treball d’orientació de la delegació envers els membres de les diverses confes-
sions i amb les persones que s’acosten al catolicisme, com, per exemple, unes
conferències mensuals sobre el Concili Vaticà II.

2.10. Mn. Ramon Corts, Delegat diocesà d’Ensenyament, presenta les conferències
de formació adreçades als mestres i professors de religió catòlica a l’escola pú-
blica, totes elles sobre l’Any de la Fe (es troben publicades al calendari d’ac-
tivitats diocesanes sobre l’Any de la Fe).

2.11. La Sra. Anna M. Almuni, Delegada diocesana d’Apostolat Seglar, informa de
l’Escola Diocesana d’Evangelització (el text del tríptic editat es troba a la sec-
ció Prelat d’aquest BAB).

3. Aplicació del segon objectiu del Pla Pastoral: la pastoral de la ini-
ciació cristiana

S’obre un diàleg sobre l’aplicació d’aquest objectiu del PPD, tant a les delegacions
com als arxiprestats: trobades arxiprestals de presentació del Pla, experiències con-
cretes sobre la realització de les accions suggerides pel PPD, catequesi familiar a les
parròquies, catecumenat, preparació i formació catequètica dels pares. (En el dossier
de treball per a la reunió hi havia el text del segon objectiu del PPD: «La pastoral de
la iniciació cristiana», amb la presentació de l’objectiu i les possibles accions referi -
des a aquests apartats: acolliment, baptisme, catecumenat, confirmació i eucaristia.
Per altra part, Mn. Felip-Juli Rodríguez, Delegat diocesà per al Catecumenat, pre -
sentà un text de tres folis, situant el catecumenat en relació amb la pastoral de la ini -
 ciació cristiana i el segon objectiu del PPD).
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En les intervencions dels assistents, entre altres coses, es demana un plantejament de
diòcesi i parar especial atenció a l’etapa de la catequesi del 0 als 7 anys. També es
parla de la possibilitat de fer activitats fora de l’àmbit de les parròquies, a centres cí-
vics, a casals de barris, etc. Es fa una proposta sobre la confirmació d’adults i sobre
com donar resposta a la necessitat d’espiritualitat: pregàries setmanals de mitja ho-
ra, lectio divina, etc...Es planteja l’atenció als no casats que demanen batejar els fills.

El Sr. Cardenal Arquebisbe intervé dient que encara falten tres anys d’aplicació del
PPD i que es podrien donar unes orientacions diocesanes, però que cal encara un temps
de maduració i de més reflexió pausada i aprofundida sobre aquest objectiu del Pla
per part de tots els àmbits pastorals de l’arxidiòcesi.

4. Informacions diocesanes i precs i preguntes

El Sr. Cardenal informa de la mort de Mn. Antoni Davesa i del P. Ramon Xammar,
S.J., als qui encomana a la pregària de tots; que Mn. Josep Rodado, Delegat diocesà
de Pastoral Obrera, deixa de ser rector de la parròquia del Bon Pastor, de Barcelo-
na, per dedicar-se més plenament com a capellà al món obrer; que les diòcesis de Ter -
rassa i de Sant Feliu de Llobregat erigiran les seves pròpies Càritas diocesanes, i que
des de Barcelona se’ls concedirà un ajut econòmic.

Mn. Antoni Matabosch, Delegat diocesà d’Economia, informa sobre les raons de la
decisió de reformar i llogar l’edifici del carrer Rivadeneyra, 6, que actualment és pro-
pietat dels tres bisbats que formen la Província Eclesiàstica de Barcelona. Sosté que
cada bisbat ha de mirar d’ubicar en un nou espai les delegacions, institucions o mo-
viments situats ara a les plantes que corresponen a la seva propietat. Pel que fa a la
nostra arxidiòcesi, unes delegacions diocesanes es traslladaran al Palau Episcopal,
altres a la parròquia de Sant Pau del Camp, i els moviments a la parròquia de Santa
Madrona, mitjançant un conveni de l’Arquebisbat amb cada una d’aquestes parrò-
quies.

A l’apartat de precs i preguntes, el Sr. Cardenal i Mn. Antoni Matabosch varen res-
pondre les observacions fetes sobre aquest afer per alguns arxiprestos o delegats pre-
sents. Es clou la reunió amb la pregària de l’Àngelus dirigida pel Sr. Cardenal.
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Crònica

Inauguració de curs a les Facultats de Filosofia 
i de Teologia de Catalunya

L’acte d’inauguració oficial del curs acadèmic 2012-2013 de la Facultat de Teologia
de Catalunya, de la Facultat de Filosofia de Catalunya, de l’Institut Superior de Litúr -
gia de Barcelona i de l’Institut de Teologia Fonamental es va celebrar el dia 4 d’octu -
bre de 2012 al matí a l’aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona. Hi varen as-
sistir els bisbes de les diòcesis catalanes —que al vespre d’aquest dia iniciaren la seva
reunió de la tardor—, el pare abat de Montserrat, el president i la vicepresidenta de la
URC, i diversos provincials així com els directors dels centres incorporats —Insti tut
Superior de Litúrgia de Barcelona i Institut de Teologia Fonamental—, del centre afi-
liat —el Centre d’Estudis Teològics de Mallorca (CETEM)—, i dels centres vinculats
a la FTC (els Instituts Superiors de Ciències Religioses de Barcelona, Girona, Llei -
da, Tarragona, Vic i Mallorca) i el rectors dels seminaris i dels centres de formació i
d’estudi de diverses ordes i congregacions religioses, com l’Institut Superior de Cièn-
cies Religioses Don Bosco. També hi assistiren el Sr. Xavier Puigdollers, director ge-
neral d’Afers Religiosos, de la Generalitat de Catalunya, i el Dr. David Ceballos, cap
de Gabinet del rector de la UB, en representació del rector, Dr. Dídac Ramírez. 

En primer lloc, a les 10 h, a la capella del Seminari Conciliar de Barcelona es va ce -
lebrar la Missa de l’Esperit Sant, que presidí el Cardenal Arquebisbe de Barcelona i
Gran Canceller de les facultats eclesiàstiques, el qual concelebrà amb els bisbes de
les diòcesis catalanes i amb les autoritats acadèmiques de les dues facultats, i amb
l’assistència dels professors i alumnes dels centres esmentats. El text de l’homilia del
Sr. Cardenal es publica a la secció del Prelat (en aquest BAB).

Després de la celebració eucarística, a les 11.15 h, a l’aula magna va tenir lloc l’acte
acadèmic, que fou el primer en què hi van participar els nous degans de les facultats
eclesiàstiques de Catalunya, nomenats recentment pel cardenal de Barcelona i Gran
Canceller. El Dr. Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC)
ha estat renovat en el càrrec i complirà el seu tercer trienni al capdavant d’aquesta ins -
titució; mentre que el Dr. Jaume Aymar inicia el primer trienni com a degà de la Fa-
cultat de Filosofia de Catalunya (FFC-URL). Ambdós degans van manifestar la inten -
ció d’una «cordial de cooperació», perquè comparteixen molts objectius i tenen molt
«camí a córrer».

