
BAB 154 (2014) - abril [1]  233

Prelat

DECRETO 11/14.— Barcelona, 29 de abril de 2014

Aceptada la instancia presentada por el Sr. D. Ramon Casals Lamarca, Presidente de
la Junta Directiva de la asociación PÍA UNIÓN DE LA SANTA FAZ, aprobada en es -
te Arzobispado el año 1940, con estatutos modificados el 1999, por la que solicita nue -
vamente la modificación de sus estatutos;

Visto que el artículo modificado relativo a la nueva sede legal de la entidad cumple con
los requisitos establecidos en la disciplina vigente de la Iglesia y que aprobados por una -
 nimidad en la Asamblea General de dicha asociación el 20 de junio de 2013;

POR EL PRESENTE decreto aprobamos la nueva redacción del artículo 2 de los esta -
tutos de la asociación privada de fieles PÍA UNIÓN DE LA SANTA FAZ, y lo decla -
ramos vigente desde el día de hoy.

Lo decreta y firma el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona

Por mandato del Sr. Cardenal Arzobispo

Sergi Gordo Rodríguez, pbro.
Secretario General y Canciller
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Cartes

Carta sobre la canonització dels beats Joan XXIII i Joan Pau II

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pasto -
ral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i pro -
fessors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes

Benvolguts i benvolgudes, 

El 27 d’aquest mes, el Papa Francesc canonitzarà el Papa Joan XXIII i el Papa Joan
Pau II, dos Bisbes de Roma i Successors de Pere, que han incidit molt en les nostres
vides, en l’Església i en el món.

El diumenge 4 de maig celebrarem l’Eucaristia d’acció de gràcies per aquestes cano -
nitzacions, per la vida i pontificat d’aquests dos grans sants, a la Basílica de la Sagra -
da Família, a les 17 hores. Us invito a tots a participar-hi i us demano que convideu
també, en nom meu, els feligresos i persones relacionades amb les vostres institucions.
Moltes gràcies.

Amb una salutació molt cordial i en comunió de pregàries,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 7 d’abril de 2014

Carta sobre el Congrés Internacional de la Pastoral 
de les Grans Ciutats

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pasto -
ral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i pro -
fessors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes

Benvolguts i benvolgudes, 

Em plau lliurar-vos el programa del Congrés Internacional de Pastoral de les grans
ciu tats, en la seva primera etapa, que se celebrarà a Barcelona, els dies 20-22 de
maig, a la seu del Seminari Conciliar de Barcelona. És una comunicació i també una
invitació a participar-hi.

Com ja sabeu, organitzo aquest Congrés Internacional perquè ens cal conèixer més i
millor el món de les grans ciutats per tal que nosaltres, que vivim i treballem pasto-
ralment en les grans concentracions urbanes de l’àrea metropolitana, puguem realit -
zar millor el nostre servei pastoral.
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Penso que els ponents, sociòlegs, pastoralistes i teòlegs que vénen de diversos conti -
nents, ens poden ajudar per tal que l’Evangeli pugui ser escoltat en les grans ciutats
i per tal que les parròquies i realitats eclesials puguin realitzar millor la missió de
l’Església.

Amb una salutació molt cordial,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 7 d’abril de 2014

Homilies i al·locucions

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, en
l’encontre de la CCAPA de les Escoles Cristianes, Col·legi de Sant
Ignasi, de Barcelona, 6 d’abril de 2014

Ens hem aplegat per a celebrar l’Eucaristia en el 5è diumenge de Quaresma. La Mis-
sa és l’acte més important del nostre encontre, perquè ens unim a Crist mort i ressus-
citat. Participem de la resurrecció del Senyor que és el tema central de la Paraula de
Déu que hem escoltat. 

L’Eucaristia està relacionada amb la vida i l’activitat de la vostra família, perquè el
misteri de la mort i de la resurrecció està present i operant en tota la creació i, per
tant, en totes les famílies. L’Eucaristia és per a vosaltres esposos i fills creients la font
i el cimal de tot el que viviu i realitzeu en la família. I això enforteix el vostre amor
i us ajuda a fer del matrimoni i de la família una «íntima comunitat de vida i d’amor».

El Profeta Ezequiel ens ha ofert en la primera lectura una visió: el Senyor obrirà els
vostres sepulcres i donant-vos l’Esperit, aquests ossos recobraran la vida. És una vi -
sió de la resurrecció dels morts a la fi del món i vinguda triomfant i definitiva del Se nyor.
Tanmateix és també una visió del que succeeix en la vida de cada persona i de cada ins -
 titució i, per tant, de cada família. Per la resurrecció de Crist hi ha un procés de menys
a més, de mort a vida. Perquè Jesucrist ha ressuscitat, la conversió i el creixement, en
definitiva, l’esperança sempre és possible. Creure en la resurrecció de Crist és creure
en la resurrecció nostra a l’últim dia, però també és acceptar que és possible un crei -
xement de la vida en nosaltres, en les nostres famílies, en l’amor entre els esposos i
entre els pares i fills.

Hem de creure que Déu creador i redemptor, morint en la creu i ressuscitant, ha inci -
dit en tota la creació, en tot l’univers per tal que la creació arribi millor i més plenament
a la seva realització volguda pel seu Creador, fonamentalment que tota la creació es-
tigui al servei de tota la humanitat, de tots els homes i totes les dones de la humanitat.
No hi ha dubte que aquest pla de Déu es va obrint camí en la creació, malgrat l’egois -
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me humà que tots portem dintre nostre per les conseqüències del pecat original i dels
nostres pecats personals.

L’Evangeli ens parla de la resurrecció de Jesús, ressuscitant ell al seu amic Llàtzer. En
el diàleg amb la germana de Llàtzer, Marta, Jesús li diu: «Jo sóc la resurrecció i la vi-
da». Ell ressuscità i és la resurrecció. La resurrecció de Llàtzer és prefiguració de la
de Jesucrist, i la de Jesucrist meresqué la de Llàtzer i la nostra.

Jesús, que estimava molt aquella família, dóna a Llàtzer el millor que podia donar-li:
la resurrecció, la vida. Tanmateix aquesta resurrecció retornant a la vida d’abans de la
mort, com he dit, és prefiguració de l’autèntica resurrecció que Crist ens dóna a tots:
néixer a la vida eterna, que si passem la vida d’aquest món estimant, serà la vida eter-
na amb Déu plenament i eternament feliç.

Estimar al ritme de Déu es posar-se en camí de la resurrecció. Aleshores, fins i tot la
mort natural és profitosa per a la fe. Així ho va dir Jesús als seus deixebles poc abans
d’anar a Betània, després de la mort de Llàtzer, dient-los: «M’alegro de no haver es -
tat allà: serà en profit vostre, perquè cregueu». La resurrecció de Llàtzer fonamen-
tà, com tots els miracles de Jesús, la fe dels deixebles. Per això, fou providencial que
Jesús no hagués estat a Betània en la malaltia de Llàtzer. Prou li diu Marta a Jesús: «Se -
nyor, si haguéssiu estat aquí, el meu germà no s’hauria mort.»

Déu ens ha creat per a la vida, per a la felicitat autèntica, no per a la mort. Això apa -
reix davant de la mort de Llàtzer, l’amic de Jesús. Aquí apareix la divinitat de Jesús
—ressuscitant Llàtzer— però també la humanitat de Jesús: davant del sepulcre de
Llàtzer se li negaren els ulls, es commogué. 

És l’amor i la tendresa de Jesús davant del sofriment humà. Ell ha vingut al món per
omplir del seu amor i de la seva tendresa el sofriment i els dolors de la creu que tots
els mortals portem. Ell, amb aquesta presència amorosa, ens ajuda a ressuscitar ca-
da dia del sofriment, del dolor, del fracàs, del sepulcre, de la mort. És la presència de
la resurrecció de Jesús en la nostra pròpia vida, en la vida de la nostra família, de l’es-
cola, de tota realitat humana. Ell digué: «Llàtzer, vine a fora». Ell ens diu que vin-
guem a fora, que sortim de nosaltres mateixos —com ens recorda sovint el Papa Fran -
cesc— de les nostres comoditats, dels nostres tancaments, dels nostres egoismes, per
tal de ressuscitar, és a dir, d’estimar com Jesús ens ha estimat i ens ensenya a estimar.
La resurrecció de Jesús incideix en la nostra vida ja en aquest món, perquè ens ha fet
passar de la mort a la vida, de l’egoisme a l’amor.

Això demana fe. Jesús digué a Marta desconsolada per la mort del seu germà: «Jo
sóc la resurrecció i la vida. Els qui creuen en mi, encara que morin, viuran, i tots els
qui viuen i creuen en mi, no moriran mai més». La resurrecció de Llàtzer enfortí la
fe de Marta i enforteix també la nostra fe. Avui diem tots nosaltres a Jesús les matei -
xes paraules que li digué Marta: «Sí, Senyor: Jo crec que vós sou el Messies, el Fill de
Déu que havia de venir al món.»

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la inauguració i benedicció de la nova seu de la Reial
Acadèmia de Doctors. Barcelona, 7 d’abril de 2014

Amb goig hem inaugurat i beneït aquesta nova seu de la Reial Acadèmia de Doctors
coincidint amb la celebració del Centenari d’aquesta institució. Aquesta persona jurí -
dica viu ja des d’ara en un nou domicili que donarà acolliment a tots els Membres de
l’Acadèmia i a totes les persones vinculades a aquesta preuada realitat institucional.

La seu d’una institució té la seva importància i d’una manera o d’altra incideix en els
treballs que realitzen els seus membres. No hi ha dubte que la ubicació de la seu en
aquest distingit i tradicional edifici ajudarà al bon treball de l’Acadèmia.

La sociabilitat de la persona humana ha creat, també i de manera especial a casa nos-
tra, una munió d’associacions, corporacions, agrupacions de persones per tal d’asso-
lir més fàcilment i amb major eficàcia diverses finalitats que les persones per si soles
i aïllades difícilment podrien aconseguir. La nostra Acadèmia de Doctors n’és una ma -
nifestació ben palesa.

La societat necessita d’institucions com l’Acadèmia per tal d’assolir amb més pleni-
tud i riquesa el bé comú. Ja sabem que la mateixa activitat política per configurar amb
les lleis degudament la societat, necessita escoltar el parer d’institucions culturals, re -
ligioses i socials, sobre els continguts de la convivència social que és necessari re gu -
lar. Per evitar caure en criteris d’actuació merament sociològiques. Per això l’Acadè -
mia de Doctors presta un bon servei en fer sentir la seva veu i donar el seu parer sobre
qüestions que afecten directament la vida de les persones, de les famílies i de la socie -
tat. Si és veritat com es diu popularment, «Doctors té l’Església», també es pot dir
«Doctors té l’Acadèmia». 

La societat té necessitat del pensament dels homes i dones d’estudi, de recerca, dels
intel·lectuals. Tenim necessitat de l’Acadèmia, com de totes les altres Acadèmies de-
dicades a diverses especialitats. Avui tenim el perill de caure en la societat en un uni-
formisme cultural que empobreix i tot ho aplana. Cal escoltar els pensadors, els doc-
tors per donar relleu i riquesa espiritual i humanista a la convivència social.

És meritori el treball realitzat conjuntament per un grup de tretze doctors sobre «Unes
humanitats amb futur», posant en relleu que «la minva de la cultura humanística com-
porta l’empobriment del pensament, la precarietat del discurs ètic i la pèrdua de la co -
hesió de la nostra civilització» (Barcelona, 16 de gener de 2013). Tots hi tenim de fer
quelcom. A les Universitats i als Doctors, individualment i en Acadèmies, els corres-
pon un treball necessari i important. És, en definitiva, una de les activitats de la nos -
tra Reial Acadèmia de Doctors: «Promoure i propagar els avenços de les lletres, les
ciències, la salut, les arts i les tècniques en les seves diverses manifestacions socials»
(Art. 2n dels Estatuts). Em plau felicitar sincerament la Reial Acadèmia de Doctors
de Catalunya pel seu Centenari i desitjo també agrair el seu bon i fecund treball rea -
litzat.
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Penso que els debats i reflexions que es realitzen conjuntament en el si de l’Acadèmia
amb l’aportació de les diverses especialitats de les ciències i les arts, assoliran un grau
elevat de veritat que directament o indirectament prestaran un bon servei a la nostra
societat i al nostre país. Moltes gràcies.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Pregó de la Setmana Santa, organitzat per la Reial Congregació de
la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus. Sala Higini
Anglès del Palau Bofarull. Reus, 11 d’abril de 2014, a les 20 hores

Benvolguts,

1. Introducció i agraïment

Moltes gràcies, benvolgut Clavari de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de
Nos tre Senyor Jesucrist per haver-me invitat a pronunciar el Pregó de Setmana Santa
de Reus. Preparar aquestes paraules i pronunciar-les aquí, en aquesta seu modernis -
ta d’aquesta estimada ciutat, és per a mi motiu d’una gran satisfacció pels entranyables
records que tinc dels set anys que vaig ser Pastor d’aquesta Església metropolitana i
primada, molt antiga i moderna alhora, que enfonsa les seves arrels a l’inici mateix del
cristianisme i que vol viure amb desigs i projectes de futur. Quan un pastor d’aques -
ta arxidiòcesi arriba per primera vegada a Reus, sap molt bé que en la vida cristiana
dels reusencs i reusenques hi està sempre molt present el Crist de la Sang i la Mare de
Déu de Misericòrdia.

Em correspon fer el Pregó de Setmana Santa. Es tracta d’anunciar els esdeveniments
cabdals i preuats d’aquesta Setmana Gran a la qual els cristians i en indrets d’arrels
cristianes donem el nom de Santa, perquè els fets que s’hi celebren són sants pels
personatges i també pels fruits que ens han obtingut. 

La Setmana Santa la vivim cada any i ha marcat una antiquíssima tradició que fem
viva els qui la celebrem any rere any. La Setmana Santa forma part de la història i del
present de cada poble i de cada ciutat, també de la ciutat de Reus. Cap Setmana San-
ta, malgrat tenir unes mateixes celebracions centrals, és idèntica a les que se celebren en
altres indrets.

Això significa que els fets religiosos de la Setmana Santa han arrelat profundament
en cada poble i en cada ciutat i s’han viscut intensament donant origen a diverses tradi -
cions humanes, religioses i culturals que marquen aquelles diferències entre les Set -
manes Santes.

La Setmana Santa és tan antiga com els mateixos màrtirs de la nostra redempció, que
es remunten al segle I de l’era cristiana; és la que va viure el mateix Jesús. La Setma-
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na Santa ens condueix als orígens del cristianisme, a les nostres arrels cristianes. Les
celebracions religioses d’aquests dies sants formen part de la nostra identitat tant pels
continguts dels misteris de la redempció de Jesucrist, com també per les formes i les
maneres de celebrar-los. Per adonar-se’n n’hi ha prou d’anar als museus i contem-
plar les escultures i les pintures que fan referència a aquests dies sants, i de sortir als
carrers durant aquests dies i veure les processons i els seus passos.

2. La Sang de Crist, centre de la Setmana Santa

La Setmana Santa incideix d’una manera o altra en tots els reusencs i les reusenques,
creients i no creients, perquè, essent un fet religiós, és també un fet social que forma
part de la història, identitat i cultura de la nostra estimada ciutat de Reus.

Tanmateix, la participació en les celebracions de Setmana Santa és diversa: va des de
participar a les celebracions litúrgiques, passa per assistir a les manifestacions de pie-
tat popular, fins gaudir de les expressions culturals, folklòriques o fins i tot gastronò-
miques que es viuen aquests dies.

Voldria fer referència a Crist com el protagonista de les celebracions de la Setmana
Santa. Aquests dies sants estem cridats a viure en una profunda unió amb el Senyor,
cercant de tenir en nosaltres els mateixos sentiments de Crist —com ens invita a fer
sant Pau—, el qual, «essent Déu, s’abaixà per nosaltres i es féu obedient fins a accep -
tar la mort i una mort de creu».

Aquesta donació total de Crist al designi de Déu Pare per la salvació del món queda
profundament significada en la seva Puríssima Sang, immolada en el Calvari on ell
assumí la mort i oferí la vida per la salvació del món.

Això es viu d’una manera especial en les manifestacions religioses dels dies de la Set -
mana Santa en els carrers i les places d’aquesta ciutat, i és quelcom molt significatiu
en el clima d’una cultura laïcista com és la predominant en les societats europees oc-
cidentals.

Què ens demana la Setmana Santa? Ens demana acompanyar el Crist en el seu pas del
món al Pare, en la seva Pasqua. Aquest és el tema central de tota la vida cristiana. Els
cristians hem de professar amb sinceritat i goig la nostra fe. Sempre, però especial-
ment en la celebració del tríduum pasqual, que culmina en la Vetlla Pasqual i en la
celebració del Diumenge de Pasqua, la festa de les festes, la festa cristiana primera
i principal de tot l’any.

3. Crist, figura central de la Setmana Santa

Tanmateix, ens cal anar pas a pas. La Setmana Santa és un camí, un itinerari; és un fer
camí amb Jesucrist com bons cirineus.

3.1. Amb el diumenge de Rams comença la Setmana Santa. Els cristians acompa nyem
Jesús que va pujar a Jerusalem. Jesús va fer aquest camí cap a Jerusalem acompa nyat
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dels seus deixebles. Avui som nosaltres, els cristians, els qui hem d’acompanyar-lo.
I mentre caminaven des de molt lluny anava explicant-los en què consistia anar a aque -
lla ciutat santa: «Llavors començà a ensenyar-los que calia que el Fill de l’home pa tís
molt i fos rebutjat pels ancians, pels grans sacerdots i pels escribes, fos mort i, després
de tres dies, ressuscités. I els ho deia ben clarament.»

Em sembla que el Diumenge de Rams, com a pòrtic de la Setmana Santa, es podria
qua lificar com el dia de molts practicants ocasionals. Són moltes les famílies que aquest
dia, per beneir la palma, porten els nens i les nenes a aquest ritus, encara que potser
després no entren a l’església per a la celebració de la missa. Caldria pensar si acollim
prou bé aquests practicants ocasionals, o del llindar i de l’atri de l’Església. Són com
«prosèlits de la porta», que poden ser en la seva vida millors que els qui som habi-
tuals a les celebracions. En tot cas, són batejats, són membres de l’Església i cal aco-
llir-los amb amor i comprensió. Venen a la meva memòria aquells anys de la postguer -
ra, i els més grans recordem que per a donar solemnitat a la benedicció dels rams, els
infants estrenaven vestit que era per a tota la primavera i estiu, i sempre que Rams ar -
 ribava aviat el constipat era gairebé segur.

3.2. Un altre moment d’aquest itinerari és el Dijous Sant. A mesura que anaven cami-
nant cap a Jerusalem, el Senyor reiterà la mateixa catequesi sobre la seva mort i la se -
va resurrecció i, davant les reaccions d’incomprensió per part dels deixebles —fins i
tot de Pere—, Jesús els donà aquests ensenyaments que són cabdals per a la vida cris-
tiana, que significa seguir Jesús en el camí cap a Jerusalem. Els digué: «Si algú vol
ser el primer, es farà el darrer i el servidor de tots». I també: «El qui vulgui arribar a
ser gran entre vosaltres serà el vostre servent, i el qui vulgui ser el primer entre vos al -
tres, serà esclau de tots; com també el Fill de l’home, que no ha vingut a ser servit, si -
nó a servir i a donar la vida en rescat per una multitud.»

Això és el que commemorem el Dijous Sant, en la significativa cerimònia del lavato -
ri dels peus, que ha d’inspirar l’esperit d’humilitat i de servei de tots els cristians, i
en especial dels cristians cridats a exercir un especial ministeri de servei en les comu -
nitats eclesials. Crist ens dóna com a testament seu el manament de l’amor, institueix
l’Eucaristia, constitueix el sacerdoci ministerial i ens dóna exemple d’esperit d’humi -
litat i de servei. Estem cridats a celebrar i a viure en tots els actes de la nostra vida aquest
esperit eucarístic, propi del Dijous Sant.

El Dijous Sant és el dia de les emocions contingudes. No té el dramatisme del Diven-
dres, ni la joiosa expectació del Dissabte. Ni, menys encara, l’esclat joiós de la Vet-
lla i del seu solemne Pregó Pasqual. El Dijous, amb el manament de l’amor, el sacer-
doci i l’Eucaristia, és com el dia a dia de la vida cristiana, un dia a dia fet d’actes de
servei, d’estones de silenci i de pregària silenciosa. Dijous Sant és tot ell una sobre-
taula amb Jesucrist, com tingueren els apòstols allà en el Cenacle de Jerusalem.

3.3. El Divendres Sant ens centrem en el misteri de la Creu. Sant Pau va entendre molt
bé el misteri de la creu com a font de saviesa i de vida cristiana. Es dirigeix als cris-
tians de Corint amb aquestes paraules: «Mentre que els jueus demanen prodigis i els
grecs volen saviesa, nosaltres prediquem un Messies crucificat, escàndol per als jueus
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i niciesa per a les altres nacions; però, per als qui han rebut la vocació, un Messies
que és poder i saviesa de Déu.»

La creu és signe de la identitat cristiana. És abominada per molts, però continua atraient
milers i milers de creients que —sobretot el Divendres Sant— es postren per adorar
Aquell que, sense deixar de ser Déu, va voler salvar els homes per la seva immolació
al Calvari. La Sang de Crist, vessada a la Creu, es va convertir en el signe definitiu
de l’amor fidel de Déu a tots nosaltres. 

Aquí té la seva font la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Je su -
crist de Reus, una associació de fidels que, amb els seus prop de cinc-cents congre-
gants, és una de les entitats més antigues de la ciutat, havent-se trobat proves de la se -
va existència ja l’any 1555, sense que se sàpiga amb certesa l’any concret de la seva
fundació. També és considerada l’entitat degana de la Setmana Santa de Reus, tenint
des de sempre un protagonisme considerable en el seu desenvolupament.

L’esdeveniment principal i emblemàtic —en el qual vaig participar jo mateix alguns
anys— de la Reial Congregació dins de la Setmana Santa de Reus és l’acte anome-
nat de les Tres Gràcies. El Sant Crist de la Sang, obra de l’escultor Modest Gené, cons -
titueix una imatge de gran veneració i devoció per als congregants i els reusencs i les
reusenques en general. La Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor
Jesucrist és la institució que cohesiona en els reusencs l’expressió d’uns sentiments
d’espiritualitat en què s’agermanen la devoció, l’art, la música i la poesia, que la con-
verteixen en un veritable referent de la Setmana Santa a la ciutat. 

La seu d’aquesta Reial Congregació és, com saben, en el temple de la Puríssima Sang
de Reus, que fa també les funcions de temple parroquial. La processó de l’Agonia,
coneguda també com la Processó de les Dotze o del Migdia, acompanya el trasllat de
la imatge del Sant Crist des de l’esmentada església de la Sang fins a l’església prio-
ral de Sant Pere. L’itinerari comença a la plaça de la Sang i segueix pels carrers de
l’Hospital i de Sant Pere Apòstol, Raval de Robuster i Fossar Vell, per acabar a la pla-
ça de Sant Pere. Un recorregut acompanyat per moltes persones que esperen el seu pas.

