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Santa Seu

Felicitacions al Senyor Cardenal Arquebisbe 
en la seva festa onomàstica

Secretaria de estado
Primera sección.— Asuntos Generales
Vaticano, 21 de junio de 2014

Señor Cardenal:

Con ocasión de su día onomástico, me complace transmitirle los siguientes mensajes:

«SEÑOR CARDENAL LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH

ARZOBISPO DE BARCELONA

QUERIDO HERMANO:

EN EL DÍA DE LA FIESTA DE TU SANTO PATRÓN, SUPLICO A DIÓS, POR
INTERCESIÓN DE LA REINA DE LOS APÓSTOLES, QUE TE REGALE LA
ABUNDANCIA DE SU MISERICORDIA, Y ASÍ TU VIDA SE LLENE DE ALE-
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GRÍA, CONSUELO Y ESPERANZA. AL HACERTE LLEGAR MI MÁS COR-
DIAL FELICITACIÓN, TE RUEGO QUE RECES POR MÍ, PUES LO NECESITO.

QUE JESÚS TE BENDIGA, Y LA VIRGEN SANTA, NUESTRA SEÑORA DE
MONTSERRAT, TE CUIDE SIEMPRE. 

FRATERNALMENTE, 

FRANCISCO.»

«CON OCASIÓN DE SU ONOMÁSTICO, RECIBA, SEÑOR CARDENAL, MI
FRATERNA FELICITACIÓN, QUE ACOMPAÑO CON MIS ORACIONES POR
SU PERSONA E INTENCIONES PARTICULARES. 

CARDENAL PIETRO PAROLIN 

SECRETARIO DE ESTADO DE SU SANTIDAD.»

Al manifestarle también mis deseos de felicidad, me es grato expresarle, Señor Car-
denal, el testimonio en mi consideración y sincera estima en Cristo. 

† Angelo Becciu
Sustituto

Señor Cardenal LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Arzobispo de Barcelona

BARCELONA 

El Sant Pare parla del Congrés Internacional 
de Barcelona sobre la Pastoral 

de les Grans Ciutats

«El mes de novembre —ha declarat al diari Il Messaggero»— farem a Barcelona un
Congrés dedicat precisament a la pastoral de les metròpolis.»

El diumenge 29 de juny de 2014, el diari de Roma Il Messaggero va publicar una llar-
ga entrevista al Papa Francesc en la qual un dels temes tractats fou precisament la pas -
toral de les grans ciutats i durant la qual el Sant Pare va esmentar el Congrés que ha
promogut, seguint el suggeriments del Papa, el nostre Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís
Martínez Sistach.

D’aquesta entrevista —concedida a Franca Giansoldati, redactora de temes religio-
sos del diari— recollim les preguntes i les respostes del Sant Pare que fan una especial

402 [2] juny - BAB 154 (2014)



referència al tema del nostre Congrés, la primera fase del qual es va celebrar el dies
20 22 de maig passat i que celebrarà la segona fase els dies 24 a 26 de novembre pro-
per, amb una visita i una audiència del Papa als pastors de les grans ciutats que hi par-
ticiparan el dia 27 de novembre.

Comencem per Roma?

Però, ho sap vostè que jo Roma no la conec? Pensi que la Capella Sixtina la vaig veu-
re per primera vegada quan vaig prendre part al conclave que va elegir Benet XVI.
Tampoc no he estat mai als museus. El fet és que com a cardenal no venia sovint. Co-
nec Santa Maria la Major perquè hi anava sempre. I després Sant Llorenç Extramurs,
perquè hi vaig anar per administrar el sagrament de la Confirmació quan hi havia el
sacerdot Giacomo Tantardini. Òbviament, conec la Piazza Navona, perquè sempre
m’hostatjava a la Via della Scroffa, allí a prop.

Què hi ha de Roma en l’argentí Bergoglio?

Poca cosa i gairebé res. Jo sóc més piamontès, són aquestes les arrels de la meva fa-
mília d’origen. Tanmateix, estic començant a sentir-me romà, miro d’anar a visitar el
territori, les parròquies. Estic descobrint poc a poc aquesta ciutat. És una metròpoli
maquíssima, única, amb els problemes de les grans metròpolis. Una petita ciutat té
una estructura gairebé unívoca, una metròpoli, en canvi, inclou set o vuit ciutats ima-
ginàries, sobreposades a diversos nivells. Fins i tot a nivells culturads. Penso, per exem -
ple, a les tribus urbanes dels joves. Això succeeix en totes les metròpolis. El mes de
novembre farem a Barcelona un Congrés dedicat precisament a la pastoral de les
metròpolis. A l’Argentina vàrem promoure intercanvis amb Mèxic. Es descobreixen
nombroses cultures creuades entre elles, però no tant a causa de les migracions, sinó
perquè es tracta de territoris culturals tranversals, creats per les decisions de pertinèn-
cia de les persones. Són com ciutats dins de la ciutat. L’Església cal que sàpiga res-
pondre a aquest fenomen.

Sobretot bisbe de Roma

Perquè vostè, des de l’inici, ha volgut remarcar tant la funció de bisbe de Roma?

El primer servei del Papa Francesc és aquest: fer de bisbe de Roma. Tots els títols del
Pa pa, pastor universal, vicari de Crist, etc., els té precisament perquè és Bisbe de Ro-
ma. Aquesta és l’opció primera. La conseqüència del primat de Pere. Si demà el Pa-
pa vulgués fer de bisbe de Tivoli, segur que m’expulsarien...

Fa quaranta anys, Pau VI i el Vicariat varen promoure un congrés sobre els mals
de Ro ma. Va produir una imatge en la qual qui tenia recursos podia estar bé, pe -
rò qui no te nia recursos estava molt malament. Avui, en la seva opinió, quins són
els mals d’aques ta ciutat?

Són els mals de les metròpolis, com el mateix Buenos Aires. Hi ha qui augmenta els
seus beneficis i hi ha qui és cada vegada més pobre. No vaig seguir el congrés sobre
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els mals de Roma. Eren problemes romans i jo tenia aleshores 38 anys. Sóc el primer
Papa que no ha pres part en el concili i el primer que ha estudiat la teologia durant el
postconcili i, en aquell temps, per a nosaltres, la gran llum era Pau VI. Per a mi, l’E -
vangelii Nuntiandi és encara un document pastoral que no ha estat superat.

A vostè l’angoixa més la pobresa moral o la pobresa material d’una ciutat?

M’angoixen totes dues. A qui té fam, per exemple, el puc ajudar perquè no passi ga -
na, però si ha perdut el treball i no en troba, aleshores es troba immers en una altra
forma de pobresa. Ha perdut la seva dignitat. Fins i tot pot anar a Càritas i portar-se
a casa un lot d’aliments, però experimenta una pobresa gravíssima que destrossa el cor.
Un bisbe auxiliar de Roma m’ha explicat que moltes persones van a un menjador so-
cial i d’amagat, plens de vergonya, se’n porten menjar a casa. La seva dignitat està pro -
gressivament empobrida, i viuen en un estat de prostració.

Pels carrers consulars de Roma es poden veure noietes que no tenen més de 14 anys
obligades a prostituir-se davant el desinterès general, mentre que al metro s’as-
sisteix a l’abús dels infants. L’Església és encara ferment? Se sent impotent, com
a bisbe, davant d’aquesta degradació moral?

Sento dolor. Sento un enorme dolor. L’explotació dels infants em fa sofrir. També a
l’Argentina passa el mateix. Per a alguns treballs manuals es fan servir els infants
perquè tenen les mans més petites. I hi ha infants que són explotats sexualment en els
hotels. Una vegada em varen dir que en un carrer de Buenos Aires hi havia nenes pros -
titutes de 12 anys. Em vaig informar i efectivament era així. Em va fer molt mal. Pe -
rò encara me’n va fer més veure que es paraven cotxes de gran cilindrada guiats per
ancians. Podien ser els seus avis. Feien pujar les noies i els pagaven 15 pesos, que des -
prés els servien per comprar-se una dosi de droga. Per a mi, aquestes persones són ve -
ritables pedòfils. I això també passa a Roma. La Ciutat Eterna, que hauria de ser un
far en el món, és un mirall de la degradació moral de la societat. Penso que són proble -
mes que es podrien resoldre amb una bona polític social.

Necessitat d’unes polítiques més socials

Què pot fer la política?

Respondre d’una manera clara. Per exemple, amb serveis socials que acompanyin les
famílies i les ajudin a sortir d’aquestes situacions degradants. Aquests fenòmens indi -
quen una gran carència de serveis socials en la nostra societat.

L’Església, però, està treballant molt.

I té de continuar fent-ho. Cal ajudar les famílies en situació de necessitat, un treball crei -
xent que demana un esforç comú.
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A Roma cada vegada hi ha més joves que no van a l’església, que no bategen els
seus fills, que no saben ni signar-se. Quina estratègia cal seguir per invertir
aquestes tendències?

L’Església ha de sortir als carrers, ha d’anar a buscar la gent, visitar les famílies, anar
a les perifèries. No ser una Església que només rep, sinó una Església que ofereix.

I els rectors, cal que vagin a buscar les ovelles que no van a l’església?

Certament, estem en un moment de missió, sobretot des de fa uns deu anys.
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Prelat

Decrets

DECRET 17/14.— Barcelona, 19 de juny de 2014

Acceptada la instància que ens ha estat presentada pel Sr. Josep Lluís Vázquez Borau,
juntament amb els estatuts de l’associació privada de fidels Comunitat Ecumènica
Horeb Carles de Foucauld, sol·licitant-ne l’aprovació i la constitució; 

Examinats els esmentats estatuts pels quals l’associació haurà de regir-se, en els quals
es determina l’objectiu social de la citada associació juntament amb la resta de con-
tinguts preceptuats pel Codi de Dret Canònic; 

Atès que aquesta associació compleix els requisits establerts en la disciplina vigent de
l’Església per a ser constituïda com a associació privada amb personalitat jurídica
privada; 

PEL PRESENT decret, a tenor dels cànons 299 i 322 del Codi de Dret Canònic, apro-
vem ad experimientum per tres anys els estatuts de l’associació Comunitat Ecumèni-
ca Horeb Carles de Foucauld, la qual queda constituïda en associació privada de fidels
en aquesta arxidiòcesi i li concedim personalitat jurídica privada.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Cartes

Carta del Cardenal per la Solemnitat del Corpus

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.
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Barcelona, 2 de juny de 2014

Benvolguts i benvolgudes,

La Solemnitat del Corpus —que aquest any celebrarem el proper diumenge, 22 de
juny— ens situa davant del misteri eucarístic, no només en tot el que comporta de ce-
lebració del memorial de la Pasqua del Senyor sinó que també ens fa tenir present,
de manera particular, l’actitud d’adoració que hem de mostrar a l’Eucaristia, tant en
el moment de la seva celebració com fora d’ella.

Per manifestar comunitàriament aquests sentiments espirituals, us convido a celebrar
la festa del Corpus amb aquelles dimensions de comunió i expressió diocesanes
que sempre han caracteritzat entre nosaltres aquesta celebració. Per això us convoco
a participar a la Missa que celebraré al Pla de la Seu, en l’esmentada solemnitat, i que
començarà a dos quarts de set de la tarda. També us convido a participar en la proces -
só que, un cop acabada la Missa, es farà amb el Santíssim, al qual tots acompanyarem
amb sentiments d’adoració, per alguns carrers del centre de la ciutat.

Us prego que, en nom meu, convideu els fidels de les nostres parròquies, comunitats
i associacions a participar en aquests actes de la festa del Corpus.

Us saluda amb tot l’afecte i us beneeix,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Carta invitant a la Jornada de pregària i fraternitat sacerdotal

Barcelona, 4 de juny de 2014 

Benvolguts sacerdots,

El Papa Francesc ha parlat sovint dels sacerdots, del seu important ministeri de bons
pastors i de la vocació a la santedat per realitzar amb major fidelitat i satisfacció el nos -
tre servei eclesial als germans.

En l’homilia de la Missa Crismal ens ha dit que «el sacerdot és una persona molt pe-
tita, la incommensurable grandesa del do que ens ha donat per al ministeri ens situa
entre els més petits dels homes. El sacerdot és el més pobre dels homes si Jesús no
l’enriqueix amb la seva pobresa, el més inútil dels servents si Jesús no li diu amic...
Ningú és més petit que un sacerdot deixat a les seves pròpies forces».

Necessitem la pregària per demanar l’ajut de Déu. Per això, a través de la Congrega-
ció del Clergat, invita tots els sacerdots a un temps de pregària i de fraternitat, el dia 27
d’aquest mes de juny, festa del Sagrat Cor de Jesús i en la Jornada de la santedat sa-
cerdotal.
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Us invito, a tots els sacerdots de l’arxidiòcesi, a trobar-nos al Seminari Conciliar de
Barcelona, el divendres 27 de juny de 2014, a les 12 hores, per pregar i compartir la
fraternitat sacerdotal amb l’àpat del dinar. En la pregària faré un comentari a textos
del Papa Francesc: homilia de la Missa crismal d’aquest any; ser sacerdots que «sur-
ten» per a una «Església que surt» (Evangelii gaudium, 46-47); el sacerdot i la «mun-
danitat espiritual» (EG 93-97); el sacerdot, home de la comunió i de la missió (EG 33).

Amb el desig de poder-nos trobar personalment, us saludo molt cordialment en comu -
nió de pregàries,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Homilies i al·locucions

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en la Missa per als col·laboradors del Fons Comú Dioce -
sà. Basílica de la Sagrada Família, 1 de juny de 2014

Ens hem aplegat en la nostra bellíssima basílica de la Sagrada Família per celebrar
l’Eucaristia en aquest diumenge, dia del Senyor. Els cristians no podem viure el diu-
menge sense la celebració de l’Eucaristia. Per això, des de l’inici de l’Església, els
cristians ens reunim per commemorar la mort i la resurrecció de Jesucrist. Estem
obeint —com cada diumenge— el que Jesús ens va manar aquell Dijous Sant al Ce -
nacle de Jerusalem en instituir l’Eucaristia: «feu això en memòria meva». Estem reu-
nits per fer allò que el Senyor va fer: l’Eucaristia. Avui celebrem amb goig la solem -
nitat de l’Ascensió del Senyor.

Amb l’Eucaristia donem gràcies a Déu per haver-nos incorporat pel baptisme a l’Es-
glésia que Ell va fundar en la creu del Calvari en traspassar una llança del soldat el
seu cor i brollar aigua i sang, que simbolitzen el sagrament del baptisme i el sagra-
ment de l’eucaristia.

Amb agraïment us he invitat a participar en aquesta Eucaristia, tots els qui col·labo-
reu econòmicament amb el Fons Comú Diocesà de l’arxidiòcesi, tots els membres
dels Consells d’Economia parroquials, arxiprestals i diocesà. La meva invitació és per
agrair-vos la vostra generosa col·laboració que fa possible que l’Església arxidioce-
sana de Barcelona pugui realitzar la seva activitat pastoral i l’atenció als necessitats.
Que Déu us ho pagui!

Tota l’activitat pastoral de les parròquies, comunitats, moviments i de la diòcesi com
a tal necessita mitjans materials per a l’anunci de la Paraula de Déu, la catequesi, la
celebració de la fe, l’atenció a la joventut i als qui es preparen per celebrar el sagra-
ment del matrimoni, la cura dels malalts, la construcció de noves esglésies, etc.
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L’Església, realitzant les obres de misericòrdia corporals i espirituals, està fent un
servei molt preuat als homes i dones de la nostra societat. Aquestes obres de miseri-
còrdia són expressió de la misericòrdia i de l’amor que Déu té per tot home i tota do-
na de la humanitat. L’Església està realitzant un treball molt necessari i molt urgent
en bé de les persones, famílies, institucions i de la mateixa societat. En relació a les
necessitats materials, Càritas, parròquies i realitats d’Església, en aquests moments de
crisi econòmica, estem ajudant moltíssimes persones i famílies del nostre país on la
pobresa es va fent cada dia més intensa, més extensa, més propera i més cròni ca.

A la vegada, com ens diu Jesús, l’home i la dona no viuen només de pa, sinó també de
tota paraula que surt de la boca de Déu. L’Església diocesana de Barcelona amb tots
els seus membres, està fent un treball d’anunci de Jesucrist per tal que els homes i do -
nes, els joves, puguin tenir un encontre personal amb el Senyor i esdevinguin cristians.
L’anunci de l’Evangeli i la celebració de la fe, juntament amb l’ajuda fraterna són les
tres activitats constitucionals de l’Església de Jesucrist.

Celebrem avui la solemnitat de l’Ascensió de Jesús al cel. La Paraula de Déu que hem
escoltat ens ha parlat d’aquest misteri de la vida de Jesús, i ens recorda l’encàrrec que
el Senyor donà als deixebles i a tots nosaltres: «Aneu a convertir tots els pobles, bate -
jant-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant». Tots els batejats som missio-
ners, evangelitzadors. Jesús compta amb nosaltres perquè aquí i arreu l’anunciem als
nostres germans amb el testimoniatge de la nostra vida i amb les nostres paraules.
Aquest joiós encàrrec que Jesús ens ha donat és una manifestació de la confiança que
ell ens té. A la llum d’aquest encàrrec hem proposat el primer objectiu del Pla Pasto-
ral de la nostra arxidiòcesi: «Donar a conèixer Jesús a aquells que no el coneixen».
Realitzar aquest encàrrec que ens fa el Senyor ens dóna joia, com ens diu el Papa Fran -
cesc, en el seu últim document titulat: «La joia de l’Evangeli»; és l’alegria de l’evan-
gelització.

Ser testigos de Jesús resucitado y cumplir con el encargo que nos confía el Señor, no
es tarea fácil en medio de nuestra sociedad secularizada. Pero en el evangelio que he-
mos escuchado, Jesús nos ha dicho: «Yo estaré con vosotros cada día hasta el fin del
mundo». No estamos solos. La ascensión de Jesús al cielo no significa que nos haya
abandonado. Está con nosotros con su Palabra, su Cuerpo y su Sangre y con los res -
tantes sacramentos. Él nos ayudará para que cada uno en su propio ambiente evange -
lice.