El Dr. Armand Puig va dir que la FTC «és el pulmó intel·lectual de l’Església que viu
i pelegrina a Catalunya. Ho és sabent que té al costat la Facultat de Filosofia, amb
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la qual comparteix tants objectius. Aquest curs comencen quatre anys que aniran de-
terminats pels cinquanta anys del Concili Vaticà II, el gran marc eclesial de les dar re -
res centúries. Tant a la nostra facultat com a la Facultat de Filosofia hi ha unes au to -
ritats acadèmiques a les quals s’ha donat o renovat la confiança. Hi ha, doncs, camí
a córrer». El degà de la FTC va apuntar que «després d’estabilitzar i completar exito -
sament l’aplicació del Pla Bolonya i d’aconseguir la renovació del Reial Decret refe -
rent a l’homologació civil dels títols, i després de consolidar la internacionalització
de la Facultat mitjançant un seguit d’activitats extraordinàries amb presència subs-
tantiva de professors convidats, ara hem de posar la mirada en les estructures inter-
nes de la Facultat, sobretot les articulacions acadèmiques que permetin enfortir la re-
cerca i els Seminaris».

«Ens hem de preguntar per la millora de l’ensenyament i del nivell acadèmic global,
tant de docents com de discents —va dir el Dr. Armand Puig—. Aquest és un repte
conjunt. No pot ser que el Pla Bolonya equivalgui a un anivellament per baix. Cal fer
el contrari: promoure una formació intel·lectual potent, a la qual siguin sensibles so-
bretot els futurs pastors del poble de Déu, els seminaristes i els religiosos que es pre-
paren per a predicar la Paraula i donar raó de la seva fe i de la seva esperança. En
aquest punt, es necessita la participació de tothom. La Facultat ha d’anar endavant,
amb fidelitat a l’Evangeli i a l’Església, amb una veu pròpia que permeti exposar i
aprofundir els misteris de la fe, amb una atenció exquisida al món que l’envolta, un
món que ha de rebre la saba sempre nova de l’Evangeli de Jesús. Hi anirà en la mesu -
ra que sigui ajudada i que sigui interpel·lada, que sigui sostinguda i que assumeixi el
paper de casa comuna de la fe cristiana pensada i comunicada», va concloure el de-
gà de la FTC.

Activitat acadèmica de la FTC

Les xifres d’alumnat a la FTC mostren un manteniment en relació als darrers anys
pel que fa al quinquenni institucional (116 alumnes, la majoria d’ells seminaristes i
religiosos) i a la llicència (130 alumnes, 42 dels quals oients), i un cert augment dels
inscrits en els tercer cicle o doctorat: 27 alumnes. En total, han estat 273 alumnes —el
curs passat eren 264. A la Facultat com a tal, els llicenciands han estat 67 (53 en els
Departaments de Teologia Sistemàtica, Sagrada Escriptura i Teologia Moral, amb 8
oients, 8 al CETEM i 6 a l’IREL) i els doctorands han estat 14; a l’Institut Superior
de Litúrgia de Barcelona, hi ha hagut 14 llicenciands (amb 1 oient) i 11 doctorands;
a l’Ins titut de Teologia Fonamental, 49 llicenciands (34 dels quals eren oients) i 2
doctorands. D’altra banda, el Curs de Pastoral per als candidats al ministeri presbi-
teral es va oferir a 5 alumnes; l’Escola de Llengües va comptar amb 34 matrícules;
el Curs d’Estudis Franciscans, amb 11 alumnes i el Seminari de Doctrina i Acció So-
cial de l’Església, amb 15. En total, 65 alumnes. Pel que fa a les activitats no acadè-
miques, el Curs d’Aprofundiment Bíblic va tenir 23 alumnes, i la Formació Permanent,
impartida tant a Barcelona com a Sant Cugat, va assolir la xifra de 224 alumnes. El
nombre total d’alumnes inscrits a les activitats no acadèmiques va ser de 247. Així,
doncs, es van inscriure a la Facultat i als seus dos Instituts incorporats un total de 585
alumnes, una xifra lleugerament superior a la del curs passat.
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Quant als graus acadèmics obtinguts, es distribueixen així: 19 Batxillers en Teologia
(dels quals 3 al CETEM de Mallorca), 10 Llicenciats (dels quals 4 als Departaments
de Teologia Sistemàtica, Sagrada Escriptura i Teologia Moral; 4 a l’Institut Superior
de Litúrgia de Barcelona i 2 a l’Institut de Teologia Fonamental) i 4 Doctors (3 al De-
partament de Teologia Sistemàtica i 1 a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona).

Activitats i objectius de la FFC

Pel que fa a la FFC-URL), el Dr. Jaume Aymar va informar que el curs 2011-2012 es
van matricular 118 alumnes, repartits entre Graus i Llicenciatures civils i eclesiàsti-
ques. En el seu primer parlament públic després del nomenament, el degà de la FFC
va indicar els objectius que es proposa: «Filosofia és amor a la saviesa. Davant la so-
cietat del coneixement i sense negar-la, ens hem proposat d’avançar cap a una socie-
tat de la saviesa. Moltes persones tenen fam i set de la saviesa veritable. Davant d’un
discurs sovint fragmentari, cal que els alumnes retrobin l’enfilall d’una síntesi cohe-
rent i sàvia, sempre oberta al transcendent. La filosofia ens situa al llindar del Miste-
ri, amb el qual, d’alguna manera, hi dialoga. En l’any del cinquantenari del Concili,
en l’esguard de l’Any de la Fe i del Sínode de bisbes sobre la nova evangelització i la
transmissió de la fe, és fonamental la cordial cooperació de la Facultat de Filosofia
amb la Facultat de Teologia de Catalunya. Recordant la bella expressió amb la qual
Joan Pau II comença Fides et Ratio, fe i raó són dues ales del coneixement».

El Dr. Jaume Aymar va dir també que voldria que el curs de patrimoni que imparteix
la Facultat «esdevingui un diploma d’especialització professionalitzador». El degà
de la FFC recordà igualment que l’Aula Oberta «permet que alumnes procedents
d’altres estudis o professions que busquin resposta als grans interrogants, puguin par-
ticipar d’una formació permanent que complementi els coneixements rebuts prèvia-
ment». També destacà la posada en marxa, juntament amb La Salle (Fundació Ètica,
Tecnologia i Societat), d’un màster en Pensament i Creativitat per al món tecnològic
i empresarial, coordinat pel Dr. Josep M. Esquirol. La finalitat d’aquest curs és «que
les persones de formació científica o tècnica tinguin l’oportunitat de desenvolupar la
seva capacitat reflexiva i creativa mitjançant una introducció al pensament contem-
porani».