Un cop arribada la processó a la Prioral, amb el toc de silenci dels armats, la imatge
del Sant Crist és col·locada a l’altar major. Tot seguit comença la funció de l’Agonia
o de les Set Paraules, en la qual els set rectors de les set parròquies de Reus prediquen
sobre les paraules de Jesucrist durant la seva llarga agonia a la creu.

Després s’inicia l’anomenada processó de les Tres Gràcies, que és el retorn del Sant
Crist al seu temple, que segueix a la inversa el mateix recorregut ja indicat. L’arriba-
da de la processó a la plaça de la Sang és a les tres de la tarda, coincidint amb l’hora
de la mort de Jesucrist, clavat a la Creu.

En aquella hora, la plaça de la Sang és plena de gom a gom. Des de l’any 1907, si més
no oficialment, perquè la tradició sembla que ja havia començar abans, el poble cristià
de Reus, a les tres de la tarda del Divendres Sant, demana «les tres gràcies». Aquest
fet és el moment àlgid de la pietat popular de la Setmana Santa reusenca. S’escolta
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el cant de l’himne Vexilla Regis, magníficament interpretat per l’Escolania i Cape-
lla de Cantors de la Sang. Acte seguit, la gent demana «les tres gràcies» al Sant Crist
quan la seva imatge es gira cap al poble, abans que entri en el temple. Puc dir ben sin-
cerament que vaig viure sempre aquells moments com un reusenc amb molta devo-
ció i emoció. Em sentia un reusenc més i una de les tres gràcies que demanava al Se -
nyor en creu era per als reusencs i reusenques.

Com un signe de comunió en la fe i de germanor entre els cristians de Reus i els de la
meva diòcesi de Barcelona, us puc dir que aquesta tradició també és ben present i ben
viva en la tradició barcelonina de la Setmana Santa; les tres gràcies són demanades pels
cristians reunits a la plaça de la Catedral en el moment just que les campanes de la ca -
tedral toquen les tres de la tarda —considerada tradicionalment l’hora de la mort del
Senyor. Aquestes tres gràcies són invocades davant el Sant Crist de Lepant, que l’Asso -
ciació de Portants ha tret de la catedral per posar-lo a la veneració del poble de Déu.

3.4. Dissabte Sant, prop del sepulcre del Senyor amb silenci i esperança. Perquè el ca -
mí de Jesús cap a Jerusalem no va acabar en el Calvari. Jesús morí en creu però res-
suscità. El calvari no va ser l’últim acte de l’obra del Senyor. La creu i la mort de Je-
sús van portar a la seva resurrecció . Aquesta sí que fou el coronament de la seva obra.
Sant Pau parla de la tradició viva de la resurrecció que ell rebé després de la seva con-
versió a les portes de Damasc. La fe en la resurrecció de Jesús no és una espècie d’a-
pèndix, sinó el cor mateix de la fe cristiana. Per això Pau ens diu: «Si el Crist no ha -
gués ressuscitat, seria sense objecte la nostra predicació, ho seria també la vostra fe.»

La resurrecció del Crist marca la història de la humanitat i és principi i font de la nos-
tra futura resurrecció. Com afirma també sant Pau, «Crist ha ressuscitat d’entre els
morts com a primícia dels qui han mort, perquè així com per Adam tots moren, tam -
bé tots reviuran en el Crist». Aquí rau la Bona Notícia de la Pasqua cristiana que el po -
ble cristià celebra vetllant la nit del Dissabte i en l’esclat de joia del Diumenge de Pas -
qua. Els nostres germans d’Orient expressen aquesta joia amb la salutació tradicional:
«Crist ha ressuscitat!»; a la qual segueix la resposta: «Veritablement ha ressuscitat!» 

4. Fer-ho tot per amor a tots: tres figures que ens poden ajudar

Acabat aquest recorregut per l’itinerari de la Setmana Santa, em queda parlar-vos d’un
triple compromís cristià en aquesta hora que porta a l’evangelització i a la transforma -
ció d’aquest món. Em referiré a tres figures que poden ser inspiradores d’aquest com-
promís i que poden ser com un recordatori de les meves paraules:

1. Gaudí o el compromís de l’evangelització; 2. Maria Rosa Molas i Vallvé o la soli -
daritat cristiana amb els qui més pateixen; 3. el Papa Francesc o la joia de la fe. 

4.1. Em plau molt parlar d’Antoni Gaudí aquí a Reus, on sabem que fou batejat con-
cretament a la prioral de Sant Pere. Gaudí el podem veure com un exemple de fideli -
tat a l’imperatiu cristià d’evangelitzar, de donar testimoni com a laic cristià exercint la
professió d’arquitecte. La Setmana Santa és una ocasió en què les expressions de la fe
cristiana surten al carrer, ocupen l’espai públic. Penso que això és molt important.
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Vivim actualment, sobretot als països de l’Europa Occidental, en unes societats mar-
cades profundament pel laïcisme, és a dir, per una concepció segons la qual la religió
ha de quedar circumscrita en el fur intern de les persones, en la seva consciència, i no
ha de fer-se present enmig de la convivència social. Aquesta concepció cultural i tam-
bé política laïcista està lluny de la realitat de la nostra societat, que està integrada per
persones creients i no creients que són sociables per naturalesa i viuen i actuen en el
si d’una convivència social, i ho fan realitzant totes les seves dimensions, també la di -
mensió religiosa. 

Les celebracions religioses públiques dels cristians mereixen el respecte de la socie -
tat, de l’administració i dels ciutadans perquè són una expressió de la fe dels cristians
que viuen, treballen i es comprometen al servei del bé comú de la societat i de tots els
seus membres. En aquest sentit, n’hi ha prou de pensar per uns moments què seria de
la nostra ciutat de Reus, com de qualsevol ciutat o poble del nostre Occident europeu,
sense les parròquies, les comunitats religioses, les escoles, els hospitals i les residèn-
cies per a les persones ancianes que promou l’Església. Seria una ciutat molt pobra
ens els camps de l’espiritualitat, de l’atenció als malalts i als pobres, de l’ensenyament,
de la cultura, etc. Hi hauria un gran buit.

Gaudí va ser un gran exemple en aquest sentit. Ell coronava amb la creu de quatre bra -
ços o amb un signe religiós tots els edificis que dissenyava; va construir la Sagrada Fa -
mília traient a fora els retaules perquè fossin un missatge de la fe cristiana, sobretot
a les tres façanes —del Naixement, de la Passió i de la Glòria—; va posar les inscrip-
cions de Sanctus, Sanctus, Sanctus en les seves torres perquè els qui les contemples-
sin elevessin la mirada cap al cel i lloessin Déu. Aquí a Reus em plau dir paraules
d’acció de gràcies a Déu perquè l’esclat mundial de la Sagrada Família em sembla que
és un signe de transcendència i d’espiritualitat cristiana enmig d’unes societats pro-
fundament secularitzades. 

Em plau dir aquí, que Gaudí, quan el P. Manyanet retirà la comunitat de l’escola de
Cambrils, l’any 1895, intercedí perquè fos traslladada a Reus i encara perdura amb
vitalitat l’escola en aquesta ciutat.

Una de les fotografies més conegudes de Gaudí és aquella que el mostra, ja gran i amb
tot el cabell blanc, portant un ciri en el moment en què els membres del Cercle Artís -
tic de Sant Lluc sortien de la catedral de Barcelona per participar en la processó del
Corpus. Gaudí ens invita a donar testimoniatge de la fe amb les obres i les paraules,
i participant també en les manifestacions de la fe cristiana en els espais públics en ce-
lebracions com les de la Setmana Santa. L’Estat laic no va contra això perquè sap molt
bé que la societat no és ni pot ser laica.

Desitjo manifestar en aquesta estimada ciutat, que la solidesa de Gaudí com a cristià
exemplar es va construir a les classes del Col·legi dels Pares Escolapis, potser re-
sant l’«Ofici Parvo» a la Mare de Déu. Gaudí és fill espiritual de la vida cristiana d’a-
questa ciutat de Reus. 

4.2. També em plau recordar avui aquí, a la seva ciutat natal, santa Maria Rosa Mo -
las i Vallvé, nascuda l’any 1815, que morí a Tortosa l’any 1876. El 1841 ingressà a la
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Corporació de la Caritat de Reus, on atengué els malalts de l’Hospital i més tard diri -
gí el Col·legi de la Casa de Caritat. Amb tota raó ha de ser considerada no només com
a filla sinó també com a gran benefactora de la ciutat de Reus, entre altres fets perquè
l’any 1843, quan, davant d’un pronunciament a la ciutat de Joan Prim i Milans del
Bosch, la ciutat fou bombardejada pel general Zurbano, el bombardeig cessà a precs
precisament de Maria Rosa Molas i Vallvé.

La història de la caritat a l’Església és un dels seus capítols més consoladors, i per cert
una realitat ben poc historiada, com reconeix l’obra recent de l’historiador Juan Ma-
ria Laboa, titulada La historia de la caridad en la Iglesia (Ediciones Paulinas).

El 1849 santa Maria Rosa Molas fou destinada a Tortosa, al Raval de Jesús, on dugué
a terme una transformació radical. El 1851 assumí la direcció d’una escola pública a
Tortosa i el 1852 es féu càrrec de l’hospital de la Santa Creu. L’any 1857 fundà, en
aque lla mateixa ciutat, les Germanes de Nostra Senyora de la Consolació, amb la fi -
nalitat d’estimar i fer estimar Jesucrist i servir-lo en els pobres i en l’educació cris tia -
na. Vaig viure durant uns anys l’esperit i el carisma d’aquesta santa reusenca quan vaig
servir com a Pastor diocesà l’Església de Tortosa.

Si Gaudí ens parla d’evangelització, Maria Rosa Molas ens parla de solidaritat. Dos
aspectes complementaris. El Papa Francesc en la seva exhortació La joia de l’Evan -
geli, de 24 de novembre de 2013, dedica el capítol quart a «la dimensió social de l’e-
vangelització», precisament perquè, si la dimensió social no està degudament expli -
citada, sempre es corre el risc de desfigurar el sentit autèntic i integral que té la mis sió
evangelitzadora (cf. N. 176). Això ho veiem reflectit en la nostra estimada Congre-
gació de la Sang. Com tantes associacions, té en el seu ADN —com ara es diu— la
caritat cristiana envers els més necessitats dels temps presents. Els estatuts de la Ger -
mandat o Confraria que donaria pas a la Reial Congregació de la Puríssima Sang asse -
nyalen que aquells cristians estaven constituïts per a socórrer i emparar donzelles pobres,
hostatjar necessitats i acompanyar els enterraments. Amb motiu de la crisi eco nòmica
hi ha moltíssimes persones i famílies que sofreixen les seves conseqüències. Les Càri-
tas diocesanes, les parròquies i altres institucions eclesials estan fent un esforç per aju -
dar repartint menjar, cercant treball, retornant l’autoestima i mantenint l’esperança.

4.3. El Sant Pare Francesc, una crida a viure la coherència i la joia de la fe 

El missatge que ens plantegen les dues figures esmentades té com una síntesi en el
nostre Papa Francesc, la personalitat del qual ha suscitat tant d’interès i admiració en
el món d’avui, tant entre creients com també entre no-creients.

Recordo amb emoció aquell 13 de març de 2013, quan en la Capella Sixtina els car -
de nals elegírem el Cardenal Bergoglio com a Bisbe de Roma i Successor de Pere.
Ens va sorprendre positivament escollint el nom de Francesc i també va sorprendre al
món en sortir a la lògia per a beneir el poble.

Recordo aquell vespre que després de sopar el Papa amb els cardenals ens va dir:
«Que Dios les perdone lo que han hecho conmigo». Un any després, en la Visita ad
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limina, en l’encontre que tinguérem els bisbes de Catalunya amb el Papa Francesc,
li vaig dir glossant aquelles paraules: «Papa Francisco, seguro que Dios nos ha per-
donado, porque hicimos algo bueno, por todo el bien que está haciendo a la Iglesia».
El Papa ha obert una primavera a l’Església i, m’atreviria a dir, al món. Ja vénen i
vindran els fruits de l’estiu.

En aquest encontre, el Papa ens digué moltes coses. Com ha escrit el Pastor d’aques-
ta Església, el germà Jaume, «el Papa ens va dir que volia una Església en veritable
estat de missió permanent, bolcada amb els més allunyats de la fe —és a dir, l’objec-
tiu de l’evangelització— i particularment preocupada pels pobres i pels nens». 

El segon moment amb el Sant Pare va ser el Dimecres de Cendra. Tots els bisbes de Ca -
talunya varem viure aquest signe penitencial al costat del Sant Pare a la basílica de
Santa Sabina. Emotiu fou quan el Papa ens imposà la cendra als Cardenals. Allí va-
rem escoltar-li aquestes paraules, que jo voldria traslladar aquí com a cloenda del meu
pregó de Setmana Santa: «Quan les dificultats i els sofriments dels nostres ger mans
ens interpel·len, només llavors, podem iniciar el nostre camí de conversió cap a la Pas -
qua». Mai, però encara menys en aquest temps de crisi, els cristians no podem obli-
dar el sofriment. Julià, anomenat l’Apòstata perquè volia restaurar el paganisme, deia
que dels cristians admirava sobretot les seves xarxes de caritat i de servei als més des-
valguts, el que avui fa l’Església per mitjà sobretot de Càritas. I deia que la nova re-
ligió que ell volia imposar calia que això, i només això, ho imités. Així ens recorda-
va un compromís sempre primari per a nosaltres, com ens han recordat tant Benet XVI
com el Papa Francesc.

Maria al peu de la creu del seu Fill, Maria rebent la primera aparició de Jesús ressus-
citat. La Mare de Déu de Misericòrdia ens conduirà a viure la Setmana Santa i a gau-
dir durant la vida del consol i companyia del Senyor mort i ressuscitat. El missatge
de misericòrdia propugnat pel Papa Francesc és avui molt actual i molt necessari.

Aquí, amables oients, acaba el meu pregó. Desitjo a tots els reusencs i a totes les reu-
senques, i a tots els qui m’escoltin, una Setmana Santa que veritablement ho sigui, i
que, plena de fe i de pietat, culmini en una santa i joiosa Pasqua, que ja des d’ara desit -
jo per a tots! Moltes gràcies!

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la benedicció dels rams, Basílica de la Sagrada
Família, 13 d’abril de 2014

Benvolguts tots, especialment benvolguts nens i nenes que participeu en aquesta
ce lebració, i benvolguts tots els qui seguiu la celebració per Ràdio Estel i Ràdio Prin-
cipat.
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Som molts els qui ens hem reunit aquí el diumenge de Rams per acompanyar Jesús
recordant la seva entrada triomfal a Jerusalem. Amb aquesta celebració iniciem la
Setmana Santa. Volem acompanyar Jesús en la seva mort i en la seva resurrecció.

Som moltíssims els qui creiem en Jesús que és Déu i home i que sabem que Jesús ens
estima moltíssim. Per això nosaltres també estimem Jesús i el volem acompanyar
aquests dies que commemorem la seva passió, la seva mort en creu i la seva resurrec-
ció, perquè Jesús va fer tot això per a la nostra salvació.

Avui, com aquell dia que Jesús va entrar a Jerusalem, hi ha molts nens i nenes amb
palmes, palmons i rams d’olivera per acollir i acompanyar Jesús. Ell està molt con-
tent d’estar tan ben acompanyat i que se l’estimin molt els infants i els seus pares i
els seus avis.

Benvolguts pares, els fills que teniu són la vostra joia! Són una clara manifestació de
l’amor de Déu a vosaltres. Déu us ha atorgat el do de la paternitat i de la maternitat;
us ha confiat l’educació humana i cristiana dels vostres fills, responsabilitat joiosa i
delicada que us demana una constant preparació. Vosaltres pares, participeu amb Déu
en l’obra de la creació i de la salvació. Ensenyeu a resar els vostres fills, reseu amb
ells cada dia, sigueu els seus primers i constants catequistes per conduir-los al conei-
xement i a l’amor de Jesús, que digué: «Deixeu que els infants vinguin a mi». Pares
cristians, participeu amb els vostres fills en la missa dominical, ja que la família que
prega unida, es manté unida.

Aquests dies els cristians mirarem més Terra Santa que desgraciadament encara és
terra de conflicte i no de pau entre jueus i palestins. Tots els cristians hem de pregar
perquè hi hagi una autèntica i perdurable pau en aquell país on va néixer i viure Je-
sús, el Príncep de la Pau, i hem d’estar molt a prop dels cristians que viuen en aque-
lla terra amb una situació molt difícil.

Con gozo nos hemos reunido familias cristianas para acoger y acompañar a Jesús en
su entrada triunfante en Jerusalén. Queridos padres, los hijos son vuestro gozo y el Se -
ñor os confía su educación humana y cristiana. Iniciad a vuestros hijos en la oración,
rezad con ellos, participad cada domingo en la misa parroquial. Esta es la mejor he-
rencia que podéis dejar a vuestros hijos.

En comunió amb la comunitat cristiana de Jerusalem, ens disposem a iniciar la pro-
cessó commemorativa de l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, amb aquelles ma-
teixes paraules amb què acolliren Jesús en aquell primer diumenge de rams: «Hosan-
na al Fill de David. Beneït el qui ve en nom del Senyor, el rei d’Israel. Hosanna a dalt
del cel.»

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la missa de Rams, a la Basílica de la Sagrada Famí-
lia, 13 d’abril de 2014

Unes breus reflexions després d’aquesta proclamació llarga i rica de la Paraula de Déu
que ens ha apropat a Jesús en els moments més importants de la seva missió.

Hem entrat en la celebració de la Setmana Santa, la Setmana Gran dels cristians, degu-
dament preparats pel temps litúrgic de la quaresma.

A l’inici de la celebració d’avui, amb Jesús aclamat com a Messies, com a Rei: «Ho -
san na! Beneït el qui ve en nom del Senyor!» volem iniciar la commemoració dels grans
misteris del la passió, mort i resurrecció de Jesús. Això ens demana un prendre major
consciència de la nostra condició de cristians, redimits per Jesucrist. Hem aclamat Crist
com a Senyor i com a Messies. Ho és de la nostra vida? És el nostre Amic, el nos tre
Senyor? On el situem en la nostra vida?

Quin contrast entre l’hosanna al qui ve en el nom del Senyor, que escoltàvem al prin-
cipi, i el relat impressionant de la passió. Així som els homes: volubles, canviants.
També nosaltres som incoherents, diem el que no fem, proclamem una fe en Jesucrist
que no sempre traduïm en la nostra vida. Això ens fa prendre consciència que som pe -
cadors.

Jesús va sofrir la seva passió per amor a cadascuna de les persones de la humanitat.
És una manifestació diàfana de l’amor fins a l’extrem, que Ell ens té, a cadascú de nos -
altres, a totes i cadascuna de les persones. Crist va sofrir la passió i va morir per a mi,
per a tu, per a tots. Per salvar-nos, és a dir per alliberar-nos de l’egoisme i del pecat.
Ell es va donar totalment fins a la mort. Senyor, ara entenem millor que ens demanis
donar-nos, sortir de nosaltres mateixos, perdre la vida per als altres i per a tu, estimar
com tu estimes. La vida només té sentit quan un es dóna als altres.

La creu i la mort de Crist il·lumina la foscor del misteri del dolor, del sofriment i de
la mort. Crist, assumint una humanitat com la nostra, participa també del dolor i de la
mort, i fa de la creu instrument de salvació, de perdó del pecat. La creu de Crist dóna
sentit a la nostra creu. El dolor de Crist dóna sentit al nostre dolor. La creu és el sig ne
de la identitat cristiana. La creu continua atraient milers i milers de creients que es pos -
tren per adorar qui sense deixar de ser Déu, va voler salvar els homes. La creu s’ha con -
vertit el signe definitiu de l’amor fidel de Déu a tota la humanitat.

Però la creu de Crist ve il·luminada per la glòria de la resurrecció del Senyor. La creu
por ta a la resurrecció. La mort condueix a la vida. Morim per ressuscitar en Crist.

El Señor ha dado su vida por todos nosotros y hemos de responder a su amor con nues -
tro amor, haciendo siempre su voluntad y manteniendo con él una relación constante
con la plegaria y la celebración de la eucaristía y de los demás sacramentos, este mos
donde estemos, vivamos donde vivamos. Él siempre está cerca de nosotros y nos quie -
re acompañar constantemente en nuestra vida.
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Acompañemos durante estos días Santos a Jesús con la oración, con la lectura del Evan -
gelio, participando especialmente en las celebraciones litúrgicas en nuestra comuni -
dad o en donde nos encontremos: el Jueves Santo, el Viernes Santo y la Vigilia Pascual.
Acompañemos a Jesús como lo hizo María, su madre, hasta el pie de la cruz. Porque
todo esto Jesús lo vivió y lo sufrió por todos nosotros.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en la Missa Crismal, Catedral de Barcelona, 15 d’abril
de 2014

La celebració de la missa crismal posa en relleu de manera ben palesa la comunió de
tot el presbiteri diocesà concelebrant l’eucaristia presidida pel Pastor diocesà. És molt
bonic i joiós celebrar junts la mateixa fe. En aquesta missa beneirem els olis dels ma-
lalts i dels catecúmens i serà consagrat el crisma. Aquesta Eucaristia serà també una
pregària d’intercessió per a tota l’Església arxidiocesana per tal que sigui més i més
evangelitzadora i creixi en nombre i en santedat.

El Papa Francesc ens ha fet el do de la seva exhortació apostòlica «La joia de l’Evan-
geli» que vol que sigui un document programàtic pel seu pontificat, però també per
tots els estaments i realitats d’Església. Ho ha de ser per tots nosaltres. A l’inici del
document, el Papa ens diu que «en aquesta exhortació vull adreçar-me als fidels cris-
tians per invitar-los a una etapa evangelitzadora marcada per aquesta joia de l’Evan -
geli» (N. 1). L’evangelització és el programa que ens assenyala Francesc en aquesta
etapa de la vida de l’Església enmig del món i al servei del món.

Partint del que ens digué Benet XVI en la seva encíclica «Déu és amor», que hom es-
devé cristià per l’encontre personal amb Jesucrist, Francesc ens diu que la joia de l’e-
vangeli omple el cor i la vida sencera de tots els qui es troben amb Jesús (cf. N. 1). Per
això invita a cada cristià, i a cada sacerdot i diaca, en qualsevol lloc i situació en que
es trobi, a renovar ara mateix el seu trobament personal amb Jesucrist, o almenys, a
prendre la decisió de deixar-se trobar per ell, d’intentar-ho cada dia sense descans.