La Iglesia para realizar la misión de evangelizar, de anunciar a Jesucristo y acoger a
los que día tras día reciben el sacramento del bautismo, necesita la oración, la ayu-
da del Señor, el trabajo de todos sus miembros y también la colaboración económi-
ca de los que somos miembros de la Iglesia. De ahí que esta ayuda económica es una
exigencia de nuestro bautismo y de nuestra fe: ya que somos miembros de la Iglesia
hemos de sufragar entre todos las necesidades económicas de la pastoral y de la cari -
dad de la Iglesia. A todos os reitero mi agradecimiento por vuestra colaboración me-
diante la suscripción al Fons Comú Diocesà. També reitero el meu agraïment als mem -
bres dels Consells d’Economia parroquials. Que Déu us ho pagui a tots!
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Paraules de presentació del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona,
Dr. Lluís Martínez Sistach, durant el lliurament del Premi Interna -
cional Catalunya a l’Arquebisbe anglicà Desmond Tutu. Palau de la
Generalitat, 3 de juny de 2014

It is an honour for me to introduce Desmond Tutu, the Anglican Archbishop Emeri-
tus of Cape Town. I do not intend to summarize his intense and rich biography, but
above all to remember today, when he receives this Award “the International Prize of
Catalonia”, his merits. He is now recognized worldwide as a tireless advocate for
peace, human rights, racial integration and forgiveness as a guarantee for the future.

És per a mi un honor glossar la figura de l’arquebisbe anglicà emèrit de Ciutat del Cap.
No pretenc resumir la seva intensa i riquíssima biografia, sinó sobretot recordar en
aquests moments en què rep el Premi Internacional de Catalunya els seus mèrits,
avui reconeguts en tot el món, com a incansable defensor de la pau, dels drets humans,
de l’ecumenisme, de la integració racial i del perdó com a garantia del futur.

Desmond Mpilo Tutu nasqué a Klerksdorp, Transvaal (Sud-àfrica) el 7 d’octubre
de 1931, fill duna empleada domèstica i d’un mestre en una escola missional, en la
qual l’infant Desmond fou educat. Fou batejat com a metodista, però després tota
la família, per influència de la seva germana Sílvia, passà a l’Església Episcopal Me-
todista Africana. Casat amb Nomalizo Leath Shenxane, és pare de quatre fills: Tre-
vor Thamsanqa, Theresa Thandeka, Naomí Nontombi i Mpho Andrea.

El somni d’infantesa de l’arquebisbe Desmond Tutu era esdevenir metge, però, en no
ser possible per a la seva família afrontar les despeses de la carrera mèdica, va esde -
venir mestre. Després de tres anys com a professor de secundària, quan el Govern
sud-africà va introduir un sistema educatiu inferior per als negres, Tutu va ingressar
en el ministeri pastoral, fent realitat la seva passió tant per curar com per l’ensenya-
ment, com una síntesi espiritual les dues vocacions.

En realitat, durant la seva vida ministerial, ha integrat aquestes dues vocacions en el
seu ministeri com a prelat anglicà ja que ha estat a la vegada pastor cristià, educador
en la pau i en els respecte als drets humans i, en els darrers anys, fins i tot podem dir
que ha retrobat la seva juvenil vocació mèdica, perquè ha orientat la seva atenció cap
a una causa nova en aquest àmbit sanitari: la campanya contra la sida, viatjant per tot
el món per contribuir a la conscienciació sobre la malaltia i les seves tràgiques conse -
qüències en sofriment i en vides humanes, i creant amb la seva esposa la «Desmond
Tutu HIV Foundation».

El 1978, a rel de la revolta a Soweto de 1976, Sud-àfrica estava sumida en el caos, i el
Bisbe Tutu va ser pregat perquè acceptés el càrrec de Secretari General del Consell
Sud-africà d’Esglésies. El Consell, a més de la seva primordial vocació ecumènica,
assumí funcions cíviques subsidiàries en un país en què els drets bàsics de la majoria
de la població eren trepitjats. Va ser des d’aquesta posició que va esdevenir una figu-
ra en l’àmbit tan local com internacional, que per als catòlics ens recorda la del in-
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oblidable bisbe Helder Cámara, la de Mons. Òscar Romero i més encara la del nos-
tre Papa Francesc, amb el seu missatge de profund compromís social.

Justícia, reconciliació, ecumenisme i la fi de l’apartheid van ser les prioritats del Con-
sell Sud-africà d’Esglésies sota la presidència de Desmond Tutu, perseguint en tot
moment aquests objectius amb vigor i compromís. El Consell va esdevenir una insti -
tució important en la vida espiritual i política sud-africana, interpel·lant cristianament
la societat blanca i el Govern, i ajudant les víctimes de l’apartheid.

Inevitablement, el nostre homenatjat es va anar implicant en la denúncia contra les
injustícies del sistema de l’apartheid. Va esdevenir un líder en la lluita per la justí-
cia social, el perdó i la conciliació racial a Sud-àfrica, fruit també de l’Evangeli de
Je sús i de la seva fe cristiana. Se li adjudica l’autoria del qualificatiu «Nació de l’Arc
de Sant Martí» per descriure metafòricament la Sud-àfrica posterior a l’apartheid.
L’expressió s’ha incorporat des de llavors per descriure la diversitat ètnica de Sud-
àfrica i ell mateix n’ha fet la glossa en el seu llibre titulat El poble de l’Arc de Sant
Ma r  tí de Déu.

El 1984 el bisbe Tutu va rebre el Premi Nobel de la Pau en reconeixement a les seves
extraordinàries contribucions a aquesta causa; literalment, la motivació del Comité
del Nobel diu: «per la seva constant lluita contra l’apartheid». L’any 1975, després
d’una estada a Londres, va tornar a Sud-àfrica i fou el primer bisbe de color ordenat
a la seva Església integrada en la tradició anglicana. El 1985 va ser elegit bisbe de Jo -
hannesburg. Tot just un any després, el 1986, el bisbe Tutu va ser nomenat Arquebis-
be de Ciutat del Cap, i des d’aquest lloc va treballar molt per salvar l’abisme que
separava blancs i negres a Sud-àfrica. I, com a Arquebisbe, monsenyor Tutu va esde-
venir el mediador i el conciliador principal en la transició cap a la democràcia al seu
país.

El 1995, el President Nelson Mandela el va nomenar President de la Comissió per a
la Veritat i la Reconciliació, un organisme creat per investigar violacions dels drets
humans produïdes sota el règim de l’apartheid, una tasca delicada i decisiva per a la
transició política sud-africana. En ocasió de la mort recent del president Nelson Man-
dela, primer vicepresident i després president del Congrés Nacional Africà, s’ha po -
sat en relleu, amb tota justícia, el gran sentit ètic d’aquest eminent estadista. Podem
dir que en el rerefons moral de la gran missió de Nelson Mandela hi ha, donant-li su-
port, cristians plens de coratge com l’arquebisbe Desmond Tutu, apòstol incansable
de reconciliació i de perdó per superar el passat i obrir-se a un futur per a tots. Així ho
manifesta un dels seus llibres, que té un títol admirable: No future with out forgive-
ness (Cap futur sense perdó). 

Sobre el suport dels cristians i de l’arquebisbe Desmond Tutu al projecte de superar
l’apartheid, hi ha un fet significatiu: Mandela, en sortit de la presó després de 27 anys
de reclusió, va passar la seva primera nit en llibertat a casa del bisbe Tutu i, de bracet,
tots dos van intentar reconstruir un país ferit per llargs anys de segregació racial. Re-
cordo un fet que va escriure en una de les seves cròniques un sacerdot de Barcelona,
el doctor Antoni Matabosch, especialitzat en relacions ecumèniques, informant so-
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bre la VIII assemblea general del Consell Ecumènic de les Esglésies que es va cele-
brar a la ciutat de Harare (Zimbawe).

Com diu l’esmentada crònica, Nelson Mandela va parlar a aquella «ONU cristiana»
—si em permeten l’expressió— i va dir que «la meva generació és fruit de l’educa-
ció de les esglésies. Sense els missioners i sense les organitzacions religioses avui no
estaria jo aquí amb vostès». Certament, els cristians havien estat els seus grans aliats
en la lluita per superar la discriminació racial i sense els testimonis dels cristians ell,
i altres com ell, no haurien tingut l’ànim suficient per mantenir aquella lluita, enmig
de tantes dificultats, entre les quals els seus llargs anys de presó. Estic convençut que
quan Nelson Mandela parlava així en aquella assemblea cristiana mundial tenia indub-
tablement en la seva ment i en el seu cor persones com l’arquebisbe Desmond Tutu.

I encara voldria glossar la figura i el testimoni cristià donat per l’arquebisbe Tutu, re-
cordant el títol d’un altre llibre seu: Déu té un somni, completat amb un altre llibre
per a nens, de títol semblant: El somni de Déu. Aquests dos títols porten a la nostra
memòria la figura entranyable del gran apòstol dels drets civils als Estats Units, el
pastor Martin Luther King, que va pronunciar, abans de ser assassinat, aquell famós
discurs que començava amb les paraules: «He tingut un somni». Aquest somni tam-
bé ha estat el somni de l’arquebisbe Tutu. Aquest somni, com vostès saben, és que
tots els homes i dones del món puguin viure i conviure com a ciutadans iguals i lliu -
res, veient respectats els seus drets i acomplint els seus deures, sota la mirada de Déu,
pare de tots. Em sembla que em permetran que els resumeixi el que els he volgut dir
amb l’afirmació que l’arquebisbe Tutu ha estat i és el veritable «Martin Luther King
de Sud-àfrica», amb la seva lluita pacífica però activa contra l’apartheid. 

Finalment, els voldria dir a tots vostès que agraeixo als responsables del Premi Inter-
nacional Catalunya que hagin volgut encomanar al cardenal arquebisbe catòlic-romà
de Barcelona la glossa d’aquest eminent cristià i estimat germà en el ministeri epis-
copal i en el servei pastoral. Al nostre país hem viscut una creixent immigració de
l’est d’Europa. Això ha comportat la presència de diferents Esglésies ortodoxes i con-
fessions cristianes. Estem vivint un ecumenisme pràctic, que es fa visible també en
la meva participació en aquest acte acollint l’arquebisbe anglicà Desmond Tutu. Vol-
dria acabar dient que l’arquebisbe Desmond Tutu és ben mereixedor d’aquest impor-
tant guardó perquè en ell s’acompleix admirablement allò que els Evangelis ens diuen
sobre la figura de tot «bon pastor», a imitació de l’únic Bon Pastor, que és Jesucrist,
i en ell també esdevé realitat allò que, amb una imatge feliç, el Papa Francesc ha de -
finit com la característica principal de tot veritable pastor: la seva solidaritat profun -
da amb les causes de les persones encomanades al seu guiatge pastoral: ser «pastor
amb olor d’ovella», que expressa ben gràficament la solidaritat del pastor amb la co-
munitat cristiana i amb els problemes que aquesta viu, sempre amb l’esperança que
es pot trobar sortida a tots els problemes, si els homes tenim prou bona voluntat i con-
fiem en l’ajut de Déu.

Dear Archbishop Desmond Tutu, apostle of noble causes such as racial integration,
peace, respect of human rights and forgiveness: thank you for your presence amongst
us; it is an honour for all of us! Thank you for accepting this Award and congratula-
tions for the future of the good causes you have dedicated your life to! 
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Estimat arquebisbe Desmond Tutu, apòstol de causes tan nobles com la integració
racial, la pau, l’ecumenisme, el respecte als drets humans i el perdó: gràcies per la
vostra presència entre nosaltres, que tant ens honora a tots! Gràcies per haver ac-
ceptat aquest guardó i enhorabona pel futur de les bones causes a què heu dedicat
la vostra vida!

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la Missa del Corpus Christi, Barcelona, 22 de juny
de 2014

Avui celebrem la solemnitat del Cos i de la Sang de Crist. És la festa de l’Eucaristia,
de la presència de Jesucrist Déu i home —en el santíssim sagrament de l’altar. L’Eu-
caristia és el do que el Senyor ens fa del seu Cos i de la seva Sang per tal que l’Es-
glésia i els cristians siguem ferment de comunió i d’amor. Jesús, el Dijous Sant en el
Cenacle de Jerusalem manifestà que ens estimava fins a l’extrem i va instituir l’Euca -
ristia.

El Senyor Déu va alimentar el seu poble en el pelegrinatge pel desert amb el manà que
era una figura de l’Eucaristia. La realitat autèntica és l’Eucaristia, per això Jesús, en
el fragment de l’Evangeli que hem escoltat ens ha dit que l’Eucaristia «és el pa bai-
xat del cel. No és com el que van menjar els vostres pares. Ells van morir, però els qui
mengen d’aquest pa, viuran per sempre».

Moisès digué al poble que l’home no viu només de pa; viu de tota paraula que surt
de la boca de Déu. L’Eucaristia va alimentar aquesta vida nova de fills i filles de Déu.
El Papa Francesc ens ha dit, en la seva homilia d’aquesta solemnitat, que a més de la
gana física, l’home té una altra gana, una gana que no pot ser saciada amb l’aliment
ordinari. És la gana de vida, gana d’amor, gana d’eternitat. I el signe del mannà —com
tota l’experiència de l’èxode— contenia també aquesta dimensió: era figura d’un ali-
ment que satisfà aquesta gana profunda que hi ha en l’home. Jesús ens dóna aquest
ali ment, és més, és Ell mateix el pa viu que dóna la vida al món (cf. Jn 6,51).

El seu Cos és el veritable aliment sota l’espècie del pa; la seva sang és la verdadera
beguda sota l’espècie de vi. No és un simple aliment amb el qual saciem els nostres
cossos, com fou el mannà. El Cos de Crist és el Pa dels últims temps, capaç de donar
vida, i vida eterna, perquè la substància d’aquest pa és Amor.

L’Eucaristia és el memorial de la passió de Jesús. Per això vincula el passat amb el
pre sent i el futur. El passat de la mort i la resurrecció del Senyor, amb tota la seva for-
ça salvadora única, hi és actualitzat en la celebració de la Missa. En l’Eucaristia rebem
tot el potencial de l’amor que portà Jesús a donar la seva vida per nosaltres. Al mateix
temps, en l’Eucaristia hi trobem la garantia de la nostra pròpia resurrecció. De la tau-
la de l’Eucaristia passarem a la taula del Regne de Déu en el cel. Per la fe sabem que
Déu ens ha salvat, per la fe sabem que Déu és fidel a les seves promeses, per això Je-
sús ens ha dit que qui menja el seu Cos i beu la seva Sang viurà eternament.
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L’Eucaristia compromet a favor dels pobres. A fi de rebre degudament el Cos i la
Sang de Crist lliurat per nosaltres, hem de reconèixer Crist en els més pobres, ger-
mans seus. Per això, des del començament de l’Església, juntament amb el pa i el
vi de l’eucaristia, els cristians presenten també els seus dons per compartir-los amb
els qui tenen necessitat. Així s’entén que s’hagi volgut unir aquesta solemnitat del
Corpus Christi amb el Dia de la Caritat, la Jornada en què es fa una col·lecta destina -
da a Càritas.

El nostre Concili Provincial Tarraconense de 1995, demanà «revifar la tradició tan
intensament viscuda en els primers segles de l’Església, de vincular visiblement la
ce lebració de l’Eucaristia amb la caritat fraterna, insistint de manera particular en
la relació entre la fracció del pa i la comunió cristiana de béns». Hi ha una relació
profunda, real i misteriosa que uneix Crist a la realitat del sofriment i la pobresa. En
la llarga història de l’Església, l’Evangeli i l’amor als pobres han estat sempre units.

En aquest dia en què el Senyor ens manifesta el seu amor, hem d’imitar-lo estimant
molt els germans, especialment els qui passen més necessitats, compartint la nostra
vida i els nostres béns en la mesura de les nostres possibilitats.

Càritas Diocesana de Barcelona ha presentat la seva memòria de l’any 2013, consta-
tant que la crisi econòmica està fent que la pobresa sigui més extensa, més intensa,
més crònica i més profunda. Cada vegada atenem més famílies i durant més temps.
L’any 2013 hem atès 276.595 persones, que omplirien dues vegades la suma dels afo-
rats del camp del Barça i de l’Espanyol junts.

A Càritas hem treballat i treballem per donar resposta a tantes necessitats socials crea -
des fonamentalment per la manca de treball. Ho fem amb accions per pal·liar la pèr -
dua de l’habitatge, per garantir l’accés a les necessitats bàsiques, per eradicar la po-
bresa infantil o per acompanyar persones aturades de llarga durada en la recerca de
feina.

Tot això a Càritas ho podem fer per la generositat dels sacerdots de les parròquies,
dels voluntaris i dels més de 13.000 persones sòcies i donants i 550 entitats que tam-
bé desitgen una societat més fraternal. Com a pastor diocesà, President de Càritas
Diocesana i pare dels pobres, us ho agraeixo moltíssim.

Jesús en el Evangelio nos ha dicho que todo lo que hacemos en bien de los demás, se
lo hacemos a él. Por eso, cuando nos llame de este mundo en el cual lo dejaremos to-
do, si hemos amado a nuestros hermanos, el Señor nos dirá: «Venid benditos de mi
Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer». Todo lo que hayamos hecho a
uno de nuestros semejantes, del país o de otras partes del mundo, lo hemos hecho
también a él. Jesús se identifica en cada persona y preferencialmente con los pobres.

El Papa Francisco ha dicho recientemente que estamos en un sistema económico que
no es bueno. En el centro de todo sistema económico debe haber el hombre y la mu -
jer y todas las otras cosas tienen que estar al servicio de la persona humana. Esto
pide una conversión para conseguir que la creación, obra de Dios, esté al servicio
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de todas las personas de la humanidad, ya que Dios ha creado el universo para el bien de
todo hombre y de toda mujer.