La FFC-URL té una llarga tradició d’estudis filosòfics i humanístics. En el camp de
la filosofia, i de les humanitats, promou una formació en els grans corrents filosòfics
i humanístics de tots els temps, centrada en el comentari dels autors principals i el
diàleg entre les diverses tradicions filosòfiques, la història de la cultura i la història
de l’art i la literatura. La FFC ofereix el grau de filosofia adaptat a l’Espai Europeu
d’Educació Superior, un màster oficial en recerca en filosofia i estudis humanístics
i aules obertes de filosofia i estudis humanístics —adreçades aquestes darreres al gran
públic.

Concretament, el màster oficial en recerca en filosofia i estudis humanístics propor-
ciona una formació especialitzada en la recerca en l’àmbit filosòfic i humanístic. Va
dirigit als llicenciats en filosofia i humanitats o en qualsevol altra titulació de lletres,
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i també als titulats superiors que desitgin ampliar coneixements en les àrees de filoso -
fia, estètica, art i literatura, i adquirir una competència en la investigació humanísti-
ca. Una de les finalitats del màster és la preparació per a l’accés al doctorat. D’altra
banda, la FFC ofereix també un Curs de postgrau en patrimoni eclesiàstic, amb una
formació de qualitat específica adreçada als especialistes en la gestió del patrimoni
cultural que vulguin adquirir uns coneixements específics sobre el patrimoni ecle-
siàstic: sobre la seva naturalesa i sobre els instruments necessaris per intervenir-hi,
ja sigui amb finalitats educatives o bé amb l’objectiu d’aprofitar-lo com a recurs tu-
rístic.

Lliçó inaugural sobre el matrimoni i prolusió sobre el Concili Vaticà II

Un cop presentades les memòries del curs 2011-2012, tingué lloc la lliçó inaugural del
curs, que impartí el Dr. Manuel Claret i Nonell, professor de la FTC i delegat de Pas-
toral Familiar de l’Arquebisbat, que portava per títol El Magisteri de l’Església sobre
el matrimoni i la família. Situació i reptes actuals.

Després de fer una breu exposició sociològica del panorama actual de la família, va
dir que «el matrimoni es presentat en certs cercles com un contravalor i la família
com una càrrega que afecta el benestar i la llibertat personal. Malgrat aixó, enmig de
no poques dificultats, cal afrontar amb confiança els reptes actuals, perquè la perso-
na necessita la transmissió de sabers, de coneixements humans en tota la seva ampli-
tud, que té en la família el seu espai i el lloc més adequat».

«L’Església —va dir— ha de ser el lloc del ressorgiment moral del matrimoni i la famí -
lia. Aquest és el seu gran repte de futur. Una Església comunitat de creients, comuni -
tat de famílies, pot testimoniar visiblement que l’amor profund és font de felici tat, de
maduresa, de creixement personal».

Després, el vicedegà de la FTC, Dr. Joan Planellas, va presentar la prolusió Comme -
moració del cinquantenari de l’inici del Concili Vaticà Il (1962-1965) sobre la refle-
xió que portaran a terme les facultats eclesiàstiques amb motiu d’aquest aniversari.
«El Vaticà II té una veritable projecció de futur perquè ressitua l’ésser i l’actuar de l’Es -
glésia, arrelant-se i fonamentant-se en la genuïna Tradició, però amb els ulls posats
en l’home d’avui, amb els seus neguits i esperances», va dir el Dr. Planellas.

«El llegat permanent que ens ha deixat el Concili Vaticà II és tornar a l’Evangeli, tor-
nar a Crist i anunciar-lo amb un llenguatge entenedor per a l’home d’avui. Alesho-
res, l’anunci de la fe no serà un fet del passat ni fruit d’una institució ancorada en el
passat, com alguns ens diuen, sinó un esdeveniment actualíssim que inspira en l’orga -
nisme eclesial una perpètua renovació. Malgrat les defallences de l’era present, mal-
grat els desenganys de tants, la predicació de l’Evangeli farà que l’Esperit rejovenei-
xi l’Església, la renovi sense parar, i la meni a la unió perfecta amb el seu Espòs (LG
4). Perquè la veritat que roman en nosaltres no envelleix pas, i tota la nostra forma
de ser resta irrigada per aquesta veritat. La saviesa, és a dir, l’Evangeli, és sempre
jove», va acabar dient el Dr. Planellas.
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El Cardenal Arquebisbe parlà d’un Concili «providencial»

L’acte acadèmic es va tancar amb les paraules del Dr. Martínez Sistach. En la seva
intervenció, el cardenal va dir que el Concili Vaticà II va ser «providencial perquè era
necessari per a l’Església. Va ser una alenada d’esperança i un autèntic aggiornamen-
to de l’Església. Quantes coses i quantes institucions han experimentat un canvi posi -
tiu gràcies al Concili! I el Concili ens va oferir camins i realitats eclesials noves». 

«Penso que en general van tenir bona receptio i que s’han anat aplicant els continguts
conciliars, però no pas tots ni a tot arreu. Tanmateix això succeeix a tots els concilis.
Pensem que, en relació amb el Concili de Trento, es van necessitar segles per apli-
car-lo. Si no s’hagués celebrat el Concili, ens mancaria quelcom molt important i que
ha ajudat molt a l’Església, i això ens ajuda a valorar el mateix Concili i la seva apli-
cació. A Catalunya es va començar a aplicar immediatament després de l’aprovació
dels documents i de l’acabament del Concili, l’any 1965. Tanmateix, l’any 1995 và rem
celebrar un Concili Provincial Tarraconense amb la intenció, també, d’aplicar enca-
ra més el Vaticà II».

Finalment, el Gran Canceller va fer esment de l’ajut que els documents conciliars han
significat per a l’aggiornamento de l’Església i també en les seves relacions amb
els Estats: «La nostra transició política va ser com va ser degut també al Concili Vati -
cà II amb els continguts de dos grans Constitucions conciliars complementàries: la
Lumen gentium i la Gaudium et spes, amb el complement molt nou per a l’Església
del decret Dignitatis humanae, sobre la llibertat religiosa». «Penso —va dir el carde -
nal Martínez Sistach— que l’enyorat avui “esperit de la transició” no hauria estat com
va ser sense la celebració del Concili Vaticà II».

El text íntegre de les paraules del Sr. Cardenal es publica a la secció del Prelat en aquest
maeix número del BAB.

Primers actes amb motiu dels 50 anys del Vaticà II

La FTC té previst organitzar durant aquests curs diversos actes relacionats amb el 50è
aniversari de l’inici del Concili Vaticà II. El primer tingué lloc a la seu de la matei-
xa Facultat el dia següent de la inauguració de curs, el divendres 5 d’octubre, a les
20 h, i consistí en la presentació dels llibres següents:

• Els documents del Concili Vaticà II. Constitucions, decrets, declaracions (Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat).