Per la unció de l’Esperit Sant, els sacerdots som segellats amb un caràcter especial
que ens configura a Crist Sacerdot fins al punt que podem obrar en nom de Crist Cap
(Cf. Presbyterorum ordinis, 2). Els sacerdots participem d’una manera molt singular
de la missió de Jesucrist. Som cristians amb els altres fidels; però, per a ells, sacerdots
i pastors. Per això, amb les mateixes paraules del prefaci d’aquesta missa crismal, de-
manarem al Pare del cel que nosaltres, sacerdots, moguts per la caritat pastoral, anem
al davant del poble, l’alimentem amb la paraula i el refem amb els sagraments. I que,
donant la vida per Déu i pels germans, ens esforcem a conformar-nos a la imatge de
Crist i, amb fermesa, donem testimoni d’amor i de fidelitat.

No és pas possible ser sacerdot de Jesucrist en la seva Església sense compartir el zel
del Bon Pastor que vingué a salvar la humanitat. Perquè Ell cerca les ovelles, les co-
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neix i les estima, voldria aplegar-les totes en un sol ramat sense que no en manqués
cap. L’ànsia missionera i el treball evangelitzador són de tots els temps —d’ahir, d’a-
vui i de sempre— i han d’emplenar el cor i la vida de tots els bons sacerdots i de tots
els bons cristians. Hem estat ungits per portar la Bona Nova i proclamar l’any de grà-
cia del Senyor.

Tots sabem i experimentem que la tasca evangelitzadora és difícil i complexa. Da-
vant de les dificultats, ens cal la fe; però una fe ferma, decidida, centrada primària-
ment en Jesucrist, font del nostre caràcter sacerdotal. En Jesús, el Bon Pastor, cal que
reposem i a Ell cal que ens adherim íntimament amb certesa i confiança. Sant Pau re-
comana al seu deixeble Timoteu: «Tingues present Jesucrist, del llinatge de David,
ressuscitat d’entre els morts» (2Tim 2,8). Per això l’apòstol podia demanar-li: «Tu,
doncs, fill meu, sigues fort en la gràcia que has rebut de Crist Jesús» (Ib. 2,1), perquè
el Senyor no ens ha pas donat «un esperit de timidesa, sinó de fortalesa, de caritat i
d’amonestació» (Ib. 1,7).

Les dificultats del camí d’una autèntica evangelització no han de ser mai obstacle a
l’esperança. Ens escau aquesta recomanació de l’autor de la carta als Hebreus: «Desit -
gem només que cada un de vosaltres demostri el mateix zel i conservi fins a la fi la se -
guretat de l’esperança» (Hb 6,11). El Senyor ressuscitat ens demana, com ho féu als
apòstols, que calem les xarxes, malgrat ens hi hàgim escarrassat tota la nit i no hàgim
pescat res. Potser estem una mica cansats i desanimats pels resultats visibles del nos-
tre ministeri. Però, cal confiar en el Senyor; no en dubtem, la pesca està ben assegu -
rada.

El Papa Francesc ens dóna en la seva exhortació la clau per interpretar o el criteri per
a realitzar l’autèntica reforma de l’Església. Ho diu clarament amb aquestes paraules:
«Somio una opció missionera capaç de transformar-ho tot, per tal que els costums,
els estils, els horaris, el llenguatge i tota l’estructura eclesial es converteixi en una via
adequada per a l’evangelització del món actual» (N. 27). Queda clar que es tracta de
l’evangelització, de la dimensió missionera de l’Església, perquè com ens digué Pau VI,
l’Església existeix per evangelitzar, aquesta és la seva missió essencial. Tota renova-
ció en el si de l’Església ha de tendir a la missió com a objectiu prioritari.

La joia de l’anunci de l’Evangeli l’hem de viure en la nostra Església local, posant en
pràctica els tres objectius del Pla Pastoral que són eminentment evangelitzadors. Hem
d’anunciar Jesús i el seu Evangeli a tot home i tota dona que no el coneixen. Aquí apa -
reix la realitat eclesial del catecumenat que posa en relleu la dimensió missionera i
evangelitzadora de l’Església, de les nostres comunitats cristianes i que hem de valo -
rar i seguir les orientacions que ens dóna el secretariat diocesà. Hem de treballar la pas -
toral de la iniciació cristiana, pensant en els cristians que venen a la parròquia per di-
versos motius: com els acollim? Què els hi oferim? Com els acompanyem? I com els
integrem a la comunitat i a la celebració de la fe? Us encoratjo a nivell de parròquies i
d’arxiprestats, amb la participació dels laics, religiosos i religioses, a repensar la pas-
toral de la iniciació cristiana que tenim i si cal canviar quelcom per fer una pastoral més
evangelitzadora.
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Tota comunitat parroquial ha de practicar la caritat. Aquesta és una dimensió essen-
cial de la missió de l’Església. El Papa Francesc, en la seva exhortació, dedica el ca pí -
tol quart a la dimensió social de l’evangelització, dient-nos que si aquesta «dimensió
social no està degudament explicitada, sempre es corre el risc de desfigurar el sentit
autèntic i integral que té la missió evangelitzadora» (N. 176).

El Papa ens parla de l’Església «en sortida», que és una Església amb les portes ober-
tes. Tanmateix sortir cap als altres per arribar a les perifèries humanes no implica cór -
rer cap al món sense rumb i sense sentit. A vegades és com el pare del fill pròdig, que
es queda amb les portes obertes perquè, quan arribi el fill, pugui entrar sense dificul-
tats (cf. N. 46).

La dimensió evangelitzadora de l’Església ens demana que aquesta sigui com la ca-
sa oberta del Pare. Tothom pot participar d’alguna manera en la vida eclesial, tothom
por integrar la comunitat. Si l’Església sencera assumeix el dinamisme missioner, ha
d’arribar a tothom, sense excepcions, però ha de tenir una opció preferent sobretot pels
pobres i malalts, aquestes que solen ser menyspreats i oblidats, aquells que no tenen
res per a recompensar-nos (cf. Lc 14,14).

La nostra vocació missionera i evangelitzadora ha d’inquietar i preocupar les nostres
consciències de pastors pel fet que tants germans nostres visquin sense la força, la llum
i el consol de l’amistat amb Jesucrist, sense una comunitat de fe que els contingui,
sense un horitzó de sentit i de vida.

Ara, benvolguts sacerdots, renovareu amb joia i confiança les promeses sacerdotals
que féreu el dia de la vostra ordenació i ens unirem a l’acció de gràcies dels preveres que
celebren enguany les seves noces d’or i d’argent sacerdotals i dels diaques que cele -
bren les seves noces d’argent d’ordenació. La consciència de ser ministre de Jesu crist
comporta també la consciència agraïda i joiosa d’una gràcia singular rebuda del Senyor. 

Us invito, benvolguts, a sensibilitzar les vostres comunitats en la pastoral vocacional
per tal que el Senyor enviï treballadors a la seva vinya. Maria, Mare de Jesús i mare
dels sacerdots, intercedirà per tal que celebrem i visquem els misteris de la passió,
mort i resurrecció del Senyor a semblança seva i també perquè atorgui a la nostra Es-
glésia arxidiocesana i arreu vocacions sacerdotals i diaconals.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Paraules de salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach en el concert a la Basílica de la Sagrada Família del 15
d’abril de 2014

Acollim Sa Eminència el Metropolita Hilarion Alfeyev, en aquesta Basílica de la Sagra -
da Família, per escoltar la interpretació de la seva composició «La Passió segons Sant
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Mateu». Ell és el President del Departament de Relacions Exteriors Eclesiàstiques del
Patriarcat de Moscú. Agraïm a Sa Eminència la seva composició.

Hi ha diversos motius per acollir aquesta riquíssima composició en aquesta bellíssi-
ma Basílica. En primer lloc, perquè recordo amb goig com vaig atorgar a Sa Eminèn-
cia el Doctorat Honoris causa de la nostra Facultat de Teologia de Catalunya per la
seva producció teològica. Això fa que el considerem com un doctor de casa nostra,
de la nostra Facultat de Teologia.

En segon lloc, perquè la seva obra i la seva interpretació ens ajuden a viure l’espiritua -
litat de la Setmana Santa. Amb la lletra i amb la música, amb l’art i la bellesa, podem
copsar millor el misteri de la passió del Senyor, per unir-nos més i més a ell en la seva
mort i en la seva resurrecció.

En tercer lloc, hi ha moltes coses que ens uneixen els catòlics i els ortodoxos. Som cris -
tians i Crist amb el seu amor que ens comunica, ens fa créixer en la comunió entre nos -
altres. Aquest és un camí que tots els cristians portem en el cor perquè és un mandat
del Senyor. Tenim la joia que enguany celebrarem la Pasqua el mateix dia els catòlics
i els ortodoxos.

Tots sofrim pels esdeveniments que succeeixen a Ucraïna i Sa Eminència ha fet unes
manifestacions que l’Església ortodoxa russa resa perquè no es vessi més sang a Ucraï -
na. Aquesta és, també, la nostra pregària. Els cristians de Rússia, d’Ucraïna i de Barce -
lona ens unim pregant Déu perquè acabin els conflictes i la violència.

Li prego a Sa Eminència que porti a Sa Beatitud el Patriarca de Moscou la nostra sa-
lutació fraternal.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en la Cena del Senyor, Catedral de Barcelona, 17 d’a-
bril de 2014

El Dijous Sant en el Cenacle de Jerusalem, Jesús va instituir l’Eucaristia, el sagra-
ment del seu Cos i de la seva Sang. L’evangeli que hem escoltat comença dient-nos
que Jesús ho va fer manifestant-nos així el seu amor fins a l’extrem, perquè no hi ha
amor més gran que el que dóna la pròpia vida pels germans. L’amor fins a l’extrem
de Jesús el portà a donar el seu Cos i la seva Sang per a nosaltres pecadors.

Els deixebles li preguntaren uns dies abans a on i en quin lloc celebrarien la Pas-
qua. I la celebraren en el Cenacle. Nosaltres amb Jesús la comencem a celebrar aquí,
en la nostra estimada i bellíssima Catedral. Jesús ens ha convidat a celebrar el ma-
teix que ell va fer amb els seus Apòstols aquell Dijous Sant en el Cenacle de Jerusa -
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lem. I tots nosaltres estem molt contents d’aquesta invitació del Senyor, que es repe-
teix cada diumenge de l’any, cada dia del Senyor. Jesús ens convida a taula, per cele -
brar el seu misteri pasqual, la seva mort i la seva resurrecció.

¿Què celebraven els jueus fent el sopar pasqual? Celebraven el que hem escoltat en
la primera lectura: el poble d’Israel fou alliberat aquella nit del Faraó i començà a pe-
regrinar amb llibertat vers la terra promesa durant quaranta anys. I en aquest con-
text històric i religiós de la intervenció de Déu alliberant el seu poble de l’esclavitud
del Faraó, és on Jesús, el Fill de Déu Viu, celebra el nou sopar pasqual, instituint l’Eu -
caristia, fent-se ell mateix anyell que es dóna incruentament i el Divendres Sant con-
cretament en la creu del Calvari, alliberant-nos de l’esclavatge del pecat i conduint-
nos vers la terra promesa de la Jerusalem celestial.

L’Apòstol Pau, en el fragment de la seva primera carta als cristians de Corint, ens ex-
plica la tradició que ha rebut dels Apòstols que estigueren amb Jesús en el Cenacle
aquell primer Dijous Sant. Pau ens ha dit que «Jesús, el Senyor, la nit que havia de ser
entregat prengué el pa, i dient l’acció de gràcies, el partí i digué: “Això és el meu cos,
ofert per vosaltres. Feu això per celebrar el meu memorial.” Igualment prengué el cal-
ze, havent sopat, i digué: “Aquest calze és la nova aliança segellada amb la meva sang.
Cada vegada que en beureu, feu-ho per celebrar el meu memorial”». És el que fem
avui i sempre quan celebrem l’Eucaristia.

Tanmateix, per poder realitzar constantment aquest manament del Senyor que dei-
xà als Apòstols en el Cenacle: «Feu això en memòria meva», Jesús va instituir el sa -
cerdoci ministerial per tal que els Apòstols i els seus successor i els preveres, pogues-
sin presidir la celebració de l’Eucaristia arreu i sempre fins a la consumació del món.
Dijous Sant és un Dia eucarístic i sacerdotal.

Avui sorgeix dels nostres cors una acció de gràcies a Déu per la institució de l’Euca-
ristia i del sacerdoci ministerial, per haver-nos deixat Jesús el seu Cos i la seva Sang
per aliment de la vida cristiana que va néixer en nosaltres pel baptisme. Li donem
gràcies amb la celebració precisament de la mateixa Eucaristia, paraula grega que
significa acció de gràcies.

Tanmateix per participar en el Sopar de Jesús, per estar a taula amb ell, es necessiten
unes actituds i disposicions d’esperit que d’alguna manera Jesús ens ha indicat en el
fragment de l’Evangeli que hem escoltat: l’amor a Déu i l’amor als germans.

Jesús abans de començar el sopar pasqual va rentar els peus als Apòstols. El Mestre
ren tà els peus als seus deixebles. Protocol de Déu molt diferent del nostre. I davant de
la sorpresa dels Apòstols, el Mestre els digué: «Vosaltres em dieu “Mestre” i “Se nyor”,
i feu bé de dir-ho, perquè ho sóc. Si, doncs, jo, que sóc el Mestre i el Senyor, us he
rentat els peus, també vosaltres us ho heu de fer els uns als altres. Us he donat exem-
ple, perquè vosaltres ho feu tal com jo us ho he fet.»

Per poder participar degudament en l’eucaristia hem d’estar nets de pecat, que vol dir
estimar Déu i els germans. Aquest amor als germans es tradueix en «rentar-nos els
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peus», és a dir, en servir els germans, ajudar-los en les seves necessitats espirituals i
materials, compartir els nostres béns espirituals i materials, imitant el Mestre que va
venir no a ser servit, sinó a servir i a donar la seva vida pels germans.

El Dijous Sant ens recorda el manament nou de l’amor. Jesús ens ha donat aquest nou
manament. Tota la revelació es resumeix en aquests dos manaments: estimar Déu amb
tot el cor, amb tota l’ànima i amb totes les forces i estimar els germans com Jesús ens
estima. Aquest manament nou de Jesús consisteix a entendre que no podem separar
mai aquests dos amors. No podem estimar Déu sense estimar els germans i estimant
els germans estimem Déu.

L’Eucaristia va sempre unida a la caritat fraterna, és el sagrament de l’amor i ha de
significar també el nostre amor als germans. Per això des dels primers temps de l’Es-
glésia s’ha unit l’Eucaristia amb la col·lecta, és a dir, la Fracció del Pa, que és l’Euca -
ristia, amb el compartir els nostres béns amb els germans necessitats. Benvolguts ger-
mans i germanes, hem de ser generosos ajudant en aquest temps de crisi econòmica
les persones i famílies que sofreixen les greus conseqüències de la crisi.

L’Eucaristia és el sagrament de la presència real i verdadera de Jesús en les nostres vi -
des. Ens ho ha dit Jesús en l’Evangeli de Sant Joan: «Qui menja el meu Cos i beu la
meva Sang està en mi i jo en ell». El Senyor viu en la nostra intimitat i nosaltres vi-
vim en Ell. El Senyor no ens ha deixat ni abandonat. Està sempre amb nosaltres.

Acompanyem aquests dies Sants a Jesús en els seus misteris cabdals de la passió, mort
i resurrecció. Fem-ho a imitació de Maria, la seva Mare i nostre Mare.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en la celebració de la Passió del Senyor, Catedral de Bar -
celona, 18 d’abril de 2014

Aquesta tarda de Divendres Sant acompanyem Jesús en la seva passió i la seva mort.
Jesús va venir al món precisament per això, per lliurar la seva vida segellant la nova
i eterna Aliança entre Déu i els homes amb la seva sang. La Sang de Crist ens ha val-
gut la nostra redempció, l’alliberament de l’esclavatge del pecat per gaudir de la lli-
bertat dels fills i filles de Déu.

La Paraula de Déu de la nostra celebració ens ha presentat tota la cruesa de la passió
de Jesús, especialment la lectura de l’Evangeli segons sant Joan. En aquests moments
convé pensar que el Senyor va sofrir la seva passió i la seva mort en creu per l’amor
que ens té. Tots tenim consciència que no ens mereixem aquest sacrifici del Fill de Déu
fet home. Tanmateix, ell ha volgut fer-ho per manifestar-nos el seu amor etern, infinit
i gratuït que sempre ens té, malgrat sigui quina sigui la nostra resposta.
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Quan en la nostra vida la creu es manifesta amb més força i més dolor, hi cap la
temptació de pensar que Déu no ens estima. Això no és pas veritat. Només cal con-
templar la creu de Crist: el Fill de Déu fet home va voler precedir-nos portant una
creu més pesant i dolorosa que la nostra i morint en ella. És així com entenem amb
els ulls de la fe, amb els ulls de Jesús, el sentit positiu de la nostra creu, que s’uneix
a la de Crist per a la redempció del món.

La passió de Nostre Senyor Jesucrist que hem escoltat ens ha presentat diversos per-
sonatges a més de Jesús que és el central. Podríem preguntar-nos, quin personatge de
la passió del Senyor encarnem en la nostra vida. ¿Pere, que el va negar tres vegades,
abans que cantés el gall? ¿Pere, que plora amargament el seu pecat? ¿Els altres apòs-
tols que deixaren el Mestre en l’Hort de Getsemaní davant de les dificultats i perills?
¿Pilat que es rentà les mans condemnant Jesús innocent? ¿El Cireneu que ajuda Jesús
a portar la creu? ¿A Maria que s’uní íntimament al misteri de la salvació de Jesús allà,
al peu de la creu del seu Fill? Hem de tendir a reflectir en la nostra vida al personat-
ge de Maria i de Jesús. Això ho podrem fer amb l’ajut del Senyor que ens ha promès
i no ens mancarà mai.

Hoy adoraremos a Jesús en la cruz. Besaremos sus pies clavados en la cruz. Nuestro
beso, será un acto de adoración al que siendo Dios se hizo hombre y murió por nues-
tros pecados. Nuestro beso será una manifestación de afecto y de agradecimiento por
el amor que nos tiene y nos manifiesta en la cruz. Acerquémonos a la cruz con devo-
ción y con dolor de nuestros pecados. Nuestros pecados crucificaron al Señor.

La pasión del Señor es para la salvación de toda la humanidad. Así, en esta celebra-
ción pedimos a Dios por la Iglesia, por los estamentos de la Iglesia, por los catecú-
menos, por la unidad de los cristianos, por los judíos, por los que no creen en Cristo,
por los que no creen en Dios, por los gobernantes y por las necesidades de todos.

Jesús murió en Jerusalén, en el Calvario. Hoy pensamos también en la tierra de Jesús,
Tierra Santa, Palestina. Y pensamos en los cristianos de aquella tierra y en sus gran-
des dificultades, sociales y económicas por la falta de entendimiento entre judíos y pa -
lestinos. Hoy en toda la Iglesia se hace la colecta para ayudar a nuestros hermanos de
Tierra Santa, que dan sentido cristiano a Palestina. ¡Sed generosos!

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en la Vetlla Pasqual, Catedral de Barcelona, 19 d’abril
de 2014

Celebrem la nit joiosa de la resurrecció de Jesucrist. Celebrem amb goig la Vetlla Pas-
qual. Jesucrist ha ressuscitat! Veritablement, el Senyor ha ressuscitat! Quina joia més
gran, estimats germans i germanes! El dolor i la mort del Calvari han estat vençuts per
la resurrecció del Senyor.
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Aquesta nit santa i joiosa, com els jueus en cada commemoració del sopar pasqual
en què els infants preguntaven sobre el sentit del que se celebrava, també aquesta nit
i en aquesta celebració de la Pasqua uns petits d’aquesta assemblea litúrgica han pre-
guntat sobre el sentit de la Vetlla Pasqual que celebrem. La resposta la portem en el
nostre cor de cristians: Déu ens ha alliberat de l’esclavatge del pecat, enviant el seu
Fill, el qual va morir a la creu i va ressuscitar per a fer-nos fills i filles de Déu. I per
això, la família dels fills de Déu vetllem aquesta nit per celebrar-ho joiosament.

En la Vetlla Pasqual que celebrem, l’Església representa el misteri de llum de Crist
amb el signe del ciri pasqual. El simbolisme de la llum es relaciona amb el foc: llumi -
nositat i calor, lluminositat i energia transformadora del foc: veritat i amor van units.
El ciri pasqual crema i en cremar es consumeix: creu i resurrecció són inseparables.
De la creu, de l’autoentrega del Fill de Déu, neix la llum, ve la verdadera lluminositat
al món. Déu diu al qui es bateja: «Rep la llum». El qui és batejat és introduït en la llum
de Crist. Ara, Crist separa la llum de les tenebres, ens diu el que és verdader i el que
és fals, el que és bo i el que és dolent. El ciri baptismal, encès del ciri pasqual, és el sím -
bol de la il·luminació que rebem en el Baptisme. El Senyor ens ha dit que Ell és «el
camí, la veritat i la vida» i que nosaltres som la «llum del món».

En la Pasqua, en el matí del primer dia de la setmana, Déu tornà a dir: «que existeixi
la llum». Abans havia vingut la nit de l’Hort de Getsemaní, l’eclipsi solar de la passió
i mort de Jesús, la nit del sepulcre. Però ara torna a ser el primer dia, comença la crea -
ció totalment nova. La foscor dels dies anteriors desapareix quan Jesús ressorgeix del
sepulcre i es fa ell mateix llum pura de Déu. Amb la resurrecció de Jesús, la llum ma-
teixa torna a ser creada. Jesús ens porta a tots rere seu vers la vida nova de la resur -
recció i venç tota forma de foscor. Ell és el nou dia de Déu, que ho és també per a tots
nosaltres.

L’anunci joiós de la resurrecció de Jesús és el missatge central del cristianisme que
il·lumina i transforma la imatge del nostre món i el contingut real de la nostra vida.
La resurrecció de Crist ha posat un límit al mal en el món. El cristianisme no admet
que hi hagi un equilibri entre el mal i el bé: la victòria correspon al bé.

La Pasqua cristiana és el pas de Déu que ho ha fet tot nou. És la novetat de la Pasqua.
Tot és salvat. Déu no deixa que cap part de la seva creació caigui silenciosament en
el pretèrit. Ho ha renovat tot. Els cristians hem de saber viure en el món, usar i gaudir
de les coses d’aquest món, sense oblidar que som abans que res i sobretot ciutadans
del cel, candidats a la vida eterna amb Déu. Ens ho recorda l’apòstol Pau en dir-nos:
«Ja que hem ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el
Crist, assegut a la dreta de Déu; estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra.»

