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Prelat

Carta Pastoral «Homes i dones de fe», 
amb motiu de l’Any de la Fe

Benvolguts preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques de l’arxidiòcesi, pau
i bé en Jesucrist.

El Sant Pare Benet XVI ha tingut l’encertada iniciativa de proposar per a l’Església un
Any de la Fe que començarà el dia 11 del proper octubre i acabarà en la solemni tat
de Jesucrist Rei de l’Univers, el 24 de novembre de 2013. Ell mateix ens expli ca en
la seva carta apostòlica La porta de la fe, de l’11 d’octubre de 2011, perquè ha pro-
mogut aquest Any de gràcia. Ens diu que «des del començament del meu ministeri
com a successor de Pere, he recordat l’exigència de redescobrir el camí de la fe per
il·luminar de manera cada cop més clara l’alegria i l’entusiasme renovat del troba-
ment amb Crist».1 I continua afirmant que «cal intensificar la reflexió sobre la fe
per ajudar a tots els creients en Crist a fer que la seva adhesió a l’Evangeli sigui més
cons cient i vigorosa, sobretot en un moment de profund canvi com el que la huma-
nitat està vivint».2 I afegeix: «Redescobrir els continguts de la fe professada, celebra-

Núm. 152 (2012) IX 30 de setembre

Redacció i administració:
Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació

c/ Bisbe 5, 08002 Barcelona - Tel. 93 270 10 13; Fax 93 270 13 05
A/e: premsa@arqbcn.cat - Web: www.arqbcn.cat
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da, viscuda i pregada, i reflexionar sobre el mateix acte amb què es creu, és un com-
promís que tot creient ha de fer propi, sobretot en aquest Any».3

Amb aquesta carta pastoral desitjo donar compliment al que es recomana en el docu -
ment Indicacions pastorals per a l’Any de la Fe, que la Congregació de la Doctrina
de la Fe va publicar el 7 de gener de 2012, en el que als bisbes se’ls suggereix dedicar
una carta pastoral al tema de la fe.

Hi ha diverses motivacions que ens mouen a viure i aplicar a la nostra arxidiòcesi de
Barcelona els continguts i finalitats de l’Any de la Fe. En primer lloc, la comunió
eclesial que vivim i valorem molt, ja que la nostra Església diocesana forma part de
la comunió de totes les Esglésies diocesanes del món presidida per l’Església de Ro-
ma amb el Bisbe de Roma, successor de Sant Pere.

A la vegada, som ben conscients que les finalitats que pretén l’Any de la Fe són molt
convenients per a la vida dels cristians i de les comunitats cristianes, especialment
en aquest temps en què les societats europees occidentals viuen un accentuat se -
cularis me i una marcada crisi de fe. Hi ha moltes persones que viuen com si Déu no
existís.

L’Any de la Fe ens va com anell al dit, atesa la nostra realitat religiosa i la urgència
de la nova evangelització. La nostra societat —com la de l’occident europeu— es va
situant globalment fora de la vida de l’Església i, també, en formes i graus diversos,
de la fe en Jesucrist. Estem immersos en una cultura immanentista. La secularitat i
el pluralisme, com apuntava el Concili Provincial Tarraconense, marquen la socie-
tat catalana. Fou lúcid l’anàlisi de Joan Pau II sobre l’europeu d’avui: «Déu resta fo-
ra del seu horitzó de vida... El seu ateisme teòric i pràctic incideix en el seu pensa-
ment antropològic. Si l’home no és imatge de Déu i no fa referència a res... quin
valor té? Per què actua? Per què viu? Posa així el desafiament més radical de la histò -
ria al cristianisme i a l’Església».4 Molts homes i dones viuen com si Déu no existís
o com si Déu no té res a dir-los-hi.

Especialment, en el nostre occident europeu ens cal assumir que la nostra situació,
en aquest començament del segle XXI, és de missió. El sentit de la missió encomana-
da per Jesús projecta les nostres comunitats cristianes cap endavant per viure amb
l’esperit d’aquest Any de la Fe, la missió ad gentes i la nova evangelització. 

També volem aconseguir els objectius que es persegueixen amb aquesta iniciativa
eclesial, per facilitar a tots els cristians el conèixer més i millor el mateix acte de fe
i els continguts de la fe cristiana per tal de valorar i agrair aquest do de Déu i de
viure més coherentment amb la fe.
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El Pla Pastoral Diocesà i dues iniciatives a Barcelona

La celebració de l’Any de la Fe, amb els seus continguts, finalitats i celebracions en-
caixa plenament amb els tres objectius del nostre Pla Pastoral que iniciàrem el curs
passat i que té encara una durada de tres cursos més. És suficient recordar els contin-
guts d’aquests tres objectius: 1r) L’anunci de Jesucrist als qui no el coneixen; 2n) La
pastoral de la iniciació cristiana; i 3r) La solidaritat, expressió de la fe cristiana. És,
doncs, un Pla Pastoral centrat en la fe, en el testimoniatge de la fe, en la pastoral
per ajudar els batejats a viure la iniciació cristiana i així, per la fe, l’esperança i l’a-
mor unir-se més i imitar més el Senyor, i finalment, expressar i testimoniar la nos-
tra fe en Jesucrist mitjançant la solidaritat amb els germans, especialment amb els
pobres i necessitats.

L’Any de la Fe pretén, també, que la nostra fe sigui expressada i proposada als qui
no coneixen Jesucrist i necessiten el primer anunci de la Bona Nova, cosa que har-
monitza plenament amb el primer objectiu del Pla Pastoral. Aquest Any de gràcia ha
d’ajudar els creients en Crist a fer que la seva adhesió a Jesucrist sigui més conscient
i vigorosa, i és el que cerca el segon objectiu del Pla Pastoral per ajudar els creients
en la seva iniciació cristiana, que no sempre s’ha assolit degudament. I l’Any de la
Fe ha de ser també una bona oportunitat per intensificar el testimoni de la caritat,
tal com demana el tercer objectiu del Pla Pastoral, sempre, però especialment en
aquests temps de greu crisi econòmica que vivim. 

Aquesta actitud missionera i evangelitzadora l’hem viscuda el curs passat amb la ce-
lebració —juntament amb onze altres grans ciutats europees— de la «Missió Metrò-
polis» com una realitat de nova evangelització promoguda pel Pontifici Consell per
a la Promoció de la Nova Evangelització. Aquesta iniciativa pretenia fer arribar el
missatge de Jesús i la mateixa persona del Senyor a persones allunyades de la fe o de
l’Església, a indiferents i fins i tot a agnòstics. Cal recordar especialment la lectura
de l’Evangeli de Sant Marc en el Palau de la Música, en el centre de la ciutat cosmo-
polita i secularitzada, que ens digué que Jesús té moltes coses a dir als homes i a les
dones d’avui i del nostre món. I també cal recordar l’edició del mateix Evangeli
que és lliurà —més de 26.000 exemplars— als cristians perquè el fessin arribar a per-
sones que es troben en la situació religiosa abans esmentada. La «Missió Metròpo-
lis» va contribuir a fer-nos prendre major consciència que tots els cristians hem de
ser evangelitzadors.

Una altra experiència dirigida al diàleg entre creients i no creients fou l’anomenat
«Atri dels Gentils», que celebràrem el passat mes de maig, dedicat a l’art, la bellesa
i la transcendència, que pretenia la recerca de Déu, dialogant sobre els preàmbuls
de la fe i sobre les relacions entre la fe i la cultura. Aquesta iniciativa, promoguda pel
Pontifici Consell per a la Cultura i la nostra arxidiòcesi, es va celebrar en tres es-
pais civils i emblemàtics de la cultura catalana —el Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya, el Paranimf de la Universitat de Barcelona i l’Institut d’Estudis Catalans— i
en un espai religiós de gran relleu artístic, com és la basílica de la Sagrada Família.
Al voltant d’aquestes institucions tan importants de la nostra ciutat i de la nostra cul-
tura, ens vàrem trobar, en un esperit de diàleg amistós i respectuós, persones de con-
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viccions diferents, per analitzar com l’art i la bellesa poden ser avui un camí d’accés
a la transcendència i, en definitiva, a Déu, ja que, com diu Benet XVI, Déu és la veri -
table «qüestió capital». 

Aquest diàleg entre la fe i la cultura ha estat una forma de mostrar que la causa de
la humanitat demana —avui especialment— l’esforç conjunt de tots els qui se sen-
ten cridats a sostenir-la. Recordem que Pau VI havia dit que el divorci entre la fe i
la cultu ra era un dels drames del nostre temps. Amb aquesta iniciativa hem pogut
veure com la cultura i la fe es poden i s’han de complementar amb molta harmonia
i que es necessiten mútuament. L’Evangeli malda per arrelar-se en la pluralitat de cul-
tures que hi ha en el món. La fe cristiana s’encarna —en el passat i en el present—
en cada cultu ra perquè la forma definitiva de la presència divina en la història passa
per Jesucrist. 

Per això, considero que l’esperit i els propòsits d’aquestes dues experiències i el tre -
ball per aplicar les accions del Pla Pastoral ja ens situen en la línia dels objectius de
l’Any de la Fe, si bé aquest ens ofereix també uns altres continguts i objectius que
hem de procurar viure, celebrar i realitzar durant tot aquest Any de gràcia. 

Un Any de la Fe amb perspectiva evangelitzadora i missionera

El mateix Benet XVI va pronunciar unes paraules, el 16 d’octubre de 2011, en donar
el primer anunci de l’Any de la Fe, que considero molt importants perquè ens ajuden
a motivar-nos en el treball que junts farem durant aquest any: «Transcorregut mig se-
gle després de l’obertura del Concili, lligat a la feliç memòria del beat Joan XXIII, és
oportú tornar a evocar la bellesa i centralitat de la fe, l’exigència d’enfortir-la i apro -
fundir-la en l’àmbit personal i també en el comunitari, i fer-ho amb una perspectiva
no només celebrativa, sinó més aviat missionera, en la perspectiva exactament de la
missió “ad gentes” i de la nova evangelització.»

En la proclamació de l’Evangeli de Sant Marc al Palau de la Música i en la trobada
amb els joves de la diòcesi amb motiu de la «Missió Metròpolis» escoltàrem aques-
ta pregunta que Jesús ens feia i ens fa constantment: «Vosaltres, qui dieu que sóc
jo?». És la pregunta cabdal que el Senyor ens farà també durant aquest Any de la Fe.
I caldrà que, com féu Simó, contestem: «Tu ets el Crist».5 I és d’aquesta resposta que
nasqué la fe cristiana. Així, d’aquesta pregunta inicial de Jesús i de la resposta de Si-
mó serà necessari deixar-nos guiar aquest any. Sembla poc, però no ho és pas. Per-
què aquesta pregunta vehicula un conjunt de preguntes que ens hem de plantejar amb
sinceritat cadascú de nosaltres: Crec en Crist? Crec en la seva existència històrica i
en la seva resurrecció? Crec que ell ha vingut de Déu per ser Déu amb nosaltres?, etc.
I encara, creient això, la meva vida és més segura? És més equilibrada? Viu millor el
dolor? És una vida que espera?
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Aquestes preguntes, ja il·luminades per la nostra fe, han d’oferir una ocasió per res-
pondre a tots aquells que, amb la fatiga de ser creients o amb el repte de ser allunyats
de la fe, de forma conscient o inconscient demanen a Crist: «Tu qui ets?».6 De l’octu -
bre en endavant se’ns demana prendre en consideració i amb il·lusió la temàtica im-
portant de la fe. Ens hi ajudarà el treball que ha anat fent la Comissió per a l’Any de
la Fe que he constituït. 

En aquesta carta pastoral desitjo parlar de la fe i de l’acte de fe, i també de la fe que
ha de ser professada, viscuda, celebrada, resada i testimoniada. Penso que aquests as-
pectes ens poden ajudar molt per viure la nostra fe cristiana amb més coherència i fi-
delitat, trobant en la fe l’autèntica felicitat que tots cerquem i tenint el coratge de do-
nar arreu testimoniatge de la fe que amb joia celebrem i professem.

La fe com a resposta a Déu que es revela

El Papa Benet XVI posa sempre la qüestió del primat de Déu en la nostra vida. L’ho me
té necessitat de Déu, no pot viure sense Ell. El Papa ens ho ha dit amb aquestes parau-
les: «Si l’home s’oblida de Déu, es perd més i més en la vida; ja que la set d’infinit és
present en l’home de manera inextirpable. L’home ha estat creat per la relació amb Déu
i té necessitat d’Ell».7 El Catecisme de l’Església Catòlica ens diu que l’home és l’ú-
nica criatura «capaç de Déu», perquè l’home ha estat creat per Déu i per a Déu; i Déu
no cessa d’atreure l’home cap a Ell, i només en Déu l’home trobarà la veritat i la joia.8

La fe neix de la revelació. Després que Déu parlés moltes vegades i de moltes mane-
res pels profetes, «últimament, en aquests dies, ens ha parlat pel seu Fill».9 Així, el
Pare envia el seu Fill, la Paraula eterna, que il·lumina a tots els homes, perquè habi-
ta entre els homes i els comunica la intimitat de Déu.10 Com ens diu el Concili Vati-
cà II, «en els llibres sagrats, el Pare que està al cel surt amorosament a l’encontre dels
seus fills i parla amb ells».11

La fe cristiana és un do de Déu. Per creure, l’home necessita no només rebre el do de
la revelació sobrenatural, sinó també i primàriament la gràcia de Déu que l’ajuda a
adherir-se a aquesta revelació. Certament, amb les pròpies forces l’home per més que
s’esforci no pot arribar a l’acte de la fe, perquè la fe és un do de Déu.

Aquí va bé recordar aquell passatge de l’Evangeli de Sant Mateu que va succeir a Ce-
sarea de Filip. Jesús féu als apòstols una pregunta: «Qui dieu que sóc jo?». Simó Pe-
re respongué: «Vós sou el Messies, el Fill de Déu vivent».12 La resposta de Simó fou
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un do de Déu. Ho diuen aquestes paraules de Jesús que li va dirigir després de la se -
va confessió de fe: «Sortós de tu, Simó, fill de Jonàs, perquè no t’ho ha revelat carn ni
sang, sinó el meu Pare del cel».13 L’home sol no aconsegueix Déu, com ens ho recor-
da Sant Pau, quan diu que «el món, amb tota la seva saviesa, no ha conegut Déu».14

Aquí topem amb el gran misteri de la fe, que és un do i que podem pensar que Déu
ofereix a tothom a qui ell és anunciat, però no tots responen com va fer Simó. Tam-
bé cal recordar que Déu respecta la llibertat humana, aquest altre do que ha atorgat a
tota persona i que cal que actuï per donar una resposta de fe, ja que la fe és també un
acte humà conscient i lliure. L’Apòstol Pau insisteix en aquest misteri quan, citant
Isaïes, afirma: «He estat trobat pels qui no em buscaven, m’he manifestat als qui no
em preguntaven».15

Déu, en la plenitud dels temps, s’ha revelat enviant-nos el seu Fill que ha habitat en -
tre nosaltres, l’Emmanuel, perquè poguéssim conèixer-lo i estimar-lo. Déu s’encar-
nà i va muntar la seva tenda de campanya entre nosaltres. El Concili Vaticà II ens diu
que «va plaure a Déu, en la seva bondat i saviesa, revelar-se ell mateix i fer conèi-
xer el misteri de la seva voluntat, per mitjà del qual els homes tenen accés al Pare per
Crist».16 Cal posar en relleu aquestes paraules «va plaure a Déu». Déu es revela per-
què gaudeix en el fer-se conèixer. Ell desitja ésser conegut. Per això la revelació in-
volucra immediatament l’home.

El Papa Benet XVI insisteix en la simplicitat de la fe. Quan encara era cardenal afir -
mà: «La fe cristiana és en la seva essència un encontre amb Déu vivent. Déu és el ver-
tader i últim contingut de la nostra fe. En aquest sentit, el contingut de la fe és molt
simple: jo crec en Déu. Però la realitat més simple sempre és també la realitat més
profunda i que ho abraça tot. Podem creure en Déu, perquè Déu ens toca, perquè ell
està en nosaltres i perquè ell també s’apropa a nosaltres des de fora. Podem creure
en ell perquè existeix aquell que ell va enviar: “Ell ha vist el Pare”...17 Podem dir que
la fe és participació en la mirada de Jesús ... Totes les veritats de la fe són desenvo-
lupaments de l’única veritat, que descobrim com aquella perla preciosa, per la qual
val la pena donar tota la vida. Es tracta de Déu. Només ell pot ser la perla que per ella
venem tot el que tenim. Només Déu és suficient. Qui troba Déu, ho ha trobat tot. Pe-
rò nosaltres podem trobar-lo perquè ell prèviament ens ha cercat i ens ha retrobat».18

La cita ha estat llarga, però he considerat interessant de transcriure-la perquè parla
amb claredat de la unitat i de la simplicitat de la fe. 

És molt important tenir en compte la dimensió subjectiva de l’acte de creure. La fe
és un do de Déu, però demana una actitud personal, un camp preparat per acollir amb
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fe la llavor de la Paraula perquè arreli i doni molt de fruit. Aquí són oportunes aques-
tes paraules de Jesús: «Us dono gràcies, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè heu
amagat aquestes coses als savis i entesos, i les heu revelades als senzills».19

L’Any de la Fe és sobretot una invitació a viure en una actitud de contemplació de la
profunditat i de les promeses de la nostra fe. Que es faci realitat en nosaltres el que
desitja sobretot el Sant Pare, el qual ens ho demana amb aquestes paraules: «Durant
aquest temps tindrem la mirada fixa en Jesucrist».20

Per assolir-ho, hem d’intensificar la nostra espiritualitat que s’alimenta de les nostres
relacions amb Jesucrist en la pregària, en les celebracions litúrgiques i en l’amor
als germans, en els quals hi veiem sempre una imatge de Jesucrist. Ell ha de ser el
centre de la nostra vida. Posar la nostra mirada fixa en Jesucrist contribuirà a què par-
lem d’ell i facilitem als germans encontres personals amb el Senyor. Parlem massa
de l’Església i parlem poc de Jesucrist, i ens cal invertir l’ordre. És des de Jesucrist
que s’entén més i millor l’Església, s’accepta i s’estima a aquesta com la Mare que
ens ha engendrat a la vida cristiana i ens ha incorporat a Crist. Malgrat la crisi actual
de la fe, tinguem confiança.

Cal, també, potenciar els grups de pregària, la lectio divina, els exercicis i recursos
espirituals, la lectura de la Bíblia, la celebració periòdica del sagrament de la peni-
tència, l’acompanyament espiritual, la revisió de vida, els moviments d’espiritualitat
i apostòlics com l’Acció Catòlica.

Aquesta confiança s’ha d’expressar sobretot en una fervent pregària a l’Esperit Sant,
que és el que pot obrir els cors i les intel·ligències dels homes i dones d’avui a la Pa -
raula de Déu, com ho va fer amb Lídia, aquella cristiana de la primera hora, a qui «el
Senyor li va obrir el cor perquè acceptés el que deia Pau».21

La fe, involucra tota la persona del creient

Per la fe, la persona humana acull i respon al Déu que es revela. La fe és la respos -
ta integral de l’home a Déu que es revela com el seu Salvador, i aquesta resposta in-
clou l’acceptació del missatge salvífic de Déu i la confiada submissió a la seva Pa -
raula. Dos són els models que ens ofereix la Bíblia d’aquest acolliment obedient
per part nostra de la revelació de Déu. Un d’aquest models és el del patriarca Abra-
ham, el «pare de tots els creients», que realitza la definició de fe que dóna la Car-
ta als Hebreus: «La fe és la seguretat de les coses que un espera, la convicció de les
que no veu»;22 i l’altre model és Maria, qualificada com la »benaurada que ha cre-
gut».23
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Seguint el Catecisme de l’Església Catòlica, hem de dir que la professió de fe és un
acte personal i al mateix temps comunitari. La fe no és un acte aïllat. Ningú no pot
creure sol, així com ningú no pot viure sol. Ningú no s’ha donat la fe a si mateix,
així com ningú no s’ha donat la vida a ell mateix. Jo no puc creure sense ser sostin-
gut per la fe dels altres, així com, per la meva fe, contribueixo a sostenir la fe dels al-
tres.

«Crec»: és la fe de l’Església, professada personalment per cada creient, sobretot
en el moment del baptisme. «Creiem»: és la fe de l’Església confessada pels bisbes
reunits en Concili o, més generalment, per l’assemblea litúrgica dels creients. «Crec»:
és també l’Església, Mare nostra, que respon a Déu amb la fe i ens ensenya a dir: «Jo
crec», «Nosaltres creiem».24

L’Església és la primera que creu i així condueix, alimenta i sosté la nostra fe. L’Es-
glésia és la primera que, arreu, confessa el Senyor i amb ella i en ella som tots invitats
i portats a confessar també la fe. Per mitjà de l’Església rebem la fe i la vida no va en
Crist pel baptisme.25 «Creure» és també un acte eclesial. La fe de l’Església precedeix,
engendra, porta i alimenta la nostra fe. Com deia sant Cebrià, «ningú no pot tenir Déu
per Pare, si no té l’Església per Mare».26

Cadascú dels creients creu juntament amb l’Església, i creu allò que l’Església creu.
La fe té una dimensió «catòlica», és a dir, universal. Cadascú creu juntament amb tots
els cristians d’arreu del món i de tots els temps, també amb aquells que han cregut
en els segles precedents. La mateixa litúrgia ho manifesta fent memòria d’ells en la
ce lebració de l’Eucaristia i en altres moments d’especial pregària d’intercessió, per
exemple quan es resa la Lletania dels sants.

Per tal que la fe sigui una resposta per la qual «l’home es confia tot sencer i lliurement
a Déu»,27 aquesta fe s’ha d’expressar en diversos àmbits de la seva vida que s’exposen
seguidament. 

Una fe professada

Els cristians hem de professar amb goig la nostra fe. Benet XVI ens diu que no és per
casualitat que els cristians en els primers segles estaven obligats a aprendre de memò -
ria el Credo. Això els servia com a oració quotidiana per a no oblidar el compromís
assumit en el baptisme. Sant Agustí afirma que «el símbol del sacrosant misteri que
rebéreu tots junts i que avui heu recitat un a un, no és altra cosa que les paraules en
les quals es recolza sòlidament la fe de l’Església, nostra mare, sobre la base incom -
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movible que és Crist el Senyor».28 Ho fem tots junts en la celebració de l’Eucaristia
dominical i de les solemnitats.

Pensant en aquest Any de la Fe, la carta apostòlica La porta de la fe ens diu que «tin-
drem l’oportunitat de confessar la fe en el Senyor ressuscitat en les nostres catedrals
i esglésies de tot el món; en les nostres cases i amb les nostres famílies, per tal que
cadascú senti amb força l’exigència de conèixer i transmetre millor a les generacions
futures la fe de sempre».29 Hem de donar molta importància a professar públicament
el Credo i aquest Any de la Fe és un temps de gràcia per fer-ho. Quan es pugui ani-
ria bé de cantar-lo amb la música del mestre Romeu.

Per fer-ho degudament ens cal, en primer lloc, conèixer la nostra fe com un do de
Déu que hem rebut immerescudament i, conseqüentment, valorar molt aquest do que
dóna sentit ple a la nostra vida en aquest món i la salvació per a tota l’eternitat. Si co-
neixem més i millor què és l’acte de fe i els continguts de la fe, valorarem més i mi-
llor la fe que hem rebut. Aquesta actitud de valoració és molt necessària per poder
viure la nostra vida cristiana amb més fidelitat i coherència i assolir la felicitat que
ens proporciona la fe cristiana.

En segon lloc, d’aquesta valoració sorgirà al nostre cor una acció de gràcies a Déu
pel do de la fe. Els creients no acostumem a agrair al Senyor aquest autèntic tresor
que ens ha donat. I el nostre agraïment s’estendrà a l’Església que ens ha engendrat
pel baptisme a la vida nova de fills i filles de Déu amb el do de la fe, i també agrai-
rem les altres mediacions que cadascú haurà tingut, com poden ser la família cristia-
na, la parròquia, l’escola cristiana, un moviment o una associació eclesial, i sempre
el testimoni de cristians convençuts i coherents.

En tercer lloc, és molt necessari que confessem, quan calgui, la nostra fe, presentant-
nos amb joia i valentia com a cristians. Avui això no es fa gaire. Hi ha en moltes oca-
sions una vergonya, una por o un complex que impedeix que en les nostres relacions
socials, quan sigui adient, manifestem que som cristians. S’ha creat una cultura laïcis -
ta que ha presentat com incorrecte manifestar públicament que som cristians, ja que
es considera que les creences religioses han de quedar reduïdes a l’espai de la cons-
ciència personal i de la privacitat. Aquesta manera d’entendre la «privacitat de la fe»
no està gens d’acord amb la dimensió social i pública de la fe i amb la nostra condi-
ció sociable, el que fa que en la societat puguin viure persones creients i no creients
i persones de diverses creences, ja que la nostra societat és cada vegada més pluri-
religiosa.

Si valorem degudament la nostra fe se’ns farà molt difícil, per no dir impossible, ama-
gar-la i avergonyir-nos de la nostra condició d’homes i dones, nois i noies, creients
i cristians. Aquest Any de la Fe pot ser un any de gràcia per superar les nostres pors i
els nostres complexos i confessar quan calgui, amb convicció i senzillesa, la nostra fe.
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El tresor de la fe dóna felicitat a la nostra vida ja en aquest món i després de la mort
per tota l’eternitat. Elisabet, inspirada per l’Esperit Sant, digué a Maria en la visita-
ció: «Feliç tu que has cregut allò que el Senyor t’ha fet saber, perquè es complirà».30

Aquesta benaurança es repeteix en l’Evangeli, relacionant la fe amb la felicitat. Re-
cordem les paraules que Jesús ressuscitat va dirigir a l’apòstol Tomàs, «feliços els
qui creuran sense haver vist».31 El do de la fe fonamenta la nostra autèntica felicitat
i aquesta consideració ha de motivar la nostra felicitat com a creients. Som homes i
dones de fe i, com a tals, som feliços perquè es compliran en nosaltres totes les pro-
meses del Senyor. Convindria que amb motiu de l’Any de la Fe visquéssim més feli -
ços enmig de la nostra vida quotidiana, per la fe i la vivència de la presència amoro -
sa de Déu en nosaltres. L’expressió de la nostra felicitat com a creients contribueix a
donar un millor testimoniatge a tantes persones que cerquen la felicitat autèntica. 

