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Santa Seu

Discurs del Sant Pare als bisbes 
de la Conferència Episcopal Espanyola

Amb motiu de la Visita ad limina, a la Ciutat del Vaticà, 3 de març de 2014

Benvolguts germans,

Agraeixo les paraules que m’ha dirigit en nom de tots el president de la Conferència
Episcopal Espanyola i que expressen el vostre ferm propòsit de servir fidelment el Po -
ble de Déu que pelegrina a Espanya, on arrelà molt aviat la Paraula de Déu, que ha
donat fruits de concòrdia, cultura i santedat. Ho voleu ressaltar de manera particular
en el ja proper V Centenari del naixement de santa Teresa de Jesús, primera doctora
de l’Església.

Ara que esteu sofrint la dura experiència de la indiferència de molts batejats i heu de
fer front a una cultura mundana, que arracona Déu a la vida privada i l’exclou de l’àm -
bit públic, convé no oblidar la vostra història. D’aquesta aprenem que la gràcia divi -
na mai no s’extingeix i que l’Esperit Sant continua obrant en la realitat actual amb ge -
nerositat. Tinguem confiança sempre en Ell i en tot allò que sembra en els cors d’aquells
que estan encomanats a la nostra cura pastoral (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 68).
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Als bisbes se’ls confia la tasca de fer germinar les llavors amb l’anunci valent i ve-
ritable de l’Evangeli, de tenir cura del seu creixement amb l’exemple, l’educació i la
proximitat, d’harmonitzar-les amb el conjunt de la «vinya del Senyor», de la qual nin-
gú ha de ser exclòs. Per això, estimats germans, no estalvieu esforços per obrir nous
camins a l’Evangeli que arribin al cor de tots, a fi que descobreixin el que ja està pre-
sent en el seu interior: Crist com a amic i germà.

No és difícil trobar aquests nous camins si caminem rere les petjades del Senyor, que
«no ha vingut perquè el serveixin, sinó per servir» (Mc 10,45); que va saber respectar
amb humilitat els temps de Déu i, amb paciència, el procés de maduració de cada per-
sona, sense por de fer el primer pas per anar a trobar-la. Ell ens ensenya a escoltar a
tots de cor a cor, amb tendresa i misericòrdia, i a cercar allò que veritablement uneix
i serveix a la mútua edificació.

En aquesta recerca, és important que el bisbe no se senti sol ni cregui que està sol, que
sigui conscient que també la comunitat que li ha estat encomanada té olfacte per a les
coses de Déu. De manera especial els seus col·laboradors més directes, els sacerdots,
pel seu estret contacte amb els fidels, amb les seves necessitats i preocupacions quo-
tidianes. També les persones consagrades a Déu, per la seva rica experiència espiri-
tual i el seu lliurament missioner i apostòlic en molts camps. I els laics, que des de
les més variades condicions de vida i des de les seves pròpies competències, porten
endavant el testimoni i la missió de l’Església (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. Lumen
gentium, 33).

Així mateix, el moment actual, en el qual les mediacions de la fe són cada vegada més
escasses i no manquen dificultats per a transmetre-la, exigeix posar les vostres Esglé -
sies en un veritable estat de missió permanent per tal de cridar els allunyats i enfortir
la fe, especialment en els infants. Per això, no deixeu de dedicar una atenció particu-
lar al procés de la iniciació a la vida cristiana. La fe no es pot reduir només a una herèn -
cia cultural, sinó que és un regal, un do que neix de la trobada personal amb Jesús i
de l’acceptació lliure i joiosa de la vida nova que ens ofereix. Això demana un anun-
ci incessant i una animació constant perquè el creient sigui coherent amb la condició
de fill de Déu que ha rebut en el baptisme.

Despertar i avivar una fe sincera afavoreix la preparació al matrimoni i l’acompanya -
ment de les famílies, la vocació de les quals és ser el lloc nadiu de la convivència
en l’amor, cèl·lula originària de la societat, transmissora de vida i Església domèstica
on es forja i es viu la fe. Una família evangelitzada és un valuós agent d’evangelitza-
ció, de manera especial irradiant les meravelles que Déu ha obrat en ella. A més a més,
pel fet de ser per la seva naturalesa un àmbit de generositat, promourà el naixement
de vocacions al seguiment del Senyor en el sacerdoci o la vida consagrada.

L’any passat vàreu publicar el document Vocacions sacerdotals per al segle XXI, indi -
cant així l’interès de les vostres Esglésies particulars en la pastoral vocacional. Aquest
és un aspecte que un bisbe ha de tenir en el seu cor com a absolutament prioritari, por -
tant-lo a la pregària, insistint en la selecció dels candidats i preparant equips de bons
formadors i professors competents.
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Finalment, desitjo subratllar que l’amor i el servei als pobres és un signe del Regne
de Déu que Jesús ens va portar (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 48). Sé molt bé
que, aquests darrers anys, precisament la vostra Càritas —i també altres obres benè -
fiques de l’Església— han merescut un gran reconeixement de creients i no-creients.
M’alegra molt i demano al Senyor que això sigui un motiu d’acostament a la font de
la caritat, a Crist que «passà fent el bé i guarint tots els oprimits» (Ac 10,38); i també
a la seva Església, que és mare i mai pot oblidar els seus fills més desfavorits. Us in -
vito, doncs, a manifestar-los la vostra estimació i a mostrar-vos propers a tots aquells
que posen els seus talents i les seves mans al servei del «programa del Bon Samarità,
el programa de Jesús» (Benet XVI, Enc. Deus caritas est, 31b). 