Un altre símbol de la Vetlla Pasqual és l’aigua. Som batejats en l’aigua i l’Esperit Sant.
Sense aigua no hi ha vida. Impressiona la importància que tenen els pous en la Bíblia.
Són llocs d’on brolla la vida. En el pou de Jacob, Crist anuncia a la samaritana el pou
nou, l’aigua de la vida verdadera que Jesús vol oferir-li. Crist és la font d’aigua viva.
D’Ell brolla el gran riu que fructifica i renova el món en el Baptisme, el gran riu d’ai-
gua viva, el seu Evangeli que fecunda la terra. Jesús ens ha dit: «El qui creu en mi...
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de les seves entranyes manaran torrents d’aigua viva» (Jn 7,38). Per això, els cris-
tians, amb la nova vida que ens dóna el Ressuscitat hem de ser fruits d’aigua viva, fres -
ca, saltarina del manantial de la veritat i de l’amor de Crist. És el que desitgem per
als infants que seran batejats en aquesta vetlla pasqual, pels membres de la comuni-
tat que han acabat el camí neocatecumenal i per tots els qui participem en aquesta
joiosa celebració.

Aquell que viu, Jesús ressuscitat, torna certament entre els seus en l’Eucaristia i la
seva presència és font constant de l’alegria pasqual. Nosaltres per mitjà de l’Eucaris-
tia ens acostem amb dolcesa i amb una gran joia a Crist Nostre Senyor ressuscitat
d’entre els morts; i, en tant que podem, l’estrenyem fortament, perquè veiem que ha
ressuscitat i també perquè esperem d’arribar a participar de la resurrecció.

La resurrecció de Jesús és penyora de la nostra futura resurrecció. Com s’ha escrit,
«no hi ha dues vides, la de la terra i la del cel; hi ha una sola vida, que es viu de dues
formes: en el temps i en l’eternitat, en la gràcia i en la glòria». El cristianisme té com
a fonament i especificitat la fe confiada en Déu que ens ha promès la vida eterna.

La joia de Maria, dels Apòstols i de les santes dones fou immensa quan tornaren a
veure Jesús després de la seva mort en el Calvari. Aquesta és també la nostra alegria
i la nostra joia que considerem com un do preuat que el Senyor ens fa, estant enmig
nostre en aquesta celebració litúrgica.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la missa de Sant Jordi, Patró de Catalunya, a la capella del Palau
de la Generalitat de Catalunya, el 23 d’abril de 2014 

Celebrem la festa de Sant Jordi, el Patró de Catalunya, el dimecres de la setmana de
Pas qua. Vivim la joia de la resurrecció de Jesús i el nostre Sant Patró és fruit de la Pas -
qua de Crist, que el feu passar de la mort a la vida, del pecat a la santedat. Els sants
són els qui han vençut el pecat. Pasqua és fruit de la victòria sobre la mort del cos i de
l’ànima. 

El 17 d’abril de 1456, les Corts Catalanes reunides en el Claustre de la Catedral de Bar -
celona proclamaren Sant Jordi com a Patró, tot recollint una devoció amplament este -
sa entre el poble en relació a aquesta figura exemplar. És motiu de joia per a tots els qui
estimem aquesta terra i alhora és una expressió ben palesa de les arrels cristianes de
Catalunya. El naixement, la història i la cultura de Catalunya estan íntimament amarats
de cristianisme. El cristianisme ha estat un element molt important en la conforma-
ció de la identitat de Catalunya en aquests més de mil anys de la seva història.

Avui, seguint una llarga i venerable tradició, ens apleguem en aquesta entranyable ca -
pella de Sant Jordi en el cor d’aquesta seu institucional de Catalunya, el Palau de la
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Generalitat, per celebrar la missa, recordant el nostre Patró i beneint després les ro-
ses que, juntament amb els llibres, donen una configuració molt específica arrelada
en el nostre país, que posa en relleu el valor de l’estimació i delicadesa en vers l’espo -
sa, la mare, les filles, les dones, molt convenient en el nostre temps enmig de la vio-
lència de gènere i el valor de la cultura que es manifesta amb la compra i l’obsequi
de llibres. 

Ho fem sentint-nos molt units amb tots els homes i dones del nostre país, perquè ens
hi ajuda el testimoniatge dels primers cristians que s’estimaven i estimaven i eren ben
vistos de la gent, tal com hem escoltat en la primera lectura. La presència de Jesús
ressuscitat enmig nostre, descrita en l’evangeli que hem escoltat, humanitza i divi-
nitza la nostra vida i és un ajut molt preuat per a la convivència social i per assolir
el bé comú del país.

El Papa Francesc a l’inici del seu pontificat digué «Una Església pobra per als po-
bres». És l’opció preferencial pels pobres, que són com un «sagrament de Jesucrist».
Com hem escoltat en la primera lectura, els Apòstols Pere i Joan entrant al Temple
de Jerusalem per la Porta Bonica, veuen un invàlid que demana caritat. Pere li digué:
«No tinc plata ni or, però et dono el que tinc: En nom de Jesucrist, el Natzaré, alça’t
i camina». És el que li correspon a l’Església. Alça’t i camina, que vol dir converteix-
te, estima, creix en la teva vida cristiana, comparteix els teus béns amb els pobres,
compromet-te per a la transformació del món en la política, la cultura, l’economia, etc.
Alça’t i camina, en nom de Jesucrist, és el missatge de l’Església que ha d’oferir i que
el món necessita i espera. 

En l’exhortació apostòlica Evangelii gaudium, el Papa Francesc, posa a tota l’Esglé-
sia en una actitud evangelitzadora. L’Església a Catalunya, com a tot l’occident euro -
peu té un repte prioritari que ha estat la gran invitació del nostre Concili Tarraconen-
se: evangelitzar la nostra societat. Evangelitzar és comunicar, fer present i manifestar
Jesucrist als homes i dones de la nostra societat per tal de facilitar-los un encontre
personal amb Ell. L’encontre personal amb el Senyor Jesús està a la base de la nostra
conversió i és el fonament de l’autèntica felicitat que tots els humans anhelem assolir.
Hem d’assumir que la realitat de la nostra Europa occidental en aquest començament
de segle XXI, és de missió. No hem de tenir por. No ens hem de lamentar de certs canvis
culturals. El llevat cristià pot fer fermentar moltes cultures, també la que avui veiem
néixer i que sovint ens desconcerta.

En l’Evangeli, aquests deixebles de Jesús, en entrar a Emmaús, li digueren: «Senyor,
quedeu-vos amb nosaltres». Nosaltres, en aquests dies pasquals li diem a Jesús ressus -
citat: us necessitem. Necessitem la vostra companyia, la vostra Paraula, la vostra creu
per entendre la nostra i poder-la portar millor, la vostra victòria. I el Senyor Jesús ja
es queda amb nosaltres, especialment en l’Eucaristia. Ell ens ha dit, «qui menja el
meu cos i beu la meva sang està en mi i jo en ell».

En aquesta seu institucional és pertinent posar en relleu la grandesa de l’activitat po-
lítica, activitat que és necessària per assolir el bé comú de la societat. El Concili Vati -
cà II ha afirmat que «l’Església considera digna de lloança i d’atenció la tasca dels qui
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es consagren al servei dels homes per tal d’assolir el bé comú i accepten les càrre-
gues d’aquest servei». Ja amb anterioritat Pius XI, el Papa de l’Acció Catòlica, afir-
mà que «res, fora de la religió, pot ser superior al terreny d’allò que és la política, que
fa referència als interessos de tota la societat i que, des d’aquesta perspectiva, és el
domini per excel·lència de la forma més àmplia de la caritat, la caritat política». El
compromís polític viscut amb esperit de servei ha estat qualificat com una «dura es -
cola de perfecció» i com un «exigent exercici de virtut». Per això, em plau aquí fer un
elogi dels polítics que viuen la seva vocació política amb aquest esperit, i penso que
en aquests temps també necessiten un degut reconeixement.

Benet XVI, en la seva encíclica «Déu és amor», diu que «l’ordre just de la societat i
de l’Estat és una tasca principal de la política». La justícia no es conforma només
en donar a cadascú allò que és seu, sinó que també tendeix a crear entre els ciutadans
unes condicions d’igualtat en les oportunitats i, per això mateix, cerca d’afavorir els
pobres i marginats. Posar en relleu el valor de les diferents funcions que els ciutadans
realitzen és necessari per a una ordenada, pacífica i enriquidora convivència social.
I això és encara més indispensable per a la deguda formació dels membres més jo-
ves de la societat, tant per saber valorar i agrair el servei que presten els qui exer-
ceixen responsabilitats, com per descobrir la necessitat del seu compromís social al
servei dels altres ciutadans.

Amb els catalans que des de fa més de cinc segles van donar-se el patronatge de Sant
Jordi, proclamem que en el nostre Sant Patró hi veiem un exemple de la voluntat de
fer el bé, de la generositat de fer-ne sense límits i de la convicció que podem vèncer
amb esforç tots els dracs. Que Sant Jordi tant present a casa nostra i a molts països
del món ens protegeixi i beneeixi a tots. Amén.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la Missa Funeral en sufragi del Sr. Francesc «Tito»
Vilanova. Catedral de Barcelona, 28 d’abril de 2014

Ens hem aplegat en la Catedral de Barcelona per pregar pel nostre germà Tito Vilano -
va ben acompanyat per la seva família i per moltíssims amics i seguidors del món de
l’esport. El món de l’esport està de dol després d’acomiadar el nostre germà que ha
deixat un gran buit. Batejat i creient, espòs i pare, ha estat un home de seny i de co-
ratge. Vinculat de jovenet al Barça, ha après de l’esport a practicar les grans virtuts
que ajuden a la formació de la persona i del cristià i ho ha intentat viure durant la se-
va vida. Ha lluitat i treballat en la salut i en la malaltia, conscient de la responsabilitat
que tots els homes i les dones hem rebut de Déu, confiant-nos l’obra de la seva crea -
 ció, i que hem de realitzar amb l’exercici del treball i de la solidaritat.

Enmig del dolor de la seva esposa Montserrat, i dels seus fill, dels seus familiars, i de
moltíssimes persones, per desig explícit seu hem escoltat la Paraula de Déu en aques-
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ta celebració, que ens ha parlat de vida, de vida per sempre, de resurrecció. Jesús ens
ha dit: «Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi encara que mori, viurà; i tot
aquell qui viu i creu en mi, no morirà mai més». Jesús digué aquestes paraules a Mar-
ta, la germana de Llàtzer, i li demanà: «Ho creus això?». Ella professà que ho creia.
Els cristians també professem la nostra fe en la resurrecció del Crist.

Aquest és el consol que el Senyor ens dóna davant de la mort que sempre és una rea -
litat punyent i dolorosa. Pel pecat, pel mal ús de la llibertat que Déu ens ha donat
en crear-nos, ha entrat en el món el dolor i la mort. Jesús ha vingut a donar un altre
sentit a tot això. Ha volgut que ens sentim sempre en les mans de Déu, quan vivim i
quan morim, perquè, com ens ha dit Sant Pau en la primera lectura, sempre som del
Senyor. El Papa Francesc ens encoratja en confiar sempre en la misericòrdia de Déu
Pare. Per això preguem pel nostre estimat germà Francesc «Tito» perquè Déu just i
misericordiós l’hagi acollit i li hagi concedit la vida eternament feliç en el cel amb
Ell i perquè així pugui intercedir per la seva família, pel Barça que tant ha estimat i
servit, i per tots.

La litúrgia ens fa viure el temps pasqual, en el qual els cristians celebrem intensa-
ment la resurrecció de Jesucrist. El Senyor ha cridat a «Tito» Vilanova dins de l’octa -
va de Pasqua, per trobar-se amb Déu Pare misericordiós. El nostre germà ens ha pre-
cedit en el nostre pelegrinatge cap a la casa del Pare. La mort és mestra de vida i
ens ajuda a reflexionar i a descobrir l’autèntic sentit de la vida per tal d’esmerçar-la
al servei dels germans per ajudar-los en les seves necessitats i per fer-los més feliços.
Ens cal caminar per camins d’amor a Déu i als germans perquè quan el Senyor ens cri -
di sabem per l’Evangeli que serem examinats sobre l’amor. Així, el Senyor ens podrà
dir: «Veniu beneïts del meu Pare, perquè tenia gana i em donàreu menjar, tenia set i
em donàreu beure, etc.» Quan estimem i ajudem, tot el que fem a qualsevol persona
ho fem a Ell.

Encomanem el nostre germà a la intercessió de Maria, sota l’Advocació de la Mare
de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona i molt vinculada al Futbol Club Barcelona
en l’habitual oferiment dels seus trofeus. Maria, Mare de tots, intercedirà per ell i per
tots nosaltres. Amén. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Paraula i Vida

Jesucrist, centre de la fe (06/04/2014)

El beat John Henry Newman, que fou cardenal de l’Església i un teòleg eminent, va
escriure aquestes paraules: «El cristianisme és una persona, i no qualsevol persona
sinó la persona de Jesucrist; el cristianisme és Crist.»
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Per això, el temps de Quaresma és un temps ben propici per preguntar-nos: quin con-
cepte tenim de Jesucrist? El coneixem de debò? Els homes ens hem fet diferents
conceptes del Crist. Així, l’hem considerat com a fill de Déu o com el Messies pro-
mès o com un dels grans mestres de la moral humana o com un revolucionari del seu
temps, etcètera.

La fe de l’Església ens invita a descobrir en Jesús de Natzaret el veritable Fill de Déu
fet home. Així ho professem i així ho confessem els cristians, tot esforçant-nos a se -
guir el seu camí amb amor i fidelitat.

En l’exhortació del Sant Pare Francesc titulada La joia de l’Evangeli hi ha una clara
insistència a posar Jesucrist en el centre de la vida cristiana i en el centre de la refor -
ma de l’Església. Francesc ho fa dient: «Déu se’ns ha manifestat en Jesucrist. No em
cansaré de repetir aquelles paraules de Benet XVI que ens porten al centre de l’Evan-
geli: “Hom no comença a ser cristià per una decisió ètica o una gran idea sinó pel tro-
bament amb un esdeveniment, amb una Persona que dóna un nou horitzó a la vida i,
amb això, una orientació decisiva”.»

«Només gràcies a aquest trobament o retrobament amb l’amor de Déu —afegeix Fran -
cesc— que es converteix en feliç amistat, som rescatats de la nostra consciència aïlla -
da i de l’autoreferencialitat». Aquest terme és molt freqüent en el pensament del pa-
pa Francesc, ja des dels temps en què era arquebisbe de Buenos Aires. Per a ell té aquest
sentit: que l’Església no ha de ser el centre de si mateixa sinó que s’ha de descentrar
per centrar-se en Jesucrist i evitar tota temptació de narcisisme i d’autocomplaença.

L’Església existeix per donar Jesucrist, font de gràcia i de perdó per al món. Enmig de
la creixent indiferència religiosa que hi ha avui en els nostres ambients, no manquen
persones que cerquen la veritat, que tenen set de sentit, que tenen set de Déu, l’únic ab -
solut. La salvació que ens porta Jesucrist és una salvació transcendent, que comença
en aquesta vida i la fa més humana, però que té l’acompliment en l’eternitat.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Semana Santa (13/04/2014)

Durante la Semana Santa los cristianos vivimos los misterios centrales de nuestra fe.
En concreto, celebramos la muerte y la resurrección de Jesús, que hacen bien paten -
tes la humanidad y la divinidad de nuestro Salvador.

Sin embargo, la Semana Santa pone de relieve el amor de Dios hacia toda la humani -
dad. En medio de una sociedad estresada y fría donde se acentúa el individualismo y la
soledad, conviene el calor de un Dios que se acerca a toda persona para ofrecerle el
don de la gracia divina. La salvación de Jesús nos hace hijos de Dios y hermanos en-
tre todos.
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Este amor eterno, infinito y gratuito se manifestó en la Pascua del Jueves Santo. En
esta Cena del Señor, él nos amó hasta el extremo y nos dio su cuerpo y su sangre co-
mo alimento de comunión. En el cenáculo este ofrecimiento fue incruento, si bien Je-
sús en aquella primera misa fue sacerdote, altar y víctima.

Y el Viernes Santo, el Señor entregó cruentamente su cuerpo y su sangre en la cruz
del Calvario. La cruz de Jesús ostentaba la causa de su crucifixión: «Jesús de Naza-
ret, Rey de los judíos». Así lo hizo escribir Pilato, el autor de la sentencia de muerte.
Pero allí, en el calvario, no faltó la fe del centurión romano, testigo inmediato de los
acontecimientos de aquel día: «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios.»

La cruz de Jesús manifiesta el rostro de Dios y es profundamente humana. La cruz
hace entender el verdadero sentido del dolor y del sufrimiento que acompaña la vida
de los hombres. Como escribió Paul Claudel, «Dios no vino a la tierra a suprimir el
sufrimiento, sino a llenarlo de su presencia, una presencia que sorprendentemente es
amor infinito».

Explica el papa Francisco, en un libro-entrevista que le hicieron dos periodistas, que
cuando tenía 21 años estuvo gravemente enfermo y tuvo que someterse a una inter-
vención quirúrgica en el pulmón derecho. Tenía muchos dolores. Y recuerda que lo
que más le reconfortó fueron las palabras que le dijo una religiosa que lo visitó, la her -
mana Dolores, que lo había preparado cuando era un niño para la primera comunión.
«Me dijo —recuerda el Papa— sólo estas palabras: “Ahora estás imitando a Jesús”.
Y eso se me quedó muy grabado y me dio mucha paz.»

En la cruz de Cristo el dolor y la muerte se abrazan con el amor y la vida. Aquél que
en este mundo no ha sufrido nunca no sabe qué quiere decir amar. La cruz se convir-
tió en el signo definitivo del amor fiel de Dios. El amor eterno, infinito y gratuito de
Dios trasciende el sufrimiento y la muerte y es portador de vida. Por eso la cruz no
es la última palabra de la redención de Cristo, porque le sucedió su resurrección glo-
riosa, manifestación plena de su victoria sobre el pecado y la muerte.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

La Pasqua, un esclat de vida (20/04/2014)

En la Pasqua de l’any passat, el papa Francesc va iniciar el seu missatge a la ciutat de
Roma i al món amb aquestes paraules: «És una gran alegria per a mi poder-vos fer aquest
anunci: Crist ha ressuscitat! Voldria que arribés a totes les cases, a totes les famílies, es-
pecialment allà on hi ha més sofriment, als hospitals, a les presons… Voldria que arribés
sobretot al cor de cadascú, perquè és allí on Déu vol sembrar aquesta Bona Nova: Je-
sús ha ressuscitat, hi ha esperança per a tu, ja no estàs sota el domini del pecat, del mal.
Ha vençut l’amor, ha triomfat la misericòrdia. La misericòrdia de Déu sempre venç.»

La resurrecció de Jesús no és un fet marginal de la fe cristiana, sinó que en constitueix
el nucli central mateix. Per això, sant Pau ho expressa ben clarament quan afirma:
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«Si Crist no hagués ressuscitat, seria sense objecte la nostra fe, ho seria també la nos-
tra predicació». Com ens diu el Catecisme de l’Església Catòlica, «la resurrecció és,
sobretot, la confirmació de tot allò que Crist va fer i va ensenyar».

Als apòstols, al principi, els va costar creure en la resurrecció del seu mestre. L’im-
pacte de la passió i mort a la creu havia estat un traumatisme molt fort per a ells.
Els evangelistes ens expliquen nombroses manifestacions sensibles del Crist ressus -
citat, com les aparicions al grup dels dotze, entre d’altres. I Pere, a casa del centurió
Corneli, dirà: «Nosaltres vam menjar i beure amb Ell després d’haver ressuscitat
d’entre els morts.»

Podríem fer aquesta suposició: els cristians d’avui pregunten a la comunitat dels apòs -
tols: «Qui s’ha manifestat en la Pasqua? Quina és la nostra fe?» I la comunitat apostò -
lica respon: «És el Jesús vivent el qui s’ha manifestat, s’ha deixat veure i ens ha acom -
panyat fins a convertir-nos». I encara afegeix: «Nosaltres creiem que Crist és vivent
d’entre els morts i que viu per sempre en Déu, el Pare, tot donant-nos l’Esperit Sant de
la conversió i de la vida.»

En la seva resurrecció, Jesucrist manifesta la seva victòria sobre la mort i ens en fa par -
tícips. Com va dir el papa Francesc en el seu primer missatge pasqual, «Jesús no ha
tor nat a la seva vida anterior, a la vida terrenal, sinó que ha entrat en la vida gloriosa
de Déu, i hi ha entrat amb la nostra humanitat, ens ha obert a un futur d’esperança.»

Heus ací el que és la Pasqua: el pas de l’home de l’esclavatge del pecat i del mal a la
llibertat de l’amor i la bondat. Perquè Déu és vida, només vida, i la seva glòria, com
va escriure sant Ireneu de Lió, som nosaltres: «La glòria de Déu és l’home vivent». La
Pasqua és un esclat de vida i d’esperança.

Compartint aquesta esperança, us desitjo a tots una santa i joiosa Pasqua de resurrecció.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Gràcies, Joan XXIII i Joan Pau II (27/04/2014)

Aquest dia 27 d’abril, que ens porta la memòria de la Mare de Déu de Montserrat, pa-
trona de les diòcesis de Catalunya, se celebra a Roma la canonització de Joan XXIII
i Joan Pau II, dos successors de sant Pere que varen influir molt en la vida de l’Esglé -
sia i del món del seu temps, cadascun d’ells amb el seu propi carisma.

Em plau recordar, especialment en aquest dia, que tots dos visitaren el santuari del mo -
nestir de Montserrat i van pregar davant la sagrada imatge de la Moreneta. Joan XXIII,
essent patriarca de Venècia, el juliol de 1954, Any Jacobeu, va pelegrinar a Santiago
de Compostela; i de retorn va passar per Montserrat, Manresa i Barcelona. Els qui
acompanyaren el cardenal Roncalli en la seva visita a Montserrat recorden que parla -
va amb gran animació i cordialitat, però en arribar al cambril es va agenollar i va es -
tar una llarga estona pregant. Quatre anys més tard, va ser elegit Papa.
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Joan Pau II pregà davant la Mare de Déu de Montserrat ja essent Sant Pare, el 7 de no -
vembre de 1982, durant el seu primer viatge a Espanya. La climatologia del dia no va
acompanyar gens la seva visita al santuari, però el Papa polonès va fer un cant a Mont -
serrat com a meta de pelegrinatges i recordà els noms d’alguns dels sants que havien
pregat davant la sagrada imatge, «sense oblidar aquell soldat que, deposades les seves
armes als peus de la Moreneta, baixà de la muntanya per fundar la Companyia de Jesús».

El pontificat romà de Joan XXIII, elegit als 77 anys, fou breu, de quatre anys i mig.
Qui fou anomenat Papa de transició va fer la gran transició de l’Església amb el Con -
cili Vaticà II, iniciativa seva que va presidir a l’inici i que fou continuada per Pau VI.
Joan XXIII ha passat a la història de l’Església també per una de les seves encícliques,
la Pacem in Terris, publicada dos mesos abans de morir. Fou l’encíclica dels drets hu-
mans i de la pau, i com el testament per al món del Papa bo, la mort del qual va ser plo -
rada per creients i no-creients.