• Joan XXIII i pau VI, els papes del Concili. Al·locucions (Qüestions Teològiques 15,
FTC).

• Joan XXIII i Pau VI, els papes del Concili. Encícliques. (Qüestions Teològiques 16,
FTC).

L’acte fou presidit pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de la FTC,
Dr. Lluís Martínez Sistach. Hi varen participar l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jau-
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me Pujol; el Dr. Armand Puig, degà de la FTC; el Dr. Josep Castanyé, director del
Secretariat de Publicacions de la FTC, i el Dr. Antoni Babra, professor de la FTC.

El Dr. Antoni Babra va destacar que les encícliques ara editades novament van aju-
dar molt a crear l’impuls del Concili. El Dr. Josep Castanyé va dir que els llibres pre-
sentats eren una bona ajuda per entendre el Vaticà II, el seu esperit i les seves refor-
mes. Per la seva part, el Dr. Armand Puig va destacar el paper en el Concili de Joan
XXIII i Pau VI i va dir que cal analitzar el Concili Vaticà II perquè l’Església catòli -
ca s’ha nodrit sempre dels diversos concilis que ha celebrat, els quals són un autèntic
magisteri eclesial. «Cada generació ha hagut d’analitzar el Concili que l’ha prece-
dit i nosaltres ara no volem fer arqueologia sinó eclesialitat».

L’arquebisbe de Tarragona va reconèixer l’esforç fet perquè aquests llibres pogues-
sin veure la llum. Va remarcar que la intenció primordial era fer una edició dels prin-
cipals textos del Concili que fos barata i assequible per a tothom, i no solament
dirigida a experts i estudiosos. També va tenir paraules d’agraïment pel suport i la
col·laboració oferta per a preparar els tres llibres pel monjo de Montserrat P. Berna-
bé Dalmau i per la revista del monestir Documents d’Església. «Els textos del Vati-
cà II —va dir Mons. Jaume Pujol— no són una relíquia del passat sinó que són Ma-
gisteri de l’Església».

Finalment, el cardenal Martínez Sistach va cloure l’acte felicitant als que havien tin-
gut la iniciativa de publicar aquestes tres llibres. Entre altres coses, va dir que «el Va-
ticà II va ser un concili providencial i necessari. L’Església va mostrar la seva volun-
tat d’estimar el món i no pas de condemnar-lo». El cardenal també va recordar que
el Vaticà II va ser «una gran ajuda per al nostre país, perquè la transició democràti-
ca deu molt al Concili Vaticà II». «Per això i per moltes altres coses —va dir final-
ment el cardenal de Barcelona— cal donar gràcies a Déu pel Concili Vaticà II».

El segon acte es va celebrar el dimecres 10 d’octubre, també a la seu de la FTC, i va
estar emmarcat dins de l’anomenada «quarta hora dels dimecres». Aquest acte portà
com a títol «Dos teòlegs del Concili», i consistí en un diàleg entre el Dr. Josep M.
Rovira Belloso i el Dr. Josep Perarnau. Actuà com a moderador el Dr. Armand Puig.

Benedicció de la imatge de Sant Bru 
a la Sagrada Família

El dissabte dia 6 d’octubre de 2012, festivitat de Sant Bru, va tenir lloc a la basílica de
la Sagrada Família la benedicció de la imatge del fundador de la Cartoixa i pare dels
monjos cartoixans i de les monges cartoixanes —ja que també hi ha cartoixes feme -
nines—, en un acte que aplegà un gran nombre de persones en aquest acte organitzat
per la basílica de la Sagrada Família, la Comunitat Cartoixana de Montalegre, de Tia-
na, i els Amics de la Cartoixa de Montalegre.
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En primer lloc, a dos quarts d’onze, a la cripta de la basílica, es va celebrar l’eucaris-
tia, presidida per Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar, ja que el cardenal Martí-
nez Sistach es trobava a Roma per participar en l’assemblea del Sínode dels Bisbes
que s’obria el dia següent. Amb el Sr. Bisbe Auxiliar varen concelebrar 20 preveres,
entre els quals hi havia el pare prior de la Cartoixa de Montalegre, P. Manuel M.
Mendoza i el viceprior, P. Josep M. Canals Lamiel, que fou prevere diocesà de Bar-
celona abans d’ingressar a la Cartoixa. També varen concelebrar Mn. Josep M. Tu-
rull, rector del Seminari Conciliar, tant vinculat històricament al títol de la Mare de
Déu de Montalegre; Mn. Lluís Bonet, rector de la parròquia de la Sagrada Família;
Mn. Jaume Aymar, director de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, i altres preveres
que no varen concelebrar l’eucaristia. La coral dels Antics Escolans de Montserrat
va interpretar els cants de la celebració juntament amb tota l’assemblea.

Com a lectures es varen proclamar Rm 8,22-30 i Lc 12,35-40. Proclamà l’Evangeli
Mn. Francesc Prieto, delegat diocesà de Vida Consagrada. Pronuncià l’homilia el Sr.
Bisbe Auxiliar remarcant el sentit evangelitzador que tenia aquell acte i destacant els
valors de l’orde fundada per Sant Bru i present en l’estimada Cartoixa de la Mare de
Déu de Montalegre. «Avui ens alegra molt —va dir— que dos Pares Cartoixans de la
Cartoixa de Montalegre estiguin celebrant aquí aquesta festa amb nosaltres: també
ells són un referent per a la nostra diòcesi, un reclam que convida a seguir de forma
evangèlicament radical el Senyor en la solitud, en la pregària, en l’acollida silencio-
sa, en la perseverança».

«Les imatges dels sants col·locats a l’exterior d’aquesta basílica de la Sagrada Famí-
lia són un referent de santedat. També nosaltres, enmig del retaule del món, cal que
siguem un reclam que convidi, que convoqui que aculli tants conciutadans i conciu-
tadanes que necessiten que algú els parli de Déu, que els faci veure el seu amor, que
els doni a conèixer Jesucrist, que els ajudi a iniciar-se a la fe cristiana, que sigui veu
solidària que mostri una total identificació amb els més pobres. Avui, la urgència de
la nova evangelització ens hi obliga! Primer, a estar vigilants i atents, tal com Jesús
ens ho acaba de demanar i, després, responent amb tota generositat».