Benvolguts germans, ara que esteu reunits en la Visita ad limina per a manifestar els
vincles de comunió amb el Bisbe de Roma (cf. Conc. Ecum. Vat, II, Const. Lumen
gentium, 22), desitjo agrair-vos de tot cor el vostre servei al sant poble fidel de Déu.
Seguiu endavant amb esperança. Poseu-vos al davant de la renovació espiritual i mis-
sionera de les vostres Esglésies particulars, com a germans i pastors dels vostres fi-
dels, i també dels qui no ho són o ho han oblidat. Per assolir-ho, us serà una gran aju-
da la col·laboració franca i fraterna en el si de la Conferència Episcopal, així com el
suport recíproc i sol·lícit en la recerca de les formes d’actuar més adequades.

Us demano, si us plau, que porteu als estimats fills d’Espanya una especial salutació
del Papa, que els confia a l’atenció maternal de la Santíssima Verge Maria, els prega
que resin per ell i els imparteix la seva Benedicció. 

Francesc PP.
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Prelat

Exhortació pastoral del Sr. Cardenal Arquebisbe
de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, amb

motiu del Dia del Seminari. 19 de març de 2014

Amb motiu de la festa de Sant Josep, celebrem el Dia del Seminari. Això significa
pen sar i pregar per les vocacions sacerdotals. Pensem i preguem pel nostre Semina-
ri Diocesà on es formen els futurs sacerdots de l’Església de Barcelona. Hem d’agrair
a Sant Josep que aquest curs hagin entrat set nous seminaristes en el Seminari Major
Diocesà de Barcelona.

La vida cristiana és vocació

La vida, com a do meravellós que Déu ens dóna, té un riquíssim sentit vocacional.
Rebem la vida per esmerçar-la al servei del que Déu vol de cadascun de nosaltres.
Ser cristià és viure acollint la crida de Déu i esforçar-se constantment per realitzar la
seva voluntat. Per això la dimensió vocacional de la vida cristiana no és quelcom
reservat a uns quants cristians o a uns moments especials de la vida. Tot cristià ha de
preguntar cada dia a Déu: «Què vols de mi, Senyor?». És certament necessària i ur-
gent la recuperació, en la mesura que s’hagi perdut, del sentit vocacional de tota vi-
da cristiana.

Si en la nostra vida cristiana s’assoleix la deguda iniciació cristiana, hom va lliurant
més i més la seva existència, els seus béns materials i espirituals a l’Església i als ger-
mans i va prenent major consciència de la seva vocació evangelitzadora i missionera,
no pas per una imposició sense sentit sinó com una exigència de sentir-se més unit a
l’obra redemptora de Jesucrist. Aquest seguiment de Jesús demana una disponibilitat
plena al que ell vulgui de cada cristià. Aquest caminar amb Jesús està impregnat de l’es -
perit de les benaurances. 

Quan als joves se’ls presenta la persona de Jesucrist en tota la seva plenitud, s’encén en
ells una esperança que els impulsa a deixar-ho tot per seguir-lo, atenent la seva crida,
i per donar-ne testimoni davant dels seus coetanis.1
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Una pastoral vocacional entusiasmada

El Concili Provincial Tarraconense de 1995 va prendre’s molt seriosament la pasto-
ral vocacional i li va dedicar sis resolucions.2 Comença amb aquesta decidida petició
que es dirigeix a tots nosaltres: «Hi ha d’haver un canvi d’actitud en els cristians adults
i també en els joves, i un canvi de clima en les comunitats eclesials que faci possi-
ble de dur a terme una pastoral vocacional entusiasmada».3

Si la pastoral que es realitza en les comunitats cristianes i en els moviments i les ins-
titucions eclesials no arriba a commoure els cors dels creients per tal d’estar dispo-
sats a fer-se cadascú la pregunta «què vol de mi el Senyor?», es pot dir que no és una
autèntica pastoral. El contingut vocacional ha d’estar ben present en totes les dimen-
sions de la vida cristiana: en la familiar i cultural, en la litúrgica i sacramental, en la
catequesi i els grups d’animació i de formació cristiana d’adolescents i de joves.

Hauria de ser normal que el contingut vocacional fos present en la catequesi, en la pre -
paració als sagraments, en la pastoral juvenil, en la familiar i en la dels moviments.

Fer la proposta vocacional 

L’ambient cultural, social i familiar en què viuen els adolescents i joves, avui tan poc
favorable a una vida cristiana fidel i generosa i, per tant, a la vocació sacerdotal, pot
segurament dificultar fer aquesta proposta vocacional. Potser reduïm massa les pos-
sibles propostes als eventuals candidats i als ambients dels quals es poden esperar vo-
cacions, i aquests són tan pocs que ens justifiquem dient-nos que no és possible ni
aconsellable fer cap proposta vocacional.