Los cristianos nos alimentamos con el pan de la vida, con el Cuerpo y la Sangre del Se -
ñor para que podamos vivir amando a Dios y a nuestros hermanos. La Eucaristía nos
permite vivir intensamente nuestra nueva vida de hijos e hijas de Dios y la vocación
primera y fundamental que todos hemos recibido, la vocación a la santidad, es decir,
la perfección del amor a Dios y a los hermanos.

Después de la celebración de la Eucaristía, en la procesión, seguiremos a Jesús, real -
mente presente en la Eucaristía. Es una manifestación pública de nuestra fe en me-
dio de la convivencia social. Esta procesión hace más visible que Dios vive en las ciu -
dades, en sus hogares, en sus calles y en sus plazas. Como nos pide el Papa Francis co,
hemos de contemplar la ciudad con una mirada de fe que descubre a Dios presente
en la ciudad. La presencia de Dios acompaña las búsquedas sinceras que personas y
grupos realizan para encontrar apoyo y sentido a sus vidas. Dios vive entre los ciuda -
danos promoviendo la solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, de verdad, de jus-
ticia. Dios no se oculta a aquellos que le buscan con un corazón sincero, aunque lo
ha gan a tientas, de manera imprecisa y difusa (cf. Exhortación apostólica Evangelii
gau dium, 71). ¡Gracias, Señor, por visitarnos y quedarte con nosotros!

Meditació del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la pregària per la santedat dels sacerdots. Semi-
nari Conciliar, 27 de juny de 2014

1. El Papa Francesc, a través de la Congregació per al Clergat, ens convida als sacer -
dots a viure uns moments generosos de pregària i de fraternitat, en la solemnitat
del Sagrat Cor de Jesús, per pensar en la nostra vocació a la santedat i per dema-
nar-la a Déu. Estem aquí, en presència de Jesús, per pregar, per escoltar-lo i per
agrair-li el seu amor, en la festa del Sagrat Cor de Jesús.

2. La santedat és la primer i fonamental vocació de tots els batejats i, per tant i amb
major raó, dels sacerdots. Sant Joan Pau II digué: «Els sacerdots estan obligats
d’una manera especial a assumir la santedat, ja que, consagrats d’una manera no-
va a Déu per la recepció de l’Orde, esdevenen instruments vius del Crist. Per tant,
ja que tot sacerdot actua en nom i en la persona del Crist mateix, frueix també d’u-
na gràcia especial, en virtut de la qual, mentre està al servei de la gent que li és
confiada i de tot el Poble de Déu, pot apropar-se més eficaçment a la perfecció d’A -
quell del qual és representant» (Pastores dabo vobis, 20).

—Hem de ser sants com el nostre Pare del cel és sant.

—La santedat, que consisteix en la perfecció de la caritat, per nosaltres, sacerdots,
és la perfecció de la caritat pastoral. Ens cal assolir la santedat en l’exercici
del nostre ministeri sacerdotal, en la cura que hem de tenir del ramat com a
bons pastors, com a pastors «amb olor d’ovella», com afirma i demana el Papa
Francesc, imitant sempre Jesús.

BAB 154 (2014) - juny [15]  415



—En presència de Jesús sagramentat, el Bon Pastor autèntic i el model, demanem-
li que exercim el nostre ministeri amb amor, amb generositat, amb fidelitat, imi-
tant sempre Jesús, Cap i Pastor de l’Església.

—Hi ha una relació íntima entre la vida espiritual del prevere i l’exercici del seu
ministeri: Això cal potenciar-ho molt. Això dóna contingut a l’espiritualitat del
sacerdot i d’una manera especial del sacerdot diocesà. Per altra part, la sante-
dat mateixa dels preveres contribueix en gran manera a l’exercici eficaç del pro-
pi ministeri (Presbyterorum Ordinis, 12). 

—És essencial per a una vida espiritual que es desenvolupa a través de l’exercici
del ministeri, que el sacerdot renovi constantment i aprofundeixi cada cop més
la consciència de ser ministre de Jesucrist, Cap i Pastor de l’Església.

—Aquesta consciència comporta també la consciència agraïda i joiosa d’una
gràcia singular rebuda de Jesucrist: la gràcia d’haver estat escollit gratuïtament
pel Senyor. Aquesta elecció demostra l’amor de Jesucrist al sacerdot. I aquest
amor de Jesucrist, més que tot altre amor, exigeix correspondència per part nos-
tra. Demana una resposta d’amor, com respongué Simó Pere a Jesús a les se-
ves tres preguntes.

—Sant Pere, en la seva primera Carta, fa un elenc dels deures dels preveres i ens
diu: «Pastoreu el ramat de Déu que teniu amb vosaltres, no per força, sinó de bon
grat, segons Déu; no per un interès egoista, sinó generosament; ni com qui senyo -
reja damunt de les seves possessions, sinó fent-vos models del ramat» (1Pe 5,2-4).

3. El Papa Francesc ens ha fet un do preuat el 24 de novembre de 2013. Ha estat la se -
va exhortació apostòlica Evangelii Gaudium.

—És un document escrit amb motiu del Sínode de Bisbes d’octubre de 2012 sobre
«la nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana».

—És un document escrit pel Papa Francesc amb les seves dues mans.

—És un document programàtic del pontificat de Francesc i de tota l’Església.
Ho diu en el n. 1 del document: «En aquesta exhortació vull adreçar-me als fi-
dels cristians per invitar-los a una etapa evangelitzadora marcada per la joia, i
indicar camins per a la marxa de l’Església en els pròxims anys». I més clara-
ment en el n. 25: «Destaco que el que miraré d’exposar aquí té un sentit pro-
gramàtic i conseqüències importants». Hem llegit aquest document del Papa?
¿L’hem llegit pensant que ens proposa un programa evangelitzador per a tots
nosaltres i per a tots els fidels? ¿Estem disposats a seguir-lo? ¿A ajudar el Papa
en l’assoliment del programa projectat? Aquesta etapa evangelitzadora que pro-
posa no està lluny dels nostres tres objectius prioritaris del nostre Pla Pastoral
Diocesà. Recordem-los: 1. L’anunci de Jesucrist als qui no el coneixen; 2. La
pastoral de la iniciació cristiana; 3. La solidaritat, expressió de la fe cristiana.

—Quin és, més en concret, el programa del Papa? Ho diu sintèticament en el n. 27
del document. El Papa ens diu: «Somio una opció missionera capaç de transfor -
mar-ho tot, per tal que els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota es-
tructura eclesial es converteixi en una via adequada per a l’evangelització
del món actual més que per a l’autopreservació». 
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—I quin és el criteri, la clau, per realitzar aquesta transformació de tot? El Papa
Francesc ens diu això: «La reforma de les estructures que exigeix la conversió
pastoral només pot entendre’s en aquest sentit: procurar que totes elles es tornin
més missioneres, que la pastoral ordinària en totes les instàncies sigui més ex-
pansiva i oberta, que col·loqui els agents pastorals ens constant actitud de sor-
tida i afavoreixi la resposta positiva de tots aquells a qui Jesús convoca a la se -
va amistat» (n. 27). La clau és la dimensió missionera i evangelitzadora. Això
és obvi. Ja Pau VI, en l’Evangelii nuntiandi, ens deia que l’Església existeix per
evangelitzar. Aquesta és la seva missió essencial. Si l’Església no evangelitzés,
no serviria per allò pel qual ha estat fundada per Jesucrist. La clau és que to-
tes les estructures i dimensions eclesials i les actituds i actuacions dels cristians
siguin més missioneres.

—Aquesta dimensió missionera i evangelitzadora, que hem de tenir també els sa-
cerdots, Francesc l’expressa amb aquestes paraules: «una Església en sortida»
que Déu vol provocar en els creients. Pensem en Abraham, Moisès, etc. És el
mandat de l’«Aneu» de Jesús als deixebles, a tots nosaltres. Avui, en aquest
«aneu» de Jesús hi ha presents els escenaris i els desafiaments sempre nous de
la missió evangelitzadora de l’Església, i tots som cridats a aquesta nova «sor-
tida» missionera. Cada cristià, cada sacerdot, cada parròquia discernirà quin és
el camí que el Senyor li demana, però tots som invitats a acceptar aquesta crida:
sortir de la pròpia comoditat i atrevir-se a arribar a totes les perifèries que ne-
cessiten la llum de l’Evangeli.

—Francesc ens diu que «la pastoral en clau de missió pretén abandonar el cò-
mode criteri pastoral del “sempre s’ha fet així”. Invito tothom a ser audaços i
creatius en aquesta tasca de repensar els objectius, les estructures, l’estil i els
mètodes evangelitzadors de les pròpies comunitats» (n. 33). Francesc ens diu a
tots els sacerdots: «Espero que totes les comunitats procurin posar els mitjans
necessaris per avançar en el camí d’una conversió pastoral i missionera, que no
pot deixar les coses com estan. Ja no servei una “simple administració”. Cons-
tituim-nos en totes les regions de la terra en “estat permanent de missió”» (n. 25,
citant el Document d’Aparecida [29 de juny de 2007], 201.) 

—El Papa ens invita a posar en pràctica l’Objectiu n. 2 del nostre Pla Pastoral,
«La pastoral de la iniciació cristiana» que pretén revisar, amb una actitud au-
daç i creativa, el que fem i el que hauríem de fer en les parròquies i arxiprestats
en la pastoral de la iniciació cristiana. ¿Tenim, estimats sacerdots, aquesta acti -
tud audaç i creativa que ens demana el Papa per revisar tot el que es pugui trans-
formar? ¿O som més aviat partidaris del criteri del «sempre s’ha fet així»? El
Papa ens exhorta a tots, i especialment als pastors, «a aplicar amb generositat
i valentia, les orientacions d’aquest document, sense prohibicions ni pors»
(n. 33). Com que estimem Jesús i els homes i dones de la humanitat, volem ser
generosos i valents per aplicar aquest programa del Papa Francesc que consis-
teix en la joia de l’evangelització.

—Però el Papa ens dóna un consell molt important si volem aplicar el programa
pastoral marcat en el seu document: «l’important és no caminar sols, i comptar
sempre amb els germans, i especialment amb el guiatge dels bisbes, en un sa-
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vi i realista discerniment pastoral» (n. 33). En la pastoral, nosaltres sacerdots,
caminem sols? ¿Anem a la nostra? ¿Prescindim del consell i col·laboració dels
laics? ¿Valorem el treball de conjunt de les parròquies de l’arxiprestat? Hi ha
un consell del Concili Vaticà II en la mateixa línia. El Concili ens diu: «La cari -
tat pastoral demana que, per no córrer en va, treballin sempre els preveres en
vincle de comunió amb els bisbes i amb els altres germans en el sacerdoci» (Pres -
byterorum Ordinis, 14). 

—Una Església «en sortida», diu Francesc és una Església amb les portes obertes.
Sortir cap als altres no implica córrer cap al món sense rumb i sense sentit. Cal una
planificació. Cal una actitud d’acolliment i de recerca. Aquest sortir cap als altres:
—moltes vegades és més aviat aturar el pas,
—renunciar a l’ansietat per mirar els ulls i escoltar,
—renunciar a les urgències per escoltar el qui s’ha quedat a la vora del camí.

—L’Església és cridada a ser sempre la casa oberta del Pare. El Papa diu que un
dels signes concrets d’aquesta obertura és tenir temples amb les portes obertes
per evitar que el qui vol acostar-se a Déu no es trobi amb la fredor de les portes
tancades. És un repte no sempre fàcil de solucionar. Però hi ha altres portes que
tampoc no s’han de tancar:
—tothom pot participar d’alguna manera en la vida eclesial,
—tothom pot integrar la comunitat,
—les portes dels sagraments no haurien de tancar-se per una raó qualsevol: el

sagrament que és la «porta»: el Baptisme. Hem d’evitar comportar-nos com
a controladors de la gràcia i no com a facilitadors, perquè l’Església no és
una duana; és la casa paterna on hi ha lloc per a cadascú que porta la seva vi-
da a les seves espatlles. ¿Quina actitud pastoral hem de tenir? «Si una cosa ha
d’inquietar-nos santament és que tants germans nostres visquin sense la for-
ça, 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» (n. 49). ¿Amb qui na au-
toritat nego el baptisme a un fill els pares del qual no estan casats per l’Esglé -
sia, si hi ha una esperança real que li volen donar una educació cristiana? No
és fàcil integrar la relació entre la fidelitat i la misericòrdia. Jesús era molt
fidel i alhora era també molt misericordiós. 

4. Hem d’evitar la mundanitat espiritual (n. 93), que a vegades s’amaga rere l’apa -
ren ça de religiositat i fins d’amor a l’Església. Consisteix a buscar, en lloc de la glò -
ria del Senyor, la glòria humana i el benestar personal. Cal que ens revisem a la pre -
sència de Jesús, a ell no el podem enganyar.

—El Papa assenyala greus conseqüències per al nostre ministeri sacerdotal, degu-
des a aquesta mundanitat espiritual, que és una tremenda corrupció sota l’apa-
rença de bé.

—Com podem evitar-la?
—posant l’Església en moviment de sortida d’ella mateixa, de missió centrada

en Jesucrist, de lliurament als pobres.
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—aquesta mundanitat asfixiant es cura agafant gust per l’aire pur de l’Esperit
Sant, que ens allibera d’estar centrats en nosaltres mateixos, amagats en una
aparença religiosa buida de Déu.

5. El Papa, en l’homilia de la Missa Crismal d’enguany, ens va dir, als sacerdots, que
hem d’estar ungits amb el Crisma de l’alegria de l’Evangeli i de l’evangelització:

5.1. Una alegria que ens ungeix, 
—malgrat les dificultats pastorals, el secularisme, les nostres limitacions,

hem de ser homes alegres;
—és la joia, l’alegria de l’Evangeli i d’evangelitzar;
—hem estat ungits amb una alegria que penetrà en el nostre cor, el va confi -

gu rar i el va enfortir sagramentalment;
—ungits fins al moll dels ossos i la nostra alegria que brolla de dintre és un

ressò de la nostra unció.

5.2. És una alegria incorruptible, que ningú no ens la podrà prendre (cf. Jo 16,
22), que:
—pot estar adormida pel pecat o per les preocupacions de la vida, però en el

fons permaneix intacta com les brases sota la cendra i sempre pot ser reno -
vada;

—com digué Pau a Timoteu: «et recomano que abrandis el do de Déu que hi
ha en tu» (2Tom 1,6). 

5.3. És una alegria missionera:
—és la del pastor que està en íntima connexió amb la parròquia, amb la co-

munitat, que està en íntima relació amb el poble fidel de Déu, per batejar
i confirmar, per guarir i consagrar, per beneir, per consolar i evangelitzar;

—es tracta d’una alegria que només sorgeix quan el pastor està enmig del
seu ramat: és una alegria custodiada pel mateix ramat;

—el Papa ens diu —donant testimoni personal— que fins i tot en els moments
de tristesa, quan tot sembla enfosquir-se i el vertigen de l’aïllament ens se-
dueix, en aquests moments apàtics i avorrits que a vegades vénen en la nos -
tra vida sacerdotal («i pels que jo també he passat», diu), el Poble de Déu
és capaç de custodiar l’alegria, és capaç de protegir-te, d’abraçar-te a obrir
el cor i retrobar una renovada alegria.

5.4. El Papa ens parla de l’alegria de ser sacerdots:
—primer ser, després actuar, una doble alegria;
—la sorpresa d’haver estat cridats pel Senyor;
—davant del Senyor, en el Santíssim Sagrament, el Senyor ens mira i ens esti -

ma i aquesta mirada ens reanima;
—en el silenci de la pregària Jesús ens fa veure si estem treballant com a bons

pastors, o ens hem tornat una mica com a «empleats» i «funcionaris»;
—si som canals oberts per tal de lliurar als germans l’amor i la gràcia del Se -

nyor, o si, pel contrari, ens posem en el centre nosaltres mateixos i ens
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convertim no en canals, sinó en pantalles que dificulten l’encontre dels fi-
dels amb el Senyor. 

6. Us invito especialment a llegir i meditar el capítol cinquè de l’Evangelii Gaudium,
que tracta dels evangelitzadors amb esperit i tot allò que ens ajudarà a ser evan-
gelitzadors:

—el trobament personal amb l’amor de Jesús que ens salva;

—el gust espiritual de ser poble;

—l’acció misteriosa del Ressuscitat i del seu Esperit;

—la força missionera de la intercessió, una pregària que és molt pròpia del sacerdot.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraula i Vida

Paràbola del bon comunicador (01/06/2014)

Coincidint amb la festa de l’Ascensió del Senyor, l’Església celebra la Jornada Mun-
dial de les Comunicacions Socials, que aquest any té el lema: «Comunicació al ser-
vei d’una autèntica cultura de la trobada». Aquesta categoria de la trobada interper-
sonal està molt present en el pensament del papa Francesc.

En el missatge que ha publicat per a aquesta jornada, ofereix una visió de la comuni -
cació feta des dels principis de la saviesa i de l’humanisme cristià. No proposa de cap
manera un rebuig de les antigues i les noves tecnologies de la comunicació, però sí
que vol ajudar que el món digital creixi en humanitat. I ens aconsella a tots recuperar
un cert sentit de la lentitud i la calma i «una capacitat de guardar silenci per poder es-
coltar». Cada vegada més, el problema de l’ús dels mitjans de comunicació no és una
qüestió que interessi només els professionals d’aquests mitjans, sinó que afecta tots
els ciutadans. Tots som, especialment ara, alhora receptors i emissors de missatges.

Per això, el Sant Pare adverteix que «no n’hi ha prou de passar pels carrers digitals, és
a dir, estar connectats. Les estratègies comunicatives no garanteixen la bellesa, la bon -
dat i la veritat de la comunicació. El món dels mitjans de comunicació no pot ser aliè
a la preocupació per la humanitat, sinó que està cridat a expressar també tendresa».
Aquesta és una exigència molt present en el pensament i en l’acció del Papa actual.
Afirma que la xarxa digital pot ser un lloc ric en humanitat; no només una xarxa de ca -
bles, sinó de persones humanes. Per això, Francesc fa un advertiment dient-nos que
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«la neutralitat dels mitjans de comunicació és aparent i només qui comunica posant-
se en joc a si mateix pot representar un punt de referència»; i també dient que el com-
promís personal és l’arrel mateixa de la fiabilitat d’un comunicador.