Acabada la celebració de l’eucaristia, tots els presents varen sortir a l’exterior i es di-
rigiren a l’encreuament dels carrers Marina i Provença, davant la imatge de Sant Bru,
situada a l’absis de la basílica. Allí pronuncià unes paraules el P. Prior de la Cartoi-
xa, remarcant el goig que sentia aquesta comunitat monàstica per la presència de l’es-
cultura del seu fundador en el gran temple ideat per Antoni Gaudí. Tot seguit el Sr. Bis -
be auxiliar resà les oracions pròpies del Ritual de benediccions i aspergí i encensà la
nova imatge, una escultura tallada per l’artista Montserrat Garcia Rius, en què es veu
al sant alçant la creu de Jesucrist. L’escultura té una alçada d’uns quatre metres i ens
re cordarà un dels lemes més estimats per l’Orde Cartoixana, aquell que diu en llatí:
«Stat crux dum volvitur orbis».

Per a la Comunitat cartoixana és un motiu de joia que la imatge del seu pare funda-
dor sigui present en tan emblemàtic temple, ja que la seva imatge donarà testimoni
que aturar-se un temps en solitud i silenci davant Déu permet retrobar la pau del cor
i amb ella la joia de sentir-nos fills de Déu agermanats amb tots els homes.
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En ocasió d’aquesta benedicció, s’ha recordat que Gaudí tenia una especial estima-
ció per la Cartoixa de Montalegre. Dels cartoixans n’apreciava el carisma, l’estil de
vida auster i la vocació contemplativa, aspectes de vida que ell compartia en bona part,
ja que els darrers anys de la seva vida visqué com un monjo a peu de l’obra del tem -
ple.

Gaudí visità diverses vegades la Cartoixa de Montalegre. En una de les seves visites
fotografià el xiprer del cementiri, situat al claustre gran, s’hi va inspirar i el va fer ser-
vir com a model del que es troba a la Façana del Naixement, a la basílica, amb tota
la bellesa plàstica i el simbolisme i espiritualitat que comporta. «L’arquitecte de Déu»
—com s’anomena a Gaudí— va preveure situar la imatge de Sant Bru en un lloc des-
tacat de l’absis de la basílica de la Sagrada Família, un desig que ara ha esdevingut
realitat.

Celebració a Barcelona de les Jornades 
de delegats de la pastoral de la carretera 

i la mobilitat

Entre els dies 16 i 19 d’octubre, es va celebrar al centre salesià Martí Codolar de Bar-
celona, la trobada anual, en l’àmbit de tot l’estat espanyol, d’agents i delegats de la
pastoral de la carretera. Han estat unes jornades de reflexió sobre la importància que
té el fet de conduir, perquè quan conduïm, hi ha vides en joc. En aquestes jornades
s’ha tractat la qüestió de les actituds. Què és el que cal evitar, i què és el que cal poten-
ciar. Potenciar l’actitud cristiana capaç d’ afluixar el «jo primer» , i potenciar el «tu
primer». La importància de valorar i respectar l’altre quan conduïm, i fer de la carre-
tera un espai de convivència, amb el convenciment que aquesta actitud generarà reci -
procitat. I que els principis evangèlics serien fonamentals per a millorar la seguretat
viària.

A les trobades van participar, també, experts en seguretat viària, agents de trànsit, mos -
sos, guàrdia civil, guàrdia urbana, bombers, personal sanitari de primera assistèn cia,
etc. També hi van ésser presents membres de l’associació de familiars de víctimes d’ac -
cidents de trànsit, el testimoni dels quals posava de manifest el terrible dolor dels pa-
res que perden fills en accident.

Es parlava de com tractar aquestes situacions, de la forma més humana possible. Com
comunicar la mort i com acompanyar el dol. Es van tractar temes de gran importàn-
cia per a la seguretat viària. La directora de l’Institut de Seguretat pública de Catalu -
nya, Nuri Aymerich, va tractar el tema «Qui és l’altre per a mi?». L’inspector i cap de
la policia local d’Olot, el diaca permanent Ignasi López, va parlar de la «Visió pasto -
ral del trànsit». El director mèdic del servei d’emergències de Barcelona sud, Dr. Jo -
sep Maria Soto, ens presentava la qüestió «La víctima de trànsit i el seu entorn fami-
liar, i l’humanisme en la primera assistència». També va ésser molt interessant «El
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dia després» fent referència als moments post accidents, la realitat d’una mort o
una invalidesa definitiva, a càrrec de Ramón Giró, que es agent de la pastoral de la sa -
lut de l’hospital de la Vall d’Hebron. L’enginyer Josep Lluís Pedragosa, exdirector de
l’Institut Català de Seguretat vial, i exsotsdirector de la Direcció General de Trànsit,
va tractar el tema «Moderació i convivència, paradigma del civisme». El catedràtic de
psicologia, Dr. Ricardo Blasco, va parlar de la «Seguretat vial entre persones de cultu -
res diferents». També es va fer una demostració pràctica per part dels Bombers de
la Generalitat i el Servei d’emergències mèdiques, de com treure de vehicles acciden -
tats els ferits o les víctimes. Durant el conjunt de ponències presentades, van sortir
algunes idees que són fonamentals per a la seguretat viària. N’anomenarem algunes
perquè ens serveixin de reflexió. La moderació és un exercici d’ autodomini, que ens
educa com a persones i afavoreix la seguretat viària. Cal fugir de la conducció ego-
cèntrica i pensar més en els altres. Cal renunciar al plaer personal de sentir-nos supe -
riors als altres, en favor del bé col·lectiu. La velocitat alta, és el factor de risc més im-
portat. Cal educar a respectar els límits màxims indicats. És important prioritzar en
el sistema educatiu, la instrucció per a la seguretat viària. La Pastoral acull la perso -
na que ha tingut una pèrdua en accident de trànsit. Acull en el dol, els familiars de les
víctimes, així com les persones afectades per disminucions. L’acompanyament de
persones que han quedat disminuïdes per accident, és de vital importància per guarir
les ferides psicològiques que genera la situació.

La cloenda de les Jornades es va celebrar amb una Eucaristia a la cripta de la «Sagra-
da Familia», presidida per Monsenyor Ciriaco Benavente, bisbe president de la Pas-
toral de la Carretera d’Espanya, i concelebrada per altres sacerdots assistents a les
jornades. Finalment es va fer una visita al temple de la Sagrada Família.

Trobada del voluntariat de Càritas Catalunya 
a Barcelona

El dissabte 20 d’octubre de 2012 tingué lloc a Barcelona la trobada dels voluntaris i
voluntàries de Càritas Catalunya sota el títol «Els voluntaris de Càritas, portadors
d’esperança. Hi varen participar uns 4.500 voluntaris i voluntàries de totes les Càri-
tas de Catalunya, amb la presència dels seus arquebisbes o bisbes respectius.