Potser la timidesa en la proposta vocacional prové també d’una mena de por de no
respectar prou la llibertat de tota persona. Es tracta sempre d’una proposta que s’ofe -
reix i mai no s’imposa, respectant plenament la llibertat de la decisió que correspon
a la persona a qui s’ha fet la proposta. La proposta netament interpel·lant, il·lusiona -
da i respectuosa, ha de ser sempre ben compatible amb la llibertat que correspon a
tota persona.

La crida de Déu

La vocació sacerdotal és un do gratuït. És una mirada amorosa del Senyor que posa
els seus ulls en la persona que ell vol destinar al servei de pastor en l’Església. Així
ho reconeix l’apòstol Pau, afirmant que Déu «em va escollir des del ventre de la ma-
re i em va cridar per la seva gràcia».4 En aquesta línia, la carta als Hebreus insisteix

BAB 154 (2014) - març [5]  151

2 Cf. Resolucions 153-158.
3 Resolució 153.
4 Ga 1,15.



en la mateixa idea de la gratuïtat de la vocació sacerdotal. «Ningú no es pren aquest
honor, sinó que és cridat per Déu».5 La crida de Déu demostra l’amor que té al sacer-
dot i com aquest ha de tenir la consciència agraïda i joiosa d’una gràcia singular re-
buda del Senyor.

Tanmateix, els adolescents i joves s’han de disposar per escoltar la crida del Senyor.
Cal escoltar Déu i això s’assoleix principalment amb la pregària. La pregària cristia-
na crea l’espai ideal perquè cadascú pugui descobrir la veritat del seu ésser i la identi -
tat del projecte de vida personal i irrepetible que Déu li confia. És molt necessari edu-
car els nois i els joves perquè siguin fidels a la pregària i a la lectura de la Paraula de
Déu. És en el silenci i en el diàleg amb Jesús on podran percebre la seva crida al sa-
cerdoci i seguir-lo amb promptitud i generositat.

Tots som responsables de les vocacions

El Concili Vaticà II recorda que «el deure de fomentar vocacions afecta tota la comu-
nitat cristiana, la qual ha de procurar-ho, sobretot, amb una vida plenament cristia-
na».6 El Concili Provincial Tarraconense subratlla el mateix contingut amb aquestes
paraules: «Tota l’Església diocesana ha de fer la seva tasca de promoure les vocacions,
tant a la vida sacerdotal com a la vida consagrada».7

Cal dir que, en general, els cristians són encara poc sensibles a aquesta responsabili-
tat, possiblement perquè desconeixen amb exactitud la realitat eclesial actual de les
diòcesis. Tanmateix, és molt necessari que prenguin consciència del seu paper en la
pas toral de les vocacions sacerdotals i que se’n sentin més responsables, participant
cadascú a la seva manera en aquesta pastoral, principalment amb la pregària per les
vocacions.

La participació principal de tots els membres de la comunitat cristiana en la pastoral
de les vocacions sacerdotals es fa amb la pregària. El Senyor ens exhorta a pregar per
aquestes vocacions: «En veure les multituds, se’n compadí, perquè estaven malme-
nades i abatudes, com ovelles sense pastor. Llavors digué als seus deixebles: la colli-
ta és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats que
hi enviï més segadors».8

La família cristiana

Una autèntica i eficaç pastoral vocacional ha de comptar amb el treball de les famílies
cristianes. Aquestes, vivint com a esglésies domèstiques, faciliten que en la vida fami -
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liar es puguin percebre, acollir i discernir les diverses vocacions al matrimoni cristià,
a la vida consagrada i al ministeri sacerdotal. El Concili Provincial Tarraconense ho
expressa d’aquesta manera: «D’una família unida, oberta a la vida, en la qual es con-
reïn els valors humans i les virtuts cristianes, sorgiran respostes generoses a la crida
de Déu».9

Tota vocació que Déu atorga a un fill és una benedicció. També i especialment la vo-
cació sacerdotal, no només per a qui la rep, sinó també per als pares i tota la famí-
lia. Si el Senyor, benvolguts pares, us distingeix cridant un fill vostre a ser sacerdot,
con sidereu-vos honorats en gran mesura. Per això invito els pares cristians a demanar
al Senyor que, si és la seva voluntat, cridi un fill seu per ser sacerdot. El Senyor escol -
ta la pregària confiada i generosa dels pares. Donant un fill per a aquesta vocació, es-
tan fent un preuat servei a l’Església i a la societat per tot el bé que el sacerdot fa amb
l’exercici del seu ministeri.

Decrets

DECRET 08/14.— Barcelona, 17 de març de 2014

Atesa la petició que ens ha presentat l’associació canònica ACADÈMIA CATÒLICA
DE SABADELL, amb domicili a la ciutat de Sabadell, per tal de passar a dependre
de la jurisdicció del Sr. Bisbe de Terrassa.