El pontificat del Papa polonès, elegit als 58 anys, fou molt més llarg: de gairebé vint-i-
set anys (1978-2005). L’arquebisbe de Cracòvia es va donar en cos i ànima al compli -
ment de la seva nova missió. La seva personalitat de resistent davant de les ideologies
contràries a la fe va donar un estil molt propi i molt humà al seu pontificat, i li va me-
rèixer un prestigi i una autoritat moral a nivell mundial. Va fer una síntesi nova en-
tre la confessió de Déu i el servei a l’home, entre teocentrisme i antropocentrisme, tre -
ballant incansablement per integrar-los i reconciliar-los. En la seva primera encíclica,
Redemptor hominis, va proclamar que «el camí de l’Església és l’home».

Avui és un dia per donar gràcies a Déu per aquest dos grans pontífexs, que són exem-
ple de santedat per a tots els fills i les filles de l’Església, i per desitjar que siguin in -
tercessors davant Déu per obtenir la pau arreu del món.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Articles i declaracions

Article publicat per L’OSSERVATORE ROMANO (05/04/2014)

Barcellona ospiterà un congresso sulla pastorale nelle grandi città

Quando Dio ha bisogno delle metropoli

di LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH*

Nel corso del 2014 si terrà a Barcellona un congresso internazionale sulla pastorale ne -
lle grandi città. L’iniziativa si articolerà in due fasi. La prima si svolgerà nei giorni 20,
21 e 22 maggio prossimi, attraverso conferenze affidate a esperti di sociologia, pasto -
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rale e teologia. Ogni mattina si terranno nove conferenze, e accanto ai relatori ci sa-
ranno esperti provenienti, come gli stessi relatori, da diversi Paesi del mondo. 

La seconda fase, che si si svolgerà nei giorni 24, 25 e 26 novembre prossimi, sarà des -
tinata solo a un gruppo di cardinali e arcivescovi provenienti da grandi città dei cin-
que continenti. Terminerà a Roma con un’udienza di Papa Francesco, durante la qua-
le gli affideremo le conclusioni dei nostri lavori e riceveremo i suoi orientamenti per
ottenere i frutti migliori da questa iniziativa.

Credo che fare un breve riassunto di quanto l’ha preceduta possa aiutare a situare me-
glio l’iniziativa. Si tratta di un’idea che ho concepito e che ho sviluppato conversan -
do con Papa Francesco. Il 25 agosto 2011, l’allora cardinale Jorge Mario Bergoglio
— ora nostro Santo Padre Francesco — ha pronunciato il discorso di apertura del pri-
mo Congresso regionale di pastorale urbana. Di quel discorso — riportato integral-
mente nel libro del teologo ed esperto di pastorale Carlos María Galli, dal titolo Dios
vive en la ciudad (Buenos Aires, Ágape Libros, 2011, 390 pagine) — mi ha colpito
il fatto che l’arcivescovo Jorge Mario Bergoglio, di Buenos Aires parlasse come de-
lla «grande città, un nuovo segno dei tempi» e di ciò che il concilio Vaticano II, e in
particolare la costituzione pastorale Gaudium et spes, aveva significato per la com-
prensione del fenomeno della crescente urbanizzazione. 

L’allora arcivescovo Bergoglio, quel 25 agosto 2011, ha anche ricordato che sulla scia
del concilio Vaticano II, precisamente nel 1965, nel mondo latinoamericano si ten-
ne il primo Incontro sulla pastorale delle grandi città, a Barueri, San Paolo, convoca-
to dall’Istituto pastorale latinoamericano (Ipla), divenuto poi Istituto teologico-pas-
torale del Celam (Itepal). In quel discorso, citando il documento di Aparecida — del
quale, come si sa, Bergoglio è stato uno dei grandi redattori — ha detto che «la Chie-
sa all’inizio si formò nelle grandi città dell’epoca e si servi di esse per diffondersi». 

In una conversazione che ricordo sempre, avuta con il cardinale arcivescovo di Bue-
nos Aires durante le congregazioni generali previe al conclave del 2013, ho potuto
con s tatare il suo interesse per la pastorale urbana, che è stata ed è anche una preoccu -
pazione della mia arcidiocesi e mia personale. Ricordo con molto piacere un fatto che
può sorprendere, ma che rivela la sollecitudine dell’arcidiocesi di Barcellona per la pas -
torale dei nostri fratelli del mondo latinoamericano. In una casa editrice di orientamen -
to cristiano e popolare, chiamata Nova Terra, con sede a Barcellona, i testi di quel pri -
mo incontro sulla pastorale urbana di Barueri furono pubblicati in un libro preparato
dal R. Caramurú intitolato La Iglesia al servicio de la ciudad.

In questo tempo di globalizzazione in cui viviamo, nelle grandi città del mondo dob-
biamo confrontarci con le stesse sfide, difficoltà e possibilità per l’annuncio del Van-
gelo e per la presenza e il compimento della missione della Chiesa. Ho sempre pen-
sato che noi pastori delle grandi città dovessimo aiutarci a vicenda, condividendo la
riflessione pastorale e le esperienze ecclesiali che viviamo nelle nostre diocesi. Spes-
so, nelle nostre riunioni, noi cardinali parliamo di questo tema e diciamo che dovrem-
mo incontrarci per condividere esperienze, visto che oggi i problemi sono in gran par -
te comuni. A tal fine, con i miei collaboratori più stretti, ho organizzato una riunione di
lavoro a Barcellona con gli arcivescovi di Bordeaux e di Marsiglia.
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Durante una pausa tra le congregazioni generali che hanno preceduto il conclave, ho
offerto al cardinale Bergoglio una copia del mio libro Cristianos en la sociedad del
diálogo e de la convivencia (pubblicato in italiano dalla Libreria editrice vaticana)
in cui mi soffermo su alcuni aspetti della pastorale della Chiesa nelle grandi città.
Ho potuto constatare con piacere che condivideva la mia preoccupazione. Ricor-
do che mi ha detto: «Sono molto interessato alla pastorale della Chiesa nelle gran-
di città». 

Quella conversazione con il cardinale Bergoglio è continuata, e forse si è intensifica -
ta, dopo che è stato eletto Vescovo di Roma e successore di Pietro. Frutto di quegli
scambi di opinioni, che esprimevano una comune preoccupazione pastorale per il te-
ma, è stata la decisione di organizzare un Congresso internazionale sulla pastorale
delle grandi Città che, riunendo figure di spicco a livello mondiale — sociologi, pas-
toralisti, teologi ed esperti di altre materie complementari — permettesse di riflette -
re sulla realtà, le sfide, i bisogni, le difficoltà e le speranze che presentano oggi le gran -
di città rispetto all’annuncio del Vangelo, e anche sulla presenza e sul compimento
della missione della Chiesa nelle case, nelle strade, nelle piazze e nelle periferie urba ne.

Il Papa ha mostrato interesse per questo congresso di Barcellona e, se mi è consenti -
to dirlo, ha anche collaborato alla sua organizzazione, il che per me significa molto.
Il 6 settembre 2013 Papa Francesco mi ha ricevuto nella sua residenza di Santa Mar-
ta. «Ho una cosa per te», mi ha detto, cercando tra le sue carte. E mi ha dato un reso -
conto che aveva ricevuto dalla Grande Buenos Aires, proprio sulla pastorale urbana,
che è il tema del congresso di Barcellona. Un documento indubbiamente molto inte-
ressante. In quell’udienza privata gli ho potuto esporre più in dettaglio il programma
del congresso e ascoltare i suoi interessanti suggerimenti. 

Papa Francesco, nella sua esortazione apostolica Evangelii gaudium afferma: «È
interessante che la rivelazione ci dica che la pienezza dell’umanità e della storia si
realizza in una città», facendo riferimento alla nuova Gerusalemme. Il Papa ci invi-
ta a contemplare le grandi città con uno sguardo di fede, scoprendo la presenza di Dio
nelle case, nelle strade e nelle piazze. Nella loro vita quotidiana, i cittadini molte vol-
te «lottano per sopravvivere e, in questa lotta, si cela un senso profondo dell’esisten-
za che di solito implica anche un profondo senso religioso».

Il sinodo dei vescovi dell’ottobre 2012 ha osservato che oggi le trasformazioni nelle
grandi città e la cultura che esprimono sono un ambito privilegiato della nuova evan-
gelizzazione. Occorre un’evangelizzazione che illumini i nuovi modi di relazionarsi
con Dio, con gli altri e nello spazio, e che promuova i valori fondamentali. È parti -
co larmente necessario giungere là dove nascono i nuovi messaggi e paradigmi, e rag-
giungere con la Parola di Gesù i nuclei più profondi dell’anima delle città. 

Non possiamo neppure dimenticare che attualmente più della metà dell’umanità abi-
ta in città e che l’evangelizzazione ebbe inizio in questi spazi urbani. Il congresso do-
vrebbe aiutarci a realizzare questo desiderio di Papa Francesco: «La proclamazione
del Vangelo sarà una base per ristabilire la dignità della vita umana in questi contes -
ti, perché Gesù vuole spargere nelle città vita in abbondanza». 
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Nei suddetti tre giorni del mese di maggio le conferenze si terranno la mattina e sa-
ranno aperte a tutti coloro che desidereranno assistervi. Se mi è permesso dirlo con
uno schema classico nella riflessione cristiana, il congresso si muoverà nelle tre dire -
zioni già indicate dalla costituzione pastorale Gaudium et spes del concilio Vatica-
no II: vedere, giudicare e agire. Le prime tre giornate s’incentreranno soprattutto sul
«vedere», ossia su quanto ci dicono i sociologi, i pastoralisti e i teologi circa i com-
piti che corrispondono all’attuale civiltà umana. Ecco i temi di questa prima fase:
«Le grandi città del XXI secolo, come luogo della vita globale»; «Centro e periferie
delle grandi città. Geografia umana e urbana»; «Forme di aggregazione e di sepa -
ra   zio ne nelle grandi città». Saranno questi i tre temi della prima giornata del Con-
gresso.

Quelli della seconda giornata saranno: «L’integrazione del cristianesimo nella gran-
de città: l’origine urbana del cristianesimo (secoli I-IV)»; «Il tessuto ecclesiastico e i
tessuti urbani (sociali, economici, culturali e religiosi)»; «Individuo, persona, colletti -
vità-comunità nella grande città». 

I temi della terza giornata ci presenteranno le preoccupazioni e le esperienze sul Van-
gelo comunicato alla grande città: «L’impatto del Vangelo di Gesù nella grande cit-
tà»; «La comunicazione del Vangelo nelle grandi città: ambiti, attori, media»; «La
misericordia materna e pastorale verso i poveri e i “dimenticati” delle periferie».

I relatori e gli esperti si riuniranno il pomeriggio per riflettere — e in qualche modo
giudicare — su quanto è stato esposto nelle conferenze e su quanto desiderano aggiun-
gere gli esperti, al fine di segnalare i punti fermi, i principi, gli aspetti centrali, in no -
vativi e importanti che a loro giudizio i pastori dovranno tener presente nel loro lavo -
ro della fase conclusiva del congresso, a novembre 2014. 

Questo lavoro, insieme ai testi delle conferenze, sarà inviato a tutti i cardinali e gli arci -
vescovi delle grandi città del mondo invitati (circa venticinque) affinché possano co-
noscerlo, riflettere e preparare i loro interventi come pastori per i giorni 24, 25 e 26
novembre a Barcellona. Si vuole far sì che il lavoro dei conferenzieri e degli esperti aiu-
ti noi pastori nell’esercizio del nostro ministero episcopale con la partecipazione de-
lla propria diocesi.

In questa fase conclusiva del Congresso si riuniranno solo i pastori al fine di «giudi -
care» alla luce dei contenuti offerti precedentemente dai relatori e dagli esperti. L’«a -
gire» viene lasciato a ogni pastore con la propria Chiesa. Sarebbe opportuno che noi
pastori giungessimo a conclusioni in grado di illuminare la pastorale che va attuata
nelle grandi città. Vorremmo poter offrire a Papa Francesco tali conclusioni con un atteg -
giamento di servizio, ringraziandolo fin d’ora per l’aiuto che ci offrirà quando ci rice -
verà a Roma in udienza.

Con questo congresso si vuole contribuire a migliorare il servizio che la Chiesa deve
prestare al mondo in ogni momento e in ogni situazione sociale, a cominciare dalla
nostra realtà attuale. Si vuole anche rispondere a quanto auspicato dal nostro Papa
Francesco: «Una Chiesa povera e per i poveri»; che non ci chiudiamo in una Chiesa
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autoreferenziale o narcisista; che usciamo nelle strade per offrire in libertà la fede e
per prestare il nostro servizio agli uomini e alle donne di oggi, anche a quanti vivono
immersi in quelle che Francesco chiama le «enormi geografie umane» o culture ur-
bane, «dove il cristiano non suole più essere promotore o generatore di senso, ma che
ri ceve da esse altri linguaggi, simboli, messaggi e paradigmi che offrono nuovi orienta -
menti di vita, spesso in contrasto con il Vangelo di Gesù» (Evangelii gaudium, n. 73). 

Il Papa vuole che siamo «pastori con odore di pecora», ossia che c’incarniamo nella
realtà e, per farlo, dobbiamo conoscerla, aiutati da quanti sono dediti al suo studio, e
che siamo anche «un ospedale da campo» per le anime, per «servire e non per essere
serviti» (cfr. Luca 22,27), seguendo così in qualche modo, nonostante i nostri limiti
personali e istituzionali, l’esempio di nostro Signore Gesù Cristo. 

Cardinale arcivescovo di Barcellona

Article publicat per L’OSSERVATORE ROMANO

Per vincere la paura

Dio abita nella città

di ALBERTO FABIO AMBROSIO

La città da sempre impaurisce. Quella dove vivo da oltre dieci anni, Istanbul, conta
quindici milioni di abitanti, ma ho scolpite nella memoria le immagini di quando, da
ragazzino, ritornavo dopo l’estate a Milano. Al casello di Bologna dell’Autosole la
periferia offriva già uno spettacolo che non diceva più nulla né del sole né del mare
estivi, ma arrivati alle porte di Milano l’angoscia sembrava calare come il cielo grigio
già offuscato dall’inquinamento.

Ognuno di noi ha un ricordo inquietante e un suo racconto dello spazio urbano, ma
ci deve essere posto per una riflessione più ampia. In un piccolo libro Marco Filoni
(Lo spazio inquieto. La città e la paura, Palermo, Edizioni di Passaggio, 2014) ripren -
de e riassume temi che la grande filosofia ci ha abituato a trattare: cioè il rapporto co-
sì intimo tra la paura e lo spazio cittadino. L’interesse di questa lettura è dato dal fatto
che vengono tratteggiate in breve tutte le sorgenti della paura connesse con il vivere
urbano, con la città in quanto tale e con l’immaginario a essa legato.

E forse basta riflettere un poco sull’esperienza che ciascuno di noi fa della città per
convenire che la città incute paura e la produce in tutte le sue dimensioni. Nell’ulti-
mo capitolo l’autore scrive: «Abbiamo provato a vedere dove esattamente è la pau-
ra nella città. E verso chi si rivolge. L’abbiamo vista per la prima volta sulle mura de-
lla città antica, su possenti fortificazioni, una paura che si rivolgeva all’esterno, una
paura di ciò che era fuori. Il nemico al di là del muro. Ma non solo. La paura era ed è
anche dentro, si annida nella città: è paura del nostro essere diversi, del nostro non
essere tutti uniti nel momento in cui si deve decidere».
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La città induce un estraniamento che è tanto interno a noi stessi quanto esterno. Una
storia, narrata da Andrea Staid nel suo racconto antropologico I dannati della metro-
poli. Etnografia dei migranti ai confini della legalità (Milano, Milieu, 2014), mette
in scena una città legale che coesiste accanto a quella illegale. Si parla addirittura di
una città oscura: come tutto ciò che è oscuro, fa paura.

Questo non sembra sorprendere eccessivamente il credente, abituato da sempre al de-
lirio d’onnipotenza umana: «Anche le immagini del sogno infranto di Babele, la cit -
tà autosufficiente che porta al cielo, dell’anti-città consolidata che si estende sulla ter -
ra, Babilonia, esprimono (e, se si vuole, aiutano a esorcizzare) le paure e le angosce
dell’uomo nel percepire che partecipa alla costruzione della stessa anti-città che lo di-
vora». Così Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires, una delle più gran-
di metropoli del mondo, si esprimeva, in un piccolo libro (Dio nella città, Cinisello Bal -
samo, San Paolo, 2013) più breve, ma forse ancora più potente di quello sopra citato.

Papa Francesco conosce il tessuto delle città, probabilmente al corrente delle relati-
ve teorie filosofiche e antropologiche. E sfida la realtà della paura urbana con una teo -
logia della città dove c’è spazio proprio per colui che ne sembra escluso, Dio. Questo
suo libro, vero e proprio manifesto per una teologia della città, commenta anche alcu -
ni passi del documento finale della quinta conferenza generale dell’episcopato lati-
noamericano, svoltasi nel 2007 ad Aparecida.

Il cardinale Bergoglio indica la via per superare con lo sguardo della fede la paura
della città. Il documento di Aparecida lo dice a chiare lettere «Dio vive nella città»,
e il futuro Papa lo riprende e lo commenta: «La città attuale è relativista: tutto va be-
ne, e magari cadiamo anche nella tentazione di ritenere che, per non discriminare e
includere tutti, sentiamo come necessaria la relativizzazione della verità. Non è così.
Il nostro Dio, che vive nella città e si coinvolge nella sua vita quotidiana, non discri -
mina né relativizza. La sua verità è quella dell’incontro che scopre dei volti, e ogni
volto è unico».

Questo atteggiamento del cuore e della mente è l’unico possibile per vincere la pau -
ra della città. I vescovi dell’America latina hanno dimostrato audacia nell’affermare
che Dio vive nella città e Bergoglio, oggi Papa, lo ribadisce. È lo sguardo di una fe-
de viva e coerente che permette di scoprire nei volti dei vicini, numerosi ma unici, la
bellezza interiore delle città.

Twitts Papa

Prólogo

El Papa Francisco bate récords de seguidores de sus tuits. La popularidad es enorme.
No conoce fronteras. Francisco es, hoy por hoy, el líder internacional con mayor im-
pacto en Internet. En tan sólo 13 meses de participación sobrepasa a todos los líderes
mundiales en búsquedas en Google y en menciones. Lidera las búsquedas en Goo gle
con 1.737.300 de registros. Resulta interesante analizar que la mitad de los 38 millo-
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nes de menciones recibidas en la red por Barack Obama provienen de EE.UU., mien-
tras que el Papa Francisco lideró el ranking en el periodo analizado con 49 millones
de menciones y de los más diversos países.

«El Papa ha de servir a todos, especialmente a los más pobres, los más débiles, los más
pequeños». Este tuit del Papa Francisco, del 19 de marzo, comportó 30.608 retuits, un
eco sólo superado por el mensaje inicial de su cuenta en esta red social, en enero de
2013. En tan sólo un año, desde su apertura, la cuenta de Twitter del Papa Francis-
co @Pontifex reúne ya a más de 11 millones de seguidores. No tiene el Papa la costum -
bre comentar el crecimiento de su cuenta en Twitter, pero si el lector busca en este libro
el tuit del 27 de octubre de 2013, se encuentra con este mensaje no usual: «Queridos
Followers ¡ya son ustedes más de diez millones! Les agradezco de corazón y les ruego
que sigan rezando por mí.»

Si comparamos su impacto con otros grandes líderes mundiales, una de las claves que
han hecho de su figura y su mensaje un auténtico fenómeno en la red está en el alto
nivel de interacción que suscitan sus palabras. Cuenta con un público que expresa un
alto nivel de interacción con sus mensajes. Las palabras del Papa Francisco son, por
ejemplo, cuatro veces más retuiteadas de media que las del presidente de EE.UU., Ba -
rack Obama. Cada publicación o tuit del Papa Francisco genera una media de más de
6.637 retuits. Este nivel de repercusión lo posiciona como el líder mundial con mayor
eco directo en esta red social. La media del presidente de EE.UU. se sitúa en 2.309 por
mensaje.

La fuerza del Papa Francisco en Internet y el hecho que lo ha convertido en un fenó -
me no único en la red no proviene sólo de las magnitudes globales de su presencia,
a pesar de ser muy altas, sino de las repercusión que generan sus palabras y del alto
nivel de engagement (compromiso) con sus seguidores, muy superior al de cualquier
otro líder mundial. El porcentaje sobre el total de sus seguidores que comentan o par-
ticipan tras las entradas de contenido es de casi uno de cada diez.

Entre el público más joven, más habituado a utilizar y a entrar en las redes sociales, el
Papa mantiene también un muy buen nivel. Así, en el periodo de tiempo que el infor-
me analiza, entre marzo y noviembre de 2013, los 49 millones de menciones acumula -
das por el Papa Francisco sólo fueron superadas por el grupo musical One Direction
y el cantante Justin Bieber, lo que lo sitúa, en este ámbito, como la tercera figura más
popular de Internet en 2013.

La incidencia social del mensaje del Papa y su capacidad para trascender el marco con -
fesional se comprueba también en el análisis de las temáticas a las que se vinculan sus
menciones. Así, dos de cada diez (21%) se vinculan a temas políticos o económicos,
el 17% lo hacen a la paz o los conflictos bélicos y el 15% a la educación, mientras que
un 4% quedan unidas a temáticas estrictamente religiosas.

No podemos dejar de hacer referencia a la presencia del Papa Francisco en las redes
sociales del mundo de habla hispana. La cuenta del Papa en castellano @Pontifex_es
reúne a mas de 4,5 millones de seguidores en sólo un año. De nuevo, la magnitud

BAB 154 (2014) - abril [37]  269



de su impacto en la red no sólo se manifiesta en el número de seguidores, sino tam-
bién en la interacción y redifusión de sus mensajes en Twitter. El Papa difunde me-
nos de un mensaje al día. Cada uno de sus tuits recibe en su cuenta en castellano una
media de 9.990 retuits. Unas cifras muy superiores a la de otros líderes de ese ámbi -
to lingüístico, cuya media es a veces de más de un tuit diario. En este apartado el Pa-
pa Francisco es el más mencionado con una enorme distancia sobre el segundo de es-
ta lista que —el lector me dispensará que mencione este dato, como arzobispo de
Barcelona— que no es otro que Leo Messi, y también está por encima de otros como
One Direction, Justin Bieber o Iker Casillas.

Bajo los auspicios de la Librería Editrice Vaticana y de Romana Editorial se publicó,
en 2013, pulcramente editado y embellecido por unas fotografías muy artísticas, el
primer volumen que recogía los tuits del Papa Francisco. Bienvenido sea este segun-
do volumen que recopila sus mensajes en la red desde el 1 de octubre de 2013 al 31 de
marzo de 2014. Son sabiduría cristiana concentrada, ráfagas de luz y palabras de áni-
mo para todos los momentos, en especial para los momentos duros, de prueba y de de -
solación, pero también para los momentos de consolación y gozo espiritual y siempre
de esperanza.