En la fe i els seus continguts nosaltres mateixos trobem resposta a les qüestions
més profundes que nien en el nostre cor. La Paraula de Déu no es contraposa a l’ho -
me ni fa callar els seus desitjos autèntics, sinó que més aviat els il·lumina, purificant
i perfeccionant.32

Una fe viscuda

La nostra fe és una opció de vida pel seguiment de Jesús. Ressonen en els nostres
cors aquelles paraules del Senyor: «Vine i segueix-me».33 Fou una crida de Jesús al
jove, però és també una crida a tots els cristians que ens demana, en primer lloc,
que la nostra vida sigui coherent amb la nostra fe cristiana i, en segon lloc, que no es
limiti a escoltar un ensenyament i a complir uns manaments, sinó que ens porti a
quelcom molt més radical. La crida de Jesús demana sobretot adherir-se a la perso-
na mateixa del Senyor, compartir la seva vida i el seu destí, participar de la seva obe-
diència lliure i amorosa a la voluntat del Pare.34 És el que Benet XVI ens diu a l’ini-
ci de la seva primera encíclica amb aquestes paraules: «No es comença a ser cristià
per una decisió ètica o una gran idea, sinó per la trobada amb un esdeveniment,
amb una Persona, que dóna un nou horitzó a la vida i, amb això, la decisió definiti-
va».35 Aquesta Persona és Jesucrist. 

Conscients de la presència del Ressuscitat entre nosaltres, ens fem la mateixa pregun -
ta que feren a Pere, a Jerusalem, immediatament després del seu discurs de la Pente-
costa: «Què hem de fer, germans?».36 La resposta l’ha donat Maria amb aquelles pa -
raules programàtiques que va dirigir als qui servien en el banquet de noces de Ca nà



BAB 152 (2012) - setembre [11]  473

37 Jn 2,5.
38 Cf. Joan Pau II, Novo millennio ineunte, 29.
39 Joan Pau II. Christifideles laici, 16.
40 Ef 5,3.
41 Gaudium et Spes, 19.

de Galilea. «Feu tot el que Jesús us digui».37 Es tracta de fer el que Jesús ens ha dit i
el que l’Església ens recorda, adequant la nostra vida de cada dia a aquests continguts
de la nostra fe. Cal, doncs, centrar-nos en Crist mateix, el qual cal conèixer, estimar
i imitar, per viure en ell la vida trinitària i transformar amb ell la història fins al seu
acompliment en la Jerusalem celestial.38

Tot el que Jesús ens ha dit, tot el que hem rebut de la revelació, es redueix sintètica-
ment en els dos grans manaments: estimar Déu amb tot el cor, amb tota l’ànima i amb
totes les forces i estimar els germans com Jesús ens estima. Això significa que el pri-
mat de tota l’actuació dels cristians està centrat en l’amor a Déu i als germans. Aques-
ta és la primera i fonamental vocació que hem rebut tots els batejats: la vocació a la
santedat, o sigui, a la perfecció de la caritat.

Recordem aquestes paraules dirigides als laics i que són vàlides per a tots els batejats:
«Revestits de Jesucrist i sadollats pel seu Esperit, els cristians són “sants”, i per això
queden capacitats i compromesos a manifestar la santedat del seu ser en la santedat
del seu obrar».39 L’apòstol Pau no es cansa d’amonestar tots els cristians perquè vis-
quin «com convé als sants».40

La fe viscuda exigeix a tots els cristians el seguiment i la imitació de Jesucrist, en la
recepció de les seves Benaurances, en l’escolta i la meditació de la Paraula de Déu,
en la participació conscient i activa en la vida litúrgica i sacramental de l’Església, en
la fam i la set de justícia, en el fet de portar a la pràctica el manament de l’amor en to -
tes les circumstàncies de la vida i en el servei als germans, especialment si es trac ta
dels més petits, dels pobres i dels que sofreixen.

El divorci entre la fe i la vida fa ineficaç el testimoniatge que puguem donar els cris-
tians, perquè no sempre fem el que creiem. El Concili Vaticà II, parlant de l’ateisme,
ens diu que en la gènesi i difusió de l’ateisme, «els creients hi poden tenir una certa
responsabilitat, en tant que, per una negligent educació de la fe, o per una presenta-
ció fal·laç de la doctrina, o fins també pels defectes de la pròpia vida religiosa, mo-
ral i social, cal dir que més aviat velen que revelen el rostre autèntic de Déu i de la
religió».41

La fe viscuda amb fidelitat i coherència ofereix també una proclamació silenciosa,
però molt forta i eficaç, de la bona nova. Per mitjà d’un bon testimoniatge sense pa-
raules, els cristians fan que els qui contemplen la seva vida hagin de plantejar-se in-
terrogants irresistibles: per què són així?, per què viuen d’aquesta manera?, què o qui
els inspira?, per què estan enmig nostre? Com ens deia Pau VI, hi ha aquí un gest ini-
cial d’evangelització. Sorgiran altres interrogants, més profunds i més comprome-
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tedors, provocats per aquest testimoniatge que comporta presència, participació,
solidaritat i que és un element essencial, generalment el primer en l’evangelització.42

No podem oblidar que l’home d’avui escolta més de grat els testimonis que els mes-
tres o, si escolta els mestres, és perquè són testimonis. I el Sant Pare, en aquest sen-
tit, evocava l’espectacle d’una vida cristiana autèntica, perquè «si algú es mostra
rebel a la paraula, sigui guanyat per la conducta».43 Benet XVI espera d’aquest Any
de la Fe que el testimoni de vida dels creients sigui cada vegada més creïble.44

La família cristiana és transmissora de la fe als seus membres. Els pares cristians són
els primers catequistes dels seus fills i han d’iniciar-los en la pregària i en la relació
amb Jesús, i a la vegada han de portar els seus fills a la parròquia per a la celebració de
l’Eucaristia i per a la catequesi. Aquesta és una manera pròpia i especifica de viure
i testimoniar la fe els pares cristians. Aquesta joiosa responsabilitat ajuda els pares
a assolir una autèntica iniciació cristiana que potser necessiten.

Una fe celebrada i resada

La fe que suscita l’anunci de la Paraula de Déu s’alimenta i creix en el trobament de
la gràcia amb el Senyor ressuscitat que es dóna en els sagraments. La fe s’expres-
sa en el ritu i el ritu reforça i enforteix la fe. Per això la fe ha de ser celebrada en la
litúrgia i ens ha de portar a la pregària. La fe de l’Església és essencialment fe euca -
rís tica i s’alimenta de manera particular a la taula de l’Eucaristia. «Aquest és el mis -
teri de la fe». La fe i els sagraments són dos aspectes complementaris de la vida ecle-
sial.45

Per això, Benet XVI desitja que l’Any de la Fe sigui «una ocasió propícia per inten -
sificar la celebració de la fe en la litúrgia i de manera particular en l’Eucaristia».46

Voldria que aquest desig del Papa es fes més realitat a la nostra arxidiòcesi. Això de-
mana un esforç per conèixer la importància del diumenge, «dia del Senyor» i de l’Eu-
caristia dominical. En efecte, la vida de fe perilla quan no s’estableix i no es dóna
el desig de participar en la celebració de l’Eucaristia, en la qual es fa memòria de la
victòria pasqual. Participar en l’assemblea litúrgica dominical, juntament amb tots
els germans i germanes amb els quals es forma un sol cos en Jesucrist, és una cosa
que la consciència cristiana reclama i que alhora la forma. Ens cal participar en l’Eu-
caristia per lloar i glorificar Déu, per donar-li gràcies pels dons del seu amor mise-
ricordiós, per alimentar la nostra fe, esperança i caritat amb la Paraula de Déu i
amb la comunió del Cos i la Sang de Crist, perquè puguem portar una vida d’amor
a Déu i als germans. Hem de valorar l’Eucaristia i hem de participar-hi activament,
com ho han fet els cristians des de l’inici de l’Església.
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El millor lloc per a la transmissió de la fe és una comunitat nodrida i transformada
per la vida litúrgica i per la pregària. Existeix una relació entre la fe i la litúrgia: el
que creiem és el que preguem (lex orandi lex credendi). Sense la litúrgia i els sagra-
ments, la professió de fe no tindria eficàcia, ja que li mancaria la gràcia que sosté el
testimoniatge dels cristians.

Els continguts de la nostra fe ens han de portar a la pregària, a una relació interper-
sonal amb Jesucrist, i la pregària personal i familiar ens ajudarà a valorar i assabo-
rir la celebració comunitària de la fe, especialment la celebració dominical de l’Euca -
ristia.

En aquest Any de la Fe hem de fer un esforç en la catequesi, en la formació dels cate -
quistes, en la preparació acurada de les trobades amb els qui reben la catequesi, en la
participació dels pares per ajudar-los en la seva iniciació cristiana, i caldrà intensifi-
car que les catequesis comencin amb la pregària i portin el grup a la pregària per tal
que els coneixements de la fe contribueixin a una major identificació de cadascú amb
Jesucrist. És molt aconsellable, amb motiu de les sessions de catequesi, passar per
l’església per tal de fer-hi pregària, a ser possible a la capella del Santíssim.

La íntima relació entre la pregària i la fe (lex orandi lex credendi) demana que es tre-
balli molt en les confraries i germandats per tal d’oferir un coneixement més enriquit
de la fe i possibilitar que els seus membres, amb una major educació de la fe, partici -
pin en les celebracions litúrgiques i en les manifestacions de la pietat popular en be -
ne fici de la seva vida cristiana i en un bon testimoniatge de la fe.

Una fe comunicada

Benet XVI promou aquest Any de la Fe per tal que els creients tinguem el goig de la
fe i l’entusiasme de comunicar la fe als nostres germans. La fe autèntica és comunica -
tiva, s’ha d’oferir als altres com el millor tresor que hem rebut de Déu. A la vegada,
«la fe —com ens ha recordat Joan Pau II— s’enforteix donant-la».47

Si valorem molt aquest do de la fe, voldrem comunicar-la, perquè estimem Jesucrist
que donà la seva vida en la creu per la salvació de tota la humanitat, i perquè estimem
els germans i volem oferir-los-hi el millor que tenim. La missió i l’evangelització
és un problema de fe, i és també l’índex exacte de la nostra fe en el Crist i en el seu
amor per nosaltres.

Estem abocats a la nova evangelització que ens demana a tots els batejats testimoniar
la nostra fe cristiana, avui que al costat nostre hi ha homes i dones que viuen com si
Déu no existís, o consideren que Déu no té res a dir-los. Convé recordar aquesta
observació que féu Joan Pau II en la seva encíclica sobre la validesa permanent del
mandat missioner, escrita 25 anys després de la clausura del Concili Vaticà II. Ens di-
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gué: «El nombre dels qui encara no coneixen el Crist ni formen part de l’Església aug -
menta constantment; més encara, des del final del Concili gairebé s’ha duplicat».48

Per això, Benet XVI ens diu que «avui també és necessari un compromís eclesial més
convençut a favor d’una nova evangelització per redescobrir l’alegria de creure i tornar
a trobar l’entusiasme de comunicar la fe».49 La fe creix quan es viu com a experièn-
cia d’un amor que es rep i es comunica com a do de gràcia i de goig.

La fe s’ha de testimoniar amb la pròpia vida, tanmateix el testimoniatge més esplèn-
did es revelarà a la llarga impotent, si no queda aclarit, justificat i explicitat per un
anunci clar i inequívoc del Senyor Jesús. Pau VI en el seu document sobre l’evange -
lització, publicat l’any 1975 però molt actual encara, afirma que «la bona nova procla -
mada pel testimoniatge de vida haurà de ser, tard o d’hora, proclamada per la parau -
la de vida. No hi ha veritable evangelització mentre no s’anunciï el nom, la doctrina, la
vida, les promeses, el regne, el misteri de Jesús de Natzaret, Fill de Déu».50

Als laics cristians els correspon donar testimoniatge de la seva fe enmig de les reali -
tats del món. El Concili Vaticà II ha posat en relleu que «el caràcter secular és propi
i peculiar dels laics».51 Pertoca als laics cristians, per pròpia vocació, buscar el Reg-
ne de Déu tractant les coses temporals i ordenant-les cap a Déu. Ells estan impli-
cats en cada una de les professions i afers del món i en les condicions ordinàries de
la vida familiar i social, de les quals la seva existència està com entreteixida. Als laics
cristians els correspon ajudar com un llevat de dins estant a la santificació del món i
d’aquesta manera, principalment pel testimoniatge de vida i per la resplendor de la
fe, l’esperança i l’amor, revelar Crist als germans.

Déu és la qüestió principal. El Papa ens recorda que avui als cristians els preocupen
molt les conseqüències socials, culturals i polítiques del seu compromís, pensant que
la fe continua essent un element obvi de la vida comú. I això no és pas així degut a
una profunda crisi de fe que afecta a moltes persones. Hem de descobrir novament el
gust d’alimentar-nos amb la Paraula de Déu. Jesús ens ha dit: «Procureu-vos, no
el menjar que es fa malbé, sinó el menjar que dura per a la vida eterna».52 Recor-
dem com Jesús ens digué també que «l’home no viu sols de pa, sinó de tota paraula
que surt de la boca de Déu».53 Això ens demana proposar la nostra fe i estimar els ger-
mans, no pensant només en les seves necessitats materials, sinó també en les espirituals.
L’Església té consciència que és un deure seu imaginar i aconseguir nous instruments
o noves paraules per fer audibles i comprensibles, també en els nous deserts en què
viuen els homes d’avui, les paraules de la fe que ens han regenerat per a la vida en
Déu. Aquesta és la tasca que ens demana la nova evangelització.
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En el document de treball del Sínode dels Bisbes d’octubre d’enguany, dedicat al te-
ma de la nova evangelització per a la transmissió de la fe, es parla de la nova evange -
lització amb aquests termes i ens hi involucra a tots: «Nova Evangelització no signi -
fica “nou Evangeli”, perquè “Jesucrist és el mateix ahir, avui i pels segles” (He 13,8).
Nova evangelització significa donar una resposta adequada als signes dels temps, a
les necessitats dels homes i dels pobles d’avui, als nous escenaris que mostren la cul-
tura amb la qual expressem la nostra identitat i busquem el sentit de les nostres exis -
tències. Nova Evangelització significa promoció d’una cultura més profundament ra-
dicada en l’Evangeli. Vol dir descobrir “l’home nou” (Ef 4,24), que està en nosaltres
gràcies a l’Esperit que ens ha estat donat per Jesucrist i el Pare».54

Una fe que actua per la caritat

El tercer objectiu del nostre Pla Pastoral Arxidiòcesà està dedicat a la solidaritat com
a expressió de la fe cristiana. Aquest objectiu harmonitza plenament amb una de les
finalitats que Benet XVI ha assenyalat per a l’Any de la Fe. Ell ens diu que «l’Any
de la Fe serà també una bona oportunitat per intensificar el testimoni de caritat.
Sant Pau ens recorda: “Ara subsisteixen la fe, l’esperança i la caritat, aquestes tres.
Però la més gran d’elles és la caritat”55.»56

La fe sense la caritat no dóna fruit i la caritat sense la fe seria un sentiment constant -
ment sotmès al dubte. La fe i l’amor es necessiten mútuament. La fe ens ajuda a reco -
nèixer el rostre de Jesucrist en els germans febles i necessitats que demanen el nos-
tre amor. Són clares les paraules del Senyor: «En la mesura en què ho vau fer a un
d’aquests germans meus tan petits, a mi m’ho féreu».57

La relació entre la fe i l’amor la posà en relleu l’apòstol Jaume en la seva carta. Ell
ens diu que la fe sense obres és morta. Recordem-ho: «¿De què servirà que algú di-
gui que té fe si no té obres? ¿Pot salvar-lo, potser, la fe? Si un germà o una germana
van nus i mancats de l’aliment de cada dia, i algú de vosaltres els diu: “Aneu-vos-
en en pau, no passeu fred ni gana”, però no els doneu allò que és necessari al cos,
de què servirà? Així també la fe: si no tens obres, és morta en si mateixa. Però algú
dirà: “Tu tens la fe, i jo tinc obres. Doncs, mostra’m la teva fe sense les obres, i jo
et mostraré la fe per les meves obres”.»58

Com deia en la meva carta pastoral Nova evangelització i solidaritat, de 24 de setem-
bre de 2011, «la nostra solidaritat s’enriqueix amb els ulls de la fe. Si en la meva
vida falta completament el contacte amb Déu, podré veure en el proïsme només l’al-
tre, sense aconseguir reconèixer en ell la imatge divina. En veure’l amb els ulls de
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Crist, puc donar a l’altre molt més que coses externes necessàries: puc oferir-li la mi-
rada d’amor que ell necessita».

En la seva visita a Barcelona, Benet XVI va unir la caritat a la bellesa, dient-nos aques -
tes entranyables paraules: «He tingut el goig de dedicar la Basílica de la Sagrada Fa-
mília, que Gaudí va concebre com una lloança en pedres a Déu, i he visitat també una
significativa institució de caràcter beneficosocial. Són dos símbols en la Bar celona
d’avui de la fecunditat d’aquesta mateixa fe, que va marcar també les entranyes
d’aquest poble i que, a través de la caritat i de la bellesa del misteri de Déu, contri-
bueix a crear una societat més digna de l’home».

Maria, dona de fe, en les noces de Canà, davant d’aquell problema que tenien els nous
esposos —s’acabava el vi—, va demanar a Jesús que avancés la seva hora. Fou una
pregària amarada de fe. La pregària, fruit de la nostra fe en què Déu creador està in-
teressat en l’acompliment de la seva obra creadora, s’uneix al compromís de tota per-
sona per assolir-ho i és una aportació específica i eficient de la nostra condició de
persones de fe en ordre a trobar solucions també per a l’actual greu crisi econòmi-
ca. La pregària de fe de Maria féu avançar l’hora de Jesús a Canà de Galilea.

Els continguts de la fe

És molt necessari conèixer els continguts de la fe. El nucli de la fe cristiana consis-
teix en l’acció salvadora de Déu en la història culminada en Jesucrist. En el Nou Tes-
tament les primeres professions de fe subratllen la connexió de Crist amb la salvació,
tal com «Jesús és el Senyor»59 i «Jesús és el Crist».60 Progressivament, la fòrmula do-
minant esdevingué: «Jesús és el Fill de Déu».61 Tot i la gran pluralitat del Nou Testa-
ment apareix sempre un nucli comú i vinculant de la fe cristiana: l’acció salvadora
de Déu en la història que culmina amb Jesucrist.62

A través del temps, l’Església ha explicitat el contingut de la fe i el seu missatge en
el Credo, ja que aquesta formulació permet conèixer en conceptes la misteriosa vi-
vència del que Déu mateix obra per Crist i el seu Esperit en el creient. El més antic
Credo és l’anomenat Símbol Apostòlic, notable pel seu ús baptismal i catequètic, ba-
se del Catecisme de l’Església Catòlica. Aquest Credo —tal com l’altre més extens
i posterior conegut com a Credo Niceno-Constantinopolità— s’articula en tres arti-
cles, corresponents al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant, amb la funció de determinar el
significat i sentit de Déu en relació concreta amb la salvació i l’experiència humana.

Déu creador: Crec en un Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra. Si Déu és
el creador, hi ha d’haver en el món i en la persona humana vestigis i indicis d’aquest
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pas creador, que poden servir com a mitjà per afirmar i designar Déu. Però, on tro-
bem aquest vestigis i indicis? En la realitat contingent i limitada de la creació. D’aquí
que per mitjà d’ella es pugui albirar la presència creadora de Déu que la fonamenta.63

I en aquest marc, l’afirmació que Déu és «el Pare totpoderós», comportarà que la per-
sona humana sigui el seu fill adult, capaç de reconèixer-lo. A més, serà la presència
de l’altre que exigirà un respecte per a cada individu i una ètica, unida a la religió, ja
que la Bíblia ensenya la unitat indissoluble de la justícia i de l’adoració, de l’amor
a Déu i de l’amor als homes. I és a partir d’aquí que el Credo, que s’ha iniciat obert
universalment al Creador de totes les coses, es concreta en el reconeixement de la
persona singular de Jesús en el si d’una comunitat particular com és l’Església.

Jesucrist el Mediador: (Crec) en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre. Aquí apareix
el mediador per excel·lència que és un home concret, «nat de la Verge Maria», que
ha conegut un destí particular ja que «patí sota el poder de Ponç Pilat». La fe reconeix
en aquest Jesús de Natzaret el Crist, el Fill únic de Déu, el Senyor, esdevingut tal per
la resurrecció. Així, Jesús, situat en l’àmbit del Misteri diví, és distint del Pare, però
alhora n’és la seva imatge com a Fill i Paraula de Déu encarnada.64 Creure en Jesu-
crist és, doncs, considerar l’existència, l’obra i el destí, la sort humana de Jesús
com la figura concreta que revela Déu i el fa present en la història humana.65 Ara
bé, «ningú no pot dir “Jesús és el Senyor” si no el mou l’Esperit Sant».66

L’Esperit en l’Església: Crec en l’Esperit Sant, la Santa Mare Església catòlica, la
comunió dels sants; la remissió dels pecats; la resurrecció de la carn, i la vida perdu -
rable. Les dues afirmacions darreres descriuen especialment el ple fruit de la presèn-
cia de l’Esperit Sant en la realitat també humana que és l’Església, comunitat visible
dels qui creuen en Crist. Per això s’afirma que s’ha de creure en l’Esperit Sant que
dóna sentit i santifica l’Església, ja que és l’Esperit el qui viu en l’Església. D’aques-
ta forma el Credo relaciona les missions corresponents del Pare, com a «creador del
cel i de la terra»; del Fill, Jesús nat de la Verge Maria, com a «mediador»; i de l’Es-
perit Sant, vivent «en l’Església», com a principi de vida i de resurrecció definitiva.
I per això l’Església és concebuda per Sant Cebrià com un poble aplegat per la uni-
tat del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant».67

En aquest context, hem de valorar molt l’anomenada «eclesialitat de la fe», a la qual
ja he fet referència abans. La mateixa professió de fe és un acte personal i al mateix
temps comunitari. Com afirma el Catecisme de l’Església Catòlica, podem dir «crec»
i «creiem», ja sigui la fe de l’Església professada personalment per cada cristià en
el moment del baptisme, ja sigui la fe de l’Església proclamada pel Sant Pare i els
bisbes en moments especials.68
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Actualitat del Concili Vaticà II

L’Any de la Fe començarà el proper dia 11 d’octubre, commemorant el dia que farà
cinquanta anys de l’obertura del Concili Vaticà II, convocat pel beat Joan XXIII.
Molts de nosaltres visquérem molt intensament aquella data i tots els treballs i fruits
de l’Assemblea conciliar reunida a Roma de 1962 a 1965. Un servidor vaig tenir el pri -
vilegi d’haver realitzat els meus estudis a Roma coincidint en la celebració del Con-
cili Vaticà II. Hem passat cinquanta anys parlant del Concili i aquest ha entrat en la
nostra vida espiritual, pastoral i doctrinal i alhora som conscients que no es coneixen
suficientment els documents conciliars i que encara hem d’anar aplicant.

El Papa Benet XVI ens diu que «iniciar l’Any de la Fe coincidint amb el cinquante-
nari de l’obertura del Concili Vaticà II pot ser una ocasió propícia per comprendre
que els textos deixats en herència pels Pares Conciliars, segons les paraules del beat
Joan Pau II, “no perden el seu valor ni el seu esplendor. Cal llegir-los de manera apro-
piada i que siguin coneguts i assimilats com a textos qualificats i normatius del Ma-
gisteri dins de la tradició de l’Església”».69

Moltes realitats eclesials tenen la seva font i es deuen a la clarividència dels Pares con -
ciliars en l’elaboració i aprovació dels documents del Concili i que tota l’Església ha
rebut i ha anat aplicant en la vida dels cristians, en les realitats pastorals de l’Esglé-
sia i en les relacions de l’Església amb el món. Veus autoritzades de Pares conciliars,
per tal de donar una unitat a la varietat de temes que tractà el Concili, suggeriren que
es treballés, d’una part, l’Església en ella mateixa (Ecclesia ad intra) i, d’una altra
part, l’Església envers el món (Ecclesia ad extra). Entorn d’aquest esquema es po-
den col·locar els documents conciliars. Exponents cabdals de les dues dimensions
són la Lumen gentium (Constitució dogmàtica sobre l’Església) i la Gaudium et spes
(Constitució pastoral de l’Església en el món). Són dos documents inseparables, com-
plementaris i molt actuals.

El Concili Vaticà II fou un esdeveniment eclesial de primera magnitud que va marcar
amb el seu segell el segle XX i llegint el contingut dels seus documents admirem el
do de Déu que fou aquella Assemblea conciliar convocada per Joan XXIII i portada
a terme per Pau VI. 

Benet XVI ho posa en relleu quan ens diu que «vull reafirmar amb força el que vaig
dir referent al Concili pocs mesos després de la meva elecció com a successor de Pe-
re: “Si el llegim i acollim guiats per una hermenèutica correcta, pot ser i arribar a ser
cada cop més una gran força per a la renovació sempre necessària de l’Església”».70

La lectura, l’estudi i l’aplicació del Concili Vaticà II ajudaran a aconseguir aquelles
finalitats que Joan XXIII havia assignat pel Concili i que avui podríem dir que es
tracta de la nova evangelització. El bisbe Pere Tena ha escrit recentment que «si el
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beat Joan Pau II s’atreví a dir, en l’Encíclica Redemptoris missio, que l’evangelitza-
ció del món no havia fet més que començar, no ens hem de desanimar si alguna o al-
gunes de les grans intuïcions del Concili Vaticà II estan donant només ara els primers
fruits visibles. A cada generació li correspon aportar el seu treball humà: plantar i re-
gar, tenint ben present que el creixement és do de Déu, i que, en la lògica del miste-
ri de Crist, el fruit només s’aconsegueix a partir del gra de blat que cau en la terra i
mor».71

Reprodueixo unes paraules de Benet XVI per animar-nos a llegir i aplicar el Conci-
li: «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 evangelitzar el món: el nosal-
tres de l’Església, que mai no ha estat tancat, mai no ha estat replegat en si mateix,
sinó sempre obert i desitjós d’anunciar l’Evangeli a tots».72

Importància del Catecisme de l’Església Catòlica

Necessitem conèixer més i millor els continguts de la fe cristiana. La fe és un do de
Déu, però tenim la responsabilitat de tenir-ne cura, també amb la formació i educa-
ció de la fe i els seus continguts són importants. Tots hem de fer un esforç per rebre
aquesta formació, amb la lectura, participant en una catequesi de joves o d’adults,
participant en conferències sobre temes de fe, etc. I també —com ja fan moltes per-
sones— participant en cursos de formació teològica, com els de l’Institut Superior de
Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) —que ofereix la doble possibilitat de se-
guir els cursos de forma presencial o virtual (on line)—, la Facultat de Teologia de Ca -
talunya, la Facultat de Filosofia de Catalunya, l’Institut Superior de Litúrgia de Bar -
celona, l’Institut de Teologia Espiritual de Barcelona, i altres ofertes que es fan a
l’arxidiòcesi per part de les parròquies i altres institucions eclesials.

El segon objectiu del nostre Pla Pastoral propicia que s’ofereix una formació religio-
sa als pares que demanen a la parròquia els sagraments de la iniciació cristiana per als
seus fills. La situació religiosa d’aquests pares és, segurament, força desigual. Per a
molts d’ells serà necessari oferir-los el «primer anunci» de Jesucrist, proposant el
missatge nuclear de l’Evangeli, per tal de suscitar una primera adhesió o una revitalit -
zació de la fe en Jesucrist. Hi ha molts batejats, però pocs evangelitzats. No s’ha do -
nat l’atenció deguda a l’element querigmàtic com a moment verbal i testimonial dife -
rent i anterior a la catequesi i a la predicació homilètica.73

Per a aquest Any de la Fe, la nostra arxidiòcesi oferirà explicacions didàctiques i ca -
tequètiques sobre els articles del Credo, per tal que tots puguin conèixer millor els
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continguts d’aquestes veritats cabdals de la nostra fe. Us prego que vulgueu fer-ne ús
perquè us ajudarà moltíssim.