Atès l’acord dels senyors bisbes de la Província Eclesiàstica de Barcelona de 26 de se -
tembre de 2007, en què es determina el procediment a seguir per part de les cúries res-
pectives pel que fa a les associacions de fidels i a les fundacions canòniques que, per
raó del domicili social de l’entitat, demanin canviar de bisbat;

PEL PRESENT decret acceptem que l’esmentada entitat passi a la jurisdicció de l’Or -
dinari de Terrassa, sempre i quan els interessats ho sol·licitin també al Sr. Bisbe de Ter -
rassa i aquest doni el seu consentiment.

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

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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DECRET 09/14.— Barcelona, 25 de març de 2014

Considerant la conveniència d’actualitzar les percepcions econòmiques dels preveres
i diaques, segons les possibilitats del Fons comú diocesà, organisme creat a l’Arque-
bisbat de Barcelona el 26 d’octubre de 1979;

D’acord amb els cànons 281 i 1274 del Codi de dret canònic, i havent realitzat les con -
sultes oportunes;

PEL PRESENT decret disposem que aquest any, amb efecte des del primer de gener de
2014, d’acord amb les normes diocesanes sobre la retribució dels preveres i diaques vi -
gents a l’arxidiòcesi, i segons acord amb els bisbes de les diòcesis de la Província Ecle -
siàstica de Barcelona, sigui augmentat el valor del punt en un 1,5% (u i mig per cent).

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 10/14.— Barcelona, 26 de Marzo de 2014

Recibido el Exhorto del Obispado de Málaga, por el que se solicita tomar declaración
a los testigo/s, D. Miguel Cano Vera, Dña. Natividad Camacho Sánchez y Doña Puri -
ficación Camacho Sánchez, en el proceso de Canonización de los Mártires del S. XX
de la Iglesia de Màlaga entre los que figuran los Siervos de Dios Don José Vera Medial -
dea y Don Nemesio Luque Gallardo; para cumplimentar el referido Exhorto.

POR EL PRESENTE decretamos, designamos y nombramos como Juez Delegado al
Muy Ilustre P. Ramón Domènech Castells, O.F.M., Vicario Judicial Adjunto; como
Promotor de Justicia, al Dr. Vicente Benedito Morant, OP y como Notaria actuaria
a la Lic. Sra. Chiara Rostagno.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona

Por mandato del Sr. Cardenal Arzobispo

Sergi Gordo Rodríguez, pbro.
Secretario General y Canciller
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Cartes

Invitació els preveres i diaques a la Missa Crismal

Benvolguts preveres i diaques,

Amb aquestes lletres us invito a participar en la celebració de la Missa Crismal a la Ca -
te dral de Barcelona, el Dimarts Sant, 15 d’abril, a les 11 h del matí. Aquesta celebra-
ció posa en relleu la comunió i la íntima fraternitat entre tots els membres del presbi -
teri diocesà.

La Missa Crismal és un moment significatiu en la preparació per a la celebració de la
Pasqua. Perquè en les festes pasquals tot sigui nou, en la Missa Crismal es beneeixen
aquells olis (dels malalts, dels catecúmens, el Sant Crisma) que es faran servir a par-
tir de la Vetlla Pasqual, en totes les celebracions en què les diverses uncions formen part
del seu ritual. Us prego que vulgueu convidar a participar-hi els membres de vida con -
sagrada i els fidels laics de les vostres comunitats.

En la celebració de la Missa Crismal els preveres renovareu les promeses sacerdotals
que en el dia de la vostra ordenació presbiteral vàreu fer i que, amb l’ajut del Senyor
i la vostra col·laboració, heu anat portant a terme amb fidelitat i generositat. Al final
de la celebració es retrà homenatge als sacerdots diocesans i religiosos amb càrrec
a l’arxidiòcesi que celebren enguany els 50 i 25 anys d’ordenació i també un diaca
permanent que celebra els 25 anys d’ordenació.

Després de la celebració ens aplegarem al Seminari Diocesà per compartir amb joia
la taula del dinar, la fraternitat i l’amistat.

Amb el desig de poder trobar a la taula de l’Eucaristia i del dinar, us saludo molt cor-
dialment,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 17 de març de 2014

Homilies i al·locucions

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en l’acte d’inauguració de l’exposició «Càritas, un No per
a ningú. 70 anys». Palau Robert, 20 de març de 2014

Aquesta exposició ajuda a commemorar els 70 anys de Càritas Diocesana de Barce -
lona. L’ajut als germans necessitats sempre ha estat present en les persones i les ins-
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titucions humanes i socials i no diguem entre els cristians. Jesús ens ha deixat als cris-
tians, als seus seguidors, el gran precepte de l’amor fratern. Sabem que no podem es-
timar Déu sense estimar els germans. 

Tanmateix l’ajut fratern, la caritat, necessita organitzar-se per assolir una major eficà -
cia. I, d’alguna manera, commemorem aquest any l’aniversari de la institució eclesial
que nasqué per assolir una caritat organitzada eclesialment a l’Església de Barcelo-
na i que ha donat origen a Càritas Diocesana de la nostra Arxidiòcesi.