L’acte del matí es va celebrar a l’espai Fòrum de Barcelona. Presidien el nostre Car -
denal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, responsable de la Pastoral Social en
l’àm bit de la Conferència Episcopal Tarraconense, arribat la vigília al vespre des de
Roma, on participava en els treballs del Sínode episcopal sobre la nova evangelitza-
ció; el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arquebisbe de Tegucigalpa (Hon -
dures) i president de Càritas Internacional, arribat des del seu país per pronunciar la
conferència de la trobada, i la totalitat de l’episcopat català, llevat del bisbe de Vic,
Mons. Romà Casanova, que es trobava a Roma acompanyant el pelegrinatge diocesà
amb motiu de la canonització de la religiosa Carme Sallés (Vic 1848 - Madrid 1911).
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Paraules del cardenal Lluís Martínez Sistach

A dos quarts d’onze tingué lloc l’arribada i la benvinguda a l’espai del Fòrum. Com
a pregària inicial, Mn. Salvador Bacardit, delegat episcopal de la nostra Càritas Dio-
cesana, llegí el text del judici final de Mt. 25 i es va fer una pregària que acabà amb
el parenostre. El cardenal Martínez Sistach pronuncià unes paraules de benvinguda
que es publiquen a la secció del Prelat en aquest mateix número del BAB. 

Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, va fer la presentació de la trobada
que pretenia ser una ocasió per acompanyar i encoratjar la gran tasca que fan els
voluntaris de Càritas arreu de Catalunya, que en aquests darrers temps han hagut de
multiplicar i ampliar les seves accions. També varen pronunciar unes paraules la Sra.
Roser Rubinat, secretària general de Càritas Diocesana de Solsona, com a represen-
tant de la comissió organitzadora, i el Sr. Jordi Roglà, director de Càritas Diocesana
de Barcelona, que acollia la trobada.

Conferència del cardenal Rodríguez Maradiaga

A dos quarts de dotze inicià la seva conferència el cardenal Rodríguez Maradiaga, que
tenia com a tema «Els voluntaris de Càritas, portadors d’esperança». El cardenal fou
presentat pel Dr. Lluís Martínez Sistach.

El cardenal Rodríguez Maradiaga, amb el seu estil cordial, directe i vibrant, va voler ini -
ciar el seu parlament en català i va destacar que el servei ajuda a descobrir el sentit
de la vida, que la dimensió de la caritat i l’amor és la força transformadora de la so-
cietat, que la dignitat de la persona és el valor suprem.

Va fer una reflexió sobre la crisi de valors i de principis que precedeix la crisi econò-
mica i política: «Buscar resoldre només la crisi econòmica és un camí fals. Hem de
preguntar-nos novament quin és el sentit de la vida, D’aquestes respostes sortirà una
economia al servei de l’ésser humà i una política que l’ajudi a trobar-se a ell mateix.
Sense respondre a aquests interrogants no hi haurà una resposta a la crisi.»

En diversos moments de la seva exposició, el cardenal es va referir a la Verge Maria
com «la primera voluntària de la història» i a partir d’ella va esbossar el model de la
persona voluntària, que és la que «fonamentalment creu que el bé és necessari i, a
més, que cal fer-ho bé; no fa distinció de persones; veu en l’ésser humà el proïsme
real i procura servir-lo amb generositat, amb gratuïtat; ofereix un voluntariat lliure,
noble, compassiu... Atén, acull, escolta, sosté, acompanya tots els germans que la so-
cietat maltracta, empobreix i exclou».

El resultat de l’acció del voluntariat és «una cultura de la gratuïtat i la solidaritat. És
una presència mitigadora que ofereix ajuda amatent a les persones més vulnerables
de la societat. El treball de Càritas és una càtedra permanent de teologia pastoral».
«La missió de l’esperança és la que anima l’acció del voluntariat de Càritas. És un
ministeri i un servei eclesial. Quan el voluntari se sent cristià, sent l’alegria de donar
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resposta a aquesta pregunta: qui sóc jo? L’esperança que difon és cristiana. El testi-
moni fonamental de vida que ofereix és la seva fe. Una fe que es fa pràctica concreta
de l’amor. És una fe activa per l’amor i que orienta cap a Déu i cap a Jesucrist i l’E-
vangeli fent-se bon samarità. M’exigeix veure Crist en l’altre. Fa possible que el Crist
que hi ha en mi serveixi apassionadament el Crist que hi ha en l’altre.

El cardenal Maradiaga també va insistir en què cal denunciar el fatalisme que impe -
ra en la nostra societat, ja que és una actitud pagana. «Com a cristians, sabem que po-
dem transformar la realitat i la història. D’això, el voluntari de Càritas n’és porta-
dor i penyora. Cal globalitzar la caritat i fer-ho amb alegria i amb esperança». 

Com a president de Càritas Internacional, i des de la seva visió privilegiada de l’acció
caritativa de l’Església, va dir que aquesta acció està present a totes les zones del món.
Per exemple, va fer referència a Mauritània on, llevat el director, tots els voluntaris
de Càritas són musulmans. Va subratllar la centralitat en Jesucrist i la vida eclesial
fonamentada en la caritat, l’amor i el servei als altres.

Salutació de la vicepresidenta del Govern

Després de la conferència, el nostre Cardenal Arquebisbe invità l’Hble. Sra. Joana Or -
tega, vicepresidenta del Govern de la Generalitat, que assistia a la jornada acompa -
nyada de Josep Lluís Cleries, conseller de Benestar Social i Família, a dirigir-se als
assistents en nom del Govern català. Agraí als voluntaris i voluntàries el seu treball
al servei de la societat catalana. També va agrair al cardenal Maradiaga que hagués
dit unes paraules en català al començament de la seva conferència.

Finalment, el nostre Cardenal Arquebisbe pronuncià unes paraules finals de l’acte (pu -
blicades a la secció del Prelat), disculpant-se d’haver de tornar a Roma a causa dels
treballs del Sínode Episcopal. Els assistents compartiren un sobri dinar a les mateixes
instal·lacions del Fòrum, i acabà així la sessió matinal.

Celebració de l’eucaristia a la Sagrada Família

A la tarda, els assistents es varen traslladar a la basílica de la Sagrada Família, on tin-
gueren l’oportunitat de visitar el temple per grups, el simbolisme del qual els fou de-
gudament explicat.

A les cinc hores començà la celebració de l’eucaristia, presidida pel cardenal Rodrí -
guez Maradiaga i concelebrada amb els arquebisbes i bisbes de les diòcesis catala-
nes i un bon nombre de preveres, amb la participació també d’un grup de diaques per-
manents. El cor i l’orquestra de la catedral de Tarragona ressonaren a les altes naus
gaudinianes, recordant que el gran arquitecte procedia de les terres tarragonines.

Totes les diòcesis amb seu a Catalunya hi varen participar amb les lectures, les pregà -
ries, les ofrenes. Especialment significativa fou l’ofrena d’uns xiprers. Uns volunta-
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ris explicaren el sentit d’aquests tradicional símbol d’hospitalitat: «A les masies ca-
talanes si hi havia un xiprer davant la casa es tenia dret a un petit àpat. Si n’hi havia
dos, llavors es podia esperar un àpat complert. Tres xiprers volia dir que a més es te -
nia el dret a passar-hi la nit.» (També Gaudí va col·locar un xiprer amb coloms blanc
a la façana del Naixement).