El Papa Benet XVI ens recorda la importància del Catecisme de l’Església Catòli-
ca per tal d’aconseguir un coneixement sistemàtic del contingut de la fe. És, certa-
ment, un subsidi preciós i indispensable. Així, doncs, ens diu el Papa, l’Any de la Fe
haurà d’expressar un compromís unànime per redescobrir i estudiar els continguts
fonamentals de la fe, sintetitzats en l’esmentat Catecisme que ha estat un dels fruits
del Concili Vaticà II.74 Aquest Any de la Fe se celebra amb motiu del 50è aniversari
de la inauguració del Concili Vaticà II i del 20è aniversari del Catecisme de l’Esglé-
sia Catòlica. Ens cal agrair a Déu aquests dos mitjans que tenim al nostre abast i que
han enriquit moltíssim la vida de l’Església i l’han preparat per continuar la seva mis-
sió en aquest nou segle. 

A través de les pàgines del Catecisme es descobreix que tot el que es presenta no és
una teoria, sinó una trobada amb una Persona que viu en l’Església. A l’explicació
dels continguts de la professió de fe, segueix el desenvolupament de la vida sacra-
mental, en la qual Crist hi està present i hi actua, i l’ensenyament sobre la vida mo-
ral adquireix el seu ple sentit quan es posa en relació amb la fe, la litúrgia i la pregà ria.

Avui no podem oblidar tampoc la importància que té el nostre patrimoni artístic reli -
giós per a la nova evangelització i per ajudar el poble de Déu a oferir una catequesi
i una formació dels continguts doctrinals i celebratius de la nostra fe. Cal fer la pre-
sentació deguda d’aquest patrimoni, servint-se dels mitjans de comunicació moderns,
al creixent nombre de persones creients i no creients que visiten les nostres esglésies.
Per posar un exemple molt clar, esmento la basílica de la Sagrada Família, que evan-
gelitza i és una riquíssima catequesi en pedra, en contemplar i conèixer la simbolo-
gia de tot el temple i especialment de les façanes del Naixement i de la Passió.

La pastoral il·luminada i guiada per la fe

Tots els cristians vinculats a les parròquies i comunitats estem molt interessats en rea -
litzar una acció pastoral adient a la realitat socioreligiosa de la nostra societat i eficient
davant de la creixent indiferència religiosa, pensant en tots els homes i dones de la
nostra societat, però especialment en els joves.

Aquí em plau agrair als sacerdots, diaques, seminaristes, religiosos i religioses, laics
i laiques tot el treball que realitzen en les diverses realitats d’Església: catequesis,
consells pastorals, pastoral de la iniciació cristiana i del matrimoni, pastoral de Joven -
tut i moviments, malalts, Càritas i món de la marginació, institucions educatives, i en
moltes altres realitats. Gràcies a tots, l’Església de Barcelona va realitzant la seva
missió i va oferint la bona nova de l’Evangeli. Aquest Any de la Fe ens pot ajudar
moltíssim a posar la nostra mirada fixa en Jesucrist, Senyor de l’Església, i a créi-
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xer en el convenciment que és ell que ens ha cridat a treballar en la pastoral eclesial
i qui té la iniciativa en les nostres parròquies, comunitats i realitats eclesials. 

Això demana donar molta importància a les celebracions litúrgiques, especialment
de l’Eucaristia. Ara que celebrem el 50è aniversari de la celebració del Concili Va-
ticà II, és adient recordar un text del document sobre la litúrgia. Parla del «lloc de
la litúrgia en el misteri de l’Església», dient-nos que la litúrgia «fa present l’obra de la
redempció, contribueix en un grau màxim a fer que els fidels expressin en la seva vi-
da, i manifestin als altres, el misteri de Crist i la naturalesa autèntica de la veritable Es -
glésia... Per tant, la litúrgia, mentre cada dia edifica els qui són dintre a fi que siguin
temple sant en el Senyor..., al mateix temps els enforteix admirablement per predi-
car el Crist, i, així, presenta l’Església als qui són a fora, com a senyera alçada entre
els pobles, perquè sota d’ella s’apleguin els fills de Déu dispersos, fins que es faci un
sol ramat i un sol pastor».75

Crist és sempre present en la seva Església, sobretot en les accions litúrgiques. Això
es dóna en totes les comunitats eucarístiques, «encara que siguin sovint petites i po-
bres o es trobin en ambients estranys».76 I és important aquest text del mateix docu-
ment conciliar: «Cada celebració litúrgica, com a obra de Crist sacerdot i del seu cos,
que és l’Església, és eminentment acció sagrada i cap altra acció de l’Església no l’igua -
la en eficàcia ni en dignitat ni en grau».77

Pere i la majoria dels altres apòstols eren pescadors i coneixien molt bé la seva pro-
fessió i el llac de Genesaret. Després de la resurrecció anaren a pescar i passaren
tota la nit bregant, però no pescaren res. Fou a la matinada que Jesús des de la vora
del llac els indicà —davant d’aquell fracàs— que calessin de nou els xarxes en un al-
tre indret. I la pesca fou generosíssima, extraordinària.78 Davant d’aquest resultat, Joan
ens diu que cap dels apòstols gosava preguntar-li «qui sou vós», sabent que era el Se -
nyor.79

Tots nosaltres, compromesos en el treball pastoral, pensem que som competents per
programar i decidir què cal fer. I el Senyor compta amb aquesta col·laboració nostra.
Però el Senyor va fer els apòstols pescadors d’homes i a nosaltres ens confia partici -
par en la missió de l’Església i, per tant, no és suficient la nostra competència, sinó
que en l’acció pastoral de l’Església —com a homes i dones de fe— hem d’escoltar
Jesucrist i seguir les seves indicacions. Només així, la pesca serà generosa, semblant
a aquella del llac de Genesaret. 

Com deia Joan Pau II, «Déu ens demana una col·laboració real a la seva gràcia, i, per
tant, ens invita a emprar tots els nostres recursos d’intel·ligència i d’operativitat.
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Però no s’ha d’oblidar que, sense Crist, “no podem fer res”80».81 Quan no es respecta
la primacia del Senyor, no ens ha de sorprendre que els projectes pastorals duguin
al fracàs i deixin en els pastors i fidels un humiliant sentiment de frustració. Aquest
és el moment de la fe, de la pregària, del diàleg amb Déu, per obrir el cor a l’ac ció
de la gràcia i permetre a la paraula de Crist que passi per nosaltres amb tota la seva
força: Com Pere i els apòstols, nosaltres també com a homes i dones de fe, direm al
Senyor aquelles mateixes paraules: «ja que tu ho dius, calaré les xarxes».

Invitació final a la pregària i a la confiança 

En el moment de posar punt final a aquesta carta pastoral, vénen a la meva memòria
aquestes paraules del Sant Pare Benet XVI que ens recorda que l’Any de la Fe és so-
bretot un compromís per tots els fills de l’Església: «Redescobrir els continguts de la
fe professada, celebrada, viscuda i pregada, i reflexionar sobre el mateix acte amb
què es creu, és un compromís que tot creient ha de fer propi, sobretot en aquest
Any».82

Amb aquesta carta pastoral desitjo haver-hi col·laborat, però el compromís no és no-
més dels bisbes sinó també dels preveres, dels diaques, dels catequistes, dels profes-
sors de religió, i de tots els qui tenen responsabilitat en les escoles cristianes i en els
moviments i associacions cristianes, de tots els membres de l’Església.

Acabo amb una invitació a la confiança i a la pregària. No desconec pas la forta cri-
si de fe que vivim en la nostra societat; no oblido que s’està produint el que s’ha qua-
lificat com una «apostasia silenciosa», la realitat de molts cristians i cristianes que
deixen com de puntetes potser la mateixa fe o, si no la fe, almenys la pràctica religio-
sa. Això és un motiu de dolor per als fills i filles de l’Església i un greu repte per als
qui hem estat cridats a especials responsabilitats ministerials en el Poble de Déu.
L’actual crisi en els mecanismes de la transmissió de la fe i de la cultura cristiana és
un greu problema d’aquesta hora.

Conscient d’això, Benet XVI ha promulgat aquest especial Any de la Fe, ha convo-
cat per al proper octubre una assemblea del Sínode dels Bisbes per estudiar la qües-
tió de «la nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana», a la qual tin-
dré el goig de participar per designació del Sant Pare. Ja des d’ara us invito a seguir
els treballs del ja proper Sínode dels Bisbes. 

Ens han de ser motiu de confiança els nostres sants i santes, el «pas dels sants», en
segles passats i els nostres màrtirs i confessors de la fe. Una terra que fou tan fecun -
da en fruits de vida cristiana i de santedat no pot ara quedar-ne erma. Demano a
tots els diocesans, i de manera molt especial a les nostres estimades comunitats mo-



nàstiques, femenines i masculines, que vulguin ser, sobretot durant aquest Any de
la Fe, la veu orant que implori a Déu els fruits espirituals que n’esperem. 

Confio l’assoliment d’aquests fruits entre nosaltres a la intercessió de la Mare de Déu
de la Mercè, patrona de la nostra arxidiòcesi; a Ella, que és per a nosaltres model
de creient, i que fou proclamada benaurada perquè ha cregut,83 ja que «per la fe va
acollir la paraula de l’Àngel i va creure en l’anunci que seria la Mare de Déu».84

Amb la meva benedicció i una salutació molt cordial,

Barcelona, 11 d’octubre de 2012, inici de l’Any de la Fe proposat pel Papa Benet XVI.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Decrets

DECRET 25/12.— Barcelona, 12 de setembre de 2012

Acceptada la petició que ens ha estat presentada pel secretari de la FUNDACIÓ MIS-
SATGE HUMÀ I CRISTIA, en què sol·licita, seguint els requeriments establerts en
l’article 10 dels estatuts de l’esmentada fundació, afegir un punt e) en l’article 2
(apartat 4) segons l’acord pres pel patronat de la mateixa fundació el dia 6 de setem-
bre de 2012; 

Atès que els estatuts modificats compleixen els requisits establerts en la disciplina vi -
gent de l’Església;

PEL PRESENT decret aprovem l’esmentada modificació de l’article 2 dels estatuts
de la FUNDACIÓ MISSATGE HUMÀ I CRISTIÀ que queda redactat, d’ara enda-
vant, tal com segueix:

Article 2, apartat 4:
e) Promoure i realitzar l’edició de mitjans de comunicació digitals.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 26/12.— Barcelona, 12 de setembre de 2012

Acceptada la petició que ens ha estat presentada pel secretari de la FUNDACIÓ CA-
TALUNYA CRISTIANA PER A L’EVANGELITZACIÓ I LA CULTURA, en què
sol·licita, seguint els requeriments establerts en l’article 13 dels estatuts de l’esmen -
tada fundació, en el sentit d’afegir un incís final en l’article 3, segons l’acord pres pel
patronat de la mateixa fundació el dia 6 de setembre de 2012;

Atès que els estatuts modificats compleixen els requisits establerts en la disciplina
vigent de l’Església;

PEL PRESENT decret aprovem l’esmentada modificació de l’article 3 dels estatuts
de la FUNDACIÓ CATALUNYA CRISTIANA PER A L’EVANGELITZACIÓ I LA
CULTURA que queda redactat, d’ara endavant, tal com segueix:

Article 3:
La Fundació es proposa un fi eminentment religiós: l’evangelització i la difusió del mis -
satge i la cultura cristiana a la societat actual, i l’edició de mitjans de comunicació
digitals.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 27/12.— Barcelona, 20 de setembre de 2012

Havent quedat vacant el càrrec d’arxiprest dels arxiprestats de Provençals i de Vilapi -
cina, cal procedir a la consulta prèvia al nomenament dels nous arxiprestos en els ar-
xiprestats esmentats, d’acord amb les normes diocesanes;

PEL PRESENT decret disposem el següent:

1. Es procedirà a la consulta prèvia al nomenament d’arxiprestos esmentats més
amunt, 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;
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3. Encarreguem a la Secretaria General de l’Arquebisbat que, en connexió amb els
senyors Vicaris episcopals de la Zones pastorals 1 i 2, organitzi el desenvolupa-
ment de la consulta.

4. El termini per enviar les actes amb el resultat de la consulta s’acabarà el 25 d’oc-
tubre de 2012. Els nous arxiprestos seran nomenats per un període que finirà el
novembre de 2013.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 28/12.— Barcelona, 28 de setembre de 2012

Havent consultat els membres del Consell Presbiteral, els arxiprestos i els membres
del Consell Pastoral Diocesà de l’arxidiòcesi, es reestructura el territori de les zones
pastorals 1 i 2 de Barcelona ciutat de la manera següent: 

—Zona Pastoral 1, integrada pels arxiprestats: Catedral, Rambles-Poble Sec, Sant
Josep Oriol, Puríssima Concepció, Sagrada Família, Sant Martí; 

—Zona Pastoral 2, integrada pels arxiprestats: Horta, Guinardó, Vall d’Hebron, Vila -
picina, Gràcia, Sant Gervasi, Sarrià;

—Zona Pastoral 3, integrada pels arxiprestats: Poblenou, Provençals, Sant Andreu i
Trinitat-Roquetes; 

—Zona Pastoral 4, integrada pels arxiprestats: Sants-La Marina, la Torrassa-Coll-
blanc, l’Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat; 

Les zones pastorals que fins ara es designaven com a Zona Pastoral 3 i Zona Pastoral
4 esdevenen respectivament les següents zones: 

—Zona Pastoral 5, integrada pels arxiprestats: Badalona sud, Badalona nord i Gra-
menet;

—Zona Pastoral 6, integrada pels arxiprestats: la Cisa i Mataró.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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Homilies i al·locucions

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la Missa de Sant Gil, al Santuari de la Mare de Déu de Núria, 1 de
setembre de 2012

Ens hem aplegat amb joia per celebrar al nostre estimat Santuari de la Mare de Déu
de Núria, la festa de Sant Gil, patró dels pastors del Pirineu. És una festa que anyal-
ment se celebra amb molta solemnitat, tot commemorant el qui, segons la tradició,
vingué de lluny portat per una tempesta marítima i deixà el seu ofici de pescador per
endinsar-se en aquestes muntanyes bellíssimes i altíssimes de la Vall de Núria, vivint
amb austeritat i estimant Déu i els germans, els pastors del Pirineu. Es recorden amb
devoció l’olla que servia per fer el menjar per a ell i els pastors, la campana per con -
vocar els pastors per a la pregària i una imatge de la Mare de Déu i un crucifix. Tot
això era expressió de la seva vida cristiana que ha d’estar presidida sempre pel mana -
ment d’amor a Déu i el manament d’amor als germans.

Aquest any la nostra celebració té una connotació particular. Beneirem una imatge
del Beat Pere Tarrés, laic i metge cristià cofundador de la Federació de Joves Cristians
i sacerdot del presbiteri de Barcelona, que estimava moltíssim aquest Santuari i aques -
ta Vall de Núria. Aquí, als peus de la Mare de Déu de Núria, el nostre estimat Pere
Tarrés hi trobava la força per lliurar-se als germans en aquell servei eclesial en bé dels
joves cristians dels anys 30 del segle passat i més endavant en l’exercici generós
del seu ministeri sacerdotal.

La Paraula de Déu que hem escoltat ens parla de Jesús com a Bon Pastor. Es posa en
relleu el servei i la tasca pròpia dels pastors, que es distingeixen completament dels
mercenaris. L’ofici de pastor és entranyable, malgrat que avui en la cultura urbana
dominant anem perdent la figura del pastor i el seu ramat.

Jesús diu d’ell mateix que és el Bon Pastor amb tot el que això significa i comporta. El
bon pastor té cura del seu ramat, coneix una a una les seves ovelles, aquestes coneixen
la seva veu i el segueixen, cerca per a les ovelles les millors prades possibles perquè
es puguin alimentar degudament i defensa sempre les ovelles, especialment del llop.

Com veiem hi ha unes relacions riquíssimes entre el pastor i cadascuna de les ovelles
i entre el pastor i tot el ramat. Les ovelles són afortunades per tenir un bon pastor i
no pas un mercenari, ja que se senten estimades i acompanyades sempre pel seu pas-
tor. Es confien plenament al pasturatge del que va davant d’elles i les porta per prades
verdes i frondoses. El bon pastor cerca el bé de cadascuna de les ovelles, però també
del seu ramat. Tanmateix, si una ovella es perd, el bon pastor deixa les noranta-nou
i va a cercar l’ovella perduda fins que la troba, i quan la troba se la posa a les espatlles
fins a tornar-la al ramat. I el bon pastor sap que hi ha d’altres ovelles que no formen
part de la pleta, però cal que escoltin també la seva veu i es farà un sol ramat i un sol
pastor. 
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Tot aquest contingut tan entranyable que ens ofereix la figura del bon pastor aplicat
a Jesús, ens ajuda a entendre millor qui és Jesús per a cadascú de nosaltres i per a l’Es -
glé sia i quines són les relacions que hem de tenir amb el nostre estimat Bon Pastor. Je -
sús ens coneix a cadascun de nosaltres pel nostre nom, no som un número, sinó ove -
lles del seu ramat per al qual va donar la seva vida. Ens coneix i ens estima moltís sim,
ens acompanya i ens condueix a bones prades, per tal que alimentem la nostra vida
cristiana i aquesta sigui ben abundant.

Ell ens alimenta amb la seva Paraula i amb els sagraments, especialment l’Eucaristia.
Aquest aliment que el Senyor ens dóna, amb la pregària quotidiana i generosa de ca-
dascú de nosaltres i amb l’amor a Déu i als germans, ens fan créixer com a cristians
enmig del món i van madurant la nostra vida de fe, esperança i caritat. El Bon Pas-
tor ens mena per camins de santedat, ja que aquesta és la primera i fonamental voca-
ció de tots els cristians.

El Bon Pastor ha vingut a fundar un sol ramat, una sola Església i desitja que totes les
ovelles formin sempre part d’aquesta única pleta. Per això, els cristians formem part
de l’Església de Jesucrist, en som membres i participem tots de l’única missió de l’Es -
glésia. Així, els cristians hem de posar en pràctica aquesta voluntat i manament del Se -
nyor: «que tots siguin u», i ens sentim membres de les nostres comunitats cristianes
en les quals hi celebrem la fe, especialment l’Eucaristia, sagrament de la comunió.

Joiosos de ser cristians i de formar part de l’Església, ens sentim cridats i enviats per
anun ciar el Bon Pastor a totes les ovelles que no el coneixen i no formen part de la
pleta que ell porta. És, benvolguts i benvolgudes, l’evangelització que hem de realit -
zar amb el testimoniatge de la vida i amb les nostres paraules.

La Paraula de Déu que hem escoltat ens mou a donar gràcies al Senyor perquè ell és
el nostre Bon Pastor, amb ell no tenim por de res i sempre ens sentim protegits sigui
quina sigui la nostra vida concreta que ens toca viure.

En la segona lectura, l’apòstol Pere aplica la figura i el servei del Bon Pastor als sacer -
dots de l’Església. Aquests, per l’ordenació sacerdotal, actuen en la persona de Crist
i estan cridats a fer present el Bon Pastor entre els homes i dones del món, fent-se mo -
del del ramat. Penso que podem donar gràcies a Déu dels sacerdots i penso avui espe -
cialment dels sacerdots dels pobles i comarques rurals que fan present Jesucrist Bon
Pastor enmig de la gent senzilla i austera d’aquests indrets. Són cadascun d’ells bons
pastors i s’esforcen per imitar Jesucrist, es lliuren dia rere dia als homes i dones que
el Senyor els ha confiat, estan amb ells i els acompanyen, oferint-los l’aliment de la
Paraula de Déu i la celebració dels sagraments. Ells, contemplant encara en les contra -
des de les muntanyes els pastors amb el seu ramat, tenen una imatge viva i rica del que
Jesús és i vol ser a través del seu ministeri sacerdotal per a tots els seus feligresos.
Amb aquesta actitud va viure el seu sacerdoci el nostre Beat Pere Tarrés, amb genero -
sitat, amb pobresa i amb lliurament personal fins a la mort.

Penso que en aquesta celebració hem de demanar al Bon Pastor que enviï pastors al
seu ramat, a l’Església, perquè els nostres estimats pobles disposin sempre de la pre-
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sència i del servei del sacerdot perquè faci sempre present a Jesús que és «el camí, la
veritat i la vida». Això ho demanem per intercessió de la Mare de Déu de Núria i de
Sant Gil, patró dels pastors del Pirineu.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona i responsable
episcopal de Càritas Catalunya, Dr. Lluís Martínez Sistach, en l’a-
torgament de la Medalla de l’Honor del Parlament de Catalunya,
Barcelona 10 de setembre de 2012

Les meves primeres paraules com a responsable episcopal de la pastoral social a Ca-
talunya són d’agraïment al Parlament de Catalunya per haver concedit per unanimi-
tat aquest preuat guardó a Càritas Catalunya.

Els membres de Càritas Catalunya tenim plena consciència que aquest guardó és un
reconeixement del treball que fan, a més de Càritas Catalunya, les Càritas diocesa-
nes de Catalunya, els seus voluntaris i professionals i la generositat dels qui fan els
seus donatius. En nom dels bisbes que presidim les respectives Càritas diocesanes,
voluntaris i professionals reitero l’agraïment a la Molt Honorable Núria de Gispert,
Pre sidenta del Parlament, i a tots els parlamentaris. Aquest guardó posa en relleu la
sensibilitat social dels parlamentaris d’haver pensat en Càritas Catalunya, que té com
a única finalitat treballar al servei dels pobres de la nostra societat.

Càritas Catalunya és sinònim de valoració de la dignitat de la persona humana que so -
freix la pobresa i la marginació, d’apropament i acollda de les persones necessitades
per ajudar-les i és sinònim, també, del treball que fa per tal que aquest ajut pugui
ser innecessari més endavant. Com tots saben, parlar de Càritas des del nivell de Ca-
talunya fins al nivell parroquial és parlar de l’Església, de les parròquies que viuen i
practiquen l’encàrrec de Jesús d’estimar els germans com ell ens estima.

L’amor al proïsme arrelat en l’amor a Déu és una exigència per a cada cristià, però
ho és també per a tota la comunitat eclesial. L’Església és conscient que el servei de la
solidaritat i de la caritat ha tingut una importància constitutiva per a ella des dels seus
començaments: «Els cristians vivien tots units i ho tenien tot en comú; venien les pos-
sessions i els béns i ho repartien entre tots, segons les necessitats de cadascú» (Fets
2,44-45). Amb el pas dels anys, l’exercici de la caritat es va confirmar com un dels
seus àmbits essencials, juntament amb l’anunci de la Paraula de Déu i la celebració
dels sagraments.

Una al·lusió a la figura de l’emperador Julià l’Apòstata (†363) pot il·lustrar com era
d’essencial per a l’Església dels primers segles la caritat exercida i organitzada. Un
cop emperador, va decidir restaurar el paganisme, l’antiga religió romana, però tam-
bé reformar-lo, de manera que fos realment la força impulsora de l’imperi. En aques-
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ta perspectiva, es va inspirar àmpliament en el cristianisme. Escriví que l’únic aspec-
te que l’impressionava era l’activitat caritativa de l’Església.

L’ordre just de la societat i de l’Estat és una tasca principal de la política i de les ins -
titucions, com aquest Parlament. Tanmateix l’Església no es pot quedar al marge de
la lluita per la justícia. L’amor —càritas— sempre serà necessari fins i tot en la so-
cietat més justa. Sempre hi haurà sofriment, soledat i situacions de necessitat mate-
rial en què és indispensable una ajuda que mostra l’amor concret al germà necessi-
tat. I avui, amb la greu crisi econòmica, això ha crescut i s’ha agreujat moltíssim. En
parlarà després la Sra. Carme Borbonès. Hem arribat a més de 5 milions d’aturats i
els joves sense feina arriben al 53%. Correspon a les Administracions una responsa-
bilitat cabdal en l’assistència social de tantes persones i famílies, i Càritas i d’altres ins -
titucions ajudem molt i fins i tot suplim moltíssim.

El treball de Càritas col·loca al centre la persona i el seu desenvolupament integral, de
tal manera que la persona que és ajudada se sent sempre respectada en la seva digni -
tat i se l’ajuda amb el desig que pugui arribar a valer-se per si mateixa.

Càritas, com a obra de l’Església realitzada per cristians i cristianes, té uns elements
que constitueixen l’essència de la caritat cristiana i considero que fonamenten el pres-
tigi social que té aquesta institució. El primer requisit és la competència professional
dels voluntaris i dels professionals i a la vegada l’atenció cordial a les persones. Es
tracta d’atendre persones i aquestes necessiten sempre quelcom més que una atenció
tècnicament correcte. Necessiten atenció cordial, una atenció que surt del cor perquè
experimentin la seva riquesa d’humanitat.

Un altre requisit consisteix en què l’activitat caritativa ha de ser independent de par -
tits i d’ideologies. No és un mitjà que està al servei d’estratègies partidistes o ideolò -
giques. Es tracta de l’actuació de l’amor que la persona sempre necessita.

Un tercer requisit consisteix en què la caritat no ha de ser un mitjà en funció del que
avui es considera proselitisme. L’amor és gratuït. Benet XVI, en la seva primera en-
cíclica, ens ha dit que «qui exerceix la caritat en nom de l’Església mai no intentarà
imposar als altres la fe de l’Església» (N. 31, c). El cristià sap quan és temps de par -
lar de Déu i quan és oportú callar, deixant que parli només l’amor. Sap que Déu és
amor (1Jn 4,8) i que es fa present justament en els moments en què no es fa més que
estimar.

Càritas atén els més desemparats a peu de carrer, lluitant contra la pobresa i treballant
per la reinserció social de les persones i col·lectius marginats i per una societat més
justa. Càritas pot fer aquest treball gràcies a més de 9.000 voluntaris a Catalunya, que
donen afecte, temps i diners. Són els grans protagonistes de l’amor i de l’ajut als més
pobres, marginats i últims de la societat, que són cada dia més a causa de la crisi eco-
nòmica. D’això en concret ens en parlarà ara la Sra. Carme Borbonès.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la Missa de la solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè, Barce-
lona, 24 de setembre de 2012

Avui celebrem la solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè, Patrona de la ciutat de
Bar celona i de la Província Eclesiàstica integrada per l’arxidiòcesi de Barcelona i les
diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa. Amb aquest motiu i seguint una
llarga tradició ens apleguem amb joia per celebrar junts l’Eucaristia, com un acte cab-
dal de la festa major de la ciutat.

Aquesta entranyable Basílica de la nostra Patrona i la constant protecció espiritual i
material que ens atorga la Mare de Déu de la Mercè estan ben presents en la histò-
ria de la nostra ciutat i formen part de la nostra identitat que ve de molt lluny; les nos-
tres arrels cristianes són molt profundes i continuen donant saó i fruits en els nostres
dies.