En el prólogo de aquel primer volumen, después de leer los tuits de Francisco, recor-
daba los Apotegmas de los Padres del desierto y los geniales Pensamientos de Blas Pas -
cal, como precedentes de la aforística cristiana. Vistos los óptimos resultados obte ni dos
en las redes sociales por los mensajes de nuestro querido y admirado Papa Francis-
co, en esta nueva edición, me viene a la mente otro gran precedente de este género lite -
rario: los llamados Dichos de luz y amor, que se hallan en todas las ediciones de las obras
completas de san Juan de la Cruz. Son 186 sentencias, muchas de las cuales cumplen
la primera norma de un tuit, que es no superar los140 caracteres.

Permítame, el lector o lectora, terminar comparando unos tuits del Papa Francisco
con unos «Dichos» de san Juan de la Cruz. En su tuit del 6 de diciembre, escribe
Francisco: «La cruz es el precio del amor verdadero. Señor, danos fuerza para acep-
tar nuestra cruz y cargar con ella». Y el gran poeta y místico cierra sus Dichos con el
que hace el número 186, que dice así: «¿Qué sabe quien no sabe padecer por Cris-
to?». En un Dicho famoso, el místico abulense afirma que «el alma enamorada es al-
ma blanda, mansa, humilde y paciente» (n. 28) y el Papa Francisco, el 11 de febrero,
fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y Día Mundial del Enfermo, escribe en su tuit:
«Saludo a los enfermos y cuantos sufren. Cristo crucificado está con ustedes, acójan-
se a Él.»

Este no es un libro de lectura rápida o apresurada. Es más bien un libro «de mesita de
noche», para leerlo despacio, en clima de silencio y de plegaria, para pararse en una
sentencia con la que nos hemos sentido en especial sintonía espiritual. Este es un li-
bro para alimentar el espíritu en comunión con el sucesor de Pedro, que nos «confir-
ma en la fe» a nosotros, sus hermanos.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona
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Secretaria General

Nomenaments parroquials

04.04.14.— Rvd. Sr. Francesc Gimeno Piñol, administrador parroquial de la parròquia
de Santa Maria de Gràcia, de Barcelona.

04.04.14.— Rvd. Sr. Rafael Sánchez Núñez, diaca adscrit a la parròquia de Santa Ma -
ria de Gràcia, de Barcelona.

Nomenaments no parroquials

10.04.14.— Sr. Jordi Breu i Panyella, renovació com a membre del patronat de la Fun -
dació Escola Cristiana de Catalunya, per quatre anys.

10.04.14.— Sr. Joan Vila Farràs, membre nat del patronat de la Fundació Escola Cris-
tiana de Catalunya.

29.04.14.— Ratificació en els càrrecs de membres de la Junta directiva de l’associa -
ció CABALLEROS DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, de Barcelona: Rvd. Sr.
Ramon Corts Blay, director consiliari; Sr. Enrique Dalmau Domènech, president;
Sr. Luis Jiménez-Asenjo Gómez, vicepresident; Sr. Francisco Santamaría Borra,
secretari general; Sr. Luis Jiménez-Asenjo Gómez, tresorer; Sr. Fernando Cortés Do-
mènech, vocal i el Sr. Tomás Ruiz Loidi, vocal.

30.04.14.— Gmà. Josep Maria Sanz Esteve, Superior General de l’Associació de Ger -
mans Missioners dels Malalts Pobres sota l’advocació de Santa Camil i de la Santa
Creu, per un segon trienni.

In pace Christi

Mn. Daniel Cervera Fita

Lliurà la seva ànima a Déu a la Residència de Sant Josep Oriol, on vivia els darrers
anys, el dia 9 d’abril de 2014. Nasqué a Barcelona el dia 11 de gener de 1924.
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Com a novici de la Companyia de Jesús va fer la preparació per a la professió religio -
sa al noviciat de Veruela. L’any 1952 va obtenir la llicenciatura en Filosofia a la Fa-
cultat de Sant Francesc de Borja (Sant Cugat del Vallès). Continuà els estudis de Teo -
logia als EE.UU. Fou ordenat prevere el 18 de juny de 1958, a Indiana (EE.UU.) i
l’any 1959 va obtenir la llicenciatura en Teologia a la Facultat de la Companyia de
Jesús de Chicago i també va residir un temps a Boston. La seva formació acadèmica
encara la va completar a París, on cursà els estudis de Sociologia a la Facultat d’Es-
tudis Socials de l’Institut Catòlic de París.

Com a jesuïta, acabats els estudis, fou destinat a Bolívia, on desenvolupà un intens tre -
ball apostòlic com a professor i com a educador. Retornat a Barcelona, el 5 de juliol
de 1975 s’incardinà a la nostra arxidiòcesi. Desenvolupà amb gran fidelitat diversos
ministeris com a vicari o com a adscrit a les parròquies de Santa Anna, de Sant Me-
dir, de Crist Rei i de Sant Isidor. També fou capellà de diverses comunitats religioses
i professor de centres d’ensenyament, com les religioses de Jesús-Maria, al col·legi
del passeig de Fabra i Puig, o les Filipenses, al col·legi del carrer de Lincoln.

La missa exequial en sufragi de la seva ànima va celebrar-se el divendres dia 11 d’a -
bril a les 10 hores a la capella de la Residència de Sant Josep Oriol. Presidí la celebra -
ció Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe auxiliar de l’arquebisbat, que concelebrà amb el
director de la Residència, Mn. Joan Rodríguez; amb Mn. Joaquim M. Cervera Duran,
familiar del mossèn difunt i rector de la parròquia de Santa Maria de Gornal, a l’Hos-
pitalet de Llobregat, amb Mn. Francesc Raventós, rector emèrit de la Residència, i amb
una seixantena de preveres entre els quals hi havia els rectors i altres preveres i diaques
de les parròquies on va treballar pastoralment mossèn Daniel i també la seva germa -
na, el seu germà, els seus nebots i altres familiars.

Pronuncià l’homilia el Sr. Bisbe auxiliar que comentà aquestes lectures. Job 19,1.23.
27a, que diu «Sé que el meu defensor viu, que està al meu costat i m’ajuda»; Salm 22,
«El Senyor és el meu pastor»; Rm 14, 7-9.10b-12, «tant si vivim com si morim, som
del Senyor». Jn 6,53-58, «qui menja la meva carn i beu la meva sang, té vida eter  na».

El bisbe Sebastià va remarcar el testimoni d’esperança que Mn. Daniel Cervera va do -
nar sempre a la Residència. «Hem gaudit de la seva companyia, de les seves paraules
i dels seus consells. Avui especialment ho vull agrair al senyor per tots els moments
que ha estat per a mi un motiu d’ànim, també en moments no fàcils. Sempre s’inte-
ressava molt pel que feia, m’encoratjava i s’alegrava. Amb paraules de Benet XVI,
crec que per a nosaltres la seva vida, com la de tants germans i germanes que ens han
precedir, són de fet una prova que les realitats futures, la promesa de Crist, no és no-
més una realitat esperada, sinó també una vertadera presència: Ell és realment el Pas-
tor que ens mena a bons pasturatges, que ens indica què és i on és la vida» (Spe sal-
vi, 8).

El Sr. Bisbe auxiliar va recordar que Mn. Daniel s’interessava per tot i li deia: «Ho po -
so tot a la pregària», i que pocs dies abans de morir li va dir: «Sempre estem en mans
de Déu, fins que em cridi a estar amb Ell». I va cloure la seva homilia amb aquestes
paraules: «A l’hora de pregar pel nostre germà Mn. Daniel, ens sentim units en frater-
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nitat a ell pel do del sacerdoci. Membre d’un mateix presbiteri i formant part d’aques-
ta família de la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol, hem pogut conèixer el goig
de tenir-lo entre nosaltres. Aquesta és l’expressió més genuïna del sacerdot: germà
entre els germans per al servei del Senyor, un signe viu de l’Amor de Déu en la seva
entrega incondicional a l’Església per al bé de tots.»

I remarcant la necessitat de no ser «profetes de calamitats» i de viure en tot moment
la virtut cristiana de l’esperança, Mons. Taltavull va citar aquestes paraules del Pa-
pa Francesc: «Crist ressuscitat i gloriós és la font profunda de la nostra esperança...
i comporta una força de vida que ha penetrat el món, on sembla que tot ha mort, a tot
arreu tornen a aparèixer brots de resurrecció» (EG 275-276).

Mons. Ramon Mall Call

Mons. Ramon Malla Call (1922-2014), sacerdot de la nostra arxidiòcesi i bisbe emè-
rit de Lleida, morí en aquesta ciutat el Divendres Sant, 18 d’abril de 2014 als 91 anys.

Va ser bisbe de Lleida durant 31 anys —des del 1968 fins al 1999— un dels pontifi -
cats més llargs de la història de la diòcesi. Va dirigir la diòcesi en el període de l’a-
plicació dels canvis del Concili Vaticà II. Durant el seu pontificat es va produir el des-
membrament de la diòcesi lleidatana de les 115 parròquies de la Franja de Ponent, que
van passar a formar part del bisbat de Barbastre-Montsó. Un dels temes que el va pre-
ocupar fou el conflicte creat entre els colons de la finca de Montagut —pertanyent
als canonges— i el Capítol de canonges de la seu lleidatana i també va viure les di-
ficultats entorn de la propietat d’obres del Museu Diocesà i Comarcal de Lleida. Va
gestionar la concessió d’una part del Seminari per posar-hi el rectorat de la universi-
tat de Lleida i va crear la Casa Sacerdotal, en la qual ell mateix i va residir els darrers
anys i fins a la seva mort.

Ramon Malla Call nasqué el 4 de setembre de 1922 a la Seu d’Urgell. Es va formar
a Salamanca i a Roma. Va treballar com a prevere al nostre Arquebisbat a la Secreta-
ria General, com a secretari del cardenal Narcís Jubany i com a capellà de l’Hospital
de l’Esperança, fins al 24 de juliol de 1968, que fou nomenat bisbe de Lleida. Home
bo i senzill, els seus diocesans —i en general totes les persones que el tractaven—
apreciaven la seva proximitat a la gent, la seva constant bonhomia i el seu sentit de
l’humor.

La missa exequial en sufragi de l’ànima de Mons. Malla es va celebrar el dia 21 d’a-
bril, dilluns de Pasqua, a la catedral de Lleida. La va presidir el Sr. Bisbe Joan Piris,
que va concelebrar amb el nostre Cardenal Arquebisbe, que s’hi va fer present recor-
dant l’especial vinculació de Mons. Malla amb la nostra arxidiòcesi. També varen
concelebrar altres bisbes i preveres, entre els quals hi havia Mn. Alfred Sabaté, secre -
tari particular del Sr. Cardenal. Mons. Malla va rebre cristiana sepultura a la mateixa
catedral. Que reposi en la pau de Crist.
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Mn. Antoni M. Oriol Tataret

Aquest prevere de la diòcesi de Vic, que ha treballat durant més de 40 anys a la nos-
tra arxidiòcesi de Barcelona, morí a Barcelona el 23 d’abril de 2014, en la festivitat
de Sant Jordi. Des de l’any 1970 fins a la seva jubilació fou professor de Teologia
Moral Social a la Facultat de Teologia de Catalunya. La seva especialització en el
camp de la doctrina social de l’Església el portà a escriure com a coautor —amb Mn.
Joan Costa— el llibre titulat Fet nacional i magisteri social de l’Església (Proa, 2003)
i com a autor el titulat Nació i Magisteri Pontifici (Proa, 2007).

Mn. Antoni M. Oriol Tataret va néixer a Camagüey (Cuba) el 7 de novembre de 1928.
Fou prevere de la diòcesi de Vic, on va ser ordenat pel bisbe Ramon Masnou el dia
13 d’abril de 1954, a la parròquia del Carme. Llicenciat en Filosofia (1949) i en Teo -
logia (1953) per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Professor del Col·legi
de Sant Miquel (Vic) i consiliari del Moviment de l’Escoltisme (1954-56), consilia-
ri diocesà dels Homes d’Acció catòlica (Vic) i director de la revista Casal, òrgan de
tota l’Acció Catòlica Diocesana (1956-1962).

Assessor d’Acció Catòlica al bisbat de Barquisimeto (Veneçuela) (1963-1966) va ser
expert de distints bisbes de Veneçuela durant el Concili Vaticà II (1962-1965).

Des de l’any 1970 va treballar pastoralment a la nostra diòcesi, com a professor de la
Facultat de Teologia de Catalunya i com a col·laborador de les parròquies de Sant Mi -
 quel de Cornellà de Llobregat i de Sant Eugeni Papa, a la ciutat de Barcelona. Tam-
bé va impartir l’assignatura de Moral Social i Doctrina Social de l’Església a la Fa-
cultat de Teologia de Vitòria, al Seminari diocesà de La Laguna (Tenerife) i a la Facul -
tat de Ciències Polítiques i Sociologia «Lleó XIII» de la Universitat Pontifícia de Sa-
lamanca, Campus de Madrid, en l’especialitat de Màster en Doctrina Social de l’Es-
glésia.

Va ser el promotor i director fins al 2003 del Seminari de Doctrina i Acció Social de
l’Església (SEDASE), del Departament de Teologia Moral de la Facultat de Teologia
de Catalunya. També era secretari del Patronat de la Fundació Albert Bonet Marru-
gat i consiliari dels Equips de Pastoral de la Política i de la Comunicació de la Fede -
ració de Cristians de Catalunya.

La missa exequial en sufragi de la seva ànima es va celebrar el divendres dia 25
d’abril, a les 11 hores, a la parròquia de Santa Maria de Cornellà, presidides pel de-
gà de la catedral de Vic, Mn. Joan Mir i Tubau, en representació del bisbe de Vic que
estava fora de la diòcesi, que concelebrà amb el Vicari Episcopal del bisbat de Sant
Feliu Mn. Josep M. Domingo; amb el degà de la FTC, Dr. Armand Puig, amb l’arxi-
prest, Mn. Antoni Casas, amb Mn. Gregori Manso, rector de la parròquia de Sant
Mi quel Arcàngel, amb Mn. Joan Sanmartí, rector de la parròquia de Santa Maria
—en les que col·laborava més el mossèn—, i amb 27 preveres més, entre els quals
hi havia una àmplia representació dels seus companys de la diòcesi de Vic. Entre
els nombrosos fidels assistents hi havia el conseller Ramon Espadaler i el director
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ge neral d’Afers Religiosos, Enric Vendrell, i també la germana del mossèn i altres
familiars. 

Pronuncià l’homilia Mn. Joan Costa, company, col·laborador i coautor d’un dels lli -
bres de Mn. Oriol, que recordà amb emoció la seva llarga col·laboració amb el mos-
sèn difunt. La vetlla prèvia a la missa exequial va tenir lloc al tanatori de les Corts a
partir de dos quarts de dues de la tarda del dia 24 i fins a les deu del matí del dia 25
d’abril.

Descansi en la pau de Crist.
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Organismes Diocesans

Resum dels programes pastorals 
de les delegacions, secretariats, comissions 

i serveis per al curs 2013-2014 (i 2)

Delegació Diocesana de Confraries i Germandats

A. Objectius

—Participació en les convocatòries del Sr. Cardenal.
—Participació en les Jornades de Delegats d’Espanya, encara pendents de convocar.
—Participació en les Juntes i Trobades del Consell General de Germandats i Confra-

ries de l’arxidiòcesi.

B. Programa d’activitats

—Gener: Elecció de la Junta del Consell General.
—Febrer: Notificació al Sr. Cardenal dels membres escollits i constitució de la nova

Junta.
—Març: Trobada amb les Confraries de Penitència per a possibilitar l’encaix de la Con -

fraria de la Bona Mort, que sortirà de la parròquia de Santa Anna.
—Gestions a l’Ajuntament i a la Catedral per a millorar l’acte de la Trobada dels

Misteris el Divendres Sant a la Plaça de la catedral.
—15 de març: Pregó de la Joventut Confrare, a la parròquia de Santa Anna.
—22 de març: Pregó de la Setmana Santa de Barcelona a la parròquia de St. Agustí.
—29 de març: Primera Trobada de formació confrare al Seminari de Barcelona.

Tema: Què espera el Papa Francesc de les Germandats i Confraries? Ponent:
Mn. Jordi Espí. 

—Abril: 13 d’abril: participació en la processó del Captiu de Mataró.
—18 d’abril: Participació en la processó del Crist de la Bona Mort, a Barcelona.

—Maig: participació en diverses romeries de Germandats de glòria.
—24 de maig: Segona Jornada de formació al Seminari: Els sagraments de la ini -

cia ció: l’Eucaristia. Ponent: Mn. Jaume Fontbona.
—Juny: Participació a la Romeria del Rocío.

—14 de juny: Tercera Jornada de formació al Seminari: Els sagraments de la inicia -
ció: Baptisme i Confirmació. Ponent a concretar.

—Juliol: 12 de juliol: Revisió del curs a Sant Josep de la Muntanya. Són convocats tots
els presidents i germans majors.
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—Octubre: 25 d’octubre: Quarta Jornada de formació al Seminari: Història de les
processons de la Setmana Santa a barcelona. Ponents. Maria Teresa Comellas i
l’arxiver de Santa Maria del Pi.

—Novembre: Eucaristia pels confrares difunts a la parròquia de Sant Pau del Camp.
—29 de novembre: Predicació del recés d’Advent a les Germandats i Confraries.

—Desembre: Participació en els concerts corals de les Germandats de glòria per a re-
collir diners per a les necessitats de Càritas Diocesana.

Delegació Diocesana de Pastoral Vocacional

A. Objectius:

1. L’anunci de Jesucrist als qui no el coneixen: amb el n. 8 del Pla Pastoral Diocesà
recordar en les reunions arxiprestals la importància del testimoni personal sacer-
dotal com el millor instrument per a concrear vocacions.

2. L’anunci de Jesucrist als qui no el coneixen: amb el n. 10 introduir la Pastoral Vo-
cacional en el món d’internet.

3. La Pastoral de la iniciació cristiana: amb el n. 4 oferir la possibilitat de presentar
eines a l’abast dels grups de reflexió i pregària sobre el discerniment vocacional
i sobre la «catequesi vocacional» al servei de les parròquies i comunitats. En espe -
cial, aprofitant els materials que es donen per al Dia del Seminari i la Jornada Mun -
dial de Pregària per les Vocacions Sacerdotals i Religioses.

4. La solidaritat, expressió de la fe cristiana: amb el n. 6 aprofitar per recordar que el
ministeri sacerdotal ha de ser un ministeri al servei dels més necessitats.

5. Vetllar territorialment per totes les possibles vocacions, mantenint la seu del Semi -
nari.

6. Continuar amb l’«Espai Vocacional», pensat especialment com a temps de discer-
niment de les vocacions al ministeri ordenat.

7. Oferir l’oportunitat d’un espai-temps de recés de cap de setmana per discernir la
crida de Déu als joves.

8. Implicar els germans religiosos i religioses en la pregària insistent per les voca-
cions, oferint un recull de possibles pregàries i testimonis per a Laudes i Vespres.
Especialment, aprofitant el mes de novembre amb la Cadena de Pregària per les
Vocacions. 

B. Activitats:

1. Febrer: dia 23, Espai Vocacional Samuel.
2. Març: dia 19. Dia del Seminari. Dia 30: Espai Vocacional Samuel.
3. Abril: dia 1, reunió de delegats de Catalunya. Dia 27: Espai Vocacional Samuel.
4. Maig: dies 5 i 6, reunió de delegats de Pastoral Vocacional d’Espanya a Madrid.

Dia 10: Trobada d’escolans. Dia 11, Jornada Mundial de Pregària per les Voca-
cions. Dia 31 i 1 de juny: Espai Vocacional Samuel.

5. Juny: dia 21, Espai Vocacional Samuel.
6. Juliol: del 2 al 5: Convivències d’escolans.
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Delegació diocesana de Pastoral Social

Acte d’homenatge a Teresa Losada, la monja dels immigrants

El dia 12 d’abril, tingué lloc en el Col·legi de les Teresianes, del carrer Ganduxer de
Barcelona, la trobada anual de Testimonis entre els pobres, organitzada pel Secreta-
riat de marginació del Bisbat. Enguany la persona recordada fou la Germana Teresa
Losada, missionera franciscana.

L’acte s’inicià amb una pregària i una conferència del P. Quim Pons SJ, director du-
rant molts anys de «migra studium», i actualment membre de l’equip sacerdotal de
la parròquia de Santa Maria de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat. El P. Pons ofe-
rí una reflexió sobre el repte que suposa la migració pels cristians. El ponent presen-
tà en primer lloc els principis que haurien d’inspirar la nostra acció davant el repte
de les migracions i, en una segona part, quins són els reptes que ens plantegen les mi-
gracions. En la Web de la Delegació es pot trobar el text íntegre d’aquesta confe-
rència (http://www.pastoralsocial.cat).

A continuació intervingué el Sr Cardenal Lluís Martínez- Sistach, que féu una glos-
sa del treball de la Germana Teresa i destacà el paper que aquesta religiosa tingué en
l’acollida de migrants. Els migrants vénen a casa nostra, continuà el Sr Bisbe, per-
què busquen una vida digna i de retruc han ajudat a crear riquesa en el nostre país.

En la mitja part es van poder visitar estands de diferents institucions que treballen en
el quart món i amb la possibilitat d’ajudar-les econòmicament per mitjà de l’adquisi -
ció d’articles.

Després, es glossà la personalitat i obra de Teresa Losada, en una taula rodona for-
mada per persones vinculades al centre Bayt Al-Thaqafa, fundat per ella. En aques-
ta taula rodona també hi estigué present, Anna Losada, religiosa franciscana missio -
nera, germana bessona de Teresa. Especialment important fou l’aportació d’alguns
sub saharians, que agraïren amb molta emotivitat, tot el que havien rebut de Teresa.

Victòria Molins presentà el fulletó que ha escrit amb el títol: Teresa Losada monja dels
immigrants. Fulletó que es pot adquirir a la seu de Delegació de Pastoral social, i Xa-
vier Alonso ens parlà amb molta emoció de la seva relació amb Teresa. Relació que
es concretà amb una llarga conversa amb ella, publicada per Cristianisme i Justícia.

A continuació hi hagué un dinar compartit per molts assistents. Victòria Molins mos-
trà l’edifici del col·legi, obra d’Antoni Gaudí, que s’inspira en el llibre de Las Mora-
das de Santa Teresa. L’acte finalitzà amb la projecció de la pel·lícula «Le Havre».
L’argument d’aquest film, gira al voltant de la migració subshariana a Europa.

Acabo aquesta breu crònica amb un agraïment a la Comunitat Teresiana del carrer
Ganduxer, per la seva acollida, totalment desinteressada, i la seva amabilitat.

Josep M. Jubany
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Crònica

Jornada d’Apostolat Seglar de Catalunya: 
Camins d’evangelització

El dissabte 5 d’abril de 2014 s’ha celebrat la Jornada d’Apostolat Seglar de Catalu -
nya, convocada per la Comissió Interdiocesana d’Apostolat Seglar (CIAS) de la Con-
ferència Episcopal Tarraconense, que ha tingut per lema «Camins d’evangelització».