El cardenal hondureny va voler celebrar tota la missa en català, llevat de l’homilia.
A l’homilia, el cardenal, a la llum de l’evangeli llegit —el del diumenge 29 de du-
rant l’any: Mc 10,35-45— va contraposar el servei a l’ambició del poder i va agrair
el testimoni dels voluntaris. En un estil clar i directe, va fer una reflexió sobre el sen-
tit del servei. «Només qui dóna la vida pels altres, la fa fructificar. L’important és viu-
re en plenitud l’amor. La grandesa del cristianisme és traduir l’amor en servei. Vos -
altres voleu servir, escollir cada dia el camí del servei i de l’amor».

I va recordar als voluntaris i voluntàries: «Mantinguem-nos ferms en la fe que profes -
sem. El diàleg no sempre és fàcil entre la lectura dels signes dels temps i el tresor
de la fe que hem rebut».

Per finalitzar la jornada, un voluntari va llegir un manifest en nom de tots els volunta -
ris i voluntàries de Càritas, a qui se’ls va lliurar un punt de llibre que recollia la imat-
ge de la Medalla d’Or que el Parlament de Catalunya va concedir a Cáritas Catalu -
nya. Fou una manera de reconèixer que aquest guardó és mèrit també de cadascun
dels voluntaris i voluntàries de Càritas. 

Les paraules de comiat als assistents les va pronunciar l’arquebisbe de Tarragona,
Mons. Jaume Pujol Balcells, agraint la seva presència en una jornada plena i inobli-
dable i desitjant-los un bon retorn a les seves diòcesis.
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«Una espiritualitat per al cristià d’avui», 
nou llibre del Cardenal Lluís Martínez Sistach

Després d’aquest capítol, i d’un altre de-
dicat a «Trobar-se amb Jesús amb el seu
Evangeli», l’estructura del llibre segueix
els grans moments de l’any cristià: Ad-
vent, Nadal, Quaresma, Setmana Santa,
temps de Pasqua, trobar Jesús en els sagra -
ments i trobar Jesús en el temps de l’Es-
glésia. Un capítol de cloenda està dedicat
a «seguir Jesús prenent com a model la
Verge Maria».

Com diu Mons. Sebastià Taltavull, bisbe
auxiliar de Barcelona, en el pròleg del lli -
bre, «aquestes cent glosses dominicals
de Paraula i Vida, del cardenal de Barce-
lona mostren de forma especial com la
Paraula de Déu alimenta la vida i com
aquesta, a la vegada, té l’oportunitat de ser
la bona terra que acull la Paraula».

La constatació que existeix una veritable
«fam espiritual» —diu també el Sr. Bis-
be auxiliar— és un repte per a les grans
tradicions religioses. Des d’aquesta «fam
espiritual» i a des de la «set de Déu» fins
a arribar a la trobada amb Jesús hi ha un
llarg i apassionant camí que cal recórrer.
«El cardenal Martínez Sistach ens pro-
posa de fer-ho seguint l’any litúrgic en els
seus moments més significatius. L’es pi -
ritualitat litúrgica, el silenci, la pregària,
l’ambient comunitari i la resposta con -
fiada de cada dia constitueixen els ele-
ments d’un procés que trobarà progressi-
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Ha aparegut la versió castellana del nou
llibre del Cardenal Lluís Martínez Sistach
titulat «Una espiritualidad para el cristia-
no de hoy», editat pel CPL de Barcelona.
La versió original catalana apareixerà pro -
perament a Edicions 62, de Barcelona.

Responent a les necessitats espirituals d’a -
questa hora, el cardenal Martínez Sistach
—en sintonia també amb la celebració de
l’Any de la Fe— ha escollit un centenar
de les seves glosses setmanals i les ha or-
ganitzat seguint els temps i les festes prin -
cipals de l’any litúrgic. El resultat és un
llibre que podríem qualificar com d’espi -
ritualitat litúrgica, cosa ben oportuna do-
nat que el cardenal és actualment el presi -
dent de la Comissió Episcopal de Litúrgia
de la Conferència Episcopal Espanyola.

En el primer capítol, titulat «Les neces-
sitats espirituals», el cardenal de Barce-
lona cita una reflexió del nostre teòleg Jo -
sep M. Rovira Belloso, el qual ha escrit
que «és necessària una teologia espiritual
de cara al cristià comú, i que hem de con -
templar novament la teologia per poder-
la comunicar com a espiritualitat». Aques -
ta és la intenció del llibre: respondre a la
necessitat d’espiritualitat. I oferir una es-
piritualitat sòlida, seguint la pedagogia
de la litúrgia, segons l’axioma conegut
del «lex orandi, lex credendi et lex viven-
di». 

Informació



vament la seva confluència en la trobada
amb Jesús i amb el seu Evangeli».

«Amb la lectura i també amb la medita-
ció d’aquest llibre —escriu també el Sr.
Bisbe auxiliar— ens serà possible acollir
la paraula que el pastor diocesà dirigeix
a la seva comunitat. Estem davant d’una
paraula plena de zel, de confiança i d’à-
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nim per al moment que estem vivint, una
paraula acceptada des de la comunió i
viscuda en la radicalitat de l’amor, tal-
ment com s’aprèn del mateix Jesús i és
exposada pel cardenal de Barcelona, set-
mana rera setmana, amb tanta claredat.
Una paraula que cal que es converteix
en nosaltres en vida i en actuació pasto-
ral».

Publicació de «Pedro Nolasco, el otro Redentor»,
de fray Joaquín Millán Rubio

El proper 2018 es compliran els 800 anys
de la constitució de l’Orde de la Mare de
Déu de la Mercè. En efecte, fou el 1218
quan la confraria de cavallers, de ciutadans
i de clergues que tenien cura de l’hos pi -
tal de Santa Eulàlia —en els locals ac-
tualment ocupats pel Museu Marès— i
que recaptaven almoines per rescatar cap -
tius, es constituí en orde religiosa. 

El passat 17 de gener de 2012, el Pare Ge -
neral de l’Orde Mercedària va invitar to-
ta l’Orde a entrar en un temps d’Advent,
en l’espera freturosa de la celebració dels
800 anys de l’Orde de la Mare de Déu de
la Mercè. En aquest context apareix aquest
estudi històric —una veritable biografia
crítica— sobre Sant Pere Nolasc, funda -
dor de l’Orde: «Pedro Nolasco, el otro Re -
dentor», del mercedari fra Joaquím Mi-
llán Rubio, editada per l’Instituto Histó-
rico Padre Faustino Gazulla. Lleida 2012,
632 pàgines. (Les persones interessades
en disposar d’aquest estudi es poden diri gir
als Pares Mercedaris o escriure directa-
ment a l’autor: Pquia. de la Mercè, c/ Mer -
 cè, 14. 25003 Lleida. Tel. 973 281 308).