Demà farà 50 anys que visquérem una jornada dolorosíssima per les catastròfiques
inundacions en diverses comarques de Catalunya, amb moltíssims morts i desapa-
reguts, fet que suscità una meravellosa solidaritat en les persones, grups i institucions
de la societat. En aquesta celebració encomanem els difunts i els seus familiars.

El missatge de la Paraula de Déu que avui hem escoltat és plenament positiu per al bé
de les persones i de la societat, responent a les necessitats i als reptes que tenim en la
nostra convivència social. Aquest missatge que ve encarnat en la vida dels cristians i
en les obres i institucions que realitza l’Església a casa nostra, manifesten palesament
la nostra aportació positiva i enriquidora a les persones i a la societat catalana.

L’acció de l’Església ha de ser sempre evangelitzadora, però avui encara és més ne-
cessari que ho sigui realment, tenint en compte la realitat del nostre Occident europeu
i del nostre país. Estem en una societat plural en què, en l’aspecte religiós, es dóna una
creixent increença i indiferència. Estem davant d’un allunyament cada vegada més
radical de la fe i de l’antropologia cristiana. Com ha afirmat Benet XVI, «nacions que
en un temps tenien una gran riquesa de fe i de vocacions ara estan perdent la seva
identitat, sota la influència nociva i destructiva d’una certa cultura moderna».

Davant d’aquesta situació no ens podem deixar endur per la desesperança i la passivi -
tat. Ens cal retrobar els fets i els continguts originaris de la nostra fe. En aquest sen-
tit, és molt clarificadora aquesta afirmació del llibre dels Fets dels Apòstols que descriu
sintèticament la vida de les primeres comunitats cristianes: «Tots eren constants a es-
coltar l’ensenyament dels apòstols i viure en comunió fraterna, a partir el Pa i assistir
a les pregàries» (2, 42).

Aquests són els eixos de les primeres comunitats: acollir la doctrina dels apòstols,
com a testimonis de tot el que Jesucrist havia fet i havia ensenyat; celebrar el culte,
en especial la Fracció del Pa, nom primitivament donat a la celebració de l’Eucaris-
tia; i viure en la comunió, en el sentit de crear un estil de vida fraternal a l’interior de
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les comunitats i també en el sentit de fer actes de solidaritat efectiva amb els pobres
i marginats de cada lloc i de cada moment.

En el nostre món que és en part creient i en part no creient, els cristians no hem d’im-
posar la fe, però no podem deixar de proposar-la amb convenciment, amb paraules i
amb obres. Els cristians volem ser una Església fidel a la fe i solidària amb els qui
pateixen. I volem ser una Església que confessa, que anuncia i que ofereix Jesucrist
als homes i dones del nostre entorn. No podem oblidar el que ens ha dit Benet XVI en
la seva primera encíclica, que «no es comença a ser cristià per una decisió ètica o una
gran idea, sinó per la trobada amb una Persona que dóna un nou horitzó a la vida».
Aquesta persona és Jesucrist.

Les lectures bíbliques que hem escoltat ens han parlat d’alliberament, de lluita contra
el pecat que esclavitza i de superació de les mancances materials que fan sofrir les
persones. Tot això és el que posa en relleu «ideal de la Mercè», és a dir, l’obra que la
Mare de Déu de la Mercè va inspirar a Sant Pere Nolasc i que ha estat una realitat a
partir del 10 d’agost de 1218, en què en l’altar major de la Catedral de Barcelona es
va instituir l’Orde de la Mercè.

La Mare de Déu de la Mercè va promoure el naixement de l’Orde del Pares Merceda -
ris amb una finalitat molt important i de molta actualitat social i cristiana. L’Orde va
néixer per alliberar els captius que estaven privats de llibertat en les presons. El Pare
Miquel d’Esplugues ens diu que Nostra Dona Santa Maria va dignar-se descendir a
Barcelona no pas en faisó d’amazona espiritual, o sia, com a capitana esforçada de
cap de llinatge de tropa, sinó com a suavíssima redemptora de captius. Per això, els
mercedaris realitzaven aquest servei preuat comerciant amb els qui tenien empreso-
nats els cristians i, en tot cas, si això calgués, donant-se ells mateixos en rescat dels qui
gemegaven en les presons de moreria (cf. Del llibre «Nostra Senyora de la Mercè»).

L’ideal de la Mercè és ben actual al nostre temps, malgrat els segles que han transcor -
regut des de la fundació de l’Orde. Avui hi ha moltes menes d’esclavituds que impe-
deixen a les persones realitzar-se plenament i als pobles aconseguir el seu degut des-
envolupament. Són esclavituds que tenen la seva arrel en l’egoisme humà, en definiti va,
en el pecat. L’alliberament de les esclavituds ens proporciona la llibertat, condició in -
dispensable per assolir una vida humana i cristiana plena i autèntica.

Certament, la Mare de Déu de la Mercè està íntimament vinculada a l’alliberament,
a la llibertat i a la vida. Ella de la mateixa manera que a les noces de Canà va inter-
cedir en favor d’aquells esposos i que amb la creació de l’Orde mercedària va contri -
buir en l’alliberament dels presoners, acut també avui a Jesús intercedint per tants i
tants germans nostres que sofreixen amb més intensitat les greus conseqüències de l’ac -
tual crisi econòmica; penso especialment en els cinc milions de persones que s’han
quedat sense feina en tota Espanya, i el 53% dels joves que no tenen treball.

A més d’aquestes xifres alarmants, són molt preocupants les situacions dramàtiques
que genera l’atur en les persones, en les famílies i en la mateixa societat. Joan Pau II,
dirigint-se als treballadors i empresaris a Barcelona, deia que «d’un atur perllongat
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en neix la inseguretat, la manca d’iniciativa, la frustració, la irresponsabilitat, la des-
confiança en la societat i en si mateix. S’atrofien les capacitats del desenvolupament
personal, es perd l’entusiasme, l’amor al bé, sorgeixen les crisis familiars, les situa-
cions personals desesperades i llavors es cau fàcilment —sobretot els joves— en la
droga, l’alcoholisme i la criminalitat». Avui hi ha moltes persones que tenen quatre
mancances: no tenen feina, no tenen menjar suficient, no tenen habitatge i no tenen
autoestima. Des de Càritas constatem l’existència a Espanya d’una esquerda cada ve-
gada més gran en termes de desigualtat i pobresa, l’augment de l’atur, en especial
el de llarga durada, l’increment de l’economia submergida, el desgast dels mecanis-
mes de protecció familiar i el retrocés dels serveis socials de titularitat pública.

Així, doncs, la crisi econòmica que vivim i les seves conseqüències són un problema
de primera magnitud i demana a l’Administració que doni prioritat als serveis socials
en bé dels pobres que dia a dia van creixent no replegant progressivament els serveis
socials, i ens interpel·la a tots —persones, famílies, grups, partits, sindicats, empre-
sariat, institucions i comunitats eclesials— per tal de realitzar les actuacions perti-
nents que puguin contribuir eficaçment a la solució de la crisi.

A la vegada, la solidaritat ens exigeix viure amb sobrietat i amb austeritat per poder
compartir més amb el qui més els manca i per posar els fonaments d’un canvi de sis-
tema econòmic mundial. Ens cal créixer en valorar més el ser que el tenir, ens cal do-
minar l’instint desmesurat de guany i de possessió, ens cal entendre i acceptar la fi-
nalitat universal dels béns de la creació i el sentit social de la propietat privada, ens
cal acceptar amb totes les seves conseqüències que la persona és el centre de la socie -
tat i el treball és necessari i està al seu servei.

Desitjo agrair a Càritas, a les parròquies i institucions eclesials el que estan fent per
ajudar a un nombre cada dia més gran de pobres. Vull agrair especialment la tasca de
més de nou mil voluntaris de Càritas, així com també l’esforç de tantes persones i fa-
mílies que amb la seva col·laboració econòmica fan que es pugui dur a terme. Estem
aplicant el que Benet XVI, en la seva històrica presència a Barcelona els dies 6 i 7 de
novembre de 2010, ens digué al Nen Déu: «En aquests moments, en què moltes llars
passen serioses dificultats econòmiques, els deixebles de Crist hem de multiplicar els
gestos concrets de solidaritat efectiva i constant, manifestant així que la caritat és el
distintiu de la nostra condició cristiana». Vull agrair al Parlament de Catalunya el seu
reconeixement per la tasca que realitza Càritas Catalunya en atorgar-li un guardó per
unanimitat.

Que la Mare de Déu de la Mercè presenti al seu Fill les joies i les penes de tots els qui
vinguin a aquesta Basílica on els pobres troben misericòrdia, els oprimits assoleixen
la llibertat veritable i tots els homes i totes les dones es revesteixen de la dignitat dels
fills de Déu.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Discurso del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la entrega del IV Premio Internacional Conde de Barcelona. Bar-
celona, 25 de septiembre de 2012

Quan s’em va fer l’encàrrec, que molt m’honora, de presentar en aquests acte Sa Emi -
nència el Cardenal Tarcisio Bertone, Secretari d’Estat de Sa Santedat, vaig recordar
el titular del diari La Vanguardia en el dia en què es donà la notícia de la concessió
a la seva persona del prestigiós Premi Internacional Comte de Barcelona.

Aquell titular parlava del Cardenal Bertone com d’un «constructor de ponts», títol
que defineix molt bé l’obra d’un arquebisbe i cardenal, donat que l’etimologia de la
paraula llatina «pontífex» es refereix pròpiament a qui aconsegueix establir ponts de
pas i comunicació tant entre Déu i l’home com entre els mateixos éssers humans.

El cardenal Bertone fue designado titular de la Secretaría de Estado el 15 de septiem-
bre del 2006 por el Papa Benedicto XVI, con el cual ya había colaborado estrecha-
mente como secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Desde el car-
go de Secretario de Estado, equivalente al de primer ministro de la Santa Sede y que
le convierte en el más inmediato colaborador del Papa, viene desempeñando, con sin-
gular prudencia y tacto, una función clave en el Gobierno de la Iglesia en unos mo-
mentos especialmente complejos para la Iglesia y el mundo.

Templanza, prudencia y espíritu de apertura, en afinada sintonía con Benedicto XVI,
son los méritos que el jurado ha querido reconocer en la figura del cardenal Bertone.

En el plano internacional el cardenal Secretario de Estado ha sido el artífice de impor -
tantes acontecimientos del actual pontificado como la visita de Benedicto XVI a Tur-
quía, en noviembre del 2006, viaje particularmente importante para las relaciones del
orbe católico con el mundo de las Iglesias ortodoxas y el Patriarcado de Constanti-
nopla.

Asimismo, el jurado ha querido subrayar la tenaz y constante labor del cardenal Ber-
tone a favor de una transición pacífica en la isla de Cuba, por él visitada, en el que la
Iglesia católica está teniendo un relevante papel, que puso de relieve toda su impor-
tancia en el viaje del Papa a México y a la isla antillana, que ha sido un auténtico éxi-
to, sin olvidar el buen hacer en la preparación y realización del reciente viaje del Pa-
pa en el Líbano, que ha sido un auténtico éxito.

Por lo que se refiere a España, el cardenal Bertone ha dirigido y coordinado los dos
via jes realizados por Benedicto XVI a nuestro país: el de Santiago de Compostela y
Barcelona, en noviembre del 2010, con motivo del Año Jacobeo y de la dedicación
de la Basílica de la Sagrada Familia, y el de Madrid, en agosto de 2011, con motivo de
la Jornada Mundial de la Juventud.

Estos viajes —junto con el anterior a Valencia para el Encuentro Mundial de las Fa-
milias, en julio de 2006— han puesto de manifiesto el prestigio de la figura del Pa-
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pa en la sociedad española, el arraigo del catolicismo en España y una sabia y pru-
dente inserción de la Iglesia católica en el sistema democrático, tal como expresó el
mismo Santo Padre, al concluir su estancia del año pasado en Madrid, después de es-
cuchar las palabras de despedida del Rey Juan Carlos I, señalando que nuestro país,
en una convivencia sanamente abierta, plural y respetuosa, sabe y puede progresar
sin renunciar a su alma profundamente religiosa y católica.

Como constructor de puentes, el cardenal Bertone ha contribuido de una manera de -
cisiva a robustecer los viejos puentes de la sociedad catalana con Roma y en especial
con la Sede Apostólica. Aquí cabe destacar la magnífica visita de Benedicto XVI a
Barcelona para la dedicación de la Basílica de la Sagrada Familia, una emocionante
ceremonia que sabemos que dejó un recuerdo imborrable en el Papa y en su cardenal
Secretario de Estado. Esta visita se ha podido completar con la exposición sobre Gau-
dí en el Vaticano, con la que Barcelona ha querido rendir honor a la persona de Bene -
dicto XVI y expresar la gratitud de la ciudad y de toda la Archidiócesis a todos aque-
llos que han hecho posibles estos dos acontecimientos tan relevantes para Cataluña.

Deseo destacar, asimismo, que en el cardenal Bertone, Cataluña ha encontrado una
cordial comprensión de nuestra personalidad, de nuestra lengua y de nuestra cultura,
hasta el punto de que podemos llegar a decir que, cuando él está entre nosotros sabe-
mos que se encuentra a gusto, como en su propia casa, por lo menos como en una
más de sus casas de adopción. Así se ha puesto de relieve desde muchos años atrás,
con las visitas del entonces obispo y más tarde arzobispo con grupos de sacerdotes a
la ciudad de Barcelona y al monasterio de Montserrat, visitas de las que ha nacido
una verdadera amistad del cardenal con esta archidiócesis y ciudad condal y con el
santuario y cenobio benedictino.

Más recientemente, esta comprensión y esta amistad se puso de relieve con motivo
de la venida del cardenal Secretario de Estado a Cataluña para la beatificación, en
la basílica de Santa María del Mar, del primer religioso capuchino catalán elevado
a los altares, el padre Josep Tous i Soler, fundador de la congregación de las Religio-
sas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor. En esta circunstancia, además de Bar-
celona, el cardenal visitó Igualada —ciudad natal del padre Tous— y el monasterio
de Montserrat, donde presidió uno de los actos más significativos de los muchos allí
celebrados a lo largo del año: la «Vetlla de Santa Maria» especialmente orientada a
los jóvenes, y que se celebra en la noche anterior a la fiesta patronal del santuario,
el 27 de abril.

Se ha dicho que la infancia es la patria de todo hombre a lo largo de toda su vida. Me
resta referirme a la infancia y a la vocación salesiana de nuestro estimado cardenal.
Nacido en Romano Canavese, en la provincia de Turín y en el Piamonte en el seno
de una familia profundamente cristiana, fue el quinto de los ocho hijos del matri-
monio. Cursó los estudios de bachillerato en el Oratorio de Valdocco, una institución
de primer orden en la historia de la Congregación Salesiana, pues fue la primera obra
educativa fundada por Don Bosco, acompañado en esa obra todavía por su madre, la
entrañable «mama Margarita». Ya entonces, como ha confesado él mismo, estaba es-
pecialmente interesado en las relaciones internacionales.
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Pero el clima salesiano impactó su espíritu y, después de un cuidado discernimiento,
el 24 de mayo de 1949, comunicaba a sus padres su decisión de ser sacerdote en la
es cuela espiritual y en la obra de Don Bosco. Ha contado el mismo señor Cardenal
que sus padres, que cada año peregrinaban a Turín y a la Basílica de María Auxilia -
do ra —esa advocación mariana tan salesiana—, quedaron bastante sorprendidos,
porque nunca hasta entonces habían escuchado de sus labios esta intención. Y ha con-
tado, también, que le dijeron: «Si el Señor lo quiere, nosotros no ponemos ninguna
objeción; es más, estamos contentos, pero recuerda que dependerá de ti el ser fiel y,
por tanto, recuerda siempre que eres tú el que ha tomado la decisión». Todo un ejem-
plo para los padres cristianos ante la posible vocación sacerdotal o religiosa de sus
hijos.

Y así, a los 16 años, en 1950, hizo su primera profesión como salesiano y fue ordena -
do sacerdote en 1960. Licenciado en Teología por la Facultad Teológica Salesiana de
Turín, obtuvo el doctorado por el Pontificio Ateneo Salesiano de Roma, donde ade-
más realizó la licenciatura y el doctorado en Derecho Canónico.

En 1967 asumió la cátedra de Teología Moral Especial en el Ateneo Salesiano de Ro-
ma, hoy Universidad Pontificia Salesiana. En ella ha sido también decano de la Fa-
cultad de Derecho Canónico, y desde 1989 a 1991, fue asimismo su rector, años en
que por afinidad común en los quehaceres canónicos tuve la satisfacción de conocer-
le. En 1991 fue nombrado arzobispo de Vercelli, en el norte de Italia. En 1995 el
Papa Juan Pablo II le llamó a Roma como secretario de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe, en ella pudo tratar y colaborar con el entonces prefecto de aquella Con-
gregación, el cardenal Joseph Ratzinger. En el año 2003, Juan Pablo II le nombró ar-
zobispo de Génova y en noviembre de aquel mismo año fue creado cardenal.

El Papa ha encontrado en el Cardenal Bertone un colaborador fiel y eficaz. Reciente -
mente, el pasado 2 de julio, el Santo Padre le ha reiterado su estima en una carta en
la que le decía: «Deseo expresarle mi profunda gratitud por su cercanía discreta y sus
sabios consejos, que me han ayudado particularmente en estos últimos meses». A la
vez, Benedicto XVI le renovaba su confianza personal, como ya tuvo ocasión de ma -
nifestarle en una carta de 15 de enero de 2010, cuyo contenido para el Papa permane -
ce invariable. 

Desde el 4 de abril de 2007, une a su condición de Secretario de Estado la de cardenal
Camarlengo, o administrador de la sede pontificia que desempeña un importante pa-
pel en el período de «sede vacante». 

Pero me atrevo a decir que la patria espiritual del cardenal Bertone, llamado a todas es -
tas altas responsabilidades, está siempre en la de aquel niño del oratorio de Valdocco,
de aquel alumno del Liceo Salesiano de Valsalicie, en Turín, y en aquel joven del no-
viciado salesiano de Monte Oliveto, en Pinerolo. Por entonces, no podía saber que
su consagración a Dios le llevaría mucho más allá de la congregación salesiana, en
obediencia a lo que la Iglesia le iría pidiendo. Tampoco podía intuir que, sorprenden-
temente, en una etapa de su servicio a la Santa Sede, iba a recuperar su propósito ju -
venil de dedicarse a las relaciones internacionales.
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Con todo, el carisma de Don Bosco ha impregnado la personalidad y las altas respon-
sabilidades del cardenal Bertone, conservando siempre un estilo sencillo, cordial y,
creo no equivocarme, juvenil y deportivo, cercano a las personas, a los jóvenes y a los
pobres.

Gracias, eminentísimo señor Cardenal, por esta nueva visita suya a Barcelona para re -
cibir este prestigioso galardón. Gracias en nombre de la ciudad, de esta ciudad que
me atrevería a calificar de profundamente salesiana, pues se honra en conservar el re-
cuerdo de la visita realizada a ella por San Juan Bosco en 1886, dos años antes de su
muerte y recibido ya en olor de santidad. De esta visita conservamos las obras sale-
sianas que él inspiró y promovió desde Turín y con ocasión de su estancia aquí, obras
educativas y sociales al servicio de la promoción de los sectores populares, que han
merecido y merecen el reconocimiento de esta ciudad industrial y laboriosa. En es-
pecial tenemos el recuerdo de aquella visita en dos de estas obras, expresión de esta
especial sintonía de la ciudad y sus hombres y mujeres con Don Bosco: las Escue-
las Profesionales Salesianas de Sarrià y la basílica del Tibidabo.

Cuando el santo visitó la finca de la familia Martí-Codolar, —que le fue ofrecida y
que hoy es la sede de diversas instituciones salesianas— quiso que le acompañaran
hasta allí los alumnos de los entonces llamados «Talleres Salesianos», que ya esta-
ban en funcionamiento. Una histórica fotografía ha dejado constancia de la presencia
de Don Bosco allí rodeado de niños y de sus amigos catalanes, entre los cuales esta -
ba también doña Dorotea de Chopitea, su gran protectora en Barcelona, dama de una
gran sensibilidad y eficacia social, pues fue la promotora de 30 instituciones educa-
tivas y benéfico asistenciales entre nosotros y tiene incoada la causa de canonización.

I quan el Sant va visitar la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de la ciu-
tat, de l’arxidiòcesi i de la província eclesiàstica de Barcelona, un grup de laics li van
oferir allà mateix el títol de propietat d’uns terrenys on ara s’eleva la Basílica del Sa-
grat Cor de Jesús, al Tibidabo, tan emblemàtica en l’horitzó urbà de la nostra ciutat.
Apareix, doncs, la preocupació per l’educació i la promoció de la joventut i l’interès,
també, per fer present Jesucrist i el seu Evangeli entre nosaltres amb la imatge del
Sagrat Cor que sembla que vol abraçar tota la ciutat. Aquests són alguns dels records
dominants de l’obra salesiana en la nostra ciutat. 

«Grazie, Eminenza, per essere tornato a Barcellona, a ricevere un premio che ha vera -
mente meritato. Tutti noi lo accompagnamo in questo atto di riconoscimento, con af-
fetto e soddisfazione».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona
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Paraula i Vida

Homes i dones de fe, com Maria (2/09/2012)

Aquests primers dies de setembre a diferents indrets de Catalunya se celebren festes
patronals marianes, sobretot en ocasió de la festa de la Nativitat de la Mare de Déu
del 8 de setembre, i que és popularment coneguda com «la Mare de Déu de setem-
bre». I en aquesta o en properes dates s’hi reuneixen també les celebracions d’aque -
lles advocacions de la Mare de Déu que tenen en el seu origen la tradició d’una imat-
ge trobada misteriosament, com és el cas de la Mare de Déu de Núria i, fins a finals
del segle XIX, també la de Montserrat. 

Amb motiu d’aquestes festes, ens agrada recordar i enaltir la gran dignitat de Maria
i els seus excelsos privilegis. Això és bo perquè es tracta de veritats que pertanyen a
la nostra fe. Però em sembla que avui existeix una necessitat urgent: la de fer que el
poble de Déu conegui cada vegada més, entre altres coses, la immensa personalitat
de Maria com a cristiana, com a dona de fe.

Si seguim el fil de les paraules de la seva cosina Elisabet, Maria és benaurada perquè
ha cregut. Joan Pau II va traduir aquestes paraules dient que Maria «ha estat la prime -
ra a creure». El Concili Vaticà II ens diu que ella va engendrar el Fill de Déu «creient
i obeint» i «prestà la seva fe, exempta de tot dubte, al missatger de Déu».

Potser pensem que la vida de la família de Natzaret va ser un idil·li poètic, sense les
dificultats que comporta l’aventura de la fe. No va ser ben bé així. La vida de Maria
transcorregué sota el vel d’una fe que no comprengué molts esdeveniments de la vi da
de Jesús. Ni ella ni Josep no entengueren aquella resposta de Jesús quan el trobaren
al temple de Jerusalem: «No sabíeu que jo he d’ocupar-me de les coses que perta -
nyen al servei del meu Pare?» Però Maria acceptà aquests esdeveniments i confià
de veri tat en els designis de Déu. Ella, en el seu pelegrinatge de la fe, avançava me-
ditant en el seu cor el que veia i oïa, i estava sempre ben unida al seu Fill, des del bres -
sol de Betlem fins a la creu del Calvari.

També nosaltres volem ser homes i dones de fe, creients. En els moments actuals de
crisi de fe és bo dirigir la mirada a Maria, sobretot ara que ens disposem a celebrar
un Any de la Fe, proposat pel Sant Pare Benet XVI a tota l’Església.

És bo també pensar que la presència cristiana a Catalunya es remunta als primers
segles, i que el cristianisme forma part de les arrels de la nostra identitat. Això de-
mana als cristians viure de la fe i oferir els valors de l’evangeli a la nostra societat.
Com es diu en un document dels bisbes de la Tarraconense sobre Catalunya: «Ens
convé connectar amb allò de millor que ens ha llegat la història i fer-ne una força
que ens projecti cap a un futur de convivència, de cultura i de progrés en tots els or-
dres.» El bisbe Torras i Bages, patriarca espiritual de Catalunya, va oferir aquesta
pregària: «Senyora de Montserrat, que teniu la vostra santa muntanya voltada d’o-
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liveres, signe de pau, aconseguiu per als pobles de Catalunya una pau cristiana i per-
pètua.»

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Nou curs i Any de la Fe (09/09/2012)

Amb el mes de setembre recomença la vida normal a moltes famílies, amb el retorn
també dels infants i joves a les institucions docents. Retornen també els compromi-
sos habituals a les parròquies i d’altres institucions cristianes. Comença un nou
curs escolar i s’inicia també un nou curs pastoral. Amb quines perspectives hem de
plantejar les activitats eclesials dels propers mesos?

Les pautes per al nou curs pastoral tenen una prioritat clara donada pel mateix Sant
Pare en proclamar un especial Any de la Fe, que començarà el proper 11 d’octubre
i acabarà en la solemnitat de Jesucrist, Rei de l’univers, el 24 de novembre de 2013.
El proper 11 d’octubre s’escau el cinquantè aniversari de l’obertura del Concili Ecu-
mènic Vaticà II i també els vint anys de la publicació del Catecisme de l’Església ca-
tòlica, fruit autèntic del Concili Vaticà II, promulgat pel beat Joan Pau II. Des del
dia 7 del proper octubre, a més a més, a Roma estarà reunit el Sínode dels bisbes per
estudiar el tema «La Nova Evangelització per a la transmissió de la fe cristiana».

Aquesta diversitat d’esdeveniments tenen punt central comú: la proposta de la fe cris-
tiana al món d’avui, que en la terminologia cristiana denominem «evangelització».
Aquest propòsit respon a la constatació d’una realitat prou evident: la crisi de la fe
sobretot en els països europeus. En el discurs pronunciat davant la Cúria romana, el
22 de desembre de 2011, Benet XVI va fer una constatació molt realista sobre aques-
ta crisi de fe, tan evident a Occident. Va dir que no només els fidels creients sinó tam-
bé persones alienes a l’Església observen amb preocupació que els qui regularment
van a l’església són cada vegada més grans i el seu nombre disminueix contínuament,
així com creixen l’escepticisme i la incredulitat. «Què hem de fer aleshores?», es pre-
guntava Benet XVI. 

I reconeixia que hi ha una infinitat de discussions sobre el que cal fer per invertir
aquesta tendència. La seva resposta era que «el nucli de la crisi de l’Església a Euro-
pa és la crisi de fe» i que «si no trobem una resposta per aquesta crisi, si la fe no ad-
quireix una nova vitalitat, una convicció profunda i una força real gràcies a la tro-
bada amb Jesucrist, totes les demés reformes seran ineficaces».