Respecte de la comunicació religiosa, diu que «no s’ofereix un testimoni cristià bom-
bardejant amb missatges religiosos, sinó amb la voluntat de donar-se als altres, a tra-
vés de la disponibilitat per respondre pacientment i amb respecte a les preguntes i als
dubtes de l’interlocutor». 

El papa Francesc proposa la narració del bon samarità, amb què Crist va respondre
la pregunta d’un mestre de la llei —qui és el meu proïsme?—, dient que la del bon
samarità és la paràbola del bon comunicador, perquè uneix informació i compromís
personal. I per això no passa de llarg davant de l’home ferit i abandonat al marge del
camí i de la societat, sinó que li embena les ferides i en té cura. «No tingueu por de
fer-vos ciutadans del món digital —diu en el seu missatge— perquè l’interès i la pre-
sència de l’Església en el món de la comunicació són importants per dialogar amb l’ho -
me d’avui i portar-lo a la trobada amb Crist.»

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Dos pontífexs dòcils a l’Esperit Sant (08/06/2014)

En aquesta Pasqua de Pentecosta, popularment coneguda com la Pasqua granada,
voldria recordar sobretot que l’Esperit Sant és la garantia de la permanent joventut
de l’Església. L’Esperit, vessat sobre l’Església naixent el dia de Pentecosta, inaugura
una nova etapa en la història de la salvació. L’Esperit Sant és la presència renovada
de Déu enmig del seu poble, és la força que guia els deixebles de Crist en la seva mis-
sió de donar testimoni del Ressuscitat; és qui orienta aquesta activitat testimonial i
qui promou la proclamació missionera de l’Evangeli, a la qual ens invita tan clarament
el papa Francesc. 

L’Esperit Sant té una acció permanent en l’Església: el seu rejoveniment constant. La
flama de Pentecosta no s’apaga. L’impuls vivificador de l’Esperit és ben perceptible
en les diverses manifestacions de la vida de l’Església universal i també a casa nos-
tra, perquè l’Esperit treballa en el cor de cada cristià i suscita respostes individuals i
col·lectives als reptes que el nostre món ens va presentant. 

El Concili Vaticà II ens va parlar de l’acció de l’Esperit Sant en l’Església, dient que
sempre «dota i dirigeix l’Església amb diversos dons jeràrquics i carismàtics [...]. Re-
joveneix l’Església amb el vigor de l’Evangeli, la renova sense parar i la porta a la unió
total amb Jesucrist».

Entre els dons jeràrquics rebuts per l’Església contemporània, voldria recordar que, du -
rant el temps de Pasqua, hem viscut a l’Església la canonització dels papes Joan XXIII
i Joan Pau II. El papa Francesc, en la seva homilia de la missa de canonització, va es-
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mentar especialment la docilitat d’aquests dos nous sants i els fruits que això ha com-
portat a l’Església dels nostres temps. «Joan XXIII i Joan Pau II varen col·laborar amb
l’Esperit Sant per restaurar i actualitzar l’Església segons la seva fisonomia originària,
la fisonomia que li donaren els sants al llarg dels segles. No oblidem que són els sants
els qui fan avançar i créixer l’Església.»

El papa Francesc va afegir que sant Joan XXIII, quan va convocar el Concili Vaticà II,
va demostrar una delicada docilitat a l’Esperit Sant, es va deixar conduir i fou per a
l’Es glésia un pastor, un «guia guiat» —bonica expressió del papa Francesc—; i, d’a-
questa manera, va fer un gran servei a l’Església, perquè fou «el Papa de la docilitat a
l’Esperit Sant».

La docilitat de sant Joan Pau II a l’Esperit Sant es manifestà sobretot en esdevenir «el
Papa de la família». Per això el Papa actual li va demanar que des del cel vulgui acom -
panyar i recolzar el camí sinodal que està vivint tota l’Església sobre la família i amb
les famílies en els sínodes episcopals dels anys 2014 i 2015. A Barcelona, on tenim
un gran temple dedicat a la Sagrada Família, hem de pregar perquè «aquests dos nous
sants pastors del Poble de Déu intercedeixin per l’Església perquè durant aquests dos
anys de camí sinodal, sigui dòcil a l’Esperit Sant en el servei pastoral a la família». 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Contemplatius enmig nostre (15/06/2014)

Els contemplatius viuen entre nosaltres. El seu estil de vida el veiem molt poc. Ells i
elles han fet opció pel silenci i la pregària en el seu lliurament a Déu. La vida dels con -
templatius i les contemplatives —dels monjos o monges, com diem popularment—
suscita curiositat a moltes persones d’aquesta societat nostra tan secularitzada, que es
pregunta qui són, com viuen, per què han fet aquesta opció. En el diumenge de la
Santíssima Trinitat —el diumenge especialment centrat en el misteri de Déu— tenim
cada any un record per als contemplatius i les contemplatives que tenim enmig nostre,
en els monestirs i també en la vida de cada dia, encara que aquesta seria una altra
qüestió, però important perquè tots els cristians estem cridats a ser d’alguna manera
contemplatius enmig de la vida de cada dia.

Per això, és un enriquiment espiritual per a tots que hi hagi homes i dones que se sen-
ten cridats a dedicar la major part de la seva vida a la pregària, al treball i a la comu ni -
tat en el si d’un monestir. Són persones que han pres aquesta decisió per tota la vida
i són molt felices.

Tenim poques vocacions, però és ben significatiu que entre les vocacions religioses
de la joventut d’avui no hi manquin les opcions per la vida contemplativa. Els nois i les
noies que Déu crida a aquesta vocació són joves que estimen la vida, són solidaris
amb els germans i estan compromesos en la transformació del món. La vida contem-
plativa en un monestir no és de cap manera una evasió del món, un desentendre’s de
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la societat. La vida contemplativa és expressió de l’amor a Déu i no es pot estimar
autènticament Déu sense estimar la humanitat.

Heu visitat mai una comunitat contemplativa? És una bona experiència, i els nostres
monestirs tenen sovint un carisma d’acolliment ben obert als germans i les germanes
en la fe que viuen en el món. Hi van joves que cerquen silenci i aïllament per prepa -
rar exàmens o estudiar amb especial intensitat; i en algun cas, després, han demanat
formar part de la comunitat... És una bona experiència que interpel·la i pot suscitar
moltes preguntes com aquestes: quin valor donem a Déu en la nostra vida? Quina re-
lació creiem que existeix entre Déu i la creació, entre Déu i la vida? Quin valor do-
nem a la pregària i al silenci en la nostra vida personal i familiar?

Els contemplatius i les contemplatives són molt necessaris per a l’Església i per a la
societat. Encara que sembli una paradoxa, des del monestir estan molt a prop de les
necessitats eclesials i de les inquietuds, tristeses i sofriment dels homes, els seus ger-
mans. Viuen amb els ulls posats en ell i amb el cor obert a les necessitats dels germans;
un cor que, fent-se pregària, fa que aquesta sigui més apostòlica i converteixi la seva
vida en col·laboració a la redempció del món. Aquest és un testimoni que puc donar
després de visitar aquestes comunitats, sobretot en ocasió de l’anomenada visita pas-
toral a aquests germans i germanes que tant ens enriqueixen espiritualment a tots.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Ferides de Crist, ferides dels pobres (22/06/2014)

La festa del Corpus Christi, que celebrem aquest diumenge, va ser instituïda fa segles
per testimoniar públicament la fe en la presència de Crist en l’eucaristia. És la festa
del cos i de la sang de Crist, que ell ha deixat per aliment de la vida nova dels fills de
Déu. L’eucaristia és el misteri de la nostra fe. Crist, en la seva presència eucarística,
roman enmig nostre com qui ens estima i es va lliurar per nosaltres. Per això l’euca -
ristia és el sagrament de l’amor i de la comunió.

Entre el misteri de l’encarnació i el de l’eucaristia hi ha continuïtat: l’eucaristia és la
pro longació de l’encarnació. Jesús va voler que la seva memòria es perpetués entre
nosaltres no a través d’un simple record sinó a través d’un memorial, que és la celebra -
ció de l’eucaristia.

L’eucaristia compromet a favor dels pobres. A fi de rebre veritablement el cos i la sang
de Crist lliurat per nosaltres, hem de reconèixer Crist en els més pobres, germans seus.
Per això, des del començament de l’Església, juntament amb el pa i el vi de l’eucaris -
tia, els cristians presenten també els seus dons per compartir-los amb els qui tenen ne -
cessitat. Així s’entén que s’hagi volgut unir aquesta solemnitat del Corpus Christi
amb el Dia de la Caritat, la jornada en què es fa una col·lecta destinada a Càritas.

El nostre Concili provincial Tarraconense demana «revifar la tradició, tan intensament
viscuda en els primers segles de l’Església, de vincular visiblement la celebra ció de
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l’eucaristia amb la caritat fraterna, insistint de manera particular en la relació entre
la fracció del pa i la comunió cristiana de béns». Hi ha una relació profunda, real i
misteriosa, que uneix Crist a la realitat del sofriment i la pobresa. En la llarga histò-
ria de l’Església, l’evangeli i l’amor als pobres han estat sempre units. 

Tot escoltant l’homilia del Sant Pare Francesc, el passat 27 d’abril, en la canonitza-
ció de Joan XXIII i Joan Pau II, vaig pensar que eren ben adients per a aquesta cele -
bració del Dia de la Caritat unes paraules del papa Francesc: «Les ferides de Jesús
—va dir— són un escàndol per a la fe, però són també la comprovació de la fe.
Joan XXIII i Joan Pau II varen tenir la valentia de mirar les ferides de Jesús, de tocar
les seves mans i el seu costat traspassat. No es varen avergonyir de la carn de Crist,
no s’escandalitzaren d’ell, de la seva creu; no s’avergonyiren de la carn del germà,
perquè en cada persona que sofria hi veien Jesús. Foren dos homes valerosos, plens
de la parresia (audàcia) de l’Esperit Sant. I van donar testimoniatge davant l’Esglé-
sia i el món de la bondat de Déu, de la seva misericòrdia.»

Aquests dos grans pontífexs ens ensenyen a no escandalitzar-nos de les ferides de Crist,
a endinsar-nos en el misteri de la misericòrdia divina que sempre espera, sempre per-
dona, perquè sempre estima. I també ens inviten a mirar d’alleugerir les ferides dels
nostres germans que més pateixen en el món d’avui i en la nostra societat concreta.
Això és el que cerca de fer Càritas i tots els qui hi col·laborem. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Gràcies pel ministeri del Papa (29/06/2014)

Celebrem aquest diumenge la solemnitat dels apòstols Sant Pere i Sant Pau, i també
s’escau el Dia del Papa, una bona ocasió per recordar la funció del bisbe de Roma en
l’Església i en el món, per donar gràcies pel seu ministeri i per pregar per la perso-
na i les intencions del Papa, fent així el que ell tan sovint ens demana: que preguem
per ell.

La fe cristiana es fonamenta en el testimoniatge dels apòstols. Jesús va escollir els Dot -
ze «perquè estiguessin amb ell i per enviar-los a predicar». Els apòstols Pere i Pau són
les dues columnes de l’Església: Pere, el capdavanter en la confessió de la fe; Pau, el
qui la va posar a plena llum. Pere va instituir la primera Església amb la resta d’Israel.
Pau va evangelitzar els altres pobles cridats a la fe. Això és el que exposa el prefaci
de la solemnitat d’aquests dos apòstols.

L’apòstol Pere va ser un dels primers cridats per Jesús i sempre ocupa un lloc preemi -
nent en els evangelis. Aquesta primacia la posa en relleu el Senyor amb aquestes pa -
raules que li va dirigir: «Tu ets Pere. Sobre aquesta pedra jo edificaré la meva Església,
i les portes del reialme de la mort no li podran resistir». El ministeri de Pere prové de
la voluntat de Jesús, que va voler que ell i els seus successors fossin instruments a
través dels quals l’Esperit Sant constitueix i manté la unitat de l’Església.
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L’ofici de Pere i dels seus successors està constitutivament i íntimament relacionat
amb Jesucrist. Ve directament d’ell, sempre es refereix a ell i a la seva presència viva
com a cap i pastor invisible i suprem de l’Església, i l’exercici del seu servei s’orde -
na a conduir i a confirmar tota l’Església en la comunió plena de veritat i de vida amb
Jesucrist. 

El cristians, en el Dia del Papa, hem d’agrair al Senyor el ministeri de Pere i dels seus
successors. El papa Francesc, en l’acte de la canonització de sant Joan XXIII i sant
Joan Pau II, va dir que aquests van ser una gran benedicció per a l’Església i per al món,
perquè «varen col·laborar amb l’Esperit Sant per restaurar i actualitzar l’Església se-
gons la seva fesomia originària, la fesomia que li varen donar els sants al llarg dels
segles».

Com a exemple d’això, el papa Francesc va afegir que «en la convocatòria del Con-
cili, sant Joan XXIII demostrà una delicada docilitat a l’Esperit Sant, es va deixar
conduir i fou per a l’Església un pastor, un guia-guiat, guiat per l’Esperit. Aquest fou
el seu gran servei a l’Església; per això m’agrada pensar en ell com el Papa de la do-
cilitat a l’Esperit Sant». Fent referència a aquest servei dels successors de Pere a l’Es-
glésia i al món, el Sant Pare actual va dir que sant Joan Pau II fou el Papa de la família.
I va demanar a aquests dos sants predecessors seus que intercedeixin per l’Església
a fi que, durant aquests dos propers anys de camí sinodal sobre la família i amb les fa -
mílies, aquesta sigui dòcil a l’Esperit Sant en el servei pastoral a la família. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Comunicats de premsa

Relleu a la Direcció de Càritas diocesana de Barcelona (18/06/2014)

Comuniquem que el Sr. Jordi Roglá de Leuw, Director de Càritas, deixarà les seves
actuals responsabilitat a final del present curs. Complerts 10 anys de fructuosa i efi-
caç dedicació a Càritas diocesana de Barcelona, així com el guiatge i traspàs d’activi -
tats de les diòcesis germanes de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa, el Sr. Carde-
nal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach ha acceptat la petició del Sr.
Roglá, tot i que en els dos darrers anys aquest ja havia demanat el seu relleu, i ha comp -
tat amb el suport institucional, donada la generositat i dedicació a la tasca de Càritas.

El Sr. Jordi Roglá es va fer càrrec de la direcció de Càritas l’any 2004, per nomena-
ment del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, i des d’a-
leshores ha prestat els seus serveis professionals en aquesta organització fent més
àmplia i efectiva la tasca social de l’Església, mitjançant aquesta institució que presi -
deix el Sr. Cardenal. 
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El Sr. Jordi Roglá ha sabut, durant aquest període, de grans dificultats i forta crisi eco -
nòmica, donar un caire de presència pública i social a la tasca de l’entitat, vinculada
als problemes més punyents avui dia, particularment amb els més desvalguts de la nos -
tra societat.

El Sr. Cardenal agraeix efusivament l’aportació i dedicació del Sr. Roglá en aquests 10
anys d’especial lliurament a una tasca tant important de l’Església diocesana.

Interinament exercirà les funcions de Director l’actual Delegat diocesà de Càritas,
Mn. Salvador Bacardit, fins al nomenament d’un nou director que oportunament es fa -
rà saber.

El Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
designat Acadèmic electe de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legis-
lació de Catalunya (13/06/2014)

L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, en la seva sessió del dia 13
de maig d’enguany i prèvia la pertinent votació, ha designat Acadèmic electe a l’Emm.
i Rvdm. Sr. Lluís Martínez Sistach per ocupar la vacant produïda per la mort del seu
anterior titular, l’Emm. Sr. Cardenal Ricard Ma. Carles i Gordó.

El Senyor Cardenal ha manifestat el seu agraïment per la deferència de la institució per
confiar-li aquest encàrrec i ha afirmat que es tracta d’un enriquiment personal poder
participar en les reunions de l’Acadèmia integrada per eminents persones i juristes.
Tanmateix ha volgut transmetre al Sr. President la seva màxima disponibilitat.

Articles i declaracions

L’Osservatore Romano (11/06/2014)

Bilancio del congresso internazionale di Barcellona sulla pastorale delle aree
me tropolitane

Nelle grandi città più angeli che demoni

di Lluís Martínez Sistach

Nell’aprire la prima fase del congresso internazionale di pastorale delle grandi città
ho detto una cosa che desideravo profondamente: «Penso che il nostro congresso
metta in pratica il programma che Papa Francesco ci propone nella sua esortazione
apostolica Evangelii gaudium. Il compito della Chiesa nelle grandi città — come in
ogni luogo dove essa è presente — è chiaro: evangelizzare, perché il Vangelo, oltre a
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essere capace di offrire un incontro con Cristo, è capace di restaurare la dignità uma -
na e il tessuto sociale».

Al termine di questa prima fase, rendo grazie a Dio perché il congresso ha mostrato
un’entusiastica adesione al programma di Papa Francesco. Ciò mi riempie di gioia
perché fin dal principio il Papa ha sostenuto con paterna benevolenza l’iniziativa.
Oserei dire che, forse per la prima volta, da una tribuna internazionale di sociologi,
teologi e pastoralisti sono stati identificati i fondamenti dell’esortazione Evangelii
gaudium, che è come dire il programma di Francesco.

La conferenza di Manuel Castells ha dettato il tono delle tre giornate (20-22 maggio)
con realismo e fiducia. «Angeli e demoni delle grandi città» è stato il suo bel titolo.
Castells è stato molto realista nel parlare di «demoni quali la disoccupazione, l’inqui -
namento ambientale, la povertà fino a giungere alla miseria, la mancanza di alloggi
e di trasporti, la disintegrazione del tessuto sociale, la sfiducia verso il prossimo e
la società in generale, l’individualismo, la frustrazione dinanzi agli inviti al consumis -
mo, alla violenza e alla paura».