Càritas és avui una realitat eclesial que treballa intensament al servei dels necessitats
i dels pobres del nostre país, el nombre dels quals, dissortadament, va creixent. Aquests
germans nostres són sempre més propers, més en nombre, ho sofreixen més intensa-
ment i els costa més i més sortir de la seva situació.

Les conseqüències de la crisi econòmica, que són encara molt actuals i es viuen amb
molt sofriment per moltíssimes persones i famílies, demanen en el món un canvi de
política econòmica i una aplicació dels greus principis que col·loquen la persona per
sobre de l’activitat econòmica i demanen que l’ètica estigui ben present en l’econo-
mia. L’Església, de temps, pot oferir una riquesa social continguda en la doctrina so-
cial que propugna i que neix de la gran novetat de l’Evangeli. El Papa Francesc, en
el seu últim document «L’alegria de l’Evangeli», ens parla de l’evangelització i ens
diu que «per a l’Església l’opció pels pobres és una categoria teològica abans que
cultural, sociològica, política o filosòfica» (n. 198). Càritas Diocesana i les parròquies
es tem fent un treball d’ajuda fraterna. A la diòcesi, a les parròquies, als arxiprestats,
s’ajuda oferint menjar, oferint feina, oferint autoestima, intentant donar esperança i
il·lusió per a viure i lluitar. Això ho fan possible moltíssimes persones a les parròquies
i a la societat.

Em plau, amb aquest motiu, agrair a tots els qui han fet possible aquests 70 anys d’a-
juda als germans necessitats el seu treball i a tots els qui ho estan fent avui a Càritas,
així com desitjo agrair a tots els qui col·laboren amb les seves aportacions econòmi -
ques i el seu temps lliure com a voluntaris, contribuint molt eficaçment a què Càri-
tas Diocesana de Barcelona i les Càritas parroquials puguin realitzar el seu treball. 

Gràcies Càritas per ajudar, sensibilitzar, denunciar i unir moltes persones i institucions
que fan més solidària l’Església i la societat. L’Evangeli és viu en el treball de Càritas.
Aquesta exposició ho posa en relleu. Gràcies Càritas, perquè tens un llenguatge que
entén tothom: el llenguatge de l’Amor. Càritas un No per a ningú durant 70 anys!

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en l’ordenació diaconal de Santiago Cuquerella i Patrick
Stref. Seminari de Barcelona, 22 de març de 2014

Entorn de la festa de Sant Josep celebrem el Dia del Seminari i ens plau celebrar orde -
nacions diaconals o presbiterals. Avui, en la capella del Seminari Conciliar de Barce -
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lona ens disposem a ordenar dos diaques, els nostres estimats germans Santiago Cu -
querella i Patrick R. Stref.

La celebració de l’Eucaristia és sempre motiu de joia perquè és la festa de l’amor
de Déu al seu poble de fe, esperança i caritat que s’uneix a Jesucrist en la seva mort
i la seva resurrecció. Tanmateix quan en el si de l’Eucaristia Déu ens dóna el do de
l’ordenació de dos diaques al servei de l’Església de Barcelona, el motiu de joia és
encara més i més gran.

Per això volem expressar el nostre agraïment a Déu per l’Eucaristia i pel sagrament
de l’Orde, dos sagraments que estan íntimament units ja que Jesús els fundà perquè
el seu poble que peregrina pel món pugui alimentar-se constantment amb el Cos i la
Sang de l’Anyell pasqual, el nostre únic Salvador. Al Cenacle, aquell primer Dijous
Sant, Jesús, instituí l’Eucaristia i digué als apòstols: «Feu això en memòria meva».

En la Paraula de Déu que hem escoltat, apareix amb molta claredat que Déu vol do-
nar-nos l’aigua viva que ens porta fins a la vida eterna. Yaveh donà al poble d’Israel
en el desert una font d’aigua, davant de les peticions i per intercessió de Moisès, allà
a Massà i Meribà. Tanmateix aquesta aigua era símbol i imatge d’una altra aigua, que
juntament amb la llum i la vida són tres pàgines sublims de l’Evangeli de Sant Joan i
les escoltem avui i els dos diumenges següents. Són tres passos d’una autèntica ca -
te quesi baptismal. La Quaresma ha de ser «primavera» de l’esperit i cal que reflo rei -
xi en la nostra consciència l’alegria d’haver estat batejats, de ser fills de Déu.

L’Evangeli d’avui és un prototipus d’evangelització, això que hem de fer tots els ba -
tejats, anunciar Jesús i el seu Evangeli, i que ens pertoca encara més als diaques i sa-
cerdots. En aquesta pàgina de l’Evangeli que hem escoltat, veiem com Jesús va evan-
gelitzar a la samaritana, una dona que pertanyia a un poble que no es relacionava bé amb
els jueus. Jesús es quedà al pou i esperà que vingués la samaritana i Jesús li demanà
aigua. Cosa insòlita, i se n’estranyà la dona. Jesús vol donar-li l’aigua viva que només
ell pot donar, però comença demanant-li a ella l’aigua que no apaga la set per sempre.