La fe, en la visió realista de Benet XVI, és el nucli del problema i el principi de la
resposta que cal donar-hi. El primer anunci de convocar un Any de la Fe el va fer el
Sant Pare el 16 d’octubre de l’any passat, en l’homilia de la missa que va celebrar per
als participants en la primera Trobada Internacional de Nous Evangelitzadors. Aquell
mateix dia, a l’hora de l’Àngelus, tot recordant el beat Joan XXIII, que convocà el
Vaticà II, i Pau VI, que el 1967 convocà també un Any de la Fe, en el dinovè cente-
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nari del martiri dels apòstols Pere i Pau, afegí que era oportú ara «tornar a evocar la
bellesa i la centralitat de la fe, l’exigència d’enfortir-la i aprofundir-la a nivell perso-
nal i comunitari».

Aquest és l’objectiu fonamental de l’Any de la Fe que ens disposem a començar aviat.
Fa mesos, ja vaig nomenar una comissió diocesana que ens ha ajudat a preparar un
programa per a la nostra arxidiòcesi de Barcelona. Aquest programa harmonitza ple-
nament amb els objectius del nostre Pla Pastoral que preten enriquir la nostra fe i co-
municar-la als homes i dones que ens envolten. En comunió amb tota l’Església,
aquest és el repte i el propòsit que la nostra comunitat diocesana té davant del curs que
aquestes dies comença.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

«Amb la mirada fixa en Jesucrist» (16/09/2012)

La nostra arxidiòcesi de Barcelona, juntament amb tota l’Església, es prepara per ce-
lebrar, seguint les orientacions del Sant Pare, l’Any de la Fe, que començarà el pro-
per 11 d’octubre. Diverses commemoracions i esdeveniments coincideixen en el proper
mes que, ajudant Déu, ja tindrem ocasió de comentar.

Voldria remarcar, sobretot, la intenció que, com ens diu Benet XVI, ha de presidir tot
allò que fem durant aquestes propers mesos. Dient-ho breument, la resposta seria
aquesta: ha de ser amb un preocupació i una voluntat missionera. S’acusa a vegades
a l’Església només de rememorar un fets passats, però no de preocupar-se per reviu -
re —per refer— aquests esdeveniments en el present i de preparar-los per al futur, al-
menys per al futur immediat.

Com si respongués a aquesta crítica, el Sant Pare, a les paraules amb què anuncià l’Any
de la Fe, el 16 d’octubre de l’any passat, va dir que es tracta d’evocar la bellesa i la
centralitat de la fe, l’exigència d’enfortir-la i aprofundir-la a nivell personal i comuni -
tari. «Fent-ho amb una perspectiva no només celebrativa, sinó més aviat missionera,
en la perspectiva exactament de la missió ad gentes i de la Nova Evangelització», se-
gons afirmà després de l’Àngelus d’aquell dia. Amb l’expressió llatina ad gentes s’en -
tén la proposta de Jesucrist als pobles que no han rebut l’anunci de l’Evangeli.

Heus ací, doncs, la perspeciva amb la que ens hem de preparar per a viure el proper
Any de la Fe. Amb el Sant Pare cal que siguem ben conscients que, avui, tot el món
és terreny de missió, de proposta de Jesucrist a aquells que no el coneixen o als que no
els ha estat anunciada la seva Persona i el seu missatge. La perspectiva és, per tant, fo -
namentalment i bàsicament missionera.

Per això mateix, aquest Any de la Fe cal que sigui un temps d’un esforç per tal de do-
nar a conèixer especialment Jesucrist als homes i dones del nostre entorn. Es així com
estarem en comunió amb el desig del Sant Pare. Ell, en la carta apostòlica amb la que
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convocava aquest Any, diu: «Des del començament del meu ministeri com a succes sor
de Pere, he recordat l’exigència de redescobrir el camí de la fe per il·luminar de mane-
ra cada cop més clara l’alegria i l’entusiasme renovat del trobament amb Crist».

Durant tots els mesos de l’Any de la Fe ens caldrà, sobretot, «tenir la mirada fixa
en Jesucrist, que va iniciar i completa la nostra fe». L’Església no existeix per anun-
ciar-se a ella mateixa, sinó per evangelitzar, per donar a conèixer i fer present Crist
i el seu Evangeli. Això és el que el Sant Pare ens crida a viure sobretot durant aquests
mesos propers. Voldria afegir que, per a la nostra diòcesi, aquest propòsit s’integra
molt bé amb el nostre Pla Pastoral. Recordem que el primer objectiu d’aquest Pla
Pastoral diu així: «L’anunci de Jesucrist als qui no el coneixen». El Senyor ens ha
con fiat la joiosa responsabilitat d’anunciar-lo a aquestes persones amb el testimoniat-
ge de la nostra vida cristiana i amb les nostres paraules. Convé molt que prenguem
consciència del nostre compromís baptismal, que ens fa evangelitzadors i apòstols
allà on ens trobem. I sobretot ens cal invocar la gràcia de l’Esperit Sant, perquè no-
més ell pot obrir el cor dels homes i dones d’avui a la Paraula de Jesucrist.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Una espiritualitat per a un temps de crisi (23/09/2010)

El 10 d’agost de 1218, a la catedral romànica de Barcelona, es va celebrar un acte
que ha quedat gravat per sempre en la memòria de la nostra història religiosa. Aquell
dia van fer la seva professió religiosa els primers membres de l’Orde de la Mare de
Déu de la Mercè, la festa de la qual celebrem demà. Sant Pere Nolasc —veritable
fundador de l’Orde— va ser el primer a rebre l’hàbit com a religiós i ell mateix ho
va imposar a continuació als seus primers companys.

Els protagonistes d’aquell acte, juntament amb Pere Nolasc, van ser el rei Jaume I,
que va posar als primers mercedaris sota la protecció de la corona catalano-aragone-
sa i els va concedir l’escut de les quatre barres catalanes, i el bisbe de Barcelona Be -
renguer de Palou, que els va concedir portar en el seu escut la santa creu, titular de la
catedral barcelonina.

Naixia així un orde religiós, avui estès per tot el món, que ha donat lloc a una gran obra
de redempció de captius, amb un esperit profundament cristià que s’ha anat adap tant
a les noves necessitats de la redempció de captius de les esclavituds de tots els temps.

El passat 17 de gener, el pare general de l’Orde convidava la família mercedària —l’Or -
de i les 13 congregacions nascudes posteriorment que s’inspiren en aquesta espiri-
tualitat— a entrar en un «temps d’Advent», tot esperant amb anhel la celebració dels
800 anys de la constitució de l’Orde, que es compliran el 2018.

Quina significació pot tenir per a nosaltres, cristians d’avui, aquest record d’un fet de
la nostra història religiosa? Em sembla que la resposta pot ser aquesta: ha de servir-
nos com a invitació per treballar, personalment i col·lectivament, per al bé de tots els
nostres conciutadans.
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La presència dels cristians en la societat està impregnada d’amor a les persones i a les
institucions. El nostre amor al país i a la ciutat de Barcelona forma part de l’amor al
proïsme, que és en el nucli mateix de la fe cristiana —l’amor a Déu i l’amor al proïs-
me com a manaments inseparables— i no només en la seva dimensió individual, si-
nó també en tota la seva realitat social.

L’obra de la Mercè, en el temps del seu naixement, va ser una iniciativa d’una gran so -
lidaritat amb els membres més necessitats de llibertat d’aquella societat. Però l’obra
mercedària no pot ser només entre nosaltres una pàgina exemplar del passat. Hem de
comprendre i viure aquesta espiritualitat mercedària en aquests temps de crisi econòmi-
ca, que posa moltes persones i moltes famílies en la situació de no poder atendre les
seves necessitats més bàsiques. Les estadístiques ens diuen que en alguns punts del nos-
tre país més d’un 25% de les famílies han d’afrontar una situació de veritable misèria.

El pare Jacint Alegre, fundador del Cottolengo de Barcelona, deia: «Fets, fets i no no -
més paraules». Doncs bé, la presència amorosa i solidària de moltes persones de tota
condició i religió, i també de molts cristians i cristianes, és per fortuna un fet i un in-
equívoc compromís a favor de la justícia i la solidaritat.

Que ens ajudi a convertir-lo en realitat la Mare de Déu de la Mercè, que a Canà de Ga -
lilea es va mostrar solidària amb la necessitat d’aquells nuvis. I que ens ajudin sant
Pere Nolasc i santa Maria de Cervelló, dues grans figures barcelonines que són un
exemple de la misericòrdia activa envers els necessitats del seu temps i de tots els temps.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

La ludopatia, una forma de dependència (30/09/2012)

La publicitat, en aquests temps de crisi, proposa els jocs d’atzar com un camí ràpid
i breu per fer fortuna, en una situació que és molt dura per a moltes persones i mol-
tes famílies. És significatiu que en els temps de crisi i d’ensorrament de moltes espe-
rances els jocs d’atzar prosperin tant. És com deixar-se portar pel somni d’una vida
que no exigeix esforç, treball i paciència. El joc, en aquest sentit, és per a molts com
un refugi per escapar de les frustracions de la vida

Tanmateix, cal dir que es tracta d’una il·lusió, d’un miratge. Es busca màgicament
can viar una situació desagradable en una situació afortunada. Però molt sovint aques-
ta màgia no obté el resultat esperat. Si en alguna ocasió s’assoleix allò que es desitja -
va és una excepció. És més, sovint és el començament d’una història que cada vega da
va més avall: endeutaments, ingrés en els circuits de la usura, implicació dels fami-
liars i crisi de les famílies.

Cal dir, però, que em refereixo al joc compulsiu, al joc d’atzar com a forma de fer-se
ric, com a forma de triomfar en la vida; el joc d’atzar com una forma d’esclavatge de
la persona, com una forma de dependència patològica.
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No pretenc una condemna del joc com a tal. El joc és un fenomen de totes les civilit-
zacions, del que tenim constància des de temps antiquíssims. No pretenc defensar
una abolició de l’aspecte lúdic de la vida, perquè jugar és una de les dimensions be-
lles de la vida. S’ha parlat de l’homo ludens com una de les dimensions de l’existèn-
cia humana. L’esport, sobretot l’esport practicat i no només l’esport espectacle, és una
de les expressions d’aquesta realitat tan humana.

El que cal evitar és aquella forma de joc d’atzar que crea en la persona que s’hi entre -
ga una veritable forma de dependència psicològica del joc, el que s’anomena la ludo -
patia, és a dir, un comportament compulsiu, semblant —quant a la dependència—
a les toxicomanies i a l’alcoholisme. La persona que s’entrega a aquesta dependència
entra en un circuit obsessiu: juga per refer-se de les pèrdues i entra en un cercle del
qual no es fàcil sortir, perquè monopolitza tota la seva atenció. El poeta Juvenal, a
propòsit de la passió dels ciutadans romans pels jocs d’atzar, va dedicar a aquests una
de les seves sàtires, en què diu que aquest excés porta a un moment en el qual ja «no
n’hi ha prou amb la borsa (del diners), sinó que cal posar en joc fins i tot l’arca» (és
a dir, el patrimoni familiar). 

Per això, cal prevenir les persones sobre aquesta forma de dependència. Els joc d’at-
zar són com un miratge en els deserts que ens planteja la vida. Són una il·lusió seduc -
to ra de la qual, però, es pot acabar morint. Morint, en resum, la vida personal, la vida
sana de relació amb els altres i l’equilibri personal sota el pes d’una forma de de pen -
dència cada vegada més esclafant.

El joc és una passió i com totes les passions pot dinamitzar la persona o la pot escla -
far. Lliurar-se als jocs d’atzar pot acabar destruint la persona. Cervantes ho tenia clar
quan va escriure aquests versos: «Porque al tahur no le dura / mucho tiempo la ale-
gría / y el que de naipes se fía / tiene al quitar la ventura». 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Comunicats de premsa

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

Nous degans de les facultats de Filosofia i de Teologia de Catalunya

El cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, ha nomenat el Dr.
Jaume Aymar nou degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya; també ha nome-
nat el Dr. Armand Puig per a un nou trienni com a degà de la Facultat de Teologia
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de Cata lunya. Els nomenaments del cardenal de Barcelona, gran canceller d’amb-
dues facultats, s’ha produït amb el vist i plau de la Congregació per a l’Educació
Catòlica.

El Dr. Jaume Aymar i Ragolta (Barcelona, 1957), prevere de l’arxidiòcesi de Barce-
lona, és doctor en història de l’art per la Universitat de Barcelona (1993). És profes -
sor de la Facultat de Filosofia de Catalunya des de 1994. Entre les seves obres cal des -
tacar Els secrets de Sa Bardissa (2005), Gaudí i Verdaguer (2002), La bellesa (1995)
i El Monestir de Sant Jeroni de la Murtra (1993). És director de Ràdio Estel i de Ca-
talunya Cristiana, president de la Fundació Catalunya-Amèrica i fundador de l’Àm-
bit d’Investigació i Difusió Maria Corral. També és rector de les parròquies del Sant
Crist i de Sant Francesc d’Assís, ambdues a Badalona. Entre 1998 i 2005 ja va ser
degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya.

El Dr. Armand Puig i Tàrrec (la Selva del Camp, 1953), prevere de l’arxidiòcesi de
Tarragona, és doctor en Ciències Bíbliques per la Pontifícia Comissió Bíblica de Ro-
ma (1984). Era degà-president de la Facultat de Teologia de Catalunya des de 2006,
on imparteix cursos de Nou Testament com a professor ordinari. És president de la
Studiorum Novi Testamenti Societas i director de la col·lecció Scripta biblica de l’As-
sociació Bíblica de Catalunya. Entre 1982 i 1993 va coordinar la traducció de la Bí-
blia catalana interconfessional. Entre els seus llibres destaquen Les Homilies d’Orga -
nyà (2002), Jesús. Un perfil biogràfic (2004), Els evangelis apòcrifs (I) (2008), Jesus.
An Uncommon Journey (2010) i La Sagrada Família segons Gaudí (2010). També és
rector de la basílica dels sants Just i Pastor, de Barcelona.

Barcelona, 3 de setembre de 2012

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

El cardenal de Barcelona, a Núria i Olot

El cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, va beneir dissabte
una imatge del beat Pere Tarrés al santuari de la Mare de Déu de Núria. El sacerdot
i metge Pere Tarrés tenia una gran vinculació amb el Santuari de Núria, al qual va fer
estades de dos mesos amb el Servei Femení de Sarrià entre 1945 i 1949. La benedic-
ció es va produir en el decurs d’una cerimònia molt participada pels habitants de les
valls, en la qual també hi va ser present l’arquebisbe-bisbe de la Seu d’Urgell, Joan
Enric Vives Sicília. 

En aquest context el cardenal de Barcelona presidirà el proper dissabte l’eucaristia
de la Mare de Déu del Tura, al santuari homònim d’Olot, a les 10 hores, que constitueix
el punt central de la festa major de la ciutat. 

Barcelona, 4 de setembre de 2012
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ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

El cardenal arquebisbe de Barcelona, nomenat membre 
del Sínode de Bisbes

El cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, ha estat nomenat per
Be net XVI membre de la XIII Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes,
que tindrà lloc al Vaticà del 7 al 28 d’octubre pròxim, sota el lema La nueva evange -
lización para la transmisión de la fe cristiana. 

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

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

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

Barcelona, 12 de setembre de 2012

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

Inauguració de curs al Seminari Conciliar de Barcelona

El dimarts, dia 18 de setembre, a les 7 de la tarda, el cardenal arquebisbe de Barcelo -
na, Lluís Martínez Sistach, acompanyat del bisbe Agustí Cortés, de Sant Feliu de Llo-
bregat, va presidir la inauguració de curs del Seminari Conciliar de Barcelona.

L’acte es va obrir a la sala Sant Jordi amb uns parlaments del rector del Seminari,
Mn. Josep M . Turull, i dels dos bisbes. Tots tres van destacar la importància de la ce-
lebració de l’any de la fe, també al Seminari, al llarg d’aquest curs. El Bisbe Agustí
va indicar la figura de Sant Joan d’ Àvila, que ben aviat serà declarat doctor de l’Es-
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glésia, i va subratllar el que ell va indicar al Concili de Trento: «És impossible la
renovació de l’Església sense la renovació del clergat; i és impossible la renovació del
clergat sense la renovació de la seva formació», convidant els seminaristes a prendre’s
molt seriosament aquest temps de formació en què es troben. El cardenal Lluís Martí -
nez Sistach va demanar als seminaristes que, en aquest any de la fe, agraïssin el do de
la fe i valoressin aquest do, així com que coneguessin més la fe, la comuniquessin
millor i l’expressessin en la caritat. Després es va celebrar l’eucaristia a la ca pella
central de l’edifici i es va acabar la trobada amb un sopar de germanor amb els semi-
naristes majors i menors de Sant Feliu de Llobregat i Barcelona, que es formen en
aquest centre.

Barcelona, 21 de setembre de 2012

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

Agraïment de l’arquebisbe de Barcelona al cardenal Bertone

El secretari d’Estat del Vaticà ha repartit l’assignació del Premi Internacional Com-
te de Barcelona entre l’obra per als joves a l’atur de l’Arquebisbat de Barcelona i una
obra social de Nicaragua.

El cardenal Tarcisio Bertone, secretari d’Estat del Vaticà, que el passat dia 25 de se-
tembre va rebre el IV Premi Internacional Comte de Barcelona en un acte celebrat al
monestir de Pedralbes, ha decidit repartir l’assignació monetària d’aquest guardó des-
tinant-ne la meitat a la iniciativa de l’Arquebisbat de Barcelona «Joves a l’Atur» i
l’altra meitat als projectes socials del Grupo Guadalupe de Nicaragua.

L’obra social de l’arquebisbat de Barcelona en favor dels joves a l’atur —que són més
del 50% de la població juvenil— es va iniciar amb motiu de la celebració de les no -
ces d’or sacerdotal del cardenal de Barcelona, el qual va demanar als diocesans que
hi destinessin l’import dels possibles obsequis que se li volguessin fer en aquella oca-
sió. Aquesta obra està gestionada per Càritas Diocesana i està orientada a treballar
per crear aquelles condicions que puguin permetre als joves en atur integrar-se en el
món laboral.

L’obra del Grupo Guadalupe de Nicaragua és una iniciativa creada per la germana
Guadalupe Caldera Ramírez, religiosa caputxina de la Mare del Diví Pastor.

El cardenal arquebisbe de Barcelona agraeix al cardenal Tarcisio Bertone aquest gest,
que és una expressió del seu profund sentit social i cristià.

Barcelona, 28 de setembre de 2012
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ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

El cardenal de Barcelona, nomenat doctor honoris causa 
per la Universitat Catòlica de Varsòvia

El Dr. Lluís Martínez Sistach, cardenal arquebisbe de Barcelona, ha estat nomenat
doc tor honoris causa per la Pontifícia Facultat de Teologia de Varsòvia, integrada en
la Universitat Catòlica de Varsòvia que porta el nom del cardenal Stefan Wyszynski,
una figura emblemàtica del catolicisme polonès.

El cardenal de Barcelona rebrà aquest doctorat en un acte que està previst celebrar el
dia 6 del proper novembre a la seu d’aquesta Facultat a la capital de Polònia. Invitat
pel cardenal Kazimierz Nycz, arquebisbe de Varsòvia, el cardenal Martínez Sistach
tindrà també l’ocasió de presentar la versió polonesa del seu llibre Les associacions
de fidels, traduït a diversos idiomes.

El cardenal, en l’acte de la concessió del doctorat honoris causa, estarà acompa nyat
pel senyor bisbe auxiliar, per altres col·laboradors immediats i per altres diocesans.
Barcelona, 28 de setembre de 2012

Articles i declaracions

Què aporta l’Acció Catòlica a les parròquies
Article del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona 

per a la revista Quaderns de Pastoral

¿Parròquies i moviments d’Acció Catòlica són incompatibles?

Recordo que en una Assemblea General del Pontifici Consell per als Laics, dedicada
a la parròquia i als moviments, vaig fer una pregunta metodològica: ¿Són incompa-
tibles parròquia i moviments? Vaig fer aquesta precisió que es tractava d’un interro-
gant metodològic, perquè ja sabia que teòricament la resposta és negativa. No són en
absolut incompatibles. Tanmateix, a la pràctica, sembla que si que ho siguin, per-
què no sempre trobem realitats de comunitats parroquials que tinguin integrats mo-
viments.

La qüestió es pot plantejar per a tots els moviments especialment apostòlics. Però
aquí vull limitar-ho als moviments d’Acció Catòlica, per les connotacions constitu-
tives que això té, atesa la naturalesa eclesial de l’Acció Catòlica, tal l’ha presentada
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2 Mt 28,16-20.
3 Evangelii nuntiandi, 14.
4 Christifideles laici,15.
5 Apostolicam actuositatem, 3.

el decret Apostolicam actuositatem del Concili Vaticà II.1 Hi trobem tres realitats molt
unides: Església diocesana, parròquies i Acció Catòlica, el que fa que les relacions
entre parròquia i Acció Catòlica haurien de tenir uns aspectes preferents. 

Participació en l’única missió de l’Església

Ressonen en les nostres oïdes les paraules de Jesús que escoltàvem en la solemnitat
de l’Ascensió, a la Galilea: «Déu m’ha donat plena autoritat al cel i a la terra. Aneu
a convertir tots els pobles, batejant-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant,
i ensenyant-los a guar dar tot el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins
a la fi del món».2

Aquesta es la missió de l’Església. Perquè Jesús, el seu fundador i el seu cap, és qui
la hi ha confiat. Pau VI afirma que l’Església existeix per a evangelitzar: «El deure
d’evangelit zar tots els homes constitueix la missió essencial de l’Església. [...] Evan -
gelitzar és la gràcia i la vocació pròpia de l’Església, la seva identitat més profunda».
Joan Pau II reitera avui la necessitat i la urgència de rea litzar la «nova evangelització».3

Tots els batejats participen d’aques ta única missió de l’Església. El Concili Vaticà II
va posar en relleu que l’Església te una única missió i que tots els batejats participen
en la realit zació d’aquesta única missió. Tots en som corresponsables, si be cadas-
cun dels membres del poble de Déu participa a la seva manera en aquesta única mis-
sió del poble de Déu. Ho diu clarament Joan Pau II: «Per raó de la comuna dig nitat
baptismal, el laic cristià es corresponsable, juntament amb els ministres ordenats i
amb els religiosos i les reli gioses, de la missió de 1’Esglesia».4

El Concili Vaticà II ens recorda que «els laics empeltats pel baptisme en el cos místic
de Crist, enfortits per la confirmació amb la força de l’Esperit Sant, són destinats a
l’apostolat pel Senyor».5 Els laics cristians son Església, i, participant de l’única mis-
sió eclesial, ho fan tant en el si de la comu nitat cristiana com en el món, tant en
l’ordre espiritual com en el temporal.

La Constitució dogmàtica sobre l’Església, del Concili Vaticà II, va dedicar un capí -
tol, el segon, al poble de Déu, és a dir, a tot el que és comú a tots els batejats, i, després,
dedica tres capítols al que es diferent i com plementari en els membres del poble de
Déu: la jerarquia, els laics i els religiosos.

Això és molt important i cal te nir-ho ben present. Això és l’Església: hi ha quelcom
de comú, igual entre tots, i hi ha la diversitat entre els membres de l’Església. Això és
l’Església de Jesucrist: una igualtat radical i una diversitat complementària.
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Amb relació al que és diferent, cal parlar del sacerdoci comú o dels fidels, que el
rebem pel sagrament del baptisme, i del sacerdoci minis terial o jeràrquic, que es rep
pel sagrament de l’orde. Ambdós són diferents, no sols per grau sinó per essència,
perquè s’ordenen l’un a l’altre, ja que l’un i l’altre partici pen, cada un a la seva ma-
nera, del sacerdoci de Jesucrist. Això posa en relleu els dos grans principis ecle sials
del Concili Vaticà II sobre l’Església: la comunió i la missió. I la comunió és per a la
missió. Cal recordar les paraules de Jesús en el sant Sopar: «Que tots siguin u, com
tu, Pare, estàs en mi i jo en tu. Que també ells estiguin en nosaltres, perquè els ho-
mes creguin que tu, Pare, m’has enviat».6

Presència dels cristians en el món

Quin es el camp de l’apostolat del laics? Com han de participar els laics en l’única
mis sió de l’Església? Hem dit que en el si de les comunitats eclesials i en el món. Ai-
xò és veritat. Tanmateix, quin dels dos aspectes o camps és el més específic i peculiar
del laic cristià? La res posta és el segon, es a dir, el món. El Concili Vaticà II ha asse -
nyalat aquesta modalitat en la condició de secular».7 Recordem aquesta frase del Con -
cili Vaticà «El caràcter secular és propi i pecu liar dels laics».8 Cal recordar també
aquestes lúcides paraules de Pau VI: «El treball primer i immediat dels laics no és ni
la institució ni el desen volupament de la comunitat eclesial —això es funció especí -
fica dels pas tors— sinó que és la realització de totes les virtualitats cristianes i evan-
gèliques, amagades, ben cert, però ja presents i operants en les rea litats del mon».9

La identitat dels laics cristians la trobem aquí: estar en el món i no ser del món. És el
que demana Jesús en el sant Sopar: «Pare, no et demano que els treguis del món, si-
nó que els preservis del Maligne. Ells no són del món, com jo tampoc no en sóc».10

Avui es viu una tendència a estar poc presents en el món i dedicar-se a les comuni-
tats eclesials per part dels laics cris tians. Això no és gens bo. És una temptació!

No podem oblidar que els laics cristians «són cridats per Déu a con tribuir des de dins,
a manera de llevat, a la santificació del món, mitjançant l’exercici de llurs tasques prò-
pies, guiats per l’esperit evangèlic, i així manifestar Crist davant els altres, principalment
amb el testimo niatge de llur vida i amb el fulgor de llur fe, esperança i caritat»11 D’a -
questa manera, l’ésser i l’actuar en el món són per als fidels laics no sola ment una rea-
litat antropològica i social, sinó també, i específicament, una realitat teo lògica i eclesial.

Apostolat individual i associat

E1 Concili Vaticà II ha parlat de l’apostolat individual dient que és inici i condició
de qualsevol tipus d’a postolat laïcal, que sempre i arreu és profitós i en algunes cir-



BAB 152 (2012) - setembre [49]  511

12 Apostolicam actuositatem, 18.

cumstàncies l’únic encertat i possible; és l’apostolat al qual tots els laics són cridats
i obli gats i que no pot ser substituït per res.

A través d’aquesta forma d’apostolat la irradiació de l’evangeli pot fer-se extrema-
dament capil·lar, arribant a tants llocs o ambients com són els que estan lligats a la
vida quotidiana i concreta dels laics. Es tracta d’una irradiació constant i d’una for-
ma d’ a postolat incisiva. L’apostolat associat mateix ha de fomentar en els cristians
aquesta forma individual de testimo niatge de la vida i de manifestació explícita del
missatge de Jesús.

Tanmateix l’apostolat associat és ben necessari per a aconseguir la missió del poble
de Déu. Sempre ha existit en l’Església. Avui podem par lar d’una nova època associa -
tiva dels fidels laics. Podem parlar d’una pri mavera associativa en l’Església.