Ma ci sono anche angeli nelle grandi aree metropolitane moderne. Uno di questi an -
geli è la famiglia. Un altro è la religione — fenomeno crescente nel mondo secolariz -
zato — che offre rifugio, consolazione e protezione. Ci sono Paesi, come il Brasile e
la Spagna, dove però il numero dei cattolici sta diminuendo. Che cosa dobbiamo
fare? Manuel Castells, da una prospettiva sociologica, ha dato una forte scossa dicen-
doci: «Portate avanti il programma di Papa Francesco. Leggete il suo discorso ai ves-
covi brasiliani. E, se necessario, siate disponibili al martirio, come ha fatto il vescovo
Óscar Romero». È stato il momento più toccante di tutto il congresso. Castells ha det-
to ai cristiani che possono essere angeli in quella grande metropoli che sta diventan -
do ogni giorno di più il mondo. 

Javier Elzo ha completato il quadro sociologico della città moderna. Si è soffermato
sui concetti di città globale e di mondo rurale con i suoi rapporti con quello urbano,
sulla paura e la «dittatura tecnologica», con particolare enfasi sui giovani, internet e
i suoi modi di comunicare. Elzo ha anche espresso grande fiducia nella capacità uma-
nizzatrice della Chiesa, poiché ritiene che essa si trovi di fronte a una «occasione d’o-
ro», in quanto unica istituzione mondiale a essere strutturata e gerarchizzata e a for-
mare un’unità. Non ce n’è un’altra che possa opporsi in egual modo al «capitalismo
selvaggio». Perciò consiglia alla Chiesa di passare a un modello di decentramento in
rete, con un punto centrale che è il Papa. In termini più classici: unità, collegialità e
sussidiarietà. 

Nella seconda giornata, dedicata all’innesto del cristianesimo nel mondo urbano, An-
gelo Di Berardino ha illustrato il modo in cui il cristianesimo si diffuse nell’impero,
soffermandosi sulla capillarità del fenomeno: la fede si propagò come un’epidemia.
Contribuirono a ciò i mezzi dell’epoca, come la nascita dei codici. E anche le sedi
episcopali che si estesero a macchia d’olio. Ma decisive nella diffusione del cristiane -
simo furono le donne. «Molte famiglie di allora — ha detto — erano di religione mis-
ta — è il pluralismo attuale — con una forte predominanza delle donne cristiane ris-
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petto agli uomini, ossia, ai mariti». Di Berardino non ha esulato dal suo ambito stori -
co, ma le sue parole hanno introdotto il tema della donna e della sua scarsa presenza
istituzionale o in posizioni di responsabilità della Chiesa. 

Di Berardino ha poi affermato che un motivo del declino del cattolicesimo è che «la
Chiesa non accetta pienamente i diritti delle donne come esse li esprimono». Ci si as-
petta molto da Papa Francesco su questo punto che si considera improrogabile e ur-
gente. 

Il tema dell’evoluzione dell’esperienza pastorale nelle chiese diocesane dell’Ameri -
ca latina ha avuto nel congresso un cronista rigoroso e convinto, addirittura appassio -
nato. Sto parlando del professor Benjamín Bravo, della Pontificia Università di Cit-
tà del Messico. Ancora una volta la presenza di Papa Francesco, con quanto afferma
nei numeri 71 e 75 della Evangelii gaudium, si è sentita nel congresso. «La Chiesa
vive nella città, ma non è urbana», ha detto il relatore, che ha poi esposto i punti a cui
è giunta la Chiesa latinoamericana nella sua «esperienza storica» dal concilio fino a
oggi. In sintesi, si tratta di far sì che la Chiesa accolga la sfida che le pone la «cultu -
ra urbana». Dietro questa relazione c’era tutto il documento di Aparecida.

La terza giornata del congresso si è incentrata sul tema «Il Vangelo comunicato ne-
lla grande città» e ha messo in primo piano quello che gli esperti hanno chiamato il
«fondamento cristologico» di ogni evangelizzazione. A proporlo, partendo dalla pro-
fonda esperienza delle Chiese diocesane in Africa, è stato un sacerdote, esperto di
Bibbia, Jean-Bosco Matand Bulembat, rettore delle Facoltà cattoliche di Kinshasa.
Nel suo intervento ha esaminato i rapporti di Gesù con le città del suo tempo: Naza -
ret, Cafarnao e in particolare Gerusalemme. Nelle città e nelle loro periferie Gesù
cerca le persone, laddove esse si trovano. Oggi, in una società segnata dall’assenza
di Dio, l’evangelizzazione implica soprattutto la proclamazione della vera identità di
Gesù a tutti, senza paura e senza esclusione. «Così come Gesù è andato incontro a
tutti — ha affermato — la Chiesa dovrebbe avere il coraggio, come dice Papa Fran-
cesco, di andare ad annunciare la Buona Novella a tutti coloro che abitano le città, le
strade, i luoghi di lavoro. A mio parere, la pastorale delle grandi città ci obbliga ad
andare fino alle periferie e ai margini che facilmente creano le nostre metropoli, per
proclamare Cristo morto e risorto». 

Il «fondamento ecclesiale» per una pastorale urbana che risponda ai bisogni dell’ho-
mo urbanus è stato presentato da Alphonse Borras, docente dell’Università Cattolica
di Lovanio, che ha proposto una lettura pastorale dell’esortazione Evangelii gaudium,
nella sua lettera e nel suo spirito. Partendo dall’analisi dettagliata della cultura urba -
na, il relatore ha sottolineato alcune caratteristiche dell’«uscita» della Chiesa per an-
dare «incontro» ai cittadini: esprimere l’amore salvifico di Dio prima di qualsiasi
obbligo morale e religioso; non imporre la verità; fare appello alla libertà personale;
vivere una vicinanza paziente; e vivere un’accoglienza caratterizzata dalla gioia, da-
lla parola d’incoraggiamento, dalla vitalità. Nell’ambito religioso, i cittadini cercano
di soddisfare i propri bisogni e per farlo desiderano qualità e personale competente.
E a volte, bisogna riconoscerlo, la tattica dei fedeli si contrappone di fatto a quella dei
sacerdoti. Borras ha ricordato che «il primo soggetto dell’evangelizzazione è la Chie-
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sa stessa, in tutte le sue componenti: laici, consacrati e clero». Ma occorre anche te-
ner presenti la figura del forestiero, dello straniero, e il fenomeno del meticciato, tan-
to diffuso nella città moderna globalizzata. Bella è stata la sua dettagliata descrizio-
ne delle caratteristiche della presenza ecclesiale soprattutto nel mondo urbano: una
presenza che è allo stesso tempo plurale, accogliente, umile e solidale. Proprio la pre-
senza solidale — che possiamo definire anche come «samaritana» — è stata presen -
tata da Carlos María Galli, decano della Facoltà di teologia dell’Università Cattolica
Argentina. La sua relazione, dal titolo «La misericordia materna della Chiesa verso
le persone povere, dimenticate ed escluse nella pastorale urbana», è stata un’analisi
di quello che va chiamato «fondamento sociale» della pastorale urbana e si è conclu-
sa facendo un paragone tra il documento di Aparecida e il programma missionario e
sociale di Papa Francesco.

Finale significativo, in quanto l’intero intervento è stato una lettura profonda del ma-
gistero e dell’operato del Papa, che ci sono già familiari e che stanno suscitando l’am-
mirazione di molti, sia dentro che fuori dalla Chiesa.

Pròleg a la Miscel·lània en homenatge al Dr. Josep Perarnau

Em plau molt, com a Gran Canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya, encap-
çalar les pàgines d’aquesta Miscel·lània d’homenatge dedicada al Dr. Josep Perarnau
i Espelt. Es tracta d’un reconeixement just, objectiu i merescut després dels seus molts
anys de valuós servei a la nostra facultat teològica com a docent, com a inves tigador
i com a fundador de la revista Arxiu de Textos Catalans Antics.

Nombroses institucions han reconegut els mèrits del Dr. Josep Perarnau, sobretot com
a restaurador de la figura i del veritable pensament del gran Ramon Llull, el beat ma-
llorquí. Entre aquests diversos reconeixements, cal destacar la solemne sessió acadè-
mica celebrada el 28 d’abril del 2009, en què el Dr. Perarnau fou investit doctor hono -
ris causa per la Universitat de Barcelona. Vaig tenir el goig d’acompanyar-lo, amb altres
bisbes de Catalunya, en aquella ocasió tan significativa. Era just i necessari que tam-
bé ho fes la facultat a la qual ha dedicat tan generosament els seus treballs com a es-
tudiós i investigador. Ho fem amb la publicació d’aquesta Miscel·lània, que em plau
d’oferir-li com a testimoni de reconeixement per la seva gran labor investigadora i de
publicació, i ho faig alhora expressant-li el meu profund afecte personal i renovant-li
la meva ja antiga amistat.

El Dr. Josep Perarnau i Espelt (Avinyó, Bages, 1928) és un teòleg i historiador espe-
cialitzat en la història de la cultura catalana medieval, en particular en la recerca de
fonts primàries d’origen català i en l’estudi de la producció intel·lectual vinculada a
diversos corrents.

Estudià al Seminari de Solsona, a la Universitat Pontifícia de Salamanca, a la Ponti -
fícia Universitat Gregoriana de Roma i a la Facultat de Teologia de Munic. Va seguir
el Concili Vaticà II (1962-1965) amb un especial interès —i podríem dir que fins i
tot amb veritable passió— al costat del bisbe de Sogorb-Castelló i després arquebis -
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be de Tarragona, el Dr. Josep Pont i Gol, un dels membres del nostre episcopat que
sintonitzaren des de primera hora amb l’esperit conciliar, juntament amb altres bisbes,
com Narcís Jubany, que després seria cardenal arquebisbe de Barcelona.

És ben significatiu que el Dr. Perarnau publiqués, des de l’any 1964, la traducció al ca -
talà i al castellà dels textos aprovats pel Concili Vaticà II i, més recentment, en fes una
traducció oficial al català: Documents del Concili Vaticà II (Barcelona, 1995). Com
ho és així mateix que es doctorés amb una tesi sobre el Concili Vaticà II a la Facultat
de Teologia de Catalunya. També es llicencià en Filosofia i Història a la Universitat de
Barcelona.

Professor en aquesta Facultat de Teologia de Catalunya i membre numerari, des de
l’any 1990, de l’Institut d’Estudis Catalans, el Dr. Perarnau també ha exercit l’ensenya -
ment a l’Institut Superior d’Estudis Medievals de l’Antonianum, de Roma. Des del seu
càrrec de fundador i director de la publicació Arxiu de Textos Catalans Antics, de l’Ins -
titut d’Estudis Catalans, ha recorregut Europa cercant en els arxius els documents dels
personatges catalans que han estat l’objecte del seu interès, dels quals ha publicat vi-
sions inèdites.

El beat Ramon Llull ha estat la figura a la qual ha dedicat incansablement els seus es -
forços fins a fer-ne una sòlida reivindicació. En aquest sentit, entre altres iniciatives,
ha publicat el catàleg titulat Els manuscrits medievals lul·lians, manuscrits que pro-
cedeixen de Barcelona i actualment es conserven a Munic, i ha recollit les falsifica-
cions que l’inquisidor del segle XIV Nicolau Eimeric va usar per a «trobar» nombro -
ses expressions heterodoxes, totalment falses, en el textos del beat Ramon Llull. També
ha donat a conèixer el pensament de figures com Arnau de Vilanova, Francesc Eixi-
menis, sant Vicenç Ferrer i altres autors més propers a nosaltres, com l’eminent teò -
leg Bartomeu Maria Xiberta, en especial en l’obra Clavis Ecclesiae.

El Dr. Perarnau és entre nosaltres un alt exemple d’infatigable treballador al servei de
la cultura humanística, teològica i la històrica. En són una prova els centenars d’arti -
cles que té publicats en revistes científiques de les seves especialitats i les seves apor-
tacions a diversos congressos de temàtica medieval. És molt el que encara esperem
d’ell, de la seva capacitat de treball i de la seva passió per fer justícia i donar a conèi-
xer els nostres pensadors catalans de l’edat mitjana.

I sobretot esperem molt d’ell —i de la seva saviesa— en el ja pròxim any 2016, quan
es commemoraran, amb un Congrés Internacional que se celebrarà a Barcelona, els
set-cents anys de la mort del beat Ramon Llull. Amb el Dr. Perarnau, fem nostre el
desig que aquesta efemèride pugui portar bones notícies de tot ordre per a Llull i per
al lul·lisme, incloent-hi potser —Déu ho faci— la mateixa canonització per l’Esglé -
sia del gran escriptor, filòsof, místic i missioner nascut a Mallorca.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
Gran Canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya
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Secretaria General

Ministeris

L’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, el
dilluns 2 de juny de 2014, a la Capella del Seminari Conciliar de Barcelona, confe-
reix els ministeris de: 

LECTORAT

PERE ALAVEDRA GRANERO

ALBERTO MORENO-PALANCAS FERNÁNDEZ

JOSEP ROCA TAXONERA

JORDI SALVANY I GUERRERO

ACOLITAT

MERCIOR TRÈMOLS CAPO

Nomenaments parroquials

12.06.14.— Rvd. P. Pere Vilanova Ros, S.F., vicari de la parròquia de Sant Josep Ma -
nyanet, de Barcelona.

Nomenaments no parroquials

Institucions d’Ensenyament Superior

El Sr. Cardenal Arquebisbe com a Gran Canceller de la Facultat de Teologia de Cata -
lu nya ha nomenat:

12.06.14.— Rvd. Dr. David Abadias Aurín com a Professor Extraordinari de la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya.
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12.06.14.— Rvd. Dr. Ramon Corts Blay com a Professor Extraordinari de la Facultat
de Teologia de Catalunya.

12.06.14.— Rvd. Dr. Joan Costa Bou com a Professor Extraordinari de la Facultat de
Teologia de Catalunya.

12.06.14.— Rvd. Dr. Jaume Flaquer Garcia, SJ com a Professor Extraordinari de la
Facultat de Teologia de Catalunya.

Cartes

Carta als preveres de l’Arquebisbat sobre la Jornada del 27 de juny
de 2014

Als preveres de l’Arquebisbat,

Barcelona, 4 de juny de 2014

Benvolguts, Déu vos guard.

El Sr. Cardenal Arquebisbe envia una carta invitant tots els sacerdots a un temps de
pregària i de fraternitat el proper divendres, 27 de juny de 2014, Festa del Sagrat Cor
de Jesús i Jornada de la santedat sacerdotal, a les 12 del migdia, al Seminari Conci-
liar de Barcelona. En aquesta mateixa carta, que us adjuntem, el Sr. Cardenal Arque-
bisbe invita a compartir, posteriorment al mateix Seminari, un àpat fratern, obsequi
de l’Arquebisbat.

Us prego de tenir presents les indicacions següents, amb vista a l’organització:

Horari:

12.00 h Capella del Seminari Conciliar: Pregària inicial i comentaris a Textos del
Papa Francesc a càrrec del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sis-
tach

12.45 h Exposició del Santíssim
Temps de pregària i meditació personal
Pregària de Sexta
Benedicció amb el Santíssim

14.00 h Dinar

És del tot necessari fer la inscripció a la Secretaria General de l’Arquebisbat trucant
al telèfon 932 701 248 o bé enviant un comunicat per correu electrònic abans del di-
lluns, 23 de juny a: nvelasco@arqbcn.cat).

Amb la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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Organismes Diocesans

S.E. Catedral Basílica Metropolitana de 
Barcelona: Carta sobre la celebració 

del Corpus Christi

Barcelona, juny de 2014

Als preveres i diaques de l’Arxidiòcesi de Barcelona

En acostar-se la solemnitat del Corpus Christi, us invitem a la celebració de l’Eucaris -
tia, que serà presidida pel Sr. Cardenal Arquebisbe, i que tindrà lloc al Pla de la Seu
el diumenge 22 de juny a dos quarts de set de la tarda, i a la processó amb el Santís-
sim Sagrament que seguirà després.

El lloc per a revestir-se serà la capella del Sant Crist de Lepant. Recordeu-vos de por-
tar l’alba i l’estola blanca. Un cop revestits, tingueu la bondat de romandre a la ma-
teixa capella, on us faran alguna indicació pràctica. Des d’allí sortirem tots plegats,
formant la processó d’entrada per a la Missa.

Els preveres que vulguin oferir-se per a administrar el sagrament de la Reconciliació
abans de la celebració eucarística, haurien de venir amb tres quarts d’hora d’antelació,
i se’ls assenyalarà el lloc per a exercir aquest ministeri. En aquest cas, tingueu la bon-
dat de comunicar-nos-ho per tal de saber si serà suficient el nombre de confessors.

Us agrairem a tots els qui vindreu a la Missa que vulgueu confirmar la vostra partici -
pa ció, a fi de preveure tot el que convingui per a la celebració. Podeu fer-ho a través
del correu electrònic: secretaria@catedralbcn.org, o trucant al telèfon 933 151 554 (sa -
gristia de la catedral).

Gràcies per la vostra col·laboració. Cordialment en el Senyor,

Josep Vives i Trabal
Canonge Arxiprest de la Catedral
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Delegació diocesana de Catequesi

Carta sobre la Setmana Catequètica

A l’atenció dels rectors i preveres responsables de Catequesi

Benvolguts,

Amb aquestes ratlles us adjuntem el cartell i uns programes de la Setmana Catequè -
tica 2014, iniciativa de formació per als catequistes organitzada conjuntament per les
Delegacions diocesanes de catequesi de la Província Eclesiàstica de Barcelona, que
tindrà lloc, si Déu vol, del 7 a l’11 del pròxim mes de juliol, a l’edifici del Seminari
Conciliar de Barcelona.

De dilluns a dijous s’ofereixen diversos cursets a elegir. Cada un té una durada de deu
hores i es desenvolupa al matí o a la tarda. El catequista pot realitzar un curset al ma-
tí i un altre a la tarda, o bé venir només al matí o a la tarda. El divendres a la tarda hi
ha prevista una activitat conjunta.