El diàleg entre Jesús i la samaritana és preciós, i va portant la dona a la veritat de la se -
va vida i a Déu. La va conduint perquè sigui la samaritana la que tingui desig i set de
l’aigua viva que es converteix en un sortidor d’aigua que salta fins a la vida eterna.

En aquesta actitud evangelitzadora de Jesús hi veiem l’actitud que ens demana reitera -
dament el Papa Francesc: cal que l’Església i els cristians tinguem una actitud de sor-
tida, de sortir de nosaltres, de les nostres comoditats, i que anem a les perifèries on es
troben les persones i els anunciem el tresor que hem rebut del Senyor i que dóna sen-
tit a la nostra vida i que en fem participants els germans, apropant-los al pou de Jacob,
perquè Jesús els doni, com a la samaritana, l’aigua viva.

I és bonic veure com la samaritana va ser evangelitzada per Jesús, ja que aquest li diu
al final de la conversa: «El Messies sóc jo, que parlo amb tu», i alhora es va conver-
tir en evangelitzadora ja que —com ens diu el text evangèlic— «la dona deixà estar
la gerra i s’anà al poble a dir a la gent: “Veniu a veure un home que m’ha dit tot el que
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he fet, ¿no serà el Messies?” La gent sortí del poble i anà a trobar-lo». I quan la gent
veié Jesús i l’escoltà, deien a la dona «Ara ja no creiem només pel que tu deies; nos -
altres mateixos l’hem sentit, i sabem que aquest és de debò el Salvador del món».

Jesús ens demana que l’imitem en l’evangelització dels germans, per tal de portar —com
la samaritana— la gent a Jesús. Aquest és el treball preuat dels evangelitzadors i mis-
sioners. Però serà l’encontre personal amb Jesús el que farà als nostres germans que
siguin plenament evangelitzats i cristians.

Aquest vespres, aquí, com en el temps dels Apòstols farem el mateix que feren ells, in -
vocant l’Esperit Sant i amb la imposició de les meves mans, d’un successor del Apòs-
tols, seran ordenats diaques els nostres germans, com ho foren aquests primers set
diaques, com ens explica el llibre dels Fets dels Apòstols.

Santiago y Patrick, seréis ordenados diáconos, para poneros plenamente y por siem-
pre al servicio de Dios, de la Iglesia y de los hermanos, incardinándoos a esta Iglesia
de Barcelona para amarla y servirla.

Ejerceréis este servicio, este ministerio en las tres tareas esenciales de la Iglesia. En
la proclamación de la Palabra de Dios a toda persona y en las celebraciones litúrgicas,
explicando y difundiendo esta Palabra de vida. En la celebración de la fe, es de cir, en
la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos y en la ayuda fraterna, en la cari -
dad, especialmente hacia las personas necesitadas y pobres. Recibiréis hoy este encar -
go que os hace el Señor. Realizadlo con el espíritu evangelizador y misionero que Jesús
tuvo con la mujer samaritana. Porque en la Iglesia todo ha de contribuir a la evange -
lización ya que la Iglesia existe para evangelizar.

Para vivir todos, y especialmente los que hemos recibido el sacramento del orden,
como evangelizadores hemos de ser hombres y mujeres de oración, con un corazón
lleno de amor a Dios y a los hermanos, y con un deseo muy grande de ofrecer a los
hom bres y mujeres que nos rodean el tesoro que hemos recibido gratuitamente: la fe
en Jesús que ha dado su vida por todos para que todos seamos hijos e hijas de Dios
y podamos gozar de la felicidad eterna en el cielo por toda la eternidad.

Queridos jóvenes que participáis en la ordenación de vuestros amigos Santiago y Pa-
trick. El Señor un día les llamó para ser sacerdotes. El Señor os puede llamar también
a vosotros. Ellos escucharon la llamada de Dios y respondieron generosamente. Escu -
chad, también, vosotros si el Señor os llama y si os llama responded generosamente.

Pidamos la intercesión de María, nuestra Madre, por estos nuevos diáconos y por los
jóvenes que serán llamados por Jesús para ser también como ellos diáconos y sacer -
dotes. Amén.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en l’acte en memòria del Bisbe Dr. Pere Tena i Garriga,
Auxiliar emèrit de Barcelona. Facultat de Teologia de Catalunya, 26
de març de 2014

Aquest acte acadèmic dedicat al Bisbe Auxiliar emèrit de Barcelona, Dr. Pere Tena
i Garriga, és un acte desitjat per tots i molt entranyable, per la seva personalitat ecle-
sial i intel·lectual, com per la llarga vinculació que el Dr. Pere Tena ha tingut amb el
Seminari Conciliar de Barcelona i amb la Facultat de Teologia de Catalunya i amb l’Ins -
t itut Superior de Litúrgia.