Aquestes formes associatives de l’apostolat obeeixen a dues raons fo namentalment:
antropològica i ecle siològica: la primera expressa la na turalesa social de la persona
i obeeix a instàncies d’una més dilatada i inci siva eficàcia operativa; la segona és la
raó més profunda que justifica i exigeix l’associació dels fidels laics: és d’ordre teo -
lògic, és una raó ecle siològica, que veu en l’apostolat associat un «signe de la comu-
nió i de la unitat de l’Església en Crist».12

Criteris d’eclesialitat per a les associacions

Els fonaments de l’apostolat associat expliquen, d’una banda, el dret d’associació que
és propi dels fi dels laics, i, d’altra banda, la necessitat d’uns criteris de discerniment
so bre l’autenticitat eclesial d’aquestes maneres d’associar-se. Aquests crite ris d’ecle-
sialitat obeeixen a la perspec tiva de comunió i missió de l’Església. Joan Pau II es -
tableix aquests criteris d’eclesialitat en la seva Exhortació apostòlica Christifideles
laici:

1. La primacia que es dóna a la vocació de cada cristià a la santedat, mirant si l’as-
sociació, el moviment, ajuda al creixement vers la plenitud de la vida cristia na i la
perfecció de la caritat.

Han d’ afavorir una unitat ínti ma de 1a vida pràctica i la fe dels seus membres.

2. La responsabilitat de con fessar la fe catòlica, acollint i proclamant la veritat so-
bre Crist, sobre l’Església i sobre l’home, en obediència al magisteri de l’Església
que l’interpreta autènticament. Contingut de la fe i moral.

3. El testimoniatge d’una comunió ferma i convençuda en filial relació amb el Papa,
centre perpetu i visible d’unitat en l’Església universal, i amb el bisbe, «principi i fo-
nament visible d’u nitat» en l’Església particular, i en la «mútua estima entre totes les
formes d’apostolat de l’Església».
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4. La conformitat i la participació en el fi apostòlic de l’Església, que és l’evange-
lització i un decidit esperit missioner. Es tracta de participar també en el fi apostòlic
de l’Església particular. Per això tots els moviments eclesials, malgrat siguin supra-
dioce sans, han de valorar molt la rique sa eclesiològica de la diòcesi i han de parti-
cipar en el treball pastoral diocesà.

Si és veritat que un moviment laïcal supradiocesà enriqueix l’església particular amb
una dimen sió d’obertura a la catolicitat, també és veritat que el moviment necessita
del localisme de la diò cesi per realitzar el seu treball eclesial. No podem oblidar mai
que, com afirma la Lumen Gen tium, «L’Església una i única del Crist existeix i actua
en cadascuna de les Esglésies particulars».13

5. Comprometre’s en una presència en la societat humana que, a la llum de la doctri -
na social de l’Església, es posi al servei de la dignitat integral de l’home. Cal que es
creïn unes condicions més justes i fraternes en la societat.

Acció Catòlica i altres moviments

Avui i sempre han existit molts moviments i formes associades d’apostolat. Entre
aquests moviments hi ha l’Acció Catòlica, general i especialitzada per ambients. El
Concili Provincial Tarraconense demanà «en degar un Moviment General de Joves
d’Acció Catòlica en connexió amb els moviments especialitzats»,14 i també demanà
«potenciar els movi ments d’Acció Catòlica d’infants, de joves i d’adults, en la seva
doble mo dalitat, general i especialitzada (obre ra, rural, universitària, professional, de
la tercera edat, etc.), d’acord amb les notes que la defineixen: assumpció com a
pròpia de la finalitat apostòlica de l’Església, direcció exercida per seglars, l’organit-
zació com a ele ment significatiu i eficaç, en comunió orgànica amb el ministeri
pastoral del bisbe (Apostolicam actuositatem, 20; Christifideles laici, 31; Conferèn-
cia Episcopal Espanyola, Els laics cris tians, Església en el món, 124-128)».15

L’Acció Catòlica té, a més d’a quells criteris d’eclesialitat abans es mentats, quatre no-
tes que s’explici ten en el Concili Vaticà II. Són aques tes:16

1a. L’objectiu immediat del moviment és el fi apostòlic de l’Església, que és l’evan-
gelització i la santificació dels homes i la for mació cristiana de llur consciència
perquè puguin impregnar de l’esperit de l’evangeli les diverses co munitats i els diver -
sos ambients. L’Acció Catòlica pretén fonamen talment aconseguir el que ha de realit -
zar i és el bisbe qui té la primera responsabilitat que s’assoleixi. Per això, a diferèn-
cia d’altres moviments que obeeixen a carismes més concrets i específics en el si de
l’Església, l’Acció Catòlica ajuda la jerarquia a realitzar aquell fi apostòlic que està
més al servei d’ aquesta missió.
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2a. No es tracta de fer distin cions innecessàries entre els mo viments d’Acció Catò-
lica i els altres moviments. Tanmateix aquí rau una distinció molt important, mai per
discriminar, sempre per complementar sota el guiatge del bisbe diocesà. Els laics
aporten la seva experiència i assumeixen la responsabilitat en la direcció del movi-
ment, en l’avaluació de les circumstàncies en que s’ha de realit zar l’activitat pasto-
ral i en l’elaboració i l’aplicació del pla d’ac tivitats. Són moviments formats i diri-
gits per laics.

3a. Els laics actuen units a tall de cos orgànic, perquè sigui ben significada la dimen-
sió comunitària de l’Església i perquè l’aposto lat sigui més eficaç.

4a. Els laics actuen sota la superior direcció de la mateixa jerarquia, la qual respec-
ta la legítima llibertat d’actuació, però l’Acció Catòlica es caracteritza per una major
i una més intima cooperació amb la jerarquia per tal d’aconseguir en cada Església
particular el fi apostòlic eclesial.

En aquests moviments d’Acció Catòlica els laics s’associen lliurement de manera or-
gànica i estable, sota l’impuls de l’Esperit Sant, en comunió amb el bisbe i amb els
sacerdots, per a poder ser vir amb fidelitat i col·laborant, se gons la manera que és prò-
pia de llur vocació i amb un mètode par ticular, a l’increment de tota la co munitat cris-
tiana, als projectes pastorals i a l’animació evangèlica de tots els ambients de la vida.17

Cal anar potenciant els moviments d’Acció Catòlica, forma habitual d’associació dio-
cesa na de laics, en les seves dues modali tats: especialitzada, que posa l’ac cent en el
medi, i la general, que posa l’accent en el territori de la parròquia. I també els altres
moviments i associacions que treballen pastoralment en la diòcesi amb els joves i
amb els adults, ben coordinats i relacionats amb les delegacions diocesanes res pec -
tives i entre tots ells».18

Els bisbes de Catalunya desitgem potenciar aquests moviments d’Acció Catòlica a
la diòcesi per la naturalesa eclesial que tenen, sense oblidar els altres moviments i as-
sociacions diocesanes. Vivim un temps eclesial que demana sumar i complementar,
no pas restar. Tanmateix tot això s’ha de fer amb la coordinació que demana el Con-
cili Vaticà II i demana també el nostre Concili Provincial Tarraco nense.

Aquest Concili «reconeix que pertoca a cada bisbe de donar l’aprova ció i el reconei-
xement eclesial als carismes, als moviments apostòlics i a les noves comunitats amb
esperit d’acolliment, per tal de no ofegar els dons de l’Esperit. Al seu torn, els nous
grups han de prendre consciència del que suposa viure en l’Església diocesana i in-
tegrar-se en el conjunt, per tal d’aportar-hi i alhora per a re bre’n. La plena comunió
eclesial els demana la dependència del bisbe i la coordinació amb els altres organis -
mes i moviments de la diòcesi».19
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Què aporta l’Acció Catòlica a les parròquies?

Pel que es refereix als moviments d’Acció Catòlica, s’ha de tenir molt present que
estan cridats a col·laborar íntimament en la pastoral que es du a terme a les diòcesis
i parròquies, pensant en allò que és més característic i peculiar dels laics: la seva pre-
sència en el món.

Considerant especialment l’Acció Catòlica, aquesta relació i connexió amb les par -
ròquies és encara més necessària i estreta. Les parròquies han de promoure grups d’a-
quest moviment no pensant única ment en el servei que els components d’aquests
grups poden realitzar en les activitats intraeclesials, sinó també en l’animació cristia-
na de les realitats temporals. Perquè la parròquia no pot tancar-se en ella mateixa.
Ella i els seus membres estan en el món i han de fer-se molt presents en el mig del
món.

¿Què poden oferir els moviments d’Acció Catòlica als cristians que es mouen i que
col·laboren en les tas ques parroquials, no solament per al servei de la parròquia, si-
nó especialment pensant en el servei que ha de prestar la parròquia als feligresos i a
la societat? Crec que és una pregunta que es fan els rectors en el moment de promou-
re l’Acció Catòlica entre els feligresos. Això fa que no s’ha de pensar només en el
que és intraeclesial, sinó principalment en la missió que té la parròquia com a reali-
tat eclesial en la formació i l’espiritualitat dels seus membres laics que tenen com a
tasca específica estar en el món.

A la pregunta formulada respon dria de la següent manera: en primer lloc, l’Acció Ca-
tòlica ha d’oferir als seus militants una autèntica i rica espiritualitat laïcal. La par -
ròquia no sempre està en condicions d’oferir a aquells que hi col·laboren un creixe -
ment en l’espiritualitat que respongui a les necessitats i als desigs d’ aquells cristians,
els quals es presten a realit zar serveis parroquials a la catequesi, economia, etc., i re-
ben les ajudes doctrinals i tècniques necessàries, però no sempre les pròpies d’u na
creixent espiritualitat. Aquí poden molt bé els moviments d’Acció Catòlica donar un
ajut inestimable a aquests feligresos.

En segon lloc, l’Acció Catòlica pot i ha de donar als seus militants la formació cris-
tiana que necessiten per viure la seva vida de fe, d’esperança i d’amor en l’Església
i en el món. Avui vivim una realitat d’ignorància religiosa fins i tot entre els cristians
practicants. Es dóna un desnivell considerable entre els coneixements professionals
i els religiosos entre els laics cristians. És urgent omplir aquest buit per la incidència
que té en la maduresa humana i cristiana. Difícilment poden assumir i realitzar tas -
ques eclesials sense la formació de guda. Els moviments d’Acció Catò lica poden pres-
tar un valuós servei a les parròquies col·laborant en la formació cristiana dels seus
membres.

En tercer lloc, l’Acció Catòlica ha d’encoratjar els seus membres perquè assumeixin
amb creixent genero sitat i il·lusió donar testimoniatge de la fe enmig del món. La
condició de secular és específica dels laics cristians. Avui és urgent la presència dels
laics cristians enmig de les realitats i institucions de la societat i del món per aportar-hi
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la llavor de l’Evangeli. Els membres de les comunitats parroquials són laics, i això
fa que la parròquia per servir la vida cristiana dels seus membres necessiti la col ·la -
boració dels moviments d’Acció Catòlica, per a formar, preparar i acompanyar els
laics de la parròquia.

En quart lloc, l’exhortació apostòlica Christifideles laici, de Joan Pau II, de 30 de se-
tembre de 1988, fruit d’un Sínode de Bisbes de 1987 dedicat a la vocació i missió dels
laics en l’Església i en el món, constata que els laics cristians no sempre han sabut
sostreure’s de la temptació de reservar un interès tan marcat per als serveis i les tas-
ques eclesials que fins els ha fet pràcticament deixar sovint les seves responsabili tats
específiques en el món professional, social, econòmic, cultural i polític.20 Aquesta
constatació que fa el document pontifici és fruit d’una proposta aprovada pel Síno de
dels Bisbes com una realitat que es donava en tot el món. Aquesta constatació pot te-
nir moltes causes. Penso si potser no hi influeix aquesta poca presència dels movi-
ments apostòlics com els d’Acció Catòlica en les parròquies. Perquè aquests movi ments
fomenten i faciliten una espiritualitat laïcal que alimenta la condició eclesial dels laics
presents en el món, despertant aquesta vocació apostòlica i evangelitzadora i assolint
els laics la santedat vivint aquesta espiritualitat. El treball de les reunions de grup, la
pregària, l’estudi de la temàtica de la campanya, les trobades del moviment, etc., con-
tribueixen a la formació de l’espiritualitat i de l’esperit evangelitzador enmig del
món. 

I, en cinquè lloc, els moviments d’Acció Catòlica necessiten de les parròquies, que
són les comunitats on els seus membres celebren habitualment la fe, en especial l’Eu-
caristia dominical. Aquests moviments no són comunitats on els seus membres cele-
bren dominicalment la fe. No tenen aquesta naturalesa ni aquesta finalitat. Ni tampoc
els compromisos dels laics en el món esgoten totes les seves exigències baptismals.
Te nen també compromisos intraeclesials que poden realitzar en el si de les comuni-
tats parroquials. 

És ben obvi que les parròquies i els moviments d’Acció Catòlica es complementen
i es necessiten mútuament. Reconec que aquesta «evidència» no sempre s’ha vist dià-
fana, almenys en la pràctica. ¿Per què hi ha reticències entre la parròquia i els mo-
viments d’Acció Catòlica, i podrien parlar també d’altres moviments? Penso que no
són dificultats teòriques sinó pràctiques. I aquestes dificultats venen per ambdues
parts. Els moviments integrats en la parròquia han de tenir consciència clara que la
comunitat parroquial té una missió i unes exigències que demanen la participació dels
seus membres, especialment els diumenges en que la comunitat parroquial celebra el
dia del Senyor. La dinàmica i l’activitat del moviment ha de procurar respectar aques-
tes legítimes exigències parroquials dels que són a la vegada membres del moviment
i de la parròquia. I la parròquia ha de comprendre i respectar que el moviment ha
de realitzar una tasca en i a través dels seus membres i que això repercuteix en l’enri -
quiment de la formació i vida cristiana dels parroquians que són membres alhora del
moviment. 



Espiritualitat, formació i participació dels laics

Les diòcesis necessiten laics cristians convençuts, amb una adhesió personal a Jesu -
crist: homes i dones de Déu i homes i dones d’Església, sense oblidar la seva madu-
resa humana. Desitjo assenyalar aquests perfils teològics de l’espiritualitat laïcal que
els moviments han d’ajudar a assolir: 

1. Viure el misteri de l’Encarnació. El que al començament del temps Déu va veu-
re que era bo acabarà essent perfecte en la crea ció final, perquè Deu salva assu mint
la nostra condició dèbil i imperfecta. Jesucrist es la garan tia i el camí. Aquesta convic -
ció és bàsica i demana educar per a la presència en el món i per a l’espe rança, més que
no pas per a la fugida, la desconfiança o la sospi ta envers la creació. Hi ha harmo nia
entre l’ordre de la creació i de la salvació, perquè és el mateix Deu qui crea i qui salva.

2. Incorporar la dinàmica del Misteri Pasqual a la pròpia vida. El Misteri Pasqual
perllonga en els cristians la mort i la resurrecció del Senyor Jesús i ens capacita per
acceptar la mort del gra de blat, amb la confiada promesa de la seva fecunditat.

3. Deixar-se portar per l’Es perit de Déu. L’acceptació confia da de l’impuls de l’Espe -
rit de Déu ajuda el cristià a reconèixer el Se nyor Jesús i el condueix a discer nir en els
esdeveniments, exigències i desigs els signes vertaders de la presència o els plans de
Déu, amb particular sensibilitat envers tot allò que l’Esperit diu avui a 1’Església.

4. Ser i sentir-se Església, esti mar-la, defensar-la i treballar per ella. És la nostra Ma-
re que ens ha engendrat a una vida nova pel baptisme i que l’alimenta amb la parau -
la de Déu i els sagraments. No podem separar mai Crist de l’Església, el cap del seu
cos. Els moviments s’han de caracteritzar pel seu amor a l’Església i s’han de posar
plenament al seu servei, puix es tracta sempre de movi ments eclesials.

Avui necessitem laics —homes i dones— entusiasmats per Jesucrist i que estimin
l’Església; laics genero sos que lliurin un temps de la setma na a treballar per l’evange -
li en la so cietat i en la comunitat cristiana; laics que valorin la seva vocació es pecífi -
ca de ser presents en el món com a llevat de l’evangeli en la transformació de la socie -
tat; laics que amb esperit missioner estiguin dis posats a ser enviats a ajudar comuni tats
parroquials de la diòcesi; laics que valorin l’apostolat associat, que formin part d’un
moviment d’Acció Catòlica o d’ altra naturalesa existent a l’arxidiòcesi que estiguin
disposats a potenciar i fer créixer aquests moviments eclesials; laics oberts a la crida
dels pastors per re bre la missió pastoral i col·laborar amb els preveres, diaques, reli -
giosos i religioses en les parròquies, en els arxiprestats i en les comarques de l’arxi-
diòcesi; laics que vegin la ne cessitat i s’esforcin a assolir la formació que requereix
la tasca eclesial que se’ls confia.

En la preparació i formació d’aquests laics els moviments d’Acció Catòlica presents
en les parròquies poden oferir un servei molt qualificat. Les parròquies i els movi-
ments d’Acció Catòlica estan cridats a ajudar-se mútuament per tal d’assolir-ho.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, setembre de 2012
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Entrevista al Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
per a Catalunya Cristiana amb motiu de la XIII Assemblea General

Ordinària. 7 d’octubre de 2012

Vostè ha estat nomenat per Benet XVI membre de la XIII Assemblea General
Ordinària del Sínode dels Bisbes. Com valora aquesta deferència per part del
Papa?

És una deferència que el Sant Pare Benet XVI ha tingut amb mi, fruit penso del seu
afecte i del record de la seva visita a Barcelona amb motiu de la dedicació de la Basí -
lica de la Sagrada Família i de la visita a l’Obra del Nen Déu. Al Papa —ell m’ho
va dir— li ha quedat un record inesborrable. Considero que és, també, una manifes-
tació més del seu afecte a l’Arxidiòcesi de Barcelona. Aquest any hem realitzat a la
nostra arxidiòcesi dues iniciatives importants de nova evangelització: la «Missió Me-
tròpolis», juntament amb altres onze grans ciutats europees durant la quaresma, i l’A-
tri dels gentils, els dies 17 i 18 de maig. Aquestes realitats han incidit positivament
en la dimensió evangelitzadora de l’Església de Barcelona i harmonitzen plenament
amb el nostre Pla Pastoral centrat en la nova evangelització. Penso que aquelles ini-
ciatives tingueren, també, un cert ressò en molts altres indrets de l’Església. L’estiu
passat vaig fer un estudi del contingut del document preparatori del Sínode dels Bis-
bes, Lineamenta, de la «Missió Metròpolis» i l’Atri dels gentils, i vaig complemen-
tar-ho parlant de l’evangelització a la nostra arxidiòcesi i al nostre país ja en el segle
XIX i XX i les institucions actuals que hi treballen, i per acabar he elaborat una presen -
tació de les diverses dimensions de la Basílica de la Sagrada Família. Tot això ho
he publicat en el meu llibre «La Sagrada Família, diàleg entre fe i cultura. Una ico -
na per a l’Església del segle XXI». El llibre està publicat en català, castellà i també en
italià per la Llibreria Vaticana. 

El tema del Sínode, La nova evangelització per la transmissió de la fe cristiana,
constitueix un dels eixos del seu pontificat, ben present en els Plans Pastorals
diocesans i en la recent celebració a Barcelona de laMissió Metròpolisi l’Atri
dels Gentils. En aquest sentit, la diòcesi de Barcelona és icona dels problemes i
anhels de l’Església europea?

La nostra Església arxidiocesana ha treballat molt en l’evangelització. Això ve de
lluny. Certament, els nostres recents Plans Pastorals diocesans s’han centrat en l’e-
vangelització, especialment l’actual perquè som conscients —com diem els bis-
bes de Catalunya en un document recent— que la situació del nostre país és de
missió, com succeeix de manera similar a les societats europees occidentals, mar-
cades pel relativisme, el secularisme i la indiferència religiosa. Hi ha molts homes
i dones, nois i noies que viuen com si Déu no existís. Això ens exigeix per l’encàr -
rec de Jesucrist, a sortir i anunciar-lo als qui no el coneixen o el coneixen ma -
lament, començant pels preàmbuls de la fe, passant pel primer anunci de Jesús i
propiciant un encontre personal amb ell per tal que esdevinguin cristians i si ja es-
tan batejats realitzin una fecunda iniciació cristiana en el si de comunitats vives i
creatives.
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En què consistirà, concretament, el seu treball al Sínode?

Amb l’ajut de l’Esperit Sant i de la pregària, els bisbes procedents de tots els països
del món reflexionarem, dialogarem i proposarem tot allò que ajudats també pels ex-
perts, considerem que cal fer, per tal que la nova evangelització assoleixi la transmis-
sió de la fe cristiana. El tema és actualíssim. Veiem més les dificultats i els proble-
mes que no pas les solucions, però penso que es faran moltes aportacions partint de les
realitats socioreligioses i eclesials de tot el món i no sempre coincidents. Podem apren-
dre dels altres i podem oferir experiències reeixides als altres. Participar en el Sínode
dels Bisbes és un enriquiment personal i com a pastor diocesà puc oferir amb esperit
de servei les experiències de la vida i de la creativitat de la nostra arxidiòcesi. Penso
per exemple en la creació aquest curs a l’arxidiòcesi de l’Escola d’Evangelitzadors.

Al Sínode es presentaran els fruits de la Missió Metròpolis, celebrada a dotze
ciutats europees, entre les quals Barcelona. Serà ocasió perquè aquesta expe-
riència pilot es consolidi i es faci en altres ciutats?

Els cardenals i bisbes de les dotze ciutats que celebrarem la «Missió Metròpolis» que
estiguem al Sínode en parlarem. Jo particularment en parlaré positivament per haver
estat un treball conjunt en ciutats europees que tenim problemàtica pastoral similar,
per haver ajudat a sensibilitzar en la necessitat d’evangelitzar, per haver facilitat la
presència de Jesús i el seu Evangeli en els mitjans de comunicació, etc. Cal esperar
i veure si aquesta experiència figura en les propostes que aprovi el Sínode. De tota ma -
nera, el Pontifici Consell per a la Nova Evangelització ja havia previst portar aques ta
iniciativa a 72 i més ciutats del món, però no es farà l’any 2013 perquè es vol espe-
rar veure què proposa el Sínode. El que és important i molt urgent és que la pastoral
ordinària de les diòcesis, parròquies i realitats eclesials sigui realitzada sempre amb
l’esperit de la nova evangelització. 

Quins fruits li agradaria que tingués el Sínode?

Que ofereixi camins i instruments per a la transmissió de la fe a les generacions jo-
ves, indicant de quina manera l’Església ha de presentar Jesús als joves que cerquen
sentit a la seva vida i que el Senyor i el seu missatge els pot entusiasmar. Penso que el
Sínode ens ha d’ajudar a presentar el missatge de Jesús, de confiança, de vida en ple-
nitud, de fraternitat entre tots els homes i tots els pobles. És un missatge que avui se’n
té molta necessitat. Són necessaris, però, testimonis autèntics de cristians convertits
i compromesos. Més que una renovació estructural ens cal vitalitzar comunitats cris-
tianes que viuen i testimonien la fe, creatives i ben presents en el món des de la fide-
litat a Déu.

I, finalment, tenint en compte que Catalunya viu immersa en un procés de rei-
vindicació nacional, la presència d’un cardenal català a les altes instàncies del
Vaticà afavoreix un coneixement directe de la nostra realitat? 

L’Església viu i actua en tots els pobles i en totes les cultures. La Pentecosta fou una
manifestació d’això. Penso que estem vivint un període molt daurat de les relacions
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de Catalunya amb el Vaticà, que s’expressa principalment amb la visita del Papa Be-
net XVI a Barcelona, els dies 6 i 7 de novembre de 2010, per dedicar la Basílica de
la Sagrada Família i visitar l’Obra assistencial del Nen Déu i també en les dues vi-
sites del Cardenal Bertone, Secretari d’Estat de Sa Santedat, amb motiu de la beati-
ficació del P. Josep Tous i fa uns dies per rebre el IV Premi Internacional Comte de
Barcelona. Les meves visites a Roma com a membre de quatre dicasteris de la Cúria
Romana, donen la possibilitat de presentar la nostra realitat eclesial. És ben cert
que les relacions personals són molt importants i les tres setmanes que passaré a Roma
amb motiu dels treballs del Sínode dels Bisbes em permetran donar a conèixer més
i millor la nostra vida eclesial immersa en la nostra realitat religiosa, social i cultu ral.
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Secretaria General

Nomenaments parroquials

01.09.12.— Rvd. P. Isidre Sardà i Massana, SDB, rector de la parròquia de Sant Ber-
nat de Claravall, de Barcelona.

20.09.12.— Rvd. P. José Ramon Campoy, MCCI, vicari de la parròquia de Maria Au-
xiliadora, de Mataró.

20.09.12.— Rvd. Sr. Thierry Casamor Ribas, vicari de la parròquia de Santa Eulàlia
de Vilapicina, de Barcelona.

20.09.12.— Rvd. Sr. Jaume Aregall Comas, adscrit a la parròquia de Sant Sebastià,
de Barcelona.

20.09.12.— Rvd. Sr. Juan Barrio Puente, adscrit a la parròquia Mare de Déu de la
Medalla Miraculosa, de Barcelona.

20.09.12.— Rvd. Sr. Bruno Bérchez Cagigal, adscrit a la parròquia Santa Maria del
Taulat i Sant Bernat Calbó, de Barcelona.

20.09.12.— Rvd. Sr. Andreu Conangla Morta, adscrit a la parròquia de Santa Doro-
tea, de Barcelona.

20.09.12.— Rvd. Sr. Josep Rodado León, adscrit a la parròquia de Santa Engràcia,
de Barcelona.

20.09.12.— Rvd. P. Josep Torné Cubells, O. Cist., adscrit a la parròquia de Sant Jo-
sep Oriol, de Barcelona.

20.09.12.— Mn. Rafael-Ignacio Tejada Galeano, diaca adscrit a la parròquia Verge
de Gràcia i Sant Josep «Josepets», de Barcelona.

Nomenaments no parroquials

20.09.12.— Rvd. Sr. Vicenç Ma. Farré Piña, consiliari de l’associació Seminari Poble
de Déu, per cinc anys.
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20.09.12.— Rvd. Sr. Miquel Àngel Gómez Díez, agent pastoral en el servei religiós
a l’Hospital del Mar, de Barcelona.

20.09.12.— Rvd. P. Josep Ma. Taulats Sanmiquel, SF, membre del patronat de la
Fundació Escola Cristiana de Catalunya, per quatre anys.

27.09.12.— Rvd. Sr. Alejandro Marzo Guarinos, membre del Consell presbiteral de
Barcelona fins al febrer de 2015.

28.09.12.— Rvdm. Sr. Joan Galtes Pujol, Vicari episcopal de la Zona Pastoral 1, inte -
grada pels arxiprestats: Catedral, Rambles-Poble Sec, Sant Josep Oriol, Puríssima
Concepció, Sagrada Família i Sant Martí, per un període de tres anys.

28.09.12.— Rvdm. Sr. Jesús Sanz Garcia, Vicari episcopal de la Zona Pastoral 2, in-
tegrada pels arxiprestats: Horta, Guinardó, Vall d’Hebron, Vilapicina, Gràcia, Sant
Gervasi i Sarrià, per un període de tres anys.