Aquest any incorporem dos cursets específics destinats a la pastoral d’adolescents i
joves que animaran membres de les Delegacions diocesanes de Pastoral de Joventut.

Tots coneixem prou bé la necessitat i el valor de la formació, com també poder com-
partir experiències i dificultats amb altres, animar-se mútuament, etc. Per tot això us
agrairem que informeu d’aquesta oferta formativa als catequistes de la vostra parrò-
quia o centre catequètic i els animeu a participar-hi, i, si és el cas, ajudant-los subven -
cionant econòmicament la seva participació.

Restem a la vostra disposició en tot allò que us puguem ajudar i servir en l’àmbit ca-
tequètic.

Cordialment us saludem,

Mn. Enric Termes, Delegat diocesà de Barcelona
Sra. Isabel Capmany, Delegada diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Mn. Carles Cahuana, Delegat diocesà de Terrassa

Delegació episcopal de Vida Consagrada

Carta sobre la Jornada «Pro Orantibus»

A l’atenció dels Srs. Rectors i als Superiors/es dels Instituts de viuda Consagrada i So -
cietats de Vida Apostòlica.
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El diumenge 15 de juny, solemnitat de la Santíssima Trinitat, celebrarem la Jornada
«Pro Orantibus», que enguany té com a lema «Evangelitzem pregant».

Amb aquestes paraules es fa present la pregària, essencial en la vida cristiana i de ma-
nera especial en la vida consagrada contemplativa i l’evangelització, a la qual tota
l’Església està convocada, per portar a tothom «l’alegria de l’Evangeli».

Els monjos o monges dels nostres monestirs, amb la seva vida amagada en Crist, s’ofe -
reixen com a lloança a Déu i intercessió per les necessitats del nostre món. Aquesta
jornada és una bona ocasió per pregar per ells i donar a conèixer i valorar aquesta vo-
cació tan estimada per l’Església.

Poso també a la vostra consideració la possibilitat d’oferir algun donatiu o col·lecta
com a fruit d’aquesta jornada, per tal d’ajudar a cobrir les seves necessitats.

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

Francesc Prieto, pvre.
Delegat episcopal per a la Vida Consagrada
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Crònica

Visita Pastoral a l’arxiprestat de la Puríssima
Concepció de Barcelona

Tots els arxiprestos que han tingut enguany la visita del nostre Pastor estan d’acord
a reblar que l’estada del Sr. Cardenal Arquebisbe a les parròquies, amb motiu de les
visites pastorals que el Prelat hi fa, són un moment per dinamitzar les nostres comu -
nitats, per ser més, cada parròquia, l’Església que volem ser, i per sentir a la seva vo-
ra qui és llur pare i pastor. És un objectiu que s’ha acomplert abastament. El mateix
s’ha esdevingut, per tant, a l’arxiprestat de la Puríssima Concepció. Un arxiprestat for -
mat sols per quatre parròquies: Sant Francesc de Sales, la Mare de Déu dels Àngels,
la Puríssima Concepció i Sant Ramon de Penyafort. Reduït, però extens en ter ritori,
és un arxiprestat que comprèn una gran part de l’ample sector de la Dreta i de l’Esquer -
ra de l’Eixampla barceloní, amb moltes comunitats religioses, moviments cristians, i
amb una pastoral típicament urbana. En aquest darrer punt, entra perfectament en les
reflexions fetes en el congrés celebrat fa poc, sobre la Pastoral en les grans ciutats, mo -
gut pel nostre Cardenal, i que tant enriquidor ha estat per desenvolupar la missió de les
nostres parròquies en el cor de la gran Barcelona.

Les visites s’iniciaren el mes de febrer amb la presència del Sr. Cardenal a cada una
de les parròquies, amb la celebració de la Santa Missa. Arreu, les Eucaristies contaren
amb una gran assistència de feligresos. Seguí després l’encontre del Prelat amb sacer -
dots i fidels. Cada parròquia organitzà a la seva manera l’encontre posterior amb l’ar-
quebisbe, ja fos en els salons parroquials o en un dinar de fraternitat. En aquestes oca-
sions és on els feligresos experimentaren de més a prop i intensament la trobada amb
el Cardenal. Tingueren, en efecte, l’oportunitat de saludar-lo, de parlar amb ell, a instàn -
cies seves, i d’intercanviar algunes paraules.

Un altre acte de la Visita fou la trobada del senyor Cardenal amb els membres del con -
sell de pastoral arxiprestal, amb els de tots els consells pastorals parroquials, i també
amb tothom que volgué participar-hi. La trobada fou a la parròquia de la Concepció,
com la resta d’encontres. Hi assistí un gran nombre de laics, acompanyats d’alguns sa -
cerdots. Tothom pogué expressar a l’ordinari diocesà les seves preguntes, inquietuds,
propostes. Tot fou escoltat amb molta atenció pel doctor Martínez Sistach, que ana-
va responent amb molta cura a cada una de les parròquies. Es veié sempre el desig
evangelitzador dels assistents i l’esperit d’autèntica solidaritat cristiana en aquests
moments de crisi econòmica. Tots els consells agraïren al Cardenal la seva actitud
amatent.
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Hi hagué igualment la trobada dels sacerdots de l’arxiprestat. Fou, sens dubte, el punt
àlgid de la Visita, tant per la proximitat amb el pastor, com per refer cada cop més
la comunió entre tots ells i la pastoral de conjunt. Unes estones amb el Cardenal per
sentir-se en definitiva membres del mateix presbiteri que camina juntament amb el
Bisbe en la direcció dels plans diocesans, en ordre particularment a l’evangelització.
Finalitzà amb un convivium de fraternitat. Tots agraíem al Sr. Cardenal les seves pa -
raules de confort, els seus consells i la seva crida a la germandat sacerdotal. Acompa -
nyà el Cardenal el vicari episcopal de la zona, mossèn Joan Galtés.

La visita continuà després no ja sota la presidència del Cardenal sinó amb els qui el re -
presentaven, els delegats diocesans. Així, se celebrà l’encontre amb els religiosos i el
delegat mossèn Francesc Prieto. Fou una concentració podríem dir que multitudinà -
ria tenint en compte a qui anava adreçada, ja que aplegà uns setanta consagrats i con-
sagrades. Un gran do per a l’Església! I una sorpresa pel delegat i per l’arxiprest veure
tants religiosos junts en un acte celebrat en el marc d’un arxiprestat. Els assistents re-
clamaren al final més trobades d’aquest tipus, a les quals es comprometeren a fer-s’hi
presents en altres ocasions.

El delegat diocesà d’economia es reuní també amb els consells d’economia de cada
parròquia, visità les rectories i els seus locals. S’oferí per ajudar des de les seves com-
petències les parròquies i mostrà la seva disposició a solucionar els problemes que pu -
guin tenir.

Mossèn Josep M. Martí Bonet, delegat del Patrimoni artístic i cultural del Bisbat, vi-
sità també les parròquies, comprovà l’estat dels llibres sagramentals, que signà, i do-
nà algunes sàvies instruccions encaminades al bon funcionament dels despatxos par -
roquials i llurs arxius.

Entre els mesos de juny i de juliol seran convidats els delegats de Pastoral familiar i del
Catecumenat. Són dues realitats molt vives en aquest arxiprestat en els quals es treba -
lla, de manera especial en els cursos de catecumenat, amb nova imaginació i amb un
nou ardor seguint el Pla Pastoral i les orientacions diocesanes.

Dr. Ramon Corts i Blay
Arxiprest de la Puríssima Concepció

Visita Pastoral a l’arxiprestat 
de la Sagrada Família de Barcelona

L’Arxiprestat de la Sagrada Família de Barcelona amb les sis parròquies, ha rebut la
visita pastoral del Bisbe Lluís, el cardenal-arquebisbe de Barcelona, del vicari episco -
pal territorial i d’alguns delegats diocesans.
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El Sr. Cardenal-Arquebisbe ha presidit l’eucaristia a les esglésies parroquials seguint
aquestes dates: 8 de febrer 2014, parròquia Sant Tomàs d’Aquino; 9 de febrer, Sagra-
da Família; el 16 de febrer, el Cor de Maria; 1 de març, Sant Oleguer, iniciant la set -
mana dedicada al Sant Patró; el 23 de març, Mare de Déu del Roser i el 8 de juny,
l’E sperit Sant, solemnitat de la Pentecosta. La missa de cloenda de la visita, el diumen -
ge 25 de juny, a la Cripta de la Sagrada Família, a les 5 de la tarda. En totes aquestes
misses, el nostre Bisbe, s’ha mostrat afable i comunicatiu. En l’homilia, explicant el
sentit de la seva visita, i en acabar, saludant els feligresos i participant d’un senzill pis -
c olabis.

També el Sr. Cardenal ha participat en les reunions dels preveres i del Consell Arxi-
prestal. 

Li han explicat l’activitat de les parròquies i el conjunt de l’Arxiprestat, com el Full que
es publica mensualment que informa de tot plegat. 

Sobre els objectius del pla pastoral s’ha fet esment de la preparació i celebració dels
sagraments de la iniciació, la preparació matrimonial i tot el que es refereix a l’acció
caritativa i social. 

S’ha fet esment de dos projectes: un menjador social, en col·laboració amb entitats del
barri i un espai per a la distribució d’aliments per a les famílies necessitades en uns
locals de les Filles de la Caritat.

Sobre les activitats comunes, com les conferències organitzades per l’àmbit de fa-
mília de l’Arxiprestat, s’ha fet constatar, com costa aplegar més gent, no sigui que el
con ferenciant sigui molt conegut. Els assistents acostumen a ser els més propers al lloc.

La pastoral juvenil queda sobretot localitzada a cada parròquia, així com la pastoral de
la salut.

La singularitat del Temple de la Sagrada Família dins la nostra demarcació, ens ha mo -
tivat en diverses ocasions a pelegrinar-hi, amb explicacions i pregàries voltant l’exte -
rior i l’interior del Temple. La Cripta representa l’espai de la intimitat, el Betlem i Nat -
zaret, i és on, a la pràctica, s’hi celebren les misses dels grups, comunitats i parròquies
que vénen d’arreu del món. 

Els delegats de pastoral familiar, d’economia, de vida consagrada, en dies successius
han fet la seva visita.

Mn. Manuel Claret, delegat de famílies, s’ha reunit el dia 26 de febrer amb els mem-
bres de l’àmbit de família, que té més de vint anys d’existència en l’arxiprestat, uns
representants de l’equip CPM i una catequista de la preparació del baptisme. Van ex-
plicar com l’àmbit havia tractat en moments puntuals l’activitat dels grups (catequesi,
preparació baptismal, esplai i escoltes, AMPAS...) i posat en marxa el CPM. Aquest
va explicar la metodologia amb el diàleg de les parelles a partir dels qüestionaris. A par -
tir del mateix CPM, han nascuts tres equips més. Mn. Claret insistí en la necessitat de
donar impuls als moviments d’espiritualitat matrimonial.
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La delegació d’economia, s’ha reunit el 3 de març, amb els mossens Antoni Matabosch
i Ramon Batlle, i han expressat tot l’interès per l’economia de les nostres parròquies,
oferint els seus serveis, per la bona conservació dels edificis (les teulades) i davant la
crisi, amb la disminució d’ingressos a les col·lectes, la delegació era menys exigent.
Per contrast, la parròquia de la Sagrada Família, ha augmentat els ingressos, gràcies
a l’afluència de més fidels (el lloc emblemàtic!). Es concretà realitzar la visita a cada
parròquia. I així s’ha realitzar ordenadament.

La reunió de la vida consagrada s’ha celebrat el 22 de març, amb assistència de re -
pre sentants de les congregacions. Han explicat l’activitat que fan. Amb to cordial
Mn. Prie to, el delegat, ha donat la paraula al P. Màxim Muñóz, provincial dels clare-
tians i president de la URC i a la Gna. Margarida Bofarull del Sagrat Cor, membre de
la ponti fícia Acadèmia per a la Vida.

Per més informació de la visita pastoral, podeu llegir els Fulls Arxiprestals de febrer
fins a juny.

Acabem aquesta crònica fent esment a la reunió de consell episcopal celebrada el dia
6 de juny amb l’assistència del arxiprestos de St. Andreu, l’Hospitalet, Puríssima Con -
cepció i Sagrada Família, juntament els delegats diocesans de pastoral familiar, vida
consagrada, catecumenat i patrimoni.

Per a la constància documental cada parròquia ha entregat a la Secretaria de l’Arquebis -
bat tota la documentació i es troba en camí la crònica gràfica i escrita de la Visita.

Lluís Bonet i Armengol
Arxiprest de la Sagrada Família

Final de curs al Seminari Conciliar

El dimecres, 18 de juny, a la capella del Seminari Conciliar de Barcelona, el Carde -
nal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, presidí la celebració de l’Eu -
caristia, amb motiu d’acció de gràcies pel curs que finalitza. Concelebrà el Bisbe de
Sant Feliu, Mons. Agustí Cortés juntament amb el Rector i formadors del Seminari
Conciliar de Barcelona.

L’homilia del Sr. Cardenal, en actitud d’agraïment a Jesucrist, se centrà en donar gràcies
pel curs, per tot el que han rebut tots aquells que formen el Seminari. Donà gràcies es -
pecialment per la formació rebuda en el camp acadèmic, espiritual i pastoral durant
aquest darrer curs. Finalment el Sr. Arquebisbe, fent referència a l’Evangeli llegit en la
Santa Missa, va esperonar sacerdots i seminaristes a una conversió personal dirigida
a estimar tant a amics com a enemics, tal com ha ensenyat Jesucrist.

En finalitzar l’Eucaristia, tots van poder gaudir d’un exquisit sopar al menjador, on,
en acabar, el Sr. Rector, Mn. Josep M. Turull, va concloure el curs amb unes parau-
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les d’agraïment, tant als formadors com als seminaristes de Barcelona i de Sant Fe-
liu de Llobregat. En aquestes paraules va fer referència a les noves incorporacions.
Per un costat, a la incorporació de Mn. Joan Rodríguez com a nou director espiritual
i, per altre costat, la dels sis seminaristes que també han començat aquesta nova eta -
pa. També va esmentar aquells que enguany han rebut el lectorat, l’acolitat o l’admis-
sió als ordres, i finalment va destacar els qui en aquest curs han estat ordenats de pre-
veres o de diaques.

Per altra banda, va accentuar aquells fets més rellevants que han marcat el curs. Des
de l’inici, amb la cloenda de l’Any de la Fe, on el Sant Pare Francesc ens va obsequiar
amb el regal de l’exhortació apostòlica EvangeliiGaudium, fins a situacions més sen-
tides com ara les morts del Cardenal Ricard M. Carles, que havia estat arquebisbe de
Barcelona, i Mons. Pere Tena, que n’havia estat bisbe auxiliar. En darrer lloc va real -
çar aquest final de curs, fent referència a les recents canonitzacions dels Sants Pares
Joan Pau II i Joan XXIII. Va concloure el seu discurs recordant que el proper 28 d’a-
gost serà ordenat de prevere Mn. Iurii Stasiuk al santuari de la Mare de Déu de Zarva -
nitya, i va animar els seminaristes a descansar sense descuidar la pregària i la forma-
ció contínua de cara a poder començar amb empenta el nou curs 2014-2015.

La nit va finalitzar amb el ja famós brindis de Mons. Agustí Cortés, el qual va recor -
dar que enguany celebrem el 10è aniversari de la creació de les diòcesis sufragànies
de Barcelona, de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, remarcant que aquesta divisió,
lluny de separar ens agermana de manera significativa. 

Càritas Diocesana presenta el balanç 
de l’any 2013

El cardenal Martínez Sistach reitera la petició d’un gran pacte per fer front a la po -
bresa creixent.

«La pobresa —diu la institució diocesana— es fa cada vegada més extensa, més in-
tensa, més crònica i més profunda.»

Cada vegada hi ha més famílies amb fills petits en situació de pobresa.

El Servei de Mediació de Càritas ha evitat 600 desnonaments en els darrers 6 anys.

El nostre Cardenal Arquebisbe va reiterar la seva petició d’un gran pacte a favor de
l’ocupació entre Administració, partits polítics, sindicats i patronals per fer front a la
pobresa creixent, que afecta sobretot els infants. «La desigualtat social va en augment
—va dir. Els rics cada vegada són més rics i els pobres són més pobres. La classe mit-
ja ha disminuït. S’ha de tractar molt bé a Càritas perquè són els pobres. L’Església es -
tima els pobres i, per tant, s’ha de tenir una especial atenció a Càritas.» 
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Càritas Diocesana va presentar el balanç de l’acció social de l’any 2013 i un avanç
de l’any 2014 (gener-maig) en una roda de premsa celebrada a l’arquebisbat de Bar -
celona el dijous 19 de juny de 2014, a les 11 hores. La va presidir el Sr. Cardenal Ar-
quebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, president de l’entitat, juntament amb Mn. Sal -
vador Bacardit, delegat episcopal; el Sr. Jordi Roglà, director, i la Sra. Carme Trilla,
cap d’acció social de la Càritas de la nostra arxidiòcesi.

Càritas, que aquest any celebra els seus 70 anys d’activitat —el beat Dr. Pere Tarrés
fou un dels fundadors— ha treballat per a constituir les Càrites dels bisbats de Sant
Feliu de Llobregat i Terrassa, que ara ja funcionen amb autonomia. Tanmateix aquest
balanç encara és conjunt dels tres bisbats.

Càritas constata que, a causa de la crisi, la pobresa es fa cada vegada:

—Més extensa (el número de persones ateses el 2013 és més del doble de les ateses
el 2007, l’any que va començar la crisi).

—Més intensa (72% de les persones ateses ja havien rebut ajut durant anys anteriors).

—Més crònica, el 72% de les persones ateses durant el 2013 ha havien rebut ajuda de
Càritas anteriorment. Els serveis prestats per Càritas al 2013 s’han multiplicat per
tres en relació al 2007 i a les persones els costa molt més recuperar-se de la situa -
ció de pobresa i exclusió social, moltes persones que havien sortit de la pobresa hi
tornen a caure.