Com diu el pròleg del llibre fra Florenci
Roselló Avellanas, superior provincial de

Catalunya i Aragó de l’Orde, aquest es-
tudi històric del P. Millán s’inscriu en la
preparació d’aquesta propera efemèride
mercedària. Indica també que l’autor d’a -
quest llibre durant tota la seva ja llarga
vida ha compaginat les seves obligacions
pastorals i comunitàries, amb la investiga -
ció històrica sobre la seva estimada Or-
de i de manera especial sobre el seu fun-
dador, Sant Pere Nolasc. «Des que als
10 anys entrà a l’Orde —i ja en fa seixan -
 ta- dos— ha llegit, investigat i escrit cente -
nars d’articles, dotzenes d’opuscles i quin -
ze llibres. I encara té en el seu ordi nador
sis obres d’investigació esperant».

Heus ací, doncs, aquesta obra que, com
diu el seu autor, ha escrit amb el cor, pe-
rò creiem que també amb la seva tècnica
d’historiador rigorós. Els historiadors en
faran el judici tècnic. Aquestes ratlles
només pretenen ser-ne una modesta pre-
sentació.

Fra Joaquin Millán, com a historiador,
s’ha trobat amb un gran camp de treball
sobre el seu sant fundador i sobre la his-
tòria dels inicis de l’Orde de la Mercè
per a la redempció de captius. Després
de la lectura de la seva obra, podem fer



nostres aquestes paraules seves en la pre-
sentació del llibre: «Crec que he clari -
ficat alguns punts de la vida de Pere No-
lasc, però sobretot he aprofundit en el
seu carisma. I això m’ha portat a enamo-
rar-me’n encara més. Realment, és un per -
sonatge esbalaïdor (...), un dels grans be-
nefactors de la humanitat i dels majors
promotors dels drets humans».

En la vida de Sant Pere Nolasc hi ha molts
punts discutits i foscos. L’autor hi entra
amb rigor i basant-se en els documents
fefaents, que sembla que no són molts,
però suficients per fer llum sobre la vi-
da i l’obra d’aquest gran sant català, d’u-
na humilitat tan gran que no va voler ni
deixar constància del lloc de la seva se-
pultura. Sembla que el seu sepulcre po-
dria estar, amb el d’altres milers de mer-
cedaris, en el subsòl de la basílica de la
Mare de Déu de la Mercè. 

Per a la nostra arxidiòcesi, bressol de l’Or -
de Mercedària, la lectura d’aquesta obra
és d’un especial interès, sobretot per fets
i esdeveniments com el pelegrinatge de
Pere Nolasc a Montserrat —en la llarga
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tradició d’aquesta estada a la casa de San -
ta Maria de grans fundadors i funda-
dores—, la presència i activitat benèfi-
ca de Pere Nolasc a l’hospital de Santa
Eulàlia, vinculat a la seu barcelonina,
la fundació de l’Orde, formalitzada a la
nostra catedral, amb l’especial participa-
ció del bisbe de Barcelona Berenguer de
Palou i del rei Jaume I. El llibre fa histò-
ria també de les primeres fundacions en
vida de Nolasc —Saragossa, Lleida, Tàr -
rega, Sarrión, Palma de Mallorca, Vic, Va -
lència, etc.— i dels primers successors
de Pere Nolasc al davant de l’Orde, així
com de les figures vinculades a l’obra
de la redempció de captius. Entre aques-
tes figures sobresurt la de Santa Maria
de Cervelló, el sepulcre de la qual es con -
serva a la basílica de la Mare de Déu de
la Mercè. Una riquíssima iconografia
de la Mare de Déu de la Mercè i del sant
fundador, la notícia de les congregacions
i obres inspirades en l’espiritualitat mer-
cedària, i un complert índex onomàstic
—especialment oportú en una obra ai-
xí— completen aquest llibre, que és una
eina molt oportuna per preparar els esde-
veniments del proper any 2018.— J.P.

El Museu Diocesà publica una guia 
del Barri Gòtic per a escolars

El Museu Diocesà del nostre Arquebis-
bat ha elaborat una guia didàctica sobre
el Barri Gòtic pensada expressament per
als infants que té com títol Connecta’t al
Barri Gòtic, i ha estat preparada per Blan -
ca Montobbio i Joana Alarcón, que tre-
ballen a l’Arxiu Diocesà.

Inclou un plànol il·lustrat, la guia didàc-
tica que conté el gruix de la informació
sobre el Barri Gòtic i les activitats on line.

Així, mitjançant fotografies, il·lustracions,
mapes, plànols i textos informatius els
infants es poden fer una idea força clara
de la història i les característiques dels mo -
numents inclosos dins de la ruta. 

Aquesta ruta presenta els grans exemples
de l’arquitectura gòtica com són la cate-
dral, les basíliques de Santa Maria del
Mar, Santa Maria del Pi, Sants Just i Pas-
tor, el Palau Reial (amb la capella de San -



ta Àgata i el Saló del Tinell), l’Hospital de
la Santa Creu i part dels edificis de l’A -
juntament i la Generalitat. Fora del Barri
Gòtic pròpiament dit també s’inscriuen
de ple dins d’aquest estil la basílica de la
Concepció i el Monestir Reial de Santa
Maria de Pedralbes. 

Durant la presentació d’aquesta propos-
ta didàctica, celebrada el passat 18 d’oc-
tubre, el Dr. Josep M. Martí Bonet, di-
rector del Museu Diocesà de Barcelona,
es va manifestar pel resultat final de la
pro posta, i agraí a Ibercaja el seu recol za   -
ment al projecte, que permet als infants
acostar-se al patrimoni religiós del nos-
tre país.

El Dr. Jaume Aymar, director de Ràdio
Estel i Catalunya Cristiana, i assessor pe-
dagògic de la guia va dir que «iniciatives
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com aquesta són necessàries si volem fer
arribar el nostre patrimoni cultural a les
no ves generacions per tal que l’entenguin,
el valorin i l’estimin».

Les autores de la proposta didàctica van
fer referència a l’ús de les noves tecnolo-
gies —expressat en el mateix títol Con-
necta’t al Barri Gòtic— i van explicar
que la guia va destinada als dos darrers
cursos de primària i als dos primers cur-
sos de secundària, i esperen que hi pu-
guin participar entre 15.000 i 20.000
alumnes. També van donar raó del per -
sonatge de la Petra, que presenta totes
les ac tivitats: «Representa una pedra de
Montjuïc, de les que s’han fet servir al
llarg de dos mil anys per construir els edi -
ficis de Barcelona, des del temple de Jú-
piter fins a la Sa grada Família d’Antoni
Gaudí». 
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