Més d’un centenar de persones, laics, laiques i consiliaris pertanyents a l’Acció Ca-
tòlica i a diverses associacions d’apostolat seglar i nous moviments, provinents de tot
Catalunya, s’han aplegat a la Casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat amb els
objectius de visibilitzar la realitat de l’apostolat laïcal a Catalunya, ajudar a la conei-
xença mútua, formar-se per a l’evangelització i aportar iniciatives per a la promoció de
l’apostolat seglar.

Mons. Agustí Cortès, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, ha donat la benvinguda als as -
sistents, entre els quals hi havia Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona. Ha remarcat
que els bisbes desitgen un laïcat confessant de la fe, compromès en el món, amb veu
pròpia i en comunió eclesial.

Mons. Xavier Novell, bisbe de Solsona i president de la CIAS, ha remarcat la neces-
sitat que avui tenen els laics d’associar-se per tal de poder afrontar el repte de l’evan-
gelització.

La primera ponència ha estat a càrrec de Cori Casanova, membre del Moviment de
Professionals Cristians de Barcelona, i de Jaume Galobart, delegat de Catecumenat
i membre de l’equip d’Apostolat Seglar de la diòcesi de Terrassa.

Cori Casanova ha definit la funció dels laics en el Poble de Déu com «ser veu de l’e-
vangeli en el món i ser veu del món en l’Església». La missió dels laics s’ha de viure
en una espiritualitat arrelada en la presència-absència de Déu en el món. Alhora, els
laics han de ser portaveus del món a l’interior de la parròquia. Finalment, ha ma nifes-
tat la necessitat de continuar el procés de renovació de l’Acció Catòlica, en comunió
amb altres realitats afins, i de ser acompanyats per preveres sensibles a la rea litat laïcal.

Jaume Galobart ha assenyalat el repte i l’esperança que suposa la nova realitat del ca-
tecumenat: cada vegada més persones demanen un accés a la vida cristiana provi-
nents de situacions de «perifèria»: cal un nou llenguatge per tal de despertar i trans-
metre la fe, cal un acompanyament personal i un suport de la comunitat.
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La segona ponència ha estat pronunciada per Anna Almuni, delegada d’apostolat se-
glar de Barcelona. Parlant de l’espiritualitat evangelitzadora dels laics, ha afirmat que
tots som alhora deixebles cridats a seguir Jesús i missioners enviats per ell a anunciar
la bona notícia i tenir cura dels altres. El laic cristià ha de ser contemplatiu de la Pa-
raula, arrelat en la persona de Jesús, i contemplatiu del poble, atent a les crides de
Déu que es manifesten en els germans, amb la mirada posada en el món que necessi -
ta ser transformat i en els pobres amb qui Jesús s’identifica.

Després d’un temps de descans i de treball en grups, va arribar el diàleg en plenària per
tal posar en comú els reptes que hem d’afrontar de cara a l’evangelització en la nos-
tra societat. Les idees més destacades van ser la necessitat d’implicar-se en les parrò-
quies, de tenir una actitud acollidora, d’aprofundir en la formació i de viure l’evange -
li joiosament.

Els moviments d’Acció Catòlica van llegir un comunicat conjunt en el qual fan pa-
lesa la seva aportació a la missió evangelitzadora del laïcat, basada en el compro-
mís personal i col·lectiu, l’espiritualitat i el testimoni creient.

Cori Casanova, promotora de Laïcat XXI, va anunciar la celebració d’un Congrés del
Laïcat del 2 al 4 d’octubre de 2015 al monestir de Poblet.

L’eucaristia, presidida pel bisbe Xavier Novell, i el dinar de germanor van cloure la
jornada.

Celebració de la Missa Crismal a la catedral

El Dimarts Sant, 15 d’abril de 2014, es va celebrar la Missa Crismal, a les 11 hores,
a la catedral de Barcelona, presidida pel Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez
Sistach, amb el que varen concelebrar Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar i vi-
cari general; Mons. Joan Godayol, bisbe emèrit d’Ayaviri (Perú), resident a la comu-
nitat salesiana del Tibidabo; el Dr. Santiago Bueno, Vicari judicial, els Vicaris epis-
copals, Mn. Joan Galtés, Mn. Jesús Sanz, Mn. Joan Cuadrench, Mn. Lluís Ramis,
Mn. Salvador Bacardit i Mn. Segimon Garcia; el Secretari general i Canceller de l’ar-
xidiòcesi, Mn. Sergi Gordo; els membres del Capítol de la catedral, amb el degà Mn.
Joan Guiteras, i prop de dos-cents preveres, amb la participació d’un nombrós grup
de diaques permanents i els seminaristes, que actuaren com a diaques i com a acòlits
de la celebració. Un nombrós grup de religiosos, religioses i fidels laics, homes i do-
nes, es va unir a la celebració. 

El Sr. Cardenal Arquebisbe pronuncià l’homilia, el text de la qual es publica a la sec-
ció del Prelat, en aquest mateix Butlletí de l’Arquebisbat.
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Sacerdots i religiosos amb càrrec pastoral

Varen ocupar llocs preferents en el presbiteri els sacerdots i religiosos amb càrrec
pastoral i els diaques que celebren enguany el 50è i el 25è aniversari de la seva orde-
nació. 

Eren els següents:

Noces d’or presbiterals, 1964-2014:

—P. Ildefons Asurmendi Mezquiriz, SDB
—Mn. Jaume Castellví Masjuan
—Mn. Josep Farràs Ricart
—Mn. Vicenç Maria Farré Piña
—P. Gerard Fuente Nares, OM
—Mn. Segimon Garcia Ramiro
—Mn. Aureli Gómez de Cadiñanos Pinedo
—P. Francesc Nolla Cavallé, SJ
—Mn. Salvador Pié Ninot
—P. Joaquim Querol Carceller, SchP
—Mn. Joan Raventós Vendrell
—P. Lluís Romagosa Clos, OCD
—P. Eusebi Rodríguez Pérez, MI
—P. Àngel Scotti Raggi, B
—P. Antoni M. Serramona Terrado, CO

Noces d’argent presbiterals, 1989-2014:

—Mn. Santiago Bueno Salinas
—P. Ferran Colàs Peiró, CO
—Mn. Jordi Espí Vives
—Mn. Francesc Manel Espinar Comas
—Mn. Antoni Josep Gómez Mir
—Mn. Vicenç Mira Massaguer
—Mn. Enric Sánchez Torrelles

Noces d’argent diaconals, 1989-2014:

—Mn. Julià Alzaga Vives

A tots ells el Sr. Cardenal els lliurà un obsequi al final de la missa, que fou el llibre ti-
tulat Sacralia antiqua, diccionari de temes relatius al patrimoni cultural de l’Església,
del qual és autor el Dr. Josep M. Martí Bonet, delegat diocesà del Patrimoni Cultural.

Varen actuar com a mestres de cerimònies Mn. Josep Vives, prefecte de Litúrgia de la
catedral, i Mn. Joan Obach, delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia de l’arquebis-
bat. Els cants foren interpretats per l’assemblea i pel Cor Francesc Valls, que té cu-
ra dels cants a les celebracions de la catedral. A tots els assistents els fou lliurada una
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edició del document dels bisbes de Catalunya titulat «Transmetre el tresor de la fe»,
publicat amb motiu de l’Any de la Fe (2011).

En nom de tots els que celebraven les noces d’or o d’argent presbiterals o diaconals
va pronunciar unes paraules Mn. Segimon Garcia Ramiro. Dirigint-se al Sr. Carde-
nal, als Srs. Bisbes, als preveres i diaques i a tot el Poble de Déu reunit a la catedral,
va dir que era un dia de festa i d’acció de gràcies a Déu pel do de la vocació al mi-
nisteri presbiteral o diaconal, i va fer una visió dels fets que la seva generació va viu-
re sobretot en ocasió del Concili Vaticà II. «Nosaltres —va dir— hem estat una ge-
neració filla del Vaticà II». Recordà les quatre grans constitucions conciliars i el seu
missatge fonamental, remarcant la nova relació de l’Església solidària amb el món, i
sobretot solidària dels més pobres i necessitats. També va esmentar alguns fets més
destacats de la vida civil, com la transició cap a la democràcia, amb una nova relació
de l’Església amb la comunitat política i el règim de no confessionalitat estatal.

En la darrera part de les seves paraules, Mn. Garcia Ramiro es va referir al nou Pa-
pa. «El Papa Francesc ens invita a mirar el futur amb fe i amb esperança. Ell ens in-
vita a treballar per fer una Església més samaritana. A viure l’Evangeli com una bo-
na nova per aquesta societat nostra, tan secularitzada.»

Mn. Garcia Ramiro va cloure les seves paraules donant les gràcies al Sr. Cardenal i
als Srs. Bisbes i als germans preveres i diaques. I dirigint-se als membres del Poble
de déu, va dir: «Pel que fa a nosaltres —els mossens dels 50 i dels 25 anys de mi-
nisteri— us donem gràcies pel vostre acompanyament durant tots aquests anys i us
diem que procurarem ser pastors de les nostres comunitats amb olor d’ovella (Papa
Francesc). Moltes gràcies!»

Els preveres i diaques dels 25 i 50 anys i molts altres varen compartir el dinar al Se-
minari Conciliar, al final del qual els fou lliurada una medalla commemorativa de la
dedicació de la basílica de la Sagrada Família pel Papa Benet XVI.

Publicació del llibre del Sr. Cardenal Arquebisbe
sobre Gaudí i la Sagrada Família

Coincidint amb la Diada del Llibre i la Rosa, en la festa de Sant Jordi del 2014, va sor -
tir el llibre del nostre Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, titulat Gau-
dí, l’home, l’artista, el cristià (Editorial Claret, Barcelona 2014, 110 pàgs.).

Aquestes pàgines ofereixen una visió renovada de la basílica de la Sagrada Família de
Barcelona i d’Antoni Gaudí, l’arquitecte innovador que va dissenyar aquesta catedral
del segle XXI —encara inacabada—, que està suscitant l’admiració de tot el món, so-
bretot després de la seva dedicació, que fou presidida pel mateix Benet XVI el 7 de
novembre de 2010.
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El cardenal Martínez Sistach, que fou l’artífex de la dedicació d’aquest temple i de
la seva condició de basílica, ara ens ofereix una seva visió del missatge que inclou
aquest gran monument cristià.

Ho fa centrant els 15 breus capítols del llibre en les tres façanes que com tres grans
retaules no a l’interior del temple, sinó a l’aire lliure, evidencien la intenció evangelit -
zadora d’Antoni Gaudí. Cada un dels capítols d’aquest itinerari de la mà de Gaudí
—vist no només com a artista genial, sinó també com a cristià exemplar— s’inicia
amb unes paraules de l’arquitecte que donen la pista de l’esperit amb què cal llegir el
capítol i contemplar l’obra gaudiniana. Per remarcar la seva importància i també per
raó de claredat, aquests pensaments gaudinians es posen en lletra cursiva.

El nostre Cardenal Arquebisbe ha dedicat nombrosos articles al tema de Gaudí i la
seva obra, sobretot en ocasió de la visita de Benet XVI a Barcelona per a la solem-
ne dedicació. També hi va dedicar tot un llibre, el titulat La Sagrada Família, un dià-
leg entre fe i cultura (Barcelona, 2012, 302 pàgs.). Ara torna sobre el tema amb un lli -
bre més breu, però per oferir un missatge inspirat a la vegada en el testimoni de Gaudí,
en la rica interpretació que ens deixà Benet XVI en les seves al·locucions a Barcelo -
na, en especial en l’homilia de la missa de la Dedicació i en les paraules en la seva vi -
sita a l’obra diocesana del Nen Déu, així com en les seves paraules de comiat abans de
retornar a Roma en aquella memorable jornada del 7 de novembre de 2010. I també
en sintonia amb les preocupacions del Papa Francesc, que ha posat com una de les se -
ves prioritats el reptes de la família cristiana avui i ha destacat el missatge que té la
nostra basílica gaudiniana per a tota l’Església catòlica i per al món d’avui com a icona
de fraternitat i de pau entre els homes i dones de tot el món.

Aquest llibre s’inscriu també, com una iniciativa més, en la preocupació que presideix
el ministeri episcopal del Dr. Martínez Sistach: promoure una acció pastoral evange-
litzadora i missionera. És ben significatiu que aquest llibre s’obri amb aquestes parau -
les: «Gaudí, amb la seva obra, pretenia portar l’Evangeli a tot el poble», i que estigui
dedicat a la vegada a Benet XVI, Papa emèrit, que va pronunciar les paraules anteriors
en presidir a Barcelona la dedicació de la basílica, i al Papa Francesc, que ha volgut
que la basílica sigui un dels tres temples de pregària especial per les famílies de tot el
món com a preparació espiritual per als propers dos Sínodes episcopals dels anys 2014
i 2015 dedicats precisament a aquesta qüestió: «Els desafiaments pastorals de la fa-
mília en el context de l’evangelització.» 

Pròleg del cardenal Lorenzo Baldisseri

El llibre del Sr. Cardenal Martínez Sistach porta aquest pròleg del cardenal Lorenzo
Baldisseri, secretari del Sínode dels Bisbes, que visità la nostra arxidiòcesi el passat
16 de març de 2014, i aquell diumenge presidí la missa a la basílica de la Sagrada
Família i pronuncià l’homilia, amb motiu del Dia del Seminari (cf. BOA, març 2014,
pàgs. 212-217).

Amb encert i amb gran admiració, surt al públic l’excel·lent i encertada contribució
del cardenal Lluís Martínez Sistach per acompanyar-nos en la visita de l’obra màxi -
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ma d’Antoni Gaudí, la basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Es tracta de l’o -
puscle Gaudí, l’home, l’artista, el cristià. Ho fa amb la intel·ligència de l’expert en les
fonts i la percepció sagaç de l’home que conjuga art i mística. Ell sap que un itinera-
ri de 15 capítols amb el genial arquitecte és un assaig per assaborir anticipadament
i per obrir després un camí que porta a l’estupor i a la contemplació.

La publicació s’edita en el moment propici de la preparació dels dos sínodes sobre
la família, que tindran lloc el 2014 i el 2015, i s’enfila com una perla preciosa o com
una tessel·la prestigiosa a la tela i al mosaic sinodal.

El Sant Pare, en la festa litúrgica de la Sagrada Família del 29 de desembre de 2013,
va indicar la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona com un dels tres temples
pricipals del món per a pelegrinatges i oracions per les famílies. En aquell moment
va inaugurar la pregària del Sínode sobre la Família.

Majestuós monument dedicat a la Sagrada Família de Natzaret, l’obra de Gaudí és
un santuari universal de les famílies i un símbol de fraternitat i de pau al món. Com
va ser concebuda pel summe arquitecte, la Sagrada Família de Barcelona és un him-
ne de lloança a Déu-Trinitat i un missatge evangèlic amb les projectades escoles per
als pobres, «la Catedral dels pobres», dues realitats que simbolitzen una meravello-
sa trobada: les tres persones de la «Trinitat del cel» —Pare, Fill i Esperit Sant— i la
«Trinitat de la terra» —Jesús, Maria i Josep.

És un missatge evangèlic que avui el Papa Francesc promou amb determinació pasto ral.

L’itinerari traçat en aquest llibre per l’autor ens porta pas a pas a contemplar la be-
llesa i l’esplendor del grandiós Temple, on s’inscriuen la natura, la Sagrada Escrip-
tura i la litúrgia, tres llibres que Gaudí va voler com a inspiradors de la seva alta i sim-
bòlica realització artística. Gaudí va ser un cristià fervent, profundament lligat a la
Santa Església Catòlica, de vida honesta i de belles virtuts humanes i cristianes: sobre-
sortien la humilitat i la simplicitat, la pobresa i la caritat. L’obra de Gaudí celebra la
irrupció del diví en la natura i en l’home, i es converteix en perfecta harmonia entre
la verticalitat i l’horitzontalitat, entre l’espai i el temps, amb un toc creatiu sublim,
que immortalitza les pedres que parlen i inspiren.

És suggestiva la indicació d’entrar al temple per les tres façanes dedicades a la vida de
Jesús, començant pel Naixement, seguint per la Passió, Mort i Resurrecció, i finalitzant
amb la Glòria, que a Gaudí li recordava la seva joventut vigorosa, la seva trobada amb
el sofriment i la seva entrada a la llum de Déu, com a garantia d’autèntica vida cristia -
na. I a l’exterior tres grans retaules catequètics per als qui no coneixen Crist ni l’Esglé-
sia, preconitzant la forta crida del Papa Francesc a l’Església a sortir fora, a les peri fè -
ries del món, evangelitzadora i missionera.

L’itinerari artístic i espiritual de la basílica de la Sagrada Família ofert pel cardenal Mar -
tínez Sistach es posa en les mans del públic com un valuós i competent subsidi de co-
neixement d’una obra arquitectònica i artística que marca la història de la humanitat.

Cardenal Lorenzo Baldisseri
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Quatre parròquies de barris obrers de Badalona
compleixen 50 anys

Quatre parròquies de diferents barris obrers de Badalona compleixen enguany els 50
anys de la seva fundació: Sant Pau, als barris de Sistrells i Raval, Mare de Déu del Ro -
ser, a Lloreda, Sant Francesc d’Assís, a Bufalà, i Mare de Déu de Montserrat, al Sant
Crist.

Aquestes parròquies han celebrat durant el curs diversos actes per recordar els orígens
i la trajectòria seguida durant aquest mig segle de vida. El dia 26 d’abril, a les 19 ho-
res, vigília de la festa de la mare de Déu de Montserrat, les quatre parròquies varen
celebrar conjuntament aquesta commemoració a la parròquia de la Mare de Déu de
Mont serrat, amb una missa presidida per Mn. Salvador Bacardit, Vicari episcopal,
pels quatre rectors i els dos arxiprestos de la ciutat de Badalona: Andreu Oller i Josep
Lluís Calvís, amb l’acompanyament de l’Orfeó Badaloní.

L’arquebisbe de Barcelona, Dr. Gregorio Modrego, va prendre la iniciativa de fundar
aquestes parròquies per atendre les necessitats pastorals dels habitants d’aquests nous
barris. Un decret del 19 de setembre de 1963, publicat al Butlletí Oficial del Bisbat
de Barcelona (volum 103, any 1963, n. 10), deia el que segueix: «Resultant que la con -
siderable edificació de nous habitatges, exigida pel considerable augment de la pobla -
ció, s’ha verificat en sectors molt allunyats de les respectives esglésies parroquials i
sense facilitat de comunicació amb les mateixes, cosa que fa difícil als fidels d’aques-
tes zones el compliment dels seus deures religiosos, amb el consegüent detriment de
les seves ànimes, erigim a la ciutat de Badalona les parròquies, de la Mare de Déu del
Roser, Sant Pau i Sant Francesc, en les barriades de Lloreda (La Balsa), Sistrells i Bu -
falà, respectivament, i la Tinència parroquial de la Mare de Déu de Montserrat, a la bar -
riada del mateix nom.»

Els primers emplaçaments de les parròquies van ser molt modestos i precaris, petites
capelles i locals reaprofitats; en alguna d’aquestes les primeres celebracions es varen
fer al carrer. També és remarcable el treball de les comunitats parroquials amb les as-
sociacions de veïns per ajudar a la cohesió i a la promoció dels respectius barris, atenent
als serveis més necessaris.

En els darrers temps, els barris d’aquestes parròquies han canviat la seva fesomia i ara
s’hi barregen cultures i religions molt diferents. L’atenció a l’evangelització, a la forma -
ció de veritables comunitats i al foment de la vida cristiana omple l’activitat d’aques -
tes parròquies, que també fan un esforç per respondre a les necessitats socials en aquests
temps de crisi econòmica i d’un alt atur, sobretot per mitjà de Càritas.
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El Sr. Cardenal Arquebisbe assistí a la canonització
de Joan XXIII i Joan Pau II

Més de mig milió de persones acudeixen a la Plaça de Sant Pere i Via Conciliazione
per testimoniar com Joan Pau II i Joan XXIII són elevats als altars

El Papa Benet XVI concelebra la missa i protagonitza un dels moments més emotius
de la celebració: la seva abraçada amb el Papa Francesc

El santoral de l’Església catòlica ja compta amb dos nous sants: Sant Joan XXIII i
Sant Joan Pau II. Més de mig milió de pelegrins de totes les nacionalitats del món es
van traslladar fins a Ciutat del Vaticà el diumenge 27 d’abril per a ser testimonis d’a-
quest moment històric. I, més de tres-centes mil, van veure la cerimònia a través de les
pantalles gegants distribuïdes per Roma a causa de la falta d’espai a la Plaça de Sant
Pere. En la canonització, va participar el Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís
Martínez Sistach, que va saludar el Papa Francesc en acabar la missa.

Record de Joan XXIII i Joan Pau II

Els tapissos amb els retrats dels dos Papes —els mateixos emprats per a les respecti -
ves beatificacions— presidien la portada de la basílica mentre a la Plaça, adornada
amb més de 30.000 roses procedents de l’Equador, i a la Via de la Conciliació cente -
nars de milers de fidels es preparaven per a la celebració resant la corona del rosari
de la Divina Misericòrdia, intercalada amb textos del magisteri d’ambdós pontífexs
i precedida per l’Himne al beat Joan XXIII «Pastor bo del ramat de Crist».

Un cop fet el silenci, i en espera de l’inici de la canonització, va entrar Benet XVI amb
el seu secretari personal, Georg Gänswein. Una ovació va esclatar, amb gran força,
entre tots els pelegrins.

Ritu simplificat

La celebració va començar amb la Lletania dels Sants, cant amb el qual va sortir la
pro cessó d’entrada, encapçalada pels cardenals presents i seguida pel Papa Francesc.
A continuació, el cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a les Cau-
ses dels Sants, acompanyat pels postuladors de les causes, va fer tres peticions al Pon-
tífex perquè inscrivís els beats en el llibre dels Sants.

I el Sant Pare va contestar amb la següent oració: «En honor a la Santíssima Trinitat,
per exaltació de la fe catòlica i creixement de la vida cristiana, amb l’autoritat del nos -
tre Senyor Jesucrist, dels Sants Apòstols Pere i Pau i la Nostra, després d’haver refle -
xionat llargament, invocant moltes vegades l’ajuda divina i escoltat el parer de nombro -
sos germans en l’episcopat, declarem i definim Sants els Beats Joan XXIII i Joan Pau II
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i els inscrivim en el Catàleg dels Sants, i establim que en tota l’Església siguin devo-
tament honrats entre els Sants. En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant.»

Va ser, en aquells moments, quan Francesc va anar a saludar Benet XVI i es va fondre
en una forta abraçada amb ell, davant milions d’aplaudiments que ressonaven per tot el
Vaticà.

A continuació van ser presentats al Papa els reliquiaris dels nous sants, que van estar
ex posats a l’altar durant la celebració.