—Més profunda. Hi ha famílies que no poden fer front a cap despesa extraordinària
i acudeixen a Càritas de manera puntual, i el 79% de les persones en edat de treba -
llar ateses per primera vegada, està a l’atur i la majoria ja no reben cap prestació
social. L’11% de les persones ateses en edat de treballar ho feien sense contracte.
L’economia submergida també baixa respecte a 2012, i ja no és el refugi de les per-
sones ateses per la nostra institució. Els ajuts de Càritas (econòmics i en espècie
signifiquen en molts casos l’única font de subsistència. Tot això incrementa el pati -
ment emocional de les persones ateses).

Unes xifres significatives

• Càritas va atendre 276.595 persones durant el 2013, un 65 més que l’any anterior.

• 210.927 persones van ser ateses per les Càrites parroquials i arxiprestals.

• 65.668 persones van ser ateses per la Càritas Diocesana.

• Les Càrites parroquials i arxiprestals ofereixen serveis d’acollida, com ajuts en ali-
ments, menjadors, suport escolar o companyia a persones grans i tot ho fan gràcies
a la tasca del voluntariat.

• Càritas Diocesana, a més dels serveis d’acollida, també ofereix atenció especialitza -
da a mig i llarg termini, mitjançant programes transversals i el treball de professio-
nals remunerats.
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Deu programes d’acció social

En els seus 520 punts d’atenció, Càritas porta a terme aquests 10 programes:

1. Acollida i acompanyament (65.668 persones).

2. Ajuda a necessitats bàsiques (167.096 ajuts entregats a 39.676 persones, 300 per-
sones dinen o sopen cada dia en un dels 8 menjadors socials de Càritas Diocesa-
na i 1.700 persones han pogut mantenir els subministraments de llum, gas i aigua
gràcies als ajuts de Càritas). El total per aquest capítol ha estat de 5.775.189 euros,
en ajuts en metàl·lic, en aliments, en especial a través dels menjadors socials i a
través del programa caixa Proinfància de “La Caixa”, per alimentació i higiene
infantil. Càritas realitza el major esforç en ajuts econòmics a l’àmbit de la infàn-
cia. En total s’hi van destinar més de 2 milions el 2013. 

3. Formació i inserció sociolaboral (8.456 alumnes i 257 cursos, 380 persones han es -
tat contractades gràcies a aquest programa de Càritas).

4. Migració (822 persones).

5. Salut mental (1.183 persones).

6. Inserció social penitenciària (42 persones).

7. Inserció social VIH-SIDA (33 persones).

8. Habitatge i sense llar (841.690 pernoctacions i 1.115 places. 4.600 persones dor-
men al llarg de l’any sota un sostre gràcies al suport de Càritas. 7.500 persones han
estat ateses pel Servei de Mediació en Habitatge (SMH), que ha evitat 600 desno-
naments. L’habitatge digne és un punt clau per no caure en l’exclusió. Baixa el nom -
bre de persones que viuen en habitacions de relloguer, en gran part per l’esforç de
Càritas en facilitar habitatges de lloguer social a les persones ateses. Augmenta el
nombre de persones ateses amb habitatge de propietat, per l’atenció del Servei de
Medicació en Habitatge. Les entitats fianceres, primer reticents, van nomenar in -
terlocutors davabnt del SMH i han acceptat unes pautes de negociació que han por -
tat a renegociar hipoteques i fins i tot a acceptar lloguers socials.

L’obertura de menjadors socials de Càritas ha provocat que augmenti el nombre de
persones ateses sense habitatge respecte a altres anys, ja que són recursos princi-
palment per a aquest tipus de població. L’habitatge —amb la infància i aliments—
és l’altre àmbit a què més import es dedica. Si el 2007 aquests ajuts van ser de
525.000 euros, el 2013 ens hem apropat als 2 milions. 

9. Gent gran (739 persones). Cada vegada viuen més persones a les llars ateses per Cà -
ritas. El 2013 moltes de les llars (un 53%) estaven formades per parelles o per ma-
res amb fills. El 2012, aquestes llars representaven el 49% del total. Les persones
tendeixen a reagrupar-se seguint les xarxes familiars o socials, que estan evitant 
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que les persones caiguin en l’exclusió residencial. Atenem menys persones so-
les el 2013 (29%) que el 2012 (34%).

10. Família i infància (2.506 persones, programa Paidós). Funcionen 4 centres Pai-
dós de prevenció de la pobresa infantil. 200 persones, 60 famílies amb fills entre
0 i 6 anys, participen en els projectes Paidós. 737 persones han estat ateses als
14 centres de suport matern-infantil per a mares amb fills de 0 a 3 anys. Càritas
atén cada any més menors. Una de cada tres persones ateses és menor d’edat, quan
a Catalunya la proporció és molt més baixa, un 16%. La situació de pobresa que
es viu amb els infants és encara més preocupant si tenim en compte l’espiral de
pobresa en què aquests nens i nenes queden atrapats i veuen reduïdes les seves
oportunitats i capacitats. 

Procedència de les persones ateses

• El 2007 les persones ateses nascudes a l’Estat espanyol representaven el 24% i el
2013 són el 48%.

• El 56% de les persones ateses per primera vegada durant 2013 van néixer a l’Estat
espanyol. Això no passava des de 1999.

• Disminueix el nombre de persones ateses d’Amèrica Llatina. Moltes d’elles han re-
tornat als seus països d’origen.

Recursos gestionats i aplicació dels recursos

• Total de recursos gestionats durant el 2013: 27.049.000 euros.

• El 90% dels ingresos de Càritas són de fonts privades (el 10% de fonts públiques).

• El 90% del pressupost anual està dedicat a l’acció social; el 7% a administració; el
2% a dinamització i acompanyament del voluntariat, l’1% a comunicació i sensi-
bilització.

• Actualment comptem amb més de 13.000 socis i donants i més de 500 Entitats amb
Cor que durant tot el 2013 van col·laborar amb Càritas.

• Sense l’ajuda i la confiança que han dipositat en Càritas, la nostra Acció social seria
impossible.

• Les nostres prioritats són: Feina amb Cor, Paidós, Habitatge-HousingFirst, Salut
Mental.

Comiat del Sr. Jordi Roglà

Durant la roda de premsa es va informar que el director, Sr. Jordi Roglà, després de
10 anys d’exercir la direcció de Càritas Diocesana ha demanat deixar el càrrec. El Sr.
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Cardenal Arquebisbe va recordar que el Sr. Roglà ja feia dos anys que li demanava
ser rellevat del càrrec i li va dedicar unes sentides paraules d’agraïment per la seva
dedicació de deu anys a Càritas.

El Sr. Cardenal va agrair a Jordi Roglà «el seu servei generós, perquè treballar a Cà ri -
tas no es redueix a treballar vuit hores al dia, servei també eficient, fraternal i ecle sial».

Jordi Roglà va fer un resumen de les fites assolides en la darrera dècada, de la que va
dir: «Hem consolidat i continuat amb la nostra raó de ser: mostrar el rostre evangèlic
en l’acollida i l’acompanyament, sense les quals no existieria Càritas». «Des del 2004
—va afegir— la despesa gestionada ha passat de 12,5 milions d’euros a 27 milions
d’euros. Però no només es basa en això. En l’actual situació econòmica, també s’ha po -
sat èmfasi en la promoció de les persones, per tal que puguin recupoerar la seva auto -
estima i la seva autonomia.»

Fent referència al treball de les Càrites parroquials, Jordi Roglà va dir que «els mos -
sens són la cara visible d’aquestes Càrites» i dirigint-se al Sr. Cardenal va dir: «Déu
n’hi do, Sr. Cardenal, dels mossens que té!»

Va agrair també les aportacions dels particulars i de les empreses, dels voluntaris i
dels professionals, i dels sacerdots que han creat moltes iniciatives per ajudar les per-
sones que més pateixen les conseqüències de la crisi i també va agrair als mitjans de
comunicació la col·laboració que li oferiren en tot moment. Cara al futur va aconse-
llar treballar amb aquests quatre eixos de l’acció de Càritas: el servei, la compassió,
el talent i el treball en xarxa. «El que li demano al meu successor és que estigui tran-
quil perquè la bona feina d’aquests últims anys és l’herència que li deixem a la socie -
tat, tot i que ha de saber que augmentaran els graus de pobresa i les crisis familiars
per la manca de recursos de les persones amb responsabilitats familiars.»

Acte de felicitació al Sr. Cardenal Arquebisbe 
en la seva festa onomàstica

«Estem vivint uns moments d’Església universal molt bonics», va dir el Sr. Cardenal
Arquebisbe de Barcelona.

El divendres dia 20 de juny de 2014, vigília de la festa de Sant Lluís Gonçaga, es va
celebrar a la seu de l’Arquebisbat l’acte de felicitació dels organismes diocesans al
Dr. Lluís Martínez Sistach.

Assistiren a l’acte el Sr. Cardenal i el Sr. Bisbe Auxiliar, els Vicaris Episcopals, el Vi-
cari Judicial, el Secretari General i Canceller, el degà del Capítol de la catedral amb
diversos canonges, els responsables de les diverses delegacions diocesanes, i d’orga-
nismes com Càritas Diocesana i el personal que treballa a la Cúria.
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A les 13 hores, a la capella del Palau Episcopal, el Sr. Cardenal acompanyat de Mons.
Sebastià Taltavull, presidí la pregària de l’hora litúrgica de Tèrcia, que ell va intro-
duir dient que aquella era una oració per les intencions del Sant Pare Francesc, que
tant sovint demana que es pregui per ell, per les necessitats de l’Església universal i
també per les necessitats de la nostra Església diocesana. Mn. Joan Obach, delegat
diocesà de Litúrgia, va dirigir la pregària facilitant la participació activa de tots amb
el repartiment d’un opuscle editat per a aquest acte.

Felicitació de Mons. Sebastià Taltavull

Després de la pregària, tots els assistents varen passar a la sala noble de la residència
episcopal. Allí Mons. Sebastià Taltavull dirigí al Sr. Cardenal unes paraules de felici -
tació, en nom dels presents i també dels absents per diverses causes i en nom també
de tota l’arxidiócesi, «pel servei fidel i generós del Dr. Martínez Sistach a l’Església
diocesana de Barcelona i pel seu zel apostòlic en el desenvolupament de la missió que
té encomanada».

Va fer referència a les virtuts cristianes del patró del Sr. Cardenal, Sant Lluís Gonçaga,
i va fer referència a la solemnitat del Cos i de la Sang de Crist, que se celebrava el diu -
menge 22 de juny i que és el Dia de la Caritat. «En aquest dia —va dir—, recordem
el gran treball que està fent la nostra Càritas Diocesana, especialment urgent en les ac -
tuals circumstàncies de crisi que comporten greus dificultats per a moltes persones i
per a moltes famílies.»

Va esmentar també els tres objectius del Pla Pastoral Diocesà, especialment al tercer
dedicat a la pràctica de la solidaritat cristiana, sempre necessària i especialment en
aquests temps de crisi.

Després va recordar la recent visita ad limina dels bisbes de Catalunya i a l’expressió
de comunió amb el Sant Pare que va significar, al que —en conversa fraternal— li
varen poder esposar la situació pastoral de les diòcesis catalanes i la sol·licitud dels
bisbes per tal de revitalitzar la vida cristiana en aquests temps de crisi de fe i se forta
secularització. També va recordar la recent celebració a Barcelona de la primera fa-
se del Congrés Internacional sobre la Pastoral de les Grans Ciutats, un esdeveniment
que expressa el zel evangelitzador del Sr. Cardenal i del qual esperem aportacions per
tal de millorar l’acció pastoral de l’Església en el món urbà.

«Els presents i els qui no han pogut ser-hi —acabà dient Mons. Taltavull— som els seus
col·laboradors en el dia a dia de l’acció pastoral. En la vigília de la seva festa ono màs -
tica preguem per vostè al seu sant patró, al que encomanem especialment les se ves in-
tencions i, en nom de tots, Sr. Cardenal, li expresso la nostra felicitació. Per molts anys!»

Paraules del Dr. Martínez Sistach

El Sr. Cardenal va començar agraint les paraules de felicitació del Sr. Bisbe Auxiliar
en nom de tots els presents. «Jo desitjaria de tot cor poder-vos felicitar en el dia del
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vostre sant. Hi ha sants que són més coneguts i altres que no ho són tant. Sigui quin
sigui el sant o la santa de la que porteu el nom tots els presents, us felicito avui, tot
agraint-vos especialment la vostra col·laboració i el vostre treball. Gràcies a tots, per-
què tots us necessito.

»Em sembla que estem vivint uns moments d’Església universal molt bonics, en què
hi ha tingut molt a veure l’Esperit Sant —que sempre hi té a veure en la vida de l’Es-
glésia— amb l’elecció del papa Francesc, amb les esperances de renovació i reforma
de l’Església que el seu pontificat suscita en tota l’Església i també en amplis sectors del
món d’avui. La reforma de l’Església és sempre una necessitat, com diu l’a forisme
Ecclesia semper reformanda. Això ho va viure especialment durant el seu pontificat
el papa Pau VI i la notícia de la seva beatificació el proper 19 d’octubre, durant el Sí-
node extraordinari sobre la família, és també una notícia molt bonica.

»Del papa Francesc —va afegir el Sr. Cardenal— ja tenim l’exhortació apostòlica
Evangelii Gaudium, que és el programa pastoral de reforma de l’Església que ell es
proposa i ens proposa a tots. El Papa Francesc ens proposa una Església “en sortida”,
una Església i una acció pastoral clarament missionera i de servei al món d’avui. Em
plau destacar que aquesta és també la intenció dels tres objectius del nostre Pla Pas-
toral Diocesà, clarament centrat en una pastoral de caràcter missioner i testimonial».

El Sr. Cardenal també recordà que l’Escola Diocesana d’Evangelització ha culminat
el segon curs i que hi han participat una seixantena de persones tant de les parròquies,
com de les escoles cristianes i de diversos moviments de laics de la diòcesi.

Seguidament, fent un repàs a la vida diocesana dels darrers mesos, va parlar del Con-
grés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats, la primera fase del qual es va cele -
brar a Barcelona el dies 20, 21 i 22 del passat mes de maig. «Esperem que aquesta
iniciativa ens pugui ajudar per tal de fer que la nostra acció pastoral en el medi urbà
sigui més fecunda i més eficient.»

«La celebració de la primera fase ha anat molt bé. Fins i tot diria que s’han produït
com tres petits “miracles”, si ho puc dir així. El primer d’aquests miracles ha estat que,
ja abans de començar les sessions, tots els ponents havien lliurat a la secretaria del Con -
grés el text escrit de la seva ponència, cosa que no és corrent. Un segon “miracle” ha
estat el treball dels experts; un grup d’una vintena d’experts en pastoral urbana, del
més alt nivell, que cada tarda es varen reunir durant més de tres hores —de les 15.30
a les 19.30 hores— per analitzar i fer un debat obert, als quals vaig participar per-
sonalment els tres dies, per tal de veure quines eren les conclusions i els camins que
cada una de les ponències presentades en la sessió matinal presentava o suggeria.»

«Un tercer miracle —afegí el Sr. Cardenal— és que, en acabar la primera fase, vàrem
demanar als ponents i als experts que, com a fruits de les ponències i dels debats dels
experts, ens proposessin quatre o cinc pautes d’actuació de l’Església en el món ur-
bà, i ja hem començat a rebre les respostes. Ara, aquests materials els enviarem als
arquebisbes de les grans ciutats que vindran a Barcelona els dies 24, 25 i 26 del pro -
per novembre. Aquí els estudiarem i els confrontarem amb les experiències dels pre-
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lats que vindran. Ja tenim l’adhesió de molts d’ells —sobretot el de Bombay— i des-
prés ho posarem tot en mans del Papa, que ens ha concedit una audiència a Roma el
dia 27 de novembre, i escoltarem les seves indicacions». El Sr. Cardenal va explicar
que, durant la seva estada a Roma, el passat mes de maig, el dissabte dia 17, va te-
nir el goig de poder concelebrar l’Eucaristia amb el Sant Pare a la capella de la Resi -
dència de Santa Marta i que, en conversa amb ell —que estava preparant el seu viatge
a Terra Santa— li va explicar la marxa del congrés i que va veure novament que el
Papa està molt interessat en aquesta iniciativa.

Encara en context romà, el Dr. Martínez Sistach, va recordar la recent visita ad li-
mina, i va destacar que s’havia fet amb un nou estil, que permet un intercanvi més
espontani i més ampli amb el Sant pare i que els bisbes catalans varen tornar de Ro-
ma impressionats per la bona acollida que varen rebre sobretot per part del Sant Pa-
re, però també per part dels responsables dels diversos dicasteris de la Cúria romana.

En àmbit eclesial més proper, el Cardenal va expressar la seva satisfacció pel renaixe -
ment vocacional que viu la nostra Arxidiócesi —es parla d’onze ingressos al Semi-
nari Conciliar el proper curs—, d’un important esdeveniment d’àmbit diocesà, del
qual potser ja es podrà informar el proper setembre, i que s’han constituït les Càrites
diocesanes de les diòcesis dels bisbats de Terrassa i de Sant Feliu de Llobregat, que
fins ara havien actuat integrades en la Càritas diocesana del nostre Arquebisbat. La
nostra Arxidiòcesi ha ajudat en tot el que ha pogut per tal que puguin actuar amb auto -
nomia i eficàcia a partir d’ara en el ministeri de la caritat, sempre essencial, però es -
pecialment necessari en aquests moments de crisi que afecta tantes persones i tantes
famílies amb infants. També va explicar que el director de Càritas Diocesana, Sr. Jor-
di Roglà, que ha exercit durant els darrers deu ans el càrrec de director de la nostra
Càritas, ja fa dos anys que demanava ser rellevat d’aquest càrrec i que ara li ha accep -
tat la seva renúncia i que aviat es nomenarà un nou director.