El nostre germà va néixer en el si d’una família cristiana i va rebre, juntament amb el
seu germà Francesc, la vocació sacerdotal. Ambdós van respondre generosament a la
crida per a servir sacerdotalment l’Església. El Bisbe Pere Tena ha esmerçat la seva
vida al servei de l’Església i del món. Ha estat sempre un home de fe, bo i humil, i
un bon sacerdot de cap a peus, un bon pastor, bon amic i company de sacerdots. La
seva gran preparació teològica i litúrgica, ja de sacerdot, ha prestat un preuat servei
a la litúrgia, i més en concret ajudant molt l’aplicació de la Constitució litúrgica Sa-
crosanctum Concilium del Concili Vaticà II en la nostra Església de Barcelona, creant
en els anys de la seva joventut el Centre de Pastoral Litúrgica que ha anat creixent i
oferint arreu de l’Església publicacions i subsidis de litúrgia pastoral. Fou també el
creador de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, amb els seus estudis sistemà-
tics a nivell superior i publicant la revista Phase que gaudeix de molt prestigi. I aquest
servei l’ha prestat col·laborant íntimament amb el Bisbe de Roma i Sucessor de Pe-
re, amb el seu servei com a Sots Secretari de la Congregació per al Culte Diví i Disci -
plina dels Sagraments, i també en l’àmbit de la Conferència Episcopal Espanyola i
de la Tarraconense, presidint-ne la Comissió de Litúrgia. Participà molt activament
en la creació de la Facultat de Teologia de Catalunya, com a professor i Degà Presi-
dent. Aquest pastor ha viscut l’amor a Déu Nostre Senyor i a la seva obra redempto -
ra amb la seva mort i resurrecció i a l’Església, l’esposa de Crist, que aplega els fi-
dels per a celebrar la fe en les celebracions litúrgiques.

Fou el fundador, el promotor i el primer president del Centre de Pastoral Litúrgica de
Barcelona (1963-1973, 1982-1987). Va dirigir la revista Phase des del seu inici a
l’any 1961 fins al 1987, i també ha col·laborat en moltes revistes i publicacions de
l’àmbit litúrgic i sacramental.

Mons. Pere Tena i Garriga ha estat un treballador incansable al servei de l’estudi i de
la divulgació de la sagrada litúrgia. Va ser professor i director de l’Institut Superior
de Litúrgia de Barcelona, incorporat a la Facultat de Teologia de Catalunya, des del
qual ha impulsat l’estudi científic de la litúrgia.

El Dr. Pere Tena ha estat sempre un home lúcid i realista, entusiasta en totes aquelles
coses que ha realitzat, alhora que pacient i fora de tot desànim, fins i tot en els moments
més durs i difícils, com varen ser els anys que varen seguir al Concili Vaticà II, amb
una forta crisi de les institucions i de les persones cristianes. L’any 1986 fou nome-
nat canonge de la catedral de Barcelona.
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L’any 1987 fou nomenat pel Sant Pare Joan Pau II subsecretari de la Congregació per
al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments de la Cúria romana, càrrec que va exer-
cir fins al 1993. Mons. Tena recordava aquest període com una de les experiències més
satisfactòries de la seva vida. Va ser per a ell l’experiència d’obrir-se a la vida de l’Es-
glésia d’arreu del món. Això li va permetre viure i confrontar la situació espiritual
dels diversos països, així com la seva forma d’aplicar la reforma litúrgica del Vaticà II. 

En aquest període d’especial col·laboració amb el Papa Joan Pau II va participar en
l’elaboració d’alguns importants treballs litúrgics: la segona edició del ritual del ma-
trimoni, la segona edició del ritual de les ordenacions i la nova edició del ritual d’exè -
quies. El Sr. Bisbe recordava aquest període com de gran il·lusió, però també de gran
responsabilitat, perquè calia pensar en les diferents realitats de l’Església d’arreu del
món, i trobar el que podia anar bé per a tots els cristians.

Hem de dir que Pere Tena és un pedagog de la reforma litúrgica. Efectivament, això
és el que es reflecteix en tot el contingut de la seva obra i del seu pensament. Ha estat
un mestre de la vida litúrgica, tant en els seus llibres com en els seus articles i col·la-
boracions en diversos mitjans. Cal destacar, en aquest sentit, les seves col·laboracions
de temes litúrgics al setmanari Catalunya Cristiana, amb els quals ha fet un veritable
mestratge espiritual. 

Ha estat un dels grans divulgadors de l’esperit i de les disposicions del Concili Vati -
cà II en el tema de la litúrgia. Dues de les seves darreres activitats magisterials foren,
per una part, una conferència sobre el cinquantè aniversari de la constitució del Con-
cili Vaticà II sobre la litúrgia, en un acte celebrat a la Facultat de Teologia de Catalu -
nya i en una conferència que pronuncià a Madrid sobre el mateix tema. Per a Tena,
l’assemblea eclesial litúrgica és molt més que una simple reunió d’amics. És la pre-
sència de Crist ressuscitat que ens aplega i ens vivifica en l’Esperit Sant. Per això l’Es -
glésia és el lloc on es manifesta l’Esperit, i la celebració el lloc on se’ns fa proper i ac -
tiu el Crist gloriós. Com ell mateix confessava, potser entre els seus llibres, el que més
reflecteix el seu pensament central és el titulat Celebrar el misterio (Barcelona, 2004),
que dedica la primera part al Misteri de la Pasqua de Crist, el gran misteri de la nos -
tra fe; i la segona part, com a conseqüència i fruit de la primera, és una invitació a fi-
xar l’atenció en els sagraments, com a actes de Crist i fonts de la seva gràcia redemp-
tora en el temps de l’Església, com a font i cimal de la vida cristiana. En ambdues parts
s’harmonitzen la reflexió teològica i la reflexió pastoral; en totes dues el bisbe Tena ha
estat un gran mestre.