Homilia del Papa Francesc

Després de la litúrgia de la paraula, en una missa celebrada en llatí, el Papa va procla -
mar la seva homilia, davant l’atenta mirada del món sencer. Francesc va definir Sant
Joan XXIII com «el Papa de la docilitat a l’Esperit Sant» i a Sant Joan Pau II com «el
Papa de la Família». En aquest últim cas, va detallar que «m’agrada subratllar-lo ara
que estem vivint un camí sinodal sobre la família i amb les famílies, un camí que ell,
des del Cel certament acompanya i sosté».

Autoritats polítiques

Nombroses autoritats polítiques de vint països del món van assistir a la cerimònia de ca-
nonització. La representació espanyola estava integrada pels Reis, Joan Carles i So fia;
el ministre d’Afers Exteriors i Cooperació  José Manuel García-Margallo; el de Jus tí -
cia, Alberto Ruiz-Gallardón; el ministre de l’ Interior, Jorge Fernández Díaz, i la vice -
presidenta del Govern de la Generalitat, Joana Ortega.
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Informació

«L’origen de la Sagrada Família», 
un llibre del P. Josep M. Blanquet
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que varen intervenir en la presentació del
llibre: José Manuel Almuzara, arquitec-
te i president de l’Associació pro beatifi-
cació d’Antoni Gaudí; Josep M. Tarrago-
na, historiador i biògraf d’Antoni Gaudí;
el P. Josep M. Blanquet, autor del llibre,
i el P. Jesús Díaz Alonso, superior gene-
ral dels Fills de la Sagrada Família.

Josep M. Blanquet demostra en aquest
llibre, amb paraules, fets i amb els objec-
tes religiosos que es van intercanviar entre
ells —molt ben reproduïts fotogràfica-
ment en el llibre— que Sant Josep Ma -
nyanet va tenir una forta i llarga relació
d’a mistat amb la família Bocabella, pro-
motora de l’Associació Josefina i per tant
del temple de la Sagrada Família, i amb el
mateix Gaudí. Col·laborador de primera
hora amb el projecte, des de Tremp, Jo-
sep Manyanet manifestà als promotors el
propòsit d’aixecar un temple, que volia
que fos com un gran púlpit per procla-
mar els exemples de vida domèstica de
Jesús, Maria i Josep a les famílies; i, per
tant, proposà que el futur temple fos de-
dicat a la Sagrada família i no solament
a Sant Josep, patró de l’Associació Jo -
sefina, promotora de l’obra. Per tant, es
deu a Josep Manyanet el fet que la basí-
lica sigui dedicada a la Sagrada Família,
cosa que tant Josep M. Bocabella, com
el P. Josep M. Rodríguez, mercedari,
com després Gaudí, van aprovar i secun-
dar.

«Aquest llibre és interessantíssim per
a la biografia de Gaudí i per a la història
de la basílica de la Sagrada Família i es-
tà fet amb un rigor metodològic i històric
impecable». Això va dir Josep M. Tar -
ragona, historiador i biògraf de Gaudí en
l’acte de presentació del darrer llibre del
P. Josep M. Blanquet. Fou el dia 7 d’abril
de 2014, a la Llibreria Claret de Barcelo-
na, on es va celebrar la presentació del lli -
bre L’origen de la Sagrada Família, Josep
Manyanet, l’inspirador (Editorial Claret,
Barcelona 2014, 272 pàgs.). L’autor és
religiós dels Fills de la Sagrada Família,
institut del qual ha estat superior general
i actualment n’és secretari general. Tam-
bé va ser el jutge delegat —representant
el Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelo-
na— en la investigació diocesana sobre
la vida, fama de santedat i virtuts del ser-
vent de Déu Antoni Gaudí. És autor de
diversos llibres sobre sant Josep Manya-
net i sobre les dues congregacions que va
fundar i ha tingut cura de la publicació de
les seves obres completes.

Aquest llibre és una valuosa aportació a
la història dels inicis del temple —avui
basílica— de la Sagrada Família que ha
captivat i captiva l’interès de moltes per-
sones de diferent procedència i sensibili-
tat, no només catòlics, pel missatge que
transmet i per la creixent fascinació per
la figura del seu genial arquitecte. Ho va-
ren posar de relleu les diverses persones



Josep Manyanet fou el veritable assessor
espiritual del matrimoni format per Jo-
sep M. Bocabella i Teresa Puig i després
del matrimoni format per la filla dels an-
teriors, Francesca, i el marit d’aquesta,
Manuel Dalmases. I aquests varen saber
correspondre amb generositat a la dedi-
cació del P. Manyanet, el van apadrinar
en la professió religiosa, van estar al seu
costat donant soport a les seves primeres
fundacions a Barcelona i li van llegar el
patrimoni familiar.

A partir del mes de novembre de 1883, va
començar la relació del P. Manyanet amb
Antoni Gaudí. Una relació sobretot espi-
ritual que no es va trencar, sinó que va te -
nir continuïtat després de la mort de Ma -
nyanet l’any 1901. Gaudí es considerava
un treballador al servei de la Sagrada Fa-
mília igual que el P. Manyanet i els seus
fills. Deia que el temple era «la seva ca-
sa, la que el P. Manyanet havia inspirat,
animat i santificat». Li tenia gran estima i
consideració i era per a ell «amic, confi-
dent i exemple de vida cristiana».

Gaudí va suggerir al P. Manyanet la fun-
dació del col·legi de Sant Pere Apòstol de
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Reus i va prometre ajudes per al col·legi
de Sant Andreu de Palomar després dels
estralls de la Setmana Tràgica. Fins ara era
coneguda la relació entre Josep M. Bo-
cabella i el P. Josep M. Rodríguez, o la
relació de Gaudí amb Sant Enric d’Os-
só i amb els bisbes Joan Baptista Grau,
Pere Joan Campins i Josep Torras i Bages.
Tanmateix, al llarg dels sis capítols del
llibre, a més d’aquestes personalitats, apa -
reixen altres figures que il·lustren la his-
tòria de la Sagrada Família com els bisbes
Antoni M. Claret, Josep Morgades, Jo-
sep Caixal i Estradé i Jaume Català i Al-
bosa; el canonge Antoni Estalella i Sivi-
llà, després bisbe de Terol, Mossèn Cinto
Verdaguer, i altres.

Per tot això, com diu l’autor a l’epíleg i tam -
 bé en unes declaracions a Catalunya Cris -
tiana (n. 1802, del 6/04/2014, pàg. 22),
caldrà revisar la història de la Sagrada Fa -
mília, en la línia d’unir —i no separar—
tres figures cabdals en la història del gran
temple de Barcelona: Manyanet, l’ins pi -
rador; Bocabella, el promotor; Gau dí, el
creador d’una obra genial. Ningú no fa om -
bra a ningú. Així ho van viure ells a tra vés
de la seva amistat, fe i entrega al projecte.

Concessió de la Creu de Sant Jordi 
a 27 persones i 15 entitats

El Sr. Cardenal Arquebisbe assistí a l’ac -
te de lliurament el dia 22 d’abril de 2014.
Entre les institucions guardonades hi ha
la prestigiosa Fundació Vidal i Barraquer,
dedicada a la salut mental

El Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Mar -
tínez Sistach, va assistir el dia 22 d’abril
de 2014, vigília de la festa de Sant Jordi,
a l’acte del lliurament de la Creu de Sant

Jordi, atorgada pel Govern de la Genera-
litat aquest any a 27 persones i 15 entitats
del Principat, amb una notable presència
de persones i d’institucions de l’Església
catòlica.

Ens plau destacar que entre els guardonats
hi havia l’historiador i monjo de Mont-
serrat, P. Hilari Raguer; el jesuïta P. En-
ric Puig, secretari general de la Fundació



Escola Cristiana de la Fundació Escola
Cristiana de Catalunya; Mn. Joan Llort,
sacerdot de l’arquebisbat de Tarragona; la
Fundació Vidal i Barraquer, que actual -
ment commemora el cinquantè aniversa-
ri de la seva fundació, amb una intensa
activitat dedicada a la salut mental en els
camps de l’ensenyament, la investigació
i l’atenció clínica a la població des de l’as -
sistència primària en la xarxa de l’aten-
ció sanitària, i l’editor Lluís Pagès, fun da -
 dor de Pagès Editors, segell lleidatà molt
vinculat a la difusió de llibres religiosos.
Sense oblidar que entre les persones i
ins titucions guardonades n’hi ha que fan
la seva tasca cultural o social, especial-
ment per a les persones en risc d’exclu-
sió social, amb un esperit de servei a la
nostra societat que mereix una profunda
valoració des de la visió cristiana de la rea -
litat.

Mereix ser destacada, en aquest sentit, la
concessió d’aquesta distinció, a títol pòs-
tum, a Lluís Martí i Bosch, promotor so-
cial nascut a Barcelona, al Barcelonès,
que —com diu la motivació oficial de
la concessió— «ha excel·lit en l’impuls
i la projecció del voluntariat català. Fun-
dador i primer president de la Federació
Catalana de Voluntariat Social i de l’As-
sociació Internacional de Voluntariat,
s’ha esforçat singularment en la millora de
les condicions de vida dels sectors més des -
afavorits». 

Exemplar en el sentit social i cristià és
també la Fundació Busquets de Sant Vi-
cenç de Paül, entitat vinculada a les Fi-
lles de la Caritat, amb seu a Terrassa, al
Vallès Occidental i creada a comença-
ments del segle XX, «per tal d’atendre
menors, adults i famílies en risc d’exclu-
sió social. Per la seva meritòria dedica-
ció, des de Terrassa, a les necessitats de
les persones des del punt de vista assis-
tencial i educatiu, i per la tasca de sen-
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sibilització col·lectiva en la construcció
d’una societat més solidària».

El motiu de la concessió de la Creu de
Sant Jordi a la Fundació Vidal i Barra-
quer, l’ànima de la qual han estat els doc -
tors Jordi Font, jesuïta, i Antoni Bové, la
motivació que assenyala nota oficial, és
«la qualitat de l’assistència que presta en
els seus centres de salut mental a persones
amb trastorns psicopatològics, comple-
mentada por l’aposta formativa i de recer -
ca en els àmbits de la psicologia i de la psi -
quiatria».

Al P. Enric Puig li és concedit el guardó,
«per la seva destacada dedicació als in-
fants i joves, a través de l’escola i del món
del lleure. Ha estat, entre d’altres càr recs,
director general de Joventut de la Genera -
litat i secretari general de l’Arquebisbat
de Barcelona. Actualment presideix el Pa -
tronat de l’Institut Químic de Sarrià i és
el secretari general de la Fundació Esco-
la Cristiana de Catalunya».

En quant al monjo de Montserrat i histo-
riador P. Hilari Raguer, li és atorgada la
distinció «pel seu compromís social i amb
la catalanitat, des d’una destacada contri -
bució a la historiografia com a autor, entre
d’altres, de llibres sobre història política
i religiosa, fundador de la revista Do cu -
ments d’Església. Cal destacar-ne els es-
tudis dedicats a Manuel Carrasco i For mi -
guera, al general Domènec Batet i a Unió
Democràtica de Catalunya durant el pe-
ríode republicà». 

També s’ha concedit aquest guardó a Mer-
cè Riera Manté, promotora social, nascu-
da a Granollers, fundadora d’El Xiprer,
un centre d’acollida que des de Granollers
atén persones que es troben en situacions
d’especial precarietat, i a Mn. Joan Llort
i Badies, nascut a Guimerà (Urgell), en re-
coneixement a la seva tasca de promoció



de la comarca de les Garrigues mitjan-
çant iniciatives culturals, socials i econò-
miques valuoses per a la comunitat, com
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l’impuls de la cooperativa de gènere de
punt John-fil a l’Espluga Calba, d’on és
rector.

«Eucaristia i penitència. Els seus aspectes 
teològics, espirituals i pastorals 
en l’obra de Mons. Pere Tena», 

un estudi del P. Joan Josep Moré

Aquestes línies només volen ser una no-
tícia sobre la tesi doctoral presentada a la
Facultat de Teologia de Catalunya pel P.
Joan Josep Moré i Ramiro (Barcelona,
1956), titulada Eucaristia i penitència.
Els seus aspectes teològics, espirituals i
pas torals en l’obra de Mons. Pere Tena,
editada pel Centre de Pastoral Litúrgica.
Barcelona, 2013, 488 pags.). Ara que la
memòria del bisbe auxiliar Pere Tena és
tant viva entre nosaltres, degut al seu re-
cent traspàs a la casa del Pare, té un espe -
cial interès la notícia d’aquest estudi so-
bre el seu pensament.

Estem davant de la primera tesi doctoral
dedicada al pensament del Dr. Tena, es-
crita i presentada en vida d’ell. Per aques -
ta raó, ell mateix va escriure un exordi que
es publica com a pròleg de l’edició impre -
sa, en el qual explica la seva sorpresa quan
un bon amic seu, el P. José Aldazábal, sa -
lesià i professor de la FTC, li va dir un dia
—fa anys— que havia proposat a un alum -
ne seu, salesià com ell, que dediqués la se -
va tesi a investigar sobre els seus escrits
teològics. «Confesso —escriu el Dr. Te-
na en l’exordi— que vaig pensar que era
una broma més de les que explicava amb
gràcia i freqüència el P. Aldazábal.»

Tanmateix aquí tenim la tesi, i el Dr. Te-
na diu que «d’entrada, confirmo que els

materials que l’autor ha utilitzat perta nyen
realment als que jo personalment he es-
crit, sigui per publicar-ho en llibres o re vis -
tes, sigui per exposar-ho en conferències.
Però tot aquest material no constitueix per
si mateix una presentació sistemàtica ni
de l’Eucaristia ni de la Penitència. Durant
anys, a la Facultat, vaig tenir el goig de fer -
me càrrec d’exposar la teologia dels sa-
graments de la iniciació, de l’eucaristia i
del ministeri, i fou aleshores quan vaig fer
el treball de sistematització, cercant d’ex -
plicar el tema de la manera que en aquell
moment vaig considerar més adequada a
la formació teològica i litúrgica dels alum -
nes, sense arribar, però, a una publicació.
Parlar i escriure sobre l’Eucaristia ha es-
tat, sens dubte, una constant en el meu mi -
nisteri, i això es manifesta en la multitud
d’articles publicats al setmanari Catalu -
nya Cristiana, per exemple, però també
en altres llocs. Pel que fa a la Penitència,
la motivació circumstancial dels textos
és encara més evident».

«M’excuso de parlar tant en primera per-
sona, però no veig que pugui fer una altra
cosa per justificar el que vull explicar en -
cara. I això és un sentiment de confusió,
o de vergonya, experimentat en el procés
de l’estudi del P. Moré, i sobretot en el mo -
ment de la defensa de la tesi, i ara, en pre -
sentar la seva publicació.



»La confusió ve de sentir-me com en una
mena de “tac” teològic en aquesta anà-
lisi diversificada del contingut dels meus
escrits. No discuteixo que aquest sigui el
mètode apte per un estudi d’aquest tipus;
però em costa de distingir clarament en mi
mateix entre allò que és teològic, o litúrgic,
o pastoral, o espiritual... Si el potencial
lector d’aquest llibre troba repeti cions en
el text, li prego que això li servei xi per ad -
mirar, d’una banda, la capacitat d’anàlisi
de l’autor, i, per l’altra banda, per adonar -
se que el tracte amb l’Eucaristia i la Pe ni -
tència —i amb tots els sagraments— im-
plica la totalitat de la persona, en totes les
seves dimensions.

»A la confusió s’hi afegeix la vergonya;
o, potser seria millor dir la crida a la hu-
militat, i en aquest aspecte seria saluda-
ble. El material sobre el qual ha treballat
el P. Moré no ha estat, en cap cas, elabo -
rat amb la pretensió d’un treball d’inves-
tigació. No cal, doncs, cercar-hi un pen-
sament que aporti noves dimensions a la
teologia sacramental, encara que això no
significa que hagi copiat textos d’altres
autors. Els textos expressen, certament, el
meu pensament, format per lectures, es-
tudi, reflexió personal, experiència docent
i pastoral, i tot plegat dóna de si el que
dóna. Aquí hi ha la humilitat, que conti-
nua essent, segons la cèlebre dita teresia-
na, la veritat.

»És ara el moment —diu també el Dr. Te -
na en l’exordi de la tesi doctoral impre-
sa— de lloar el treball del P. Moré, i d’a-
grair-li la seva mirada simpàtica envers
els meus escrits. Ell ha situat el meu pen-
sament en el context que li és propi en el
camp de la teologia litúrgica i sacramen-
tal i ha destacat el que, en molts casos, ha
estat el motiu pastoral dels meus escrits.
No puc sinó agrair que ho hagi fet, amb
l’esperança que el seu llibre ajudi a pro-
pagar algunes de les reflexions i propos-
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tes que jo havia elaborat. Segurament que
això no hauria estat possible si el P. Mo-
ré no hagués mirat amb simpatia els tex-
tos que tenia entre mans. Ell mateix diu
que aquesta ha estat la seva actitud. Mol-
tes gràcies!».

«Finalment —afegeix el Dr. Tena—, en-
cara un altre motiu d’agraïment a l’autor:
l’elaboració de la meva bibliografia, que
consta al final de la tesi, i també de la pu -
blicació present. El P. Moré ha fet el que
jo no em decidia a fer, i que resulta molt
útil per a mi mateix i per a tots aquells
que “en vulguin saber més...”». Cal dir
que aquesta bibliografia és notòriament
àmplia i totalitza les 277 entrades, sen-
se comptar el centenar d’editorials de la
revista Phase.

La tesi té aquests set capítols. El primer
està dedicat a fer una «aproximació a la
persona, l’obra i pensament de Mons. Pe -
re Tena. El segon capítol estudia els docu -
ments del Magisteri recent —des de Pius
XII i el Vaticà II— en relació amb l’Eu-
caristia i la Penitència. El tercer capítol
està dedicat a analitzar el pensament d’al -
guns autors contemporanis sobre aquests
dos sagraments. El quart capítol estudia el
pensament de Tena sobre els sagraments
en general. El cinquè està dedicat al pen-
sament de Tena sobre l’Eucaristia, «el
sagrament que construeix l’Església». El
sisè fa el mateix amb la Penitència, «un sa -
grament per a la comunitat de creients».
I el setè, que és de síntesi, analitza l’apor -
tació del senyor bisbe Tena a l’estudi dels
dos sagraments que són l’objecte preferent
—però no exclusiu— de la tesi doctoral.

Per acabar, cal remarcar les aportacions
teològiques, espirituals i pastorals ben vi -
sibles en tot l’estudi, presentat de forma
molt ben ordenada i amb una molt nota-
ble capacitat pedagògica, en el que s’hi pot
veure la mà del prevere i mestre salesià



que n’és l’autor. Aquestes intencions es
fan ben evidents, per exemple, en les con -
clusions amb les que es clouen gairebé
tots els seus capítols i en les conclusions
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generals del treball del P. Moré, al que
li agraïm aquest treball de llargs anys per
a sistematitzar, condensar i divulgar el
pensament del Dr. Pere Tena. — J.P.

«Contemplar els fets de cada dia», 
llibre del P. Enric puig Jofra, SJ

L’autor d’aquest llibre és ben conegut
entre nosaltres. I escriu una col·laboració
setmanal per al Full Dominical. I així ha
nascut aquest llibre titulat Contemplar
els fets de cada dia (Editorial Claret,
Barcelona, 2014, 246 pàgs.).

Reproduïm el pròleg que li ha escrit el
nostre Cardenal:

«Accepto amb molt de goig redactar aques -
ta presentació del llibre que el lector té
a les mans, que recull els articles que ha
anat publicant a la primera pàgina del Full
Dominical. He d’agrair al ben volgut P. En -
ric Puig la seva disponibilitat en acceptar
la petició que li vaig fer de redactar aques -
tes col·laboracions setmanals per a la nos -
tra publicació. Vaig pensar en ell per diver-
ses raons, especialment per la seva sintonia
i proximitat a la vida pastoral diocesana i
a la vida dels nostres cristians i cristianes,
que ha manifestat en els diversos càrrecs
i serveis que ha desenvolupat i desenvo-
lupa actualment, sobretot com a secretari
general de la Fundació Escola Cristiana
de Catalunya i consiliari de la Fundació
Pere Tarrés, i també en els que li ha anat
encomanant la companyia de Jesús a Ca-
talunya.

»Hi havia també una altra raó, més cir-
cumstancial, però no menys profunda. El
P. Enric puig fou amic, conseller i revisor
del més de mig miler d’articles publicats al

Full Dominical pel P. Lluís Armengol Ber -
nils, també jesuïta i company de comuni-
tat del P. Puig al barri del Clot de Bar ce -
lona. Els articles del P. Armengol, reunits
després en diversos llibres, varen mar car
tota una època en la història del nostre
Full. Fundador d’una Escola Activa de Pa -
res, el P. Armengol tenia una capacitat es -
pecial per a la comunicació i una profunda
sintonia amb els reptes que han d’afron-
tar avui els pares i les mares de família en
el compliment de la seva missió.

»Com els lectors i les lectores d’aquest lli -
bre poden comprovar, el P. Puig ha estat
i és un digne continuador, en les pàgines
de la nostra publicació diocesana, de les
col·laboracions del P. Armengol. Com ell
mateix explica, el P. Enric Puig ha decidit
escriure a partir dels fets de cada dia, de la
vida ordinària. I ho fa des de la contempla -
ció creient. Per això tots els seus arti cles
arriben a una cita de la Sagrada Escriptu -
r a, des de la qual queda il·luminada l’ex-
periència concreta que ens explica i el com -
promís de vida que ens proposa. El seu
estil clar, directe i interpel·lant i el seu con -
tingut profund i actual fan d’aquest llibre
un bon amic per ajudar-nos a viure la vi-
da cristiana amb major coneixement i fi-
delitat.

»Es tracta de fets, temes i situacions so-
bre els quals també hi aporta la seva llum
la paraula del Magisteri de l’Església, sem -



pre amb una finalitat ben clara: encorat-
jar i acompanyar els lectors i les lectores a
trobar Déu, tant en la pregària com en els
fets de cada dia. I això el P. Puig —com
ell mateix explica en la introducció del lli -
bre—, seguint l’exemple del seu amic i
predecessor en aquestes col·laboracions,
no ho vol fer sol, sinó acompa nyat i asses -
sorat per un bon equip de per sones cris-
tianes del seu entorn.

Em plau molt que aquests treballs es pu-
bliquin ara en un volum estructurat entorn
de l’any litúrgic i dels grans temes que
els temps litúrgics i el calendari anyal
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van proposant a la nostra atenció, que es-
tic segur que poden ser una veritable aju-
da per ser més fidels al nostre compromís
cristià de cada dia. El llibre del P. En ric
Puig apareix quan la nostra arxidiòcesi
de Barcelona està treballant per aplicar
el nostre Pla Pastoral, que té com a primer
objectiu donar a conèixer Jesucrist als qui
no el coneixen. Crec que aquest llibre pot
ser un valuós ajut per donar a conèixer Je -
sús i la fe cristiana als homes i dones d’a -
vui.»

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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