L’acte es va cloure amb unes emotives paraules d’agraïment del Sr. Cardenal a tots els
seus col·laboradors. 

Celebració de la solemnitat de Corpus Christi 
a la catedral

El Sr. Cardenal Arquebisbe, per mitjà d’una carta del dia 2 de juny —publicada a la
secció del Prelat— invitava els diocesans a la celebració de la solemnitat de Corpus
Christi a la catedral. També la catedral, en una carta firmada per Mn. Josep Vives i Tra -
bal, canonge arxiprest, invitava els preveres i diaques a la celebració (es publica a la
secció Organismes diocesans).

A la catedral es varen celebrar unes Jornades eucarístiques de preparació, el dilluns 16,
el dimarts 17 i el dimecres 18 de juny, de 14 a 17 hores, a la capella de Santa Llúcia
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(carrer de Santa Llúcia), amb exposició i adoració del Santíssim Sagrament, en unió
amb la pràctica de les Quaranta Hores d’adoració continuada al Santíssim Sagrament
que es fan a nombroses esglésies i capelles del nostre Arquebisbat, promogudes per
l’Adoració Nocturna.

El dijous 19 i el divendres 20 de juny, de 18 a 19 hores, a la capella del Sant Crist de
Lepant, es va celebrar una hora santa amb exposició i adoració del Santíssim Sagra -
ment, benedicció i reserva, i a les 19 hores hi havia la celebració de la santa Missa.

Les butlletes de reserva de seients per a participar a l’eucaristia del diumenge a la tar-
da al Pla de la Seu es podien obtenir a la Sagristia de la catedral de 10.30 a 12.30 h,
de dilluns a dissabte, o bé al carrer de Sant Sever, n. 9, de 9 a 13.30 h de dilluns a di -
vendres. Tel. d’informació: 933 428 260.

El diumenge 22 de juny, solemnitat del Corpus Christi i Dia de la Caritat, al matí, a
les 10 hores, es varen resar les Laudes al cor de la catedral. De 8.30 a 13 hores, expo -
sició del Santíssim per a l’adoració a la capella del Sagrament, benedicció i reserva.

A la tarda, a les 18.30 hores, celebració de l’Eucaristia, presidida pel Sr. Cardenal
Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, al Pla de la Seu i Avinguda de la Catedral.
El Sr. Cardenal pronuncià l’homilia, el text de la qual es publica a la secció del Pre-
lat, en aquest mateix Butlletí de l’Arquebisbat.

La processó, al davant de la qual hi havia els elements populars de la tradició popular
barcelonina, va fer un recorregut breu pel carrer dels Arcs, Portal de l’Àngel, Com-
tal, Via Laietana, Joaquim Pou i Avinguda de la catedral fins al Pla de la Seu, on el
Sr. Cardenal donà la benedicció amb el Santíssim i es va fer la reserva.

Un dels elements populars i tradicionals de la festa del Corpus Christi és l’anomenat
«ou com balla» que va estar instal·lat al claustre de la catedral del dia 19 al 22 de juny,
i també en altres indrets, com la Casa de l’Ardiaca i el claustre de la basílica de la Pu -
ríssima Concepció. 

Jornada de santificació i de fraternitat sacerdotal

Es va fer una llarga estona d’adoració i de silenci davant del Santíssim Sagrament.

El divendres 27 de juny de 2014, seguint les indicacions donades per la Congregació
per al Clergat, es va celebrar a la nostra arxidiòcesi una jornada de santificació i de
fra ternitat sacerdotal, convocada pel Sr. Cardenal Arquebisbe mitjançant una carta
publicada en aquest mateix número del Butlletí de l’Arquebisbat.

La jornada —a la qual varen assistir més d’un centenar de preveres— va començar a
les 12 hores, a la capella del Seminari Conciliar amb la pregària de l’angelus, dirigi -
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da pel Sr. Cardenal Arquebisbe. Tot seguit, el Sr. Cardenal, a la mateixa capella, diri -
gí una meditació centrada sobretot en l’exhortació apostòlica del Papa Francesc Evan -
gelii Gaudium i en l’homilia que el Sant Pare pronuncià durant la Missa Crismal el
passat Dijous Sant. El text íntegre d’aquesta meditació es publica a la secció del Pre-
lat, en aquest mateix Butlletí de l’Arquebisbat. 

Mn. Joan Obach, delegat diocesà de Pastoral Sacramental i Litúrgia donà a continua-
ció unes indicacions sobre el desenvolupament del recés i es varen distribuir uns fulls
editats per aquesta Delegació per facilitar la participació de tots.

El Sr. Cardenal, acompanyat per dos acòlits alumnes del Seminari, va exposar el San-
tíssim Sagrament a l’altar major de la capella, mentre es cantava la primera part del
Pangelingua. Seguí la recitació, per tots els presents, del text de la consagració al Sa-
grat Cor de Jesús, el text redactat pel Venerable Dr. Josep Torras i Bages, que es re-
sa habitualment en els actes en honor del Sagrat Cor especialment durant el mes de
juny, a Ell dedicat, i que comença amb aquestes paraules: «Sóc vostre, oh bon Jesús,
perquè sou el meu Creador, perquè de tota l’eternitat m’heu portat dins vostra intel·li-
gència com una criatura és portada per la mare.»

Seguí una estona de gairebé tres quarts d’hora d’adoració i de pregària silenciosa da-
vant del Santíssim. A tres quarts de dues, es va resar l’hora litúrgica de Sexta.

Després de l’oració conclusiva de l’hora Sexta, el Sr. Cardenal, agenollat davant del
Santíssim Sagrament, el va encensar, mentre es cantava el TantumErgo. Acabat el cant,
dret, abans de la benedicció, pregà amb aquestes paraules: «Oh Déu, vós ens heu dei-
xat un sagrament admirable per memorial de la vostra passió. Concediu-nos una de -
voció tan gran als misteris del vostre Cos i de la vostra Sang, que experimentem cons-
tantment en nosaltres els efectes de la vostra redempció. Vós, que viviu i regneu pels
segles dels segles.»

La Jornada es va completar amb el dinar de germanor al menjador del Seminari. Al
final, el Sr. Cardenal Arquebisbe saludà tots els assistents i va dirigir unes paraules
finals de la trobada, agraint a tots l’esforç per assistir-hi i desitjant que tots cresquem
sempre en la santedat i en la fraternitat presbiteral. També va dir, amb joia, que cara als
curs vinent hi ha molt bones perspectives d’un augment considerable de vocacions
al presbiterat (es parla de uns deu nous seminaristes), i que això és un fruit del bon
treball realitzat al nostre Seminari pel Rector i per l’equip de formadors.
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Informació

Cabrera de Mar recorda Mn. Ramon Canalias
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i consolidació de l’escola, la formació
dels mestres, etc.

Especialment interessant en l’aspecte de
l’educació, l’any 1961 fundà el Col·legi
Parroquial de Sant Feliu, una escola ben
viva que avui compta amb més de 600
alumnes (fins als 16 anys) i que es defineix
com a «cristiana, catalana i activa» i amb
la qual, sortosament, va poder celebrar el
50è aniversari fa un parell de cursos.

La persona del rector de Cabrera que fou
Mn. Raimon Canalias, a qui el poble de
Ca brera ha atorgat merescudament el tí-
tol de «fill adoptiu», reviurà al llarg d’a-
quest any 2014 en tot un seguit d’actes
que han estat preparat pels seus col·labo-
radors vinculats al Col·legi Sant Feliu, a
l’AMPA de l’escola, a la parròquia i a la
Fundació Burriac. 

El 12 de juny va fer un any que Mn. Rai-
mon Canalias (1926-2013) va morir. Es-
tigué més de 50 anys dedicat a la parrò-
quia de Sant Feliu de Cabrera, a Cabrera
de Mar.

Per això, la parròquia i la localitat l’ha re -
cordat amb una exposició fotogràfica
d’homenatge que es va inaugurar el 12 de
juny a la sala de la Fundació Iluro (Plaça
del Poble), a les set de la tarda. Abans, a
la parròquia es va celebrar una missa en
sufragi de la seva ànima.

La seva dedicació a la vida cristiana va
anar sempre unida a les ànsies per millo-
rar tot el seu entorn, promovent obres de
reforma de l’església, habitatges socials,
enfortint la catequesi, potenciant el cor
parroquial, col·locant el millor orgue i els
millors organistes, lluitant pel creixement

Acte en record de Mn. Josep M. Totosaus

A la basílica de Santa Maria del Pi, el di-
jous 12 de juny a les 7 del vespre es va
celebrar un acte en record de Mn. Josep
M. Totosaus, membre de l’equip pastoral
d’aquesta basílica, que va morir a Barce-
lona el 8 de febrer de 2014.

L’acte va comportar intervencions orals,
lectura poètica i intervencions musicals,

tot en un clima d’afecte i amb una esglé-
sia plena de persones que representaven
els principals grups i institucions a què
va estar vinculat Mn.Totosaus en el seu
ministeri sacerdotal.

Mn. Lluís Saumell va parlar de Josep Ma-
ria com a sacerdot; Mn. Josep M. Domin -
go recordà la seva activitat al Centre d’Es-



tudis Pastorals i a la revista Quaderns de
Pastoral; Mercè el va recordar com a con -
siliari dels grups de revisió de vida; Mn.
Casimir Martí va glossar els seus escrits a
«El Pregó»; i Fèlix Martí va evocar «l’in -
tel·lectual i home de país».

La lectura poètica va estar a càrrec de Ma -
ria Rosa Seguí. Les intervencions musi-
cals, intercalades entre els parlaments,
foren les següents: Cançó incerta, amb
mú sica d’Eduard Toldrà i lletra de Josep
Carner; Damunt de tu només les flors, amb
música de Frederic Mompou i lletra de
Josep Janés; Jo et pressentia com la mar,
música de Frederic Mompou i lletra de
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Josep Janés; Camins de fada, amb músi -
ca d’Eduard Toldrà i lletra de Tomàs Gar -
cés. Les intervencions musicals varen es-
tar a càrrec de Maria Pujades, soprano, i
Maria Mauri, piano.

La cloenda de l’acte va estar a càrrec d’un
membre del Fòrum JIC, format per an-
tics membres de la Joventut Independent
Cristiana de la qual el mossèn fou consi-
liari i va acompanyar la formació i acti-
vitats d’aquest Fòrum.

La part musical també va incloure una
intervenció polifònica a càrrec del cor de
la Capella de Música de Sta. Maria del Pi.

Les activitats de la Fundació Pere Tarrés

La Fundació Pere Tarrés, amb més de 50
anys d’existència, és una organització no
lucrativa de l’arquebisbat de Barcelona,
d’acció social i educativa, dedicada a la
promoció de l’educació en el temps lliu-
re, el voluntariat, la millora de la inter-
venció social i l’enfortiment del teixit as-
sociatiu.

La missió de la Fundació Pere Tarrés és la
promoció de la persona des de l’educació,
especialment en el lleure i l’acció social,
fonamentant-se en els valors de l’huma-
nisme cristià.

• La promoció de la persona. La missió
de la Fundació Pere Tarrés té com a re-
ferent final tot allò que contribueixi a la
plena realització de la persona en la seva
dignitat i en totes les seves dimensions,
especialment l’espiritual.

• L’educació. Tota acció de la Fundació Pe-
re Tarrés, sigui formativa, social, cultural,
etc., té una clara dimensió educativa,
tant en els mitjans com en les finalitats.

• L’educació en el lleure. La importància
dels contextos socials i no escolars en
la construcció de la personalitat dels jo-
ves fa optar la Fundació Pere Tarrés pel
lleure com a marc privilegiat per pro-
moure l’educació en els valors de l’E-
vangeli.

• L’acció social. L’acció social en col· lec -
tius desfavorits o amb necessitats espe cí -
fiques o la promoció del desenvolupa-
ment comunitari només estan al servei
de la persona i del seu creixement i incor -
poren la dimensió educativa.

• Els valors. La Fundació Pere Tarrés no-
més entén l’educació com a educació en
valors que vertebrin la persona.

El MCECC

El Moviment de Centres d’Esplai Cris-
tians Catalans (MCECC) és una federa-
ció de centres d’educació en el lleure pre -
sents a les diferents diòcesis catalanes.



Amb un bagatge de 50 anys d’experièn-
cia, agrupa més de 200 centres d’esplai,
distribuïts a les províncies de Barcelona,
Tarragona i Lleida, i també Andorra. Els
centre del MCECC acullen uns 17.000 in -
fants, adolescents i joves, gràcies a la tas -
ca educativa i voluntària de més de 3.500
monitors.

Els centres d’esplai del MCECC interve-
nen educativament i pastoralment per aju -
dar a viure una experiència de temps lliu -
re amb sentit a través de:

• La promoció de l’educació en el lleure
des d’una visió integral de la persona. 

• La transformació en instrument d’acció
pastoral, al servei de l’Església.

• La potenciació de l’associacionisme in-
fantil, juvenil i del voluntariat.
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• La consciència de pertànyer a un movi-
ment català, arrelat en el nostre país,
amb voluntat de creixement.

• La transformació del nostre entorn des
de la pròpia acció i a partir del compro-
mís i la responsabilitat.

El MCECC treballa amb i per als centres
d’esplai partint, sempre, d’una proposta
educativa compartida. Els dóna suport,
els assessora i els acompanya en el seu dia
a dia en aspectes tècnics de gestió (trami -
tacions legals, recursos econòmics...), en
la seva acció educativa i pastoral (forma-
ció, publicacions) i generant xarxa i capi -
tal social (proposant trobades i activitats
o exercint un rol de representació i inter-
mediació). En definitiva, la seva funció
és servir en tot allò que millori la qualitat
de les seves activitats i el seu funcionament
com a entitats juvenils i voluntàries. 

Les colònies i casals d’estiu 
de la Fundació Pere Tarrés

Aquest estiu està previst que participin
uns 20.000 infants i joves en les colònies
i casals organitzats directament per la
Fundació Pere Tarrés i els centres d’esplai
federats al Moviment de Centres d’Esplai
Cristians catalans (MCECC). A la vegada,
la Fundació Pere Tarrés espera atorgar uns
3.000 ajuts per fer possible que infants de
famílies sense recursos també puguin par -
ticipar d’aquestes activitats educatives.

Aquesta proposta educativa es caracterit-
za fonamentalment per considerar el lleu -
 re com un moment privilegiat per a l’edu -
cació i el creixement personals. Es vol un
lleure viscut amb sentit i de manera per-
sonalitzada, on tothom pugui créixer i des -

envolupar-se lliurement per ser cada ve-
gada més persona i sigui així educat en
totes les seves dimensions.

L’acció educativa de les colònies i casals
d’estiu és viscuda en un ambient lúdic,
marcat per l’aventura, la creativitat, l’a-
mistat, el contacte amb la natura, l’ale-
gria, moments de pregària i de festa. A
través del temps lliure, però, es pretén fer
una educació integral que abasti totes les
dimensions de la persona i doni orienta-
ció i sentit global a la seva vida.

Amb el joc i les activitats, es genera una
convivència a l’esplai, on s’eduquen com -
portaments, actituds i valors amb la in-



tenció que transcendeixin a totes les altres
situacions de la vida, transformant-les.

La tasca educativa

Aquesta tasca educativa té com a finali-
tats incidir en la vida social catalana, cons -
truir comunitat, ajudar a vertebrar el teixit
social, ser presència d’Església, fomentar
la vida de grup i l’associacionisme. Des
del nostre àmbit del lleure —diu la Pro-
posta educativa de la Fundació Pere Tar -
rés— i des de la nostra opció educativa
esmercem esforços per treballar també
en àmbits socials deprimits i marginats i
amb risc d’exclusió social, en integrar les
persones amb diversitats físiques i psíqui -
ques, en acollir els immigrants i en ofe-
rir alternatives de lleure a la tercera edat.

En una societat on els valors a vegades
s’enfosqueixen per l’egoisme humà, i quan
trobem a faltar la seva vivència, el projec -
te educatiu dels nostres esplais vol contri -
buir a canviar aquesta dinàmica i a posar
les bases per edificar una societat més fra -
ternal i més justa.

Les activitats es planifiquen de manera
glo bal, organitzades en centres d’interès,
a partir del mètode de projectes, amb un
eix d’animació o en tallers. El moviment
procura cada any, a través de les seves cam -
panyes, dinamitzar aquestes activitats tot
proposant projectes i centres d’interès
comuns per a tots els esplais. En l’esplai es
prioritza el joc, l’expressió (plàstica, mu-
sical, corporal, etc.), la relació amb la na -
tura i l’entorn, la cultura popular, la festa
i la celebració de la fe. També es treballen
tècniques de tota mena: rondalles i con-
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tes, danses, cançons, grans jocs, vetllades
i mun tatges, etc.

Iniciatives diverses

Les colònies de vacances és una activitat
que partint d’una situació diferent de l’ha -
bitual —a ple camp i lluny de casa— afa -
voreix l’experiència de vida en grup, el
contacte amb la natura i les activitats crea -
tives i de formació. Les estades es fan en
cases de colònies i solen durar entre deu
i quinze dies.

Els casals són activitats diàries, de tot el dia
o només a les tardes, amb una durada va-
riable, generalment d’un mes. Es realitzen
en l’entorn habitual del nen, que torna a dor -
mir a casa seva. Poden realitzar-se en totes
les èpoques de l’any, preferentment a l’es tiu.

Els campaments són estades amb tendes
de campanya instal·lades provisionalment
en un lloc de muntanya, amb la qual cosa
s’accentua més el contacte amb la natu ra
i es poden desenvolupar una sèrie d’acti-
vitats específiques.

Les rutes són activitats de caràcter itine -
rant. Normalment es fan a peu, però tam-
bé emprant algun mitjà de transport, con -
vencional o no.

Els camps de treball són estades que s’or -
ganitzen per treballar en algun projecte
de caràcter social o cívic. Els objectius ha -
bituals dels camps de treball són la recu-
peració del patrimoni natural, artístic o
arqueològic i la col·laboració en necessitats
socials, en accions comunitàries o en ac-
tivitats de dinamització cultural.
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