L’altra activitat, gairebé de darrera hora, fou un cicle de conferències que ell mateix
va organitzar a la Residència sacerdotal Sant Josep Oriol, on ha viscut els darrers anys,
atenent el seu germà gran, Mn. Francesc, i com a pare i cap espiritual molt estimat per
tots els preveres residents. En aquest cicle de conferències va voler que diverses veus
expliquessin els setze documents del Concili Vaticà II, en complir-se els 50 anys de l’i -
ni ci de l’obertura del Concili. Només es va reservar per a ell la constitució conciliar de
Litúrgia, el document base de la reforma litúrgica, en què el Dr. Tena fou una autori -
tat reconeguda internacionalment. La Constitució conciliar sobre la sagrada litúrgia
el va entusiasmar quan era un jove sacerdot i ha inspirat la seva obra escrita, oral i pas -
toral al llarg de la seva vida exemplar de cristià, de prevere i de bisbe.
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Com a pastor d’aquesta Església metropolitana de Barcelona em plau agrair al Bis-
be Tena la seva llarga i fecunda vida de 86 anys i el seu generós i fecund ministeri
presbiteral de 63 anys i episcopal de 20 anys. Penso que el riquíssim contingut dels
seus escrits litúrgics ens ha ajudat i ens ajudarà a viure l’espiritualitat litúrgica i a
gaudir de la seva bellesa i ens menarà a assolir l’ars celebrandi i l’ars participandi,
ell que com a prevere i com a bisbe ho procurava en les celebracions que presidia. El
Bisbe Tena era un bon teòleg i això el va fer un gran i competent cultivador de la teo -
logia litúrgica. No es quedà mai en aspectes arqueològics o rituals de la litúrgia, sinó
que anava al fons, a les qüestions teològiques i doctrinals. Va conèixer, va celebrar i va
viure les celebracions litúrgiques i s’enriquí de l’espiritualitat litúrgica. I això ho co -
municava eficaçment. Als pastors i a tots ens ajuden el seu testimoniatge i el seu mis-
satge en aquesta dimensió essencial de l’Església que és la celebració de la fe. Des
del cel, ajudeu-nos, estimat Bisbe Tena.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la celebració del 25è aniversari de la Fundació Joan
Maragall. Palau de la Generalitat, 27 de març de 2014

Celebrem els 25 anys de la vida i activitat de la Fundació Joan Maragall, i ho fem aquí
al Palau de la Generalitat de Catalunya. Agraeixo al President de la Generalitat que
ens hagi acollit, expressió del seu interès i valoració per aquesta institució eclesial al
servei de la cultura del nostre país. Aquesta Fundació fou constituïda per l’estimat
Cardenal Narcís Jubany i Arnau, Arquebisbe de Barcelona, el 10 de febrer de 1989 per -
què treballés en les relacions entre la fe i la cultura. Estem molt contents de participar
en aquesta celebració perquè estimem i valorem aquesta institució al servei de la fe i
de la cultura.

L’Església ha estat sensible a la cultura de cada poble i alhora amb la seva activitat re -
ligiosa i social ha fet també cultura. Així ha estat a casa nostra en la història més que
mil·lenària de Catalunya. Ho posen en relleu les múltiples manifestacions artístiques,
literàries, arquitectòniques, etc. que han anat configurant la vida de les persones i ins-
titucions. La Fundació Joan Maragall ha treballat aquests anys a promoure i difondre
la cultura catalana.

El Concili Vaticà II, ara fa cinquanta anys, ens parlava del divorci entre la fe i la cul tu -
ra. Davant d’aquesta realitat manifestada per l’Assemblea Ecumènica, amb aquesta
institució es volia i es vol establir ponts entre el cristianisme i la cultura del nostre en-
torn. La cultura com una forma històrica d’existir de la persona humana. Tot home i
tota dona viu sempre segons una cultura que li és pròpia, que inclou els coneixe ments,
l’art, la moral, la religió, el dret, l’economia, la política, la tècnica i qualsevol altre cos -
tum adquirit pels membres d’una societat.

La Fundació Joan Maragall és un espai eclesial a casa nostra que vol estar al servei de
la cultura i l’evangelització. Ha tingut sempre la vocació de pont, de mitjà de rela -
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ció i d’intercanvi entre les dues ribes, entre el cristianisme i el món actual, especial-
ment la cultura catalana, el món dels allunyats, dels no creients en la dimensió reli-
giosa.

La Fundació Joan Maragall ha treballat molt durant aquests vint-i-cinc anys. Són
mol tíssimes les conferències i són molts els llibres publicats. Ha estat sempre molt aten -
ta la Fundació, els membres del seu Patronat, a les grans qüestions culturals que en