28.09.12.— Rvdm. Sr. Joan Cuadrench Aragonès, Vicari episcopal de la Zona Pasto -
ral 3, integrada pels arxiprestats: Poblenou, Provençals, Sant Andreu i Trinitat-Ro-
quetes, per un període de tres anys.

28.09.12.— Rvdm. Sr. Lluís Ramis Juan, Vicari episcopal de la Zona Pastoral 4, inte -
grada pels arxiprestats: Sants-La Marina, La Torrassa-Collblanc, L’Hospitalet de Llo-
bregat i Cornellà de Llobregat, per un període de tres anys. 

28.09.12.— Rvdm. Sr. Salvador Bacardit Fígols, Vicari episcopal de la Zona Pasto-
ral 5, integrada pels arxiprestats: Badalona sud, Badalona nord i Gramenet, per un
període de tres anys.

28.09.12.— Rvdm. Sr. Segimon Garcia Ramiro, Vicari episcopal de la Zona Pasto-
ral 6, integrada pels arxiprestats: La Cisa i Mataró, per un període de tres anys.

Institucions d’ensenyament superior

03.09.12.— El Sr. Cardenal Arquebisbe com a Gran Canceller de la Facultat de Fi-
losofia de Catalunya nomena el Dr. Jaume Aymar i Ragolta degà de la Facultat de
Filo sofia de Catalunya per a un trienni.

03.09.12.— El Sr. Cardenal Arquebisbe com a Gran Canceller de la Facultat de Teo lo-
gia de Catalunya nomena el Dr. Armand Puig i Tàrrech degà de la Facultat de Teo lo gia
de Catalunya per a un nou trienni.

Religioses difuntes

La Gna. Rosa Maria Pastó Falcó, hospitalària de la Santa Creu, va morir el dia 6 de
setembre de 2012, als 87 anys d’edat i 61 de vida religiosa.
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Crònica

Benedicció d’una imatge del beat Pere Tarrés 
al Santuari de Núria

La festa de sant Gil (1 de setembre), juntament amb la festa de les marededéu troba-
des (8 de setembre) són les dues grans diades de la Vall i del Santuari de la Mare de
Déu de Núria, i són celebrades, cada any, amb tota solemnitat. Aquest any, però, la fes-
ta de sant Gil ha estat més celebrada amb motiu de la benedicció d’una imatge del beat
Pere Tarrés, que ha quedat ubicada en la nau lateral del singular temple pirinenc.

Després de la celebració eucarística, presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelo-
na, Lluís Martínez Sistach, i acompanyat de l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives,
i d’una quinzena de preveres, es va descobrir i beneir una talla de fusta del metge i
sacerdot, obra de l’artista Rebeca Muñoz.

Uns parlaments van precedir la benedicció: l’escultora va explicar que la imatge, amb
actitud de pregària, vol significar i expressar la devoció de Pere Tarrés a la Mare de
Déu i la seva donació als altres; a continuació el vicepostulador de la causa de cano -
nització, Mn. Francesc Raventós, va justificar col·locació de la imatge, deguda del gran
record que el Dr. Tarrés va deixar a Núria en les seves estades a la Vall en els estius
de 1945 al 1949, acompanyant, coma consiliari, als diferents grups de l’Acció Catò -
lica Femenina de Sarrià. L’arquebisbe Joan Enric vives va destacar la donació de Pe-
re Tarrés als altres, sobretot al jovent en la Federació de Joves Cristians de Ca talunya,
com a metge en el front de guerra i als més pobres en la seva acció com a sacerdot.
Finalment el cardenal Lluís Martínez Sistach, que havia destacat la santedat de Tar -
rés en l’homilia de la festa de sant Gil, va subratllar l’exemplaritat del beat com un
bon pastor a imitació de Jesús el bon Pastor i la invitació que aquesta imatge pot aju-
dar als fidels a créixer en la fe.

Tota la cerimònia es va viure amb gran devoció, amb un temple absolutament ple:
destacaven el grup de pastors amb la samarra i la barretina; els devots del beat Pere
Tarrés vinguts d’arreu; el grup de metges cristians amb el seu president i amb el pre-
sident de la Federació internacional, les autoritats polítiques com la consellera d’en-
senyament, Irene Rigau, el secretari del departament de Territori i Sostenibilitat, el
president de Ferrocarrils de la Generalitat, i d’altres.

Als costats de la imatge es van col·locar quatre làmines amb fotografies i explicacions
de la vida i activitats del Beat Pere Tarrés per ajudar a conèixer aquest gran fill de
la nostra Terra.
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Presentació del projecte de Càritas Diocesana
d’atenció integral i integrada de la pobresa 

infantil (Paidós)

El dimecres 5 de setembre, a les 11 hores, tingué lloc a la sala d’actes del centre de
Càritas Diocesana a la Barceloneta (al carrer de l’Almirall Cervera, n. 8) l’acte de pre -
sentació i signatura dels convenis per posar en marxa el projecte d’atenció integral i
integrada de la pobresa infantil que porta el nom de Paidós. L’objecte principal del
projecte és eradicar la pobresa hereditària. El projecte es basa en el treball en xarxa
amb les administracions públiques i les entitats privades compromeses en aquesta
problemàtica.

Càritas Diocesana ha detectat, a través de la seva tasca d’atenció a les persones i d’u-
na anàlisi del context social i econòmic actual de forta crisi, un augment de les famí-
lies en situació de pobresa i, en conseqüència, dels infants que n’estan patint els efec-
tes negatius.

Per donar resposta a aquesta constatació, es posa en marxa el Projecte Paidós (d’a-
tenció integral i integrada a la pobresa infantil) que té com a objectiu pal·liar els efec-
tes de la pobresa infantil i prevenir-ne els factors de cronificació, mitjançant un treball
intensiu, integral i integrat, amb les famílies, els agents socials i la comunitat.

L’acte de la presentació del projecte fou presidit per Mons. Sebastià Taltavull, que
representava el cardenal Martínez Sistach, el qual tenia previst assistir a l’acte, però
aquell dia era absent de la diòcesi a causa d’un viatge imprevist a Roma; per Josep
Lluís Cleries, conseller de Benestar i Família del govern de la Generalitat; per Xa-
vier Trias, alcalde de Barcelona; per Jesús M. Canga Castaño, alcalde de Sant Adrià
del Besòs, i per Núria Marín Martínez, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat.

L’acte s’obrí amb unes paraules del director de Càritas Diocesana, Jordi Roglà de Leuw,
el qual va dir que l’objectiu d’aquest projecte, de col·laboració entre tres ajuntaments
i sis entitats privades, juntament amb Càritas Diocesana, era demostrar que l’eradi-
cació de la pobresa és possible, i donar les gràcies als alcaldes i als representant de
les entitats col·laboradores, així com als nombrosos mitjans de comunicació presents
a la presentació i a la roda de premsa. Assistiren a l’acte Mn. Salvador Bacardit, dele -
gat episcopal de Càritas Diocesana; diversos regidors dels ajuntaments que donen su-
port al projecte i els membres del Consell de Càritas, entre els quals hi havia Joan Rigol.

Paraules de Mercè Darnell i Carme Trilla

La presentació del projecte Paidós va estar a càrrec de Mercè Darnell, cap de l’Àrea
de Programes i Serveis de Càritas Diocesana, i de Carme Trilla, responsable del pro-
jecte. Mercè Darnell va dir que Càritas de Barcelona, des de l’any 1980, desenvolu-
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pa projectes que s’emmarquen dins el programa d’infància i famílies. La institució
és pionera en la creació d’experiències socioeducatives: els centres residencials per
a infants i adolescents tutelats, els Centres Oberts, els Casals d’adolescents i joves,
els Suports Materns i Infantils, els educadors familiars a domicili i les cases d’acolli -
ment per a dones amb fills/es. Alhora, en desenvolupa d’altres (centres de lleure,
reforços educatius...) en xarxa amb altres entitats.

El projecte Paidós té com a objectiu trencar el cicle de transmissió intergeneracional
de la pobresa infantil i prevenir-ne els factors de cronificació, mitjançant un treball
intensiu, integral i integrat amb les famílies, els agents socials i la comunitat, per a
l’enfortiment de les potencialitats, tant de l’infant com de la seva família.

Carme Trilla, per la seva part, explicà els tres objectius del projecte: 

1. Incrementar les competències parentals i marentals, identificant les necessitats dels
fills/es, desenvolupant una cura adequada a les seves necessitats (alimentació, sa-
lut, seguretat i emocions) i millorant el sistema de la família com a conjunt.

2. Augmentar els factors de protecció i de resiliència infantil, desenvolupant les ca -
pacitats per establir vinculacions positives i adquirint un desenvolupament adequat
per a cada etapa evolutiva.

3. Facilitar una circulació social de les famílies en el seu medi o entorn més proper,
desenvolupant les capacitats relacionals amb l’entorn, ajudant a conèixer els recur -
sos i serveis del medi o entorn més propers i a realitzar un ús adequat dels serveis
comunitaris.

En el primer període el projecte atendrà els infants de edats entre 0 i 6 anys, d’unes
160 famílies de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià del Besòs, en qua-
tre centres —dos dels quals a Barcelona ciutat—, un dels quals està ubicat en la
primera planta del local on es feia l’acte de la presentació i que fou visitat pels assis-
tents al final de l’acte.

Signatura del conveni de Governança

Seguidament es va firmar el conveni de Governança del projecte Paidós per les sis
entitats privades que col·laboren amb Càritas i el representant de cada una de les ins-
titucions va pronunciar unes breus paraules per explicar la seva aportació pròpia a
la bona marxa del projecte.

Foren aquestes persones: José Luís Martínez Messeguer, de Deloitte, assessoria pri -
vada; Albert Alberich, de la Fundació Formació i Treball, per ajudar els membres
de les famílies que estiguin en situació d’atur; Montserrat Camps, directora general de
la Cooperativa Suara, que dóna suport en la fase de disseny i de la gestió del pro-
jecte; Oriol Pujol, director general de la Fundació Pere Tarrés, que aporta el seus
equips d’educadors; Andreu Ibarz, director general de la Fundació Blanquerna, que
aporta la seva experiència universitària per donar resposta als problemes socials, i
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Jaume Lanaspa, director general de la Fundació Obra Social La Caixa, que ja fa anys
que treballa en xarxa a través del programa Caixa Pro Infància i que ara donarà tam-
bé suport al projecte Paidós. «Els mercats —va dir— no resoldran el problema de
la pobresa. Cal que nosaltres siguem ben conscients que la pobresa es pot vèncer i es
pot evitar».

Signatura del conveni de col·laboració amb els Ajuntaments 

Després de la firma del conveni de Càritas Diocesana amb els Ajuntaments, els alcal -
des varen pronunciar unes breus paraules. L’alcalde de Sant Adrià del Besòs va dir
que calia demostrar amb fets que es vol fer una política al servei de les persones i que
estem obligats a retornar a la societat allò que hem rebut de moltes persones que en
el passat varen apostar per nosaltres.

L’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat va dir que «actes com aquest és el que dó-
na sentit a la vida política» i manifestà la seva satisfacció de donar suport a aquest
projecte que surt al pas de la correlació entre pobresa i infància i que vol que la justí -
cia i la igualtat d’oportunitats siguin una realitat.

L’alcalde de Barcelona va expressar la seva satisfacció per donar suport al projecte.
Elogià el sentit social de Carme Trilla, agraí la col·laboració de les institucions i les
persones presents i també dels ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i de l’Hospitalet
i va acabar dient que «el nostre futur depèn del bon resultat de projectes com aquest.
Hem de ser ben conscients que la política social és una inversió de futur».

Dos breus parlaments varen cloure l‘acte. Josep Lluís Cleries situà el projecte en el
marc del Pacte per a la Infància, que promou el Govern de la Generalitat. Va dir tam-
bé que la crisi actual i la manca de recursos obliga a prioritzar els objectius, però que
aquest projecte està molt ben pensat i es situa en la bona direcció. «La paraula xar-
xa —va dir— s’escriu amb ix, i això ens diu que la col·laboració en xarxa no només
suma, sinó que també multiplica els bons resultats». El departament de Benestar So-
cial i Família dóna també suport al desenvolupament global del projecte Paidós a
través dels diferents programes d’inclusió social del departament, així com en el
seguiment, anàlisi i avaluació del mateix, posant també a la disposició de Càritas l’ex-
periència i coneixement del personal especialitzat de la Direcció General d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència. 

I va cloure l’acte Mons. Sebastià Taltavull, que aportà als presents una salutació del
Sr. Cardenal i va dir que l’acte era un molt bon exemple de col·laboració entre institu -
cions públiques i privades. Explicà els valors que inspiren l’acció social de l’Església,
posant en relleu sobretot la prioritat de la persona i del seu desenvolupament humà,
superant l’exclusió social i ajudant a trencar els vincles de la pobresa hereditària. Do-
nà les gràcies a tots els participants en aquell acte tan significatiu i a les institucions
públiques i privades pel seu suport al projecte. «Darrera d’aquest projecte hi ha mol-
ta generositat, amor i desig de compartir. Moltes gràcies i endavant amb coratge i es-
perança».
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Lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament
de Catalunya a Càritas-Catalunya

En un acte celebrat el dilluns 10 de setembre al vespre, vigília de la Diada de Catalu -
nya, a la seu del Parlament de Catalunya, fou lliurada la Medalla d’Honor de la insti -
tució, en la categoria d’or, a Òmnium Cultural i a Càritas-Catalunya, segons l’acord
dels parlamentaris del passat mes de juliol. L’acte, que obrí la commemoració institu -
cional de la Diada, fou presidit per Núria de Gispert i Artur Mas.

Núria de Gispert, que imposà les dues Medalles, va dir tot tancant l’acte, que «no ens
podem permetre ni dues velocitats ni una societat dual, sinó que hem de bastir un sol
poble, una sola nació, sense renunciar mai a la cohesió i a la convivència (...) Es trac-
ta de la construcció d’un nosaltres que, lluny d’excloure ningú, ens ha de donar ple-
nitud de sentit a tots plegats». La presidenta va fer referència a la crisi, que «s’acar-
nissa en moltes persones i en moltes famílies i a la qual hem de ser molt sensibles».

Després de lloar el paper d’Òmnium Cultural, al llarg de cinc dècades de trajectòria
de l’entitat, pel que fa a Càritas Catalunya va dir que és «un referent en la lluita quoti -
diana contra la pobresa», una lluita que «ennobleix la nostra societat» i que «ensenya
com conjugar des d’un sentiment fraternal el verb “ajudar”». Va remarcar que, espe-
cialment en els darrers vint anys, Càritas Catalunya coordina les activitats de les Càri -
tes diocesanes i parroquials i que és expressió de l’ànima social de Catalunya.

Artur Mas, tot tancant l’acte, lloà la decisió del Parlament, va remarcar la importàn -
cia del projecte social i del projecte cultural —que mai no es poden contraposar— i
va dir que el Parlament encertava de nou amb l’atorgament de les Medalles d’Honor
i qualificà de «feina clau» tant el treball de Càritas com d’Òmnium. «No feu treball
de suplència o de complement, sinó que formeu part de la identitat catalana, que pas-
sa per la manera d’organitzar-se i fer les coses. Gracies per tot el que feu», va dir fi-
nalment el president de la Generalitat.

La primera entitat a recollir la Medalla d’Honor fou Òmnium. Abans, el P. Josep Mas -
sot, monjo de Montserrat, i els escriptors Jaume Cabré i Joan Francesc Mira, Premis
d’Honor de les lletres catalanes enguany, el 2010 i el 2011respectivament, varen glos-
sar la trajectòria de la institució, defensant el paper de la llengua catalana i la neces -
sitat de potenciar-la. Recollí la Medalla la presidenta d’Òmnium, Muriel Casals, i va
dir que es comprometia, en nom de l’entitat, a ser-ne dignes.

Paraules d’Eugeni Gay

Després de la intervenció de Casals, fou el torn del lliurament a Càritas. Primer,
Eu geni Gay, advocat i ex magistrat del Tribunal Constitucional, glossà la trajectòria
de l’entitat i destacà la seva feina al costat dels més desfavorits, perquè «l’Església
té la missió de transmetre el missatge de Jesús d’amor a Déu i amor als germans, so-
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bretot els més pobres; el missatge d’un Jesús que va morir a la creu, perquè l’auto-
ritat que el condemnà va cometre el delicte de prevaricació, que és el de dictar a dret-
cient sentència injusta o negar-se a jutjar i que és un dels errors majors que pot come -
tre qui exerceix l’autoritat».

Eugeni Gay glossà també la solidaritat de l’Església catòlica amb els pobres, citant
l’inici de la constitució del Vaticà II Gaudium et Spes: «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». També va
fer referència als ensenyaments de la Doctrina Social de l’Església, expressada en les
encícliques socials, des de la Rerum Novarum de Lleó XIII fins a la Caritas in Veri-
tate de Benet XVI i explicà el treball que fa Càritas a les deu diòcesis amb seu a Ca -
talunya, amb 8.500 voluntaris i 500 treballadors, els quals durant l’any 2011 varen
atendre 132.134 persones, remarcant el servei d’aquesta institució a l’estabilitat so-
cial. «Càritas desenvolupa en la nostra societat una tasca gegantina», va dir, fent es-
ment del gran nombre de voluntaris i donants que fan la seva aportació a la insti -
tució. «Aquestes persones són solidàries amb tots els altres, siguin creients o no
creients.» 

El Dr. Eugeni Gay també va fer referència als esforços del món, després de la sego-
na guerra mundial, per bastir una declaració universal dels drets humans, i als treballs
de la nostra societat per bastir un Estat que torni a col·locar la persona en el centre
del Dret i de l’interès social, citant polítics com Robert Schuman i pares de l’Esglé-
sia, com Sant Ambrós, bisbe de Milà en el segle IV, i els seus ensenyaments sobre els
deures socials dels rics envers els pobres. I va cloure les seves paraules amb una emo-
tiva lectura de la paràbola del bon samarità, que es troba a l’Evangeli de Sant Lluc,
remarcant sobretot les paraules finals de Crist al mestre de la Llei que li preguntava
qui era el seu proïsme: «Vés, i tu fes el mateix.»

A continuació, Núria de Gispert lliurà la Medalla al Cardenal Arquebisbe de Barce-
lona, Dr. Lluís Martínez Sistach, responsable de la Pastoral Social a Catalunya, i a la
presidenta de Càritas Catalunya, Sra. Carme Borbonès.

Paraules del Cardenal i de la presidenta de Càritas Catalunya

Les paraules d’agraïment que pronuncià el Sr. Cardenal es publiquen íntegrament en
aquest mateix número del Butlletí de l’Arquebisbat, a la secció del Prelat.

Carme Borbonès pronuncià unes paraules d’agraïment després del Cardenal. Com a
voluntària de Càritas, centrà les seves paraules en la descripció breu de l’acció, el com -
promís i les activitats més significatives, en funció de les necessitats socials de cada
moment. «Les meves paraules —va dir— volen ser la veu i el testimoni dels milers
de persones (9.600 voluntaris més 500 treballadors) que, des de fa molts anys, han
estat, estem i seguiran estant, anònimament, al costat dels més afeblits, dels més vul-
nerables de la societat, com a praxis del nostre compromís cristià».
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Explicà aquests eixos vertebradors de les accions que fan:

• Aconseguir un món més just i menys desigual, en què tothom pugui viure amb dig-
nitat i tingui accés a les mateixes oportunitats.

• I ho fem tot desenvolupant projectes que facilitin, ràpidament, la detecció de situa -
cions difícils i ajudin a trobar respostes adients per a tots aquells que se’ns apropen
cercant orientació, assessorament i ajut.

• Per la qual cosa ens centrem en programes de formació que facilitin la promoció de
les persones, amb l’objectiu que cadascú pugui desenvolupar la seva trajectòria vi -
tal amb tota dignitat i llibertat.

• Actuem des de la proximitat, ho fem senzillament, a peu de carrer, des de les parrò-
quies als nostres barris i als nostres pobles, des de la vida quotidiana... La proximi-
tat és el nostre valor afegit.

«Valorem com a molt positiu que el primer acte institucional d’aquesta Diada de
2012 —va dir també la presidenta de Càritas— comenci reconeixent que a Catalu -
nya existeixen nombroses institucions que des de sempre han treballat al costat d’a-
quells que passen greus dificultats. Càritas és una d’elles, ho ha fet, ho fa i sempre
ho seguirà fent... és la praxi de la nostra identitat. Amb aquest guardó hem tingut l’o-
portunitat de compartir amb tots vostès i amb la resta del país aquest neguit per les
circumstàncies adverses que afebleixen la vida quotidiana de moltes famílies i de
moltes persones. L’actual conjuntura està generant i consolidant estructures d’in-
justícia i sofriment, en les quals els ciutadans amb més desavantatges socials son els
grans oblidats del sistema i es troben abocats a suportar greus situacions d’exclusió».

«Aprofitem per demanar a totes les administracions i a totes les persones de bona vo-
luntat que treballin, que s’esforcin, cadascú des del seu lloc, segons les seves respon-
sabilitats, per tractar de trobar noves respostes a la greu situació econòmica i laboral
que ens afecta negativament com a societat i com a país. Cal cercar un nou paradig-
ma econòmic en què la persona en sigui el centre i no ho segueixin essent els marcats.
Cal fer un esforç per aconseguir un nou model social que ofereixi més igualtat d’o-
portunitats per a tothom. Tota persona té dret a una vida digna!»

«El reconeixement que ens ha estat concedit per aquest Parlament —acabà dient—,
ens encoratjarà a seguir treballant des de la proximitat i des del nostre compromís
cristià per contribuir a fer una Catalunya encara més cohesionada, més solidària i on
totes les persones trobin, sempre, una mà amiga que els acompanyi en el seu camí
per la vida. Una vida amb futur, en què mai no manqui l’esperança que, amb el com-
promís i amb l’esforç de tots plegats, farem que un altre món sigui possible. Moltes
gràcies!».

L’acte es va cloure amb les paraules de la presidenta de Parlament i del president de
la Generalitat, ja recollides a l’inici d’aquesta crònica i amb el cant de l’himne nacio -
nal de Catalunya. 
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Lliurament del Premi Internacional Comte 
de Barcelona al cardenal Tarcisio Bertone

En un acte celebrat el dia 25 de setembre de 2012 al vespre, a l’església del mones-
tir de Pedralbes, plena a vessar, fou lliurat el IV Premi Internacional Comte de Bar-
celona al Secretari d’Estat de Sa Santedat Benet XVI, el cardenal Tarcisio Bertone,
guardó atorgat el novembre de 2011 pel jurat de la Fundació Comte de Barcelona.
Eren presents a l’acte el Rei Joan Carles, que lliurà el guardó al cardenal Bertone
en presència de Javier Godó, comte de Godó; el president de la Generalitat, Artur
Mas; la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega; la presidenta del Parlament de Ca-
talunya, Núria de Gispert; el ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz; l’alcalde
de Barcelona, Xavier Trias, i una àmplia representació de la societat civil en un nom-
bre que superava les sis-centes persones.

També assistiren a l’acte el nostre cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach,
que pronuncià un discurs presentant la figura del guardonat; el cardenal Antonio Ma-
ría Rouco Varela, arquebisbe de Madrid; el cardenal Antonio Cañizares, prefecte de
la Congregació per al Culte Diví; l’arquebisbe-bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra,
Joan-Enric Vives, així com la majoria dels bisbes de les diòcesis catalanes.

En l’acte es va sentir música de Händel. Un audiovisual, amb guió de Rafel Nadal i
Ar turo San Agustín, va projectar al murs del temple la biografia del premiat amb
imatges molt emotives del viatge de Benet XVI a Barcelona per dedicar a Déu la ba-
sílica de la Sagrada Família.

Paraules del Comte de Godó

Javier Godó, comte de Godó i vicepresident de la Fundació Comte de Barcelona, pro-
nuncià les següents paraules:

Discurso de Javier Godó Conde de Godó en la entrega del IV Premio Interna-
cional Conde de Barcelona

«Majestad, Eminencia, Molt Honorable President, señor Ministro, Molt Honorable
Presidenta del Parlament. señor Alcalde, autoridades, señoras y señores, bienvenidos
al acto del Premio Internacional Conde de Barcelona. Majestad, gracias por presi-
dir este acto y darnos vuestro apoyo. 

La Fundación Conde de Barcelona ha decidido otorgar el premio Internacional a Su
Eminencia el cardenal Tarsicio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, por la
labor que desarrolla en el gobierno de la Iglesia católica en momentos especialmen -
te complejos para Europa y el mundo. Esta concesión resulta importante como reco-
nocimiento del papel que la Iglesia está desempeñando en nuestro país en uno de los
momentos más delicados de nuestra historia.
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En una sociedad inmersa en una profunda crisis económica, como resultado en bue-
na medida de una crisis de valores, el rol que está desarrollando la Iglesia católica es
capital para ayudar a los sectores más frágiles de la sociedad.

En mi calidad de editor, soy plenamente consciente de la responsabilidad de los me -
dios de comunicación en dar a conocer esta labor y en difundir los valores que dan
sentido a nuestras vidas.

Las organizaciones católicas que , sin esperar nada a cambio, llevan a cabo la función
de ayuda a los mas necesitados, resaltando especialmente la labor de una de estas en-
tidades como es Cáritas, con quien el diario La Vanguardia viene colaborando des-
de hace décadas.

Cáritas cuenta con el reconocimiento de la sociedad española, que ve en ella una ins-
titución nacida en el seno de la Iglesia y que actúa de forma generosa, entregada y
solidaria, sin distinguir nunca entre creencias religiosas, ni ideologías políticas.

Eminencia, este premio que nos reúne hoy aquí intenta galardonar a aquellas perso-
nas u organizaciones que han hecho de la palabra el elemento básico para ejercer su
influencia positiva en el mundo. 

Hemos significado en su labor de hombre de fe y hábil diplomático este Premio. Pe -
ro este galardón es, por extensión, para la Iglesia que tan dignamente representa en
estos momentos el Papa de Benedicto XVI.

En los últimos años hemos olvidado en parte estos valores que han contribuido a cons -
truir un mundo más justo y equilibrado.

Sin embargo, como respuesta a esta crisis feroz que nos amenaza, está creciendo una
reacción por aquellos valores universales. 

Felicidades por este premio más que merecido, que es el reconocimiento a vuestra la bor. 

Gràcies, Eminència, per la vostra presència».

Paraules del cardenal Martínez Sistach

El nostre Cardenal pronuncià les paraules de presentació del guardonat que es publi-
quen íntegrament a la secció del Prelat, en aquest mateix número del Butlletí de l’Ar-
quebisbat.

Paraules del cardenal Bertone

El cardenal Bertone pronuncià aquest discurs, del que gairebé la meitat fou en llengua
catalana:
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Palabras del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Tarcisio Bertone, sdb, 
al recibir el Premio Internacional Conde de Barcelona

Majestad,
Muy Honorable Señor Presidente de la Generalitat,
Señor Cardenal Arzobispo de Barcelona,
Señor Ministro del Interior,
Dignísimas Autoridades,
Hermanos en el Episcopado y el sacerdocio,
Señoras y Señores,
Amigos todos,

Desitjo que les meves primeres paraules siguin d’agraïment a Sa Majestat el Rei Joan
Carles I, que s’ha dignat assistir a l’entrega del Premi Internacional Comte de Bar -
celona, a les autoritats presents, al senyor Comte de Godó, als membres del Jurat
que atorguen el Premi, que han tingut l’amabilitat de pensar en la meva persona, i
a tots vostès, senyores i senyors, per la seva presència en aquest acte. Desitjo agrair
molt cordialment el veredicte del Jurat d’aquest Premi Internacional en atorgar-me
aquest prestigiós guardó que constitueix un reconeixement del servei que la Santa
Seu presta als pobles de la terra, treballant pel seu bé i pel seu desenvolupament, i
col·laborant a intensificar la justícia, la solidaritat i la pau entre les nacions del món.

En rebre aquest premi, Majestat, no puc deixar de tenir un record especial pel Vostre Pa-
re, Don Joan de Borbó, Comte de Barcelona, que en circumstàncies complexes sabé
encarnar nobles ideals i serví amb fidelitat el que representa la Institució monàrquica.

El senyor Cardenal de Barcelona, en les seves amables paraules de presentació, ha dit
que des dels anys de la meva infància i joventut pensava dedicar-me a les relacions
internacionals. Efectivament, així fou, encara que la crida al sacerdoci en la congre-
gació fundada per Sant Joan Bosco em va portar per altres camins. Tanmateix, fa uns
anys, i per raó del càrrec que em va voler confiar el Sant Pare Benet XVI , m’he re-
trobat amb la realitat de les relacions entre els pobles del món, especialment aquells,
molt nombrosos, que mantenen relacions diplomàtiques amb la Santa Seu, que, com
saben, té el reconeixement de subjecte de Dret internacional.

Per aquest motiu, he pensat oferir-los unes breus reflexions sobre les relacions inter-
nacionals des de la perspectiva de l’Església i més concretament de la Seu Apostò-
lica i en especial des de les preocupacions de la Secretaria d’Estat i del seu respon -
sa ble que els parla.

Hablar de estos argumentos no es sencillo, y ustedes sin duda lo comprenden muy
bien. No son pocas las cuestiones que atañen a la llamada «diplomacia vaticana», que
históricamente ha recibido distintos calificativos, algunos de ellos dictados con cier-
ta precipitación.

Para algunos es como una reliquia del pasado llamada a desaparecer. Otros ven en
ella un reflejo de una Iglesia marcada por unas opciones que no responderían a la rea -
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lidad o a las exigencias de nuestro tiempo. En ocasiones, se la contempla más con
la imaginación que con un auténtico conocimiento de la Iglesia y del papel funda-
mental que, en su corazón, desempeña el Santo Padre, así como sus colaboradores
en la Secretaría de Estado y en las Nunciaturas Apostólicas, para hacerse intérpre-
tes y portavoces de aquellas causas que salvaguardan la dignidad humana, la concor-
dia entre las naciones y el justo progreso de un orden mundial que tiene sus bases más
sólidas en la paz, la justicia y la solidaridad internacional.

En realidad, la diplomacia de la Santa Sede es una búsqueda incesante de vías justas
y humanas, teniendo en cuenta, a la vez, los derechos y las responsabilidades de las
personas y de los Estados; el bien de cada hombre que sólo se consigue salvaguar-
dando el bien común. La acción diplomática desplegada por el Papa y sus colabora-
dores debería ser considerada como una forma privilegiada de comunicación, cuyo
fin es favorecer de la mejor manera posible ese bien común y el entendimiento de la
comunidad internacional.

Suele ocurrir que al hablar de los representantes pontificios no se tenga suficiente-
mente en cuenta lo poliédrico de su quehacer. Con frecuencia, las opiniones se que-
dan en lo que concierne a su actividad ante los gobiernos, sin reparar que tienen otros
cometidos. Por ejemplo, una de sus misiones básicas es ser heraldos de la palabra y
la cercanía del Sumo Pontífice, haciendo presente en todo el orbe su paterna solici-
tud, estrechando también los vínculos entre el Obispo de Roma, Sucesor de san Pedro,
y las Iglesias particulares peregrinas en el mundo, sin olvidar la tarea, cada vez más
urgente y decisiva, del diálogo ecuménico e interreligioso.

A este respecto, quisiera citar a un periodista. Me refiero a Joseph Vandrisse, Reli-
gioso de los Padres Blancos, presentes, sobre todo, en África, el cual fue durante mu-
chos años corresponsal en Roma del diario «Le Figaro». Decía en una de sus crónicas
que la diplomacia del Papa es sencillamente una necesidad, de tal manera que —ci-
to textualmente— «si no existiera, habría que inventarla».

En efecto, el servicio diplomático de la Santa Sede, fruto de una praxis antigua y con-
solidada, ha ido vertebrándose paulatinamente a lo largo de las centurias para ser
un instrumento que actúa a favor de la libertas Ecclesiae, así como para la defensa
de la dignidad de la persona humana y de una sociedad que refleje los más nobles va-
lores de la misma. En este sentido, me place recordar aquí que España es la nación
cuya embajada ante la Santa Sede constituye la misión diplomática permanente más
antigua del mundo y que su Palacio de la romana Plaza de España, situado frente a
la columna de la Inmaculada (verdad que esta nación tanto contribuyó a definir),
es, en la Ciudad Eterna, un emblema permanente de dicha realidad histórica.

Para captar de modo genuino la función de los nuncios apostólicos, bien definida
en los últimos tiempos por los Papas Pablo VI y Juan Pablo II, es preciso resaltar que
no es la propia de unos tecnócratas, ni ha de confundirse con la de los políticos. Los
nuncios o los delegados apostólicos —en países que no tienen relaciones diplomá-
ticas plenas con la Santa Sede— son pastores, hombres de Iglesia, formados huma-
na, académica y sacerdotalmente para poder realizar con altas miras su tarea en to-
dos los frentes que la misma abarca.
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El número de países representados se duplicó durante el Pontificado del Beato Juan
Pablo II, porque en mil novecientos setenta y ocho —al comienzo del ministerio pe -
trino de ese amado Pontífice— eran sólo ochenta y cuatro las naciones que mante -
nían relaciones con la Sede Apostólica, siendo ahora ciento setenta y nueve. De es-
te modo, la diplomacia del Papa ha alcanzado, en las relaciones internacionales, a una
posición de verdadera universalidad. 

En este ámbito, la función de la Secretaría de Estado, primera institución en colabo -
rar con el Papa, para asistirlo en su suprema misión, tiene un doble aspecto. Por una
parte, su labor tiende a resolver lo que se refiere al servicio cotidiano del Santo Padre;
a examinar también los asuntos que trascienden la competencia ordinaria de los Di-
casterios de la Curia Romana, fomentando las relaciones con ellos y coordinándolos;
y a dirigir la actividad de los Legados de la Santa Sede, en particular en lo que con-
cierne a las Iglesias particulares.

Por otra parte, está al lado del Romano Pontífice en su tarea de continuar, desarrollar
e intensificar las relaciones de la Sede de Pedro con los Estados y las Organizaciones
internacionales, «para el bien de la Iglesia y de la sociedad civil», como lo precisa la
Constitución apostólica Pastor bonus, de Juan Pablo II, en su artículo cuarenta y seis.
De ahí que la Santa Sede se esfuerce cotidianamente en ofrecer su apoyo a la vida in-
ternacional, según su propia especificidad, con el fin de que, en todas partes, se res-
pete la dignidad del hombre y se intensifique el diálogo, la solidaridad, la libertad, la
justicia y la fraternidad, tanto en el seno de las naciones como en su proyección ex-
terior. 

Les puedo asegurar que la diplomacia del Papa trabaja, de forma discreta pero cons-
tante, al servicio de muchas realidades, y para salvar vidas y hacer más humana y más
llevadera la situación de muchas personas. Esto se hace sin ninguna discriminación,
como un servicio para el bien de todos aquellos que solicitan la intervención —o
incluso a veces la mediación— del Papa y de sus diplomáticos. Les confieso asimis-
mo que el trato asiduo con los Representantes pontificios y sus colaboradores, mu-
chos de ellos jóvenes sacerdotes, me ha llevado a admirar su entrega generosa, su ab-
negación y dedicación a cuanto se les encomienda, así como su firme voluntad de
tender puentes y facilitar soluciones, en ocasiones a arduas problemáticas y en situa-
ciones tremendamente complejas.

Renuevo aquí lo que dije a los diplomáticos al inicio de mi servicio en la Secretaría
de Estado: «Tenemos necesidad de un compromiso universal en favor de los más des-
heredados del planeta, de los más pobres, de las personas que buscan, a menudo en
vano, aquello que necesitan para poder vivir ellos y sus familias. La dignidad, la li-
bertad y el respeto incondicional de todo ser humano en sus derechos fundamenta-
les, en especial la libertad de conciencia y de religión, han de estar entre estas preocu -
paciones primordiales, pues no podemos en modo alguno desinteresarnos de la suerte
y del futuro de nuestros hermanos de toda la humanidad, ni quedar impasibles ante los
sufrimientos que desfiguran a la persona humana y que cada día tenemos ante nues-
tros ojos».
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Se trata de edificar un mundo cada día más humano y fraterno, y, como es propio del
espíritu evangélico. Hay que construir un mundo en el que se refleje mejor la compa -
sión hacia el débil o el desprotegido, según la tradición cristiana y las mejores tradi -
ciones religiosas y humanísticas de las diversas culturas. Por ello, el Papa Benedicto
XVI no duda en subrayar que «la vida, que es obra de Dios, no debe negarse a nadie,
ni siquiera al más pequeño e indefenso, y mucho menos si presenta graves disca pa -
cidades». Por lo mismo, no podemos «caer en el engaño de pensar que se puede
disponer de la vida hasta legitimar su interrupción, enmascarándola quizá con un ve-
lo de piedad humana. Por tanto, es necesario defenderla, tutelarla y valorarla en su
carácter único e irrepetible» (Discurso en la Jornada por la Vida, 4 febrero 2008).

En este contexto, la otra cara de la medalla es más dolorosa. Se trata de poner de re -
lie ve cuanto es contrario a la vida, de hacer que desaparezcan esos flagelos que
azotan a la humanidad, como la pobreza, el narcotráfico, el terrorismo, la extorsión,
la inseguridad ciudadana o cualquier otra clase de violencia. En estos ámbitos, las in-
tervenciones de la Santa Sede han sido y son copiosas y claras. Se pretende verter luz
sobre lacras que hieren lo más profundo de la condición humana, ante las que no se
puede callar. El elenco es variopinto. A las que acabo de enumerar podríamos su-
mar el maltrato que la mujer sufre en muchas facetas; no ignoro tampoco los pade-
cimientos de tantos niños o el abandono que asola a muchos ancianos. Son bastantes
las regiones del mundo con carencias sanitarias enormes, en donde la miseria, el des-
empleo, el hambre o el analfabetismo también hacen estragos. Nunca será demasia-
do todo lo que se haga para que la vida de los seres humanos crezca serena e integral-
mente, en hogares donde familias fundadas sobre el matrimonio entre un varón y una
mujer la custodien, eduquen rectamente y le abran perspectivas luminosas de futuro.
Si todas estas raíces se descuidan, si se tildan de vetustas o no se alimentan vigoro-
samente, el hombre y su armónica convivencia perderán su real consistencia.

Y aquí quisiera salir el paso de una objeción que se suele hacer, cuando el magiste-
rio de la Iglesia aborda algunas cuestiones tan innegociables como la protección de
la vida humana, la familia cimentada en el matrimonio o el derecho inalienable de los
padres a la educación religiosa de sus hijos. Rápidamente se descalifican sus propues-
tas, como si se pretendiera imponer la percepción eclesial a todos los ciudadanos de
unas sociedades pluralistas. Lejos de eso, en la Iglesia queremos respetar a todas
las personas y no tenemos la pretensión de juzgar a quien no comparte nuestra vi-
sión. Estamos abiertos a dialogar, pero nuestro servicio a la sociedad y a la verdad
nos pide precisamente exponer las razones de nuestras convicciones. Y en este senti -
do, la Iglesia —como recuerda asiduamente Benedicto XVI— no duda en recurrir a
los argumentos de razón en el diálogo con la sociedad. Así lo ha hecho siempre la
mejor tradición de la Iglesia que, además de a los contenidos de fe, siempre ha recu -
rrido a los argumentos llamados «de razón», fundados en el orden natural e inscritos
en el corazón humano.

A todo lo anterior hay que añadir los afanes de los representantes pontificios por el
fomento de la paz, que sigue siendo un objetivo prioritario de la Santa Sede. Este
campo específico se coloca entre el realismo y la profecía. El realismo nos invita a
tomar conciencia de la creciente complejidad de las situaciones sociales y de sus con-
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flictos. Y la profecía nos impulsa a no renunciar a lo que, en una primera instancia,
podría a veces ser calificado como utópico pero, con mirada atenta y esperanzada,
cabe que sea visto como posibilidad real. A pesar de tantas experiencias frustrantes,
hemos de creer en una lenta pero irreversible maduración ética de la humanidad. A
ella contribuye el respeto a la libertad religiosa, que es vía fundamental para la cons-
trucción de la paz, porque —en palabras del Papa— «la paz, de hecho, se construye
y se conserva sólo cuando el hombre puede libremente buscar y servir a Dios en su
corazón, en su vida y en sus relaciones con los demás» (Discurso al cuerpo diplomá-
tico acreditado ante la Santa Sede, 10 enero 2011). A la luz de estas consideraciones,
se comprende bien que el Santo Padre señale que «no es expresión de laicidad, sino
su degeneración en laicismo, la hostilidad contra cualquier forma de relevancia po-
lítica y cultural de la religión; en particular, contra la presencia de todo símbolo reli-
gioso en las instituciones públicas» (Discurso al 56 Congreso Nacional de la unión
de Juristas católicos Italianos, 9 diciembre 2006).

Por ello, cada día animo a mis colaboradores en la Secretaría de Estado a no desfalle -
cer para propugnar una amplia visión de las relaciones sociales, que incluya el diá-
logo de la Iglesia con el Estado, que refuerce la colaboración con las instituciones
civi les para el desarrollo integral de la persona y su dignidad, que facilite el libre ejer-
cicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, y que señale el deber de la sociedad
y de la Administración Pública para garantizar espacios donde los creyentes puedan
vivir y celebrar su fe. En este contexto, la Iglesia pide, en el ejercicio de su misión
en el mundo, manifestada en variadas formas individuales y comunitarias, la misma
actitud de respeto y autonomía que ella muestra hacia las realidades temporales (cf.
Discurso en la Conferencia Episcopal Española, 5 febrero 2009, n.o 10).

Recordamos hoy las catastróficas inundaciones ocurridas el veinticinco de septiem-
bre de mil novecientos sesenta y dos en diversas comarcas de Cataluña, que ocasio-
naron un elevado número de muertos y desaparecidos, lo que motivó una auténtica
ola de solidaridad ante tanto sufrimiento. Por mi parte, deseo también destinar el
montante económico de este galardón a fines solidarios, entregando el cincuenta por
ciento del mismo a la benemérita iniciativa del Arzobispado de Barcelona para los
jóvenes sin trabajo, y el otro cincuenta por ciento a los proyectos del Grupo Guadalu -
pe de Nicaragua, una iniciativa creada en ese país por la Hermana Guadalupe Calde-
ra Ramírez, capuchina de la Madre del Divino Pastor, que a sus noventa y tres años
sigue siendo todavía el alma de esta fundación, y para becas a alumnos sin recursos
de las escuelas de estas religiosas fundadas por el Beato José Tous. 

Majestades, Señor Cardenal, Señoras y Señores, he de concluir mis palabras. Me con-
sentirán hacerlo evocando algunas ideas contenidas en el discurso de Don Juan Car -
los, cuando gentilmente se despidió del Papa al término de la celebración de la vigési -
mo sexta Jornada Mundial de la Juventud. Vuestra Majestad aludía entonces a cómo
el «presente demanda concentrar nuestra atención en los jóvenes si queremos ganar el
futuro que ellos representan y se merecen. Ese futuro que solo será mejor —decía
el Rey— si situamos los intereses generales por encima de los egoísmos particula-
res, si pensamos más en lo que debemos hacer por los demás, que en lo que podemos
conseguir para nosotros». 
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Comparto plenamente sus palabras, que estimo no valen únicamente para los jóve-
nes. En verdad no tienen edad. 

Queridos amigos, me parece que la hora actual exige como nunca aunar voluntades
para lograr aquello que a todos beneficia, venciendo pesimismos y cortos horizon-
tes. Por eso mismo, creo que ese futuro vislumbrado por el Rey solicita el respeto a
la libertad, a la verdad y a la dignidad de la persona. Reclama la comprensión, el
esfuerzo, el diálogo, el entendimiento y la cooperación de todos para asegurar la con-
cordia, y de este modo se puedan superar crisis y desafíos, hoy muy presentes y arduos.
Pero no solamente eso. Sabemos de sobra que, sin el auxilio divino, vanas son las fa-
tigas humanas. Majestad, Eminencia, Señoras y Señores, suplico al Omnipotente que
derrame sus dones para que el anhelo del Rey Don Juan Carlos se haga una gozosa
realidad entre ustedes. Aquesta és la meva esperança i el meu desig per a tots. I mol-
tes gràcies per la seva atenció.

Paraules del Rei Joan Carles

Va cloure els parlaments el Rei Joan Carles amb el següent discurs:

Palabras de su Majestad el Rey en la entrega del IV Premio Internacional
Conde de Barcelona a su Eminencia el Cardenal Tarcisio Bertone

Ens reunim avui al Reial Monestir de Pedralbes per lliurar el Quart Premi Internacio nal
Comte de Barcelona al Cardenal Tarcisio Bertone, Secretari d’Estat de Sa Santedad. 

Sobrades i merescudes raons acrediten la concessió del guardó a aquesta senyera per-
sonalitat de l’Església, que desenvolupa la seva tasca amb «temprança, prudència i
esperit d’obertura en afinada sintonia amb el Papa», tal com han assenyalat justament
en la seva decisió els membres del jurat.

Sean, pues, mis primeras palabras de enhorabuena y felicitación al Cardenal Berto-
ne, sabedor a la vez de que su dilatada y honda relación con Cataluña es también un
honor para todos nosotros: para esta hermosa tierra y para sus ciudadanos.

Cataluña, que sabe muy bien de los valores del trabajo y de iniciativas creadoras, es
también muy sensible a la hora de reconocer la tarea de quienes, como el Cardenal
Bertone, se entregan a su misión con entusiasmo y fortaleza. Casi dos años después
no se han apagado entre nosotros los ecos de la visita del papa Benedicto XVI a Bar-
celona. 

Nuestra memoria guarda un inolvidable recuerdo de la consagración del templo de la
Sagrada Familia y de las emotivas palabras que el Santo Padre pronunció en aquella
ocasión, en las que lo calificaba como «suma admirable de tècnica, d’art i de fe».

Aquella venturosa ocasión significó para millones de personas de todo el mundo el
redescubrimiento de una de las mayores aportaciones de la visión cristiana al arte
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contemporáneo, y un merecido homenaje a la figura del gran artista catalán Antoni
Gaudí. 

Tampoco se nos han borrado las imágenes de la Jornada Mundial de la Juventud ce-
lebrada en Madrid el año pasado. 

Fue un verdadero ejemplo de cómo miles y miles de jóvenes se sienten solidarios
en el seguimiento de un ideal y en el deseo de construir otro tipo de sociedad me-
nos materialista y más atenta a la dignidad humana y a la civilización del amor y el
res peto. 

Estoy seguro, Eminencia, de que su decidido impulso a aquella jornada memorable
le debe mucho a su pertenencia a la Congregación Salesiana, tan centrada siempre en
la juventud.

Ciertamente no vivimos momentos fáciles. Sería ceguera no ver la gravedad de esta
etapa histórica, pero sería irresponsable, igualmente, caer en un abatimiento infecun-
do sin advertir y ser conscientes de que el genio y la voluntad de los hombres y muje -
res de Cataluña, de España entera y de Europa serán capaces de superar estas circuns-
tancias.

Unas circunstancias que precisan el esfuerzo y el buen sentido de todos, así como el
impulso de la sociedad civil en todos los campos. 

Tengo la convicción de que esa cultura de los valores y de la esperanza está bien en -
carnada por el Cardenal Bertone en su persona y en el ejercicio de sus altas responsa -
bilidades. 

La diplomacia es un arte que procura la relación y el intercambio, que busca armo-
nizar los legítimos intereses de las partes, pero que, sobre todo, trabaja para el bien
de las personas. 

El jurado ha tenido bien presente esta realidad y el empeño del Secretario de Su San-
tidad para tender puentes en un mundo en el que los valores de la justicia y la her-
mandad, de la verdad y la solidaridad son cada vez más demandados, por necesa-
rios y urgentes.

Hoy le hago entrega de un galardón que reconoce asimismo la loable labor social
de la Iglesia Católica en los presentes momentos de crisis; una labor de apoyo a los
más desfavorecidos, muy actual y a la vez antigua. Una labor bien conocida por la
sociedad catalana. 

En tal fecha como hoy, hace cincuenta años, Cataluña sufrió las terribles consecuen-
cias de unas lluvias torrenciales que produjeron graves inundaciones en la comarca
del Vallés y en las inmediaciones de Barcelona. Murieron cientos de personas y nu-
merosas familias quedaron sin hogar.
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Es justo recordar hoy con emoción a las víctimas de aquella desgracia y a la vez re-
memorar el papel que la Iglesia desempeñó entonces en la asistencia a los damnifi-
cados, muchos de los cuales hallaron cobijo y auxilio en las parroquias.

Catalunya, Senyor Cardenal, és mestra en la missió de transmetre sàvia nova des de
profundes arrels. Vostè coneix l’ànima d’aquesta terra perquè, com bé resumeixen els
membres del Jurat del Premi Internacional Comte de Barcelona, guarda una «cordial
comprensió de la personalitat de Catalunya».

Los ideales que usted representa y la guía ética y moral que el Sumo Pontífice Bene-
dicto XVI significa para el mundo son valores que apreciamos en su honda dimen-
sión. Confluyen con nuestro profundo deseo de que los jóvenes catalanes y toda la
juventud española encuentren referentes para caminar en la senda de una moderni-
dad que se proyecte hacia el futuro en el respeto a las seculares herencias recibidas.

Reciba, Señor Cardenal Bertone, mi más sincera enhorabuena por este premio, tan
justo como merecido, y transmita al Santo Padre el recuerdo y el afecto de esta tierra
catalana y de toda España.

Muchas gracias.

Finalment, al claustre del monestir, es va oferir un refrigeri que va permetre un distès
canvi d’impressions entre els nombrosos assistents a l’acte.
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El salesià P. Francesc Riu Rovira de Vi-
llar, des de l’any 1977 fins al 2005, va ser
secretari general de la Fundació Esco-
la Cristiana de Catalunya i membre del
Consell General de l’Educació Catòli-
ca. Del 1997 al 2005, delegat general d’E -
ducació Cristiana del nostre Arquebisbat
i coordinador del Secretariat Interdio -
cesà per a l’Ensenyament de la Religió a
Ca talunya (SIERC). És autor de nom-
broses publicacions relatives a l’educa-
ció i a les escoles. Des del seu profund
coneixement d’aquest àmbit, ens ofereix
ara un llibre de molta actualitat: Nova
evan gelització en les escoles cristianes,
Editorial Edebé. Barcelona 2012, 174 pà -
gines.

Com diu el Dr. Francesc Torralba en el
pròleg del llibre «l’autoritat del P. Fran-
cesc Riu en aquest sector és indiscutible».
I en aquest llibre ens recorda que un dels
actors fonamentals en el procés de la no-
va evangelització impulsat per l’Església
és l’escola cristiana. La nova evangelit-
zació —diu el Dr. Torralba— «no depèn
només de les persones individuals, dels
cristians adults i responsables, sinó tam-
bé dels cossos intermedis, de les organit-
zacions educatives, socials i sanitàries
que, inspirades en l’Evangeli, pretenen
aportar singularitat en els mons respec-
tius amb la intenció d’embellir-los i mi-
llorar-los».
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El llibre, molt clar i ordenat —reflex de la
formació científica del P. Riu— té cinc
capítols i un annex. En el capítol primer
presenta una breu descripció de l’evolu-
ció que ha tingut lloc a les escoles cris-
tianes de Catalunya al llarg dels darrers
cinquanta anys. Aquesta exploració des
d’un punt de vista històric des de la dèca -
da dels seixanta fins al moment present
és especialment oportuna, donat el conei -
xement que l’autor té d’aquesta evolució
i com a punt de partença per a una anàli-
si de la situació present.

En el capítol segon recorda les finalitats
que es proposa la nova evangelització i
les raons que la fan tan necessària i fins
i tot urgent. Ho fa a partir de documents
eclesials publicats a partir del Concili Va -
ticà II, sobretot dels Papes Pau VI, Joan
Pau II i Benet XVI. 

En el capítol tercer s’exposa les condi-
cions que tota escola cristiana hauria de
complir per a poder afirmar que, com a
tal escola, ja constitueix una institució
educativa evangelitzadora.

El capítol quart presenta alguns recursos
que l’escola cristiana té al seu abast per
dur a terme una nova evangelització, aju-
dant així els alumnes a donar sentit a la
seva vida i, eventualment, a descobrir l’a -
mor de Déu manifestat en Crist Jesús i
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a aprofundir en el coneixement del con-
tingut de la fe cristiana i en la vivència d’a -
questa mateixa fe.

El capítol cinquè mostra com l’ensenya -
ment de la religió catòlica impartida a tots
els alumnes que freqüenten les escoles
cristianes pot ser un marc molt idoni per
a la nova evangelització, en el respecte a
la diversitat de situacions en què es tro-
ben ells i les seves famílies. 

En un annex al final del llibre s’ofereix
una proposta d’esquema de projecte edu -
ca tiu d’una escola cristiana perquè aques -
ta escola pugui fer-ne un valuós instru-
ment de nova evangelització.

«He procurat —ens diu el P. Francesc
Riu— que els principis, reflexions i pro-
postes ex posats al llarg d’aquesta publi-
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cació s’ins pirin en les orientacions con-
tingudes en documents de l’Església Ca-
tòlica publicats fins avui. Acolliré amb
il·lusió els ensenyaments de l’exhortació
apostòlica mitjançant la qual el Papa Be-
net XVI farà públiques les conclusions
de la XIII assemblea general del Sínode
dels Bisbes sobre “La nova evangelitza-
ció per a la transmissió de la fe cristiana”
(que tindrà lloc del 7 al 28 d’octubre de
2012)».

Tanquem aquesta breu presentació del
llibre, amb aquestes paraules del Dr.
Francesc Torralba en el pròleg, «el llibre
que Francesc Riu ens regala és una apor-
tació decisiva per a comprendre allò que
ha estat l’escola cristiana en el nostre país
en l’últim mig segle i per a afrontar amb
creativitat els desafiaments del futur».—
J.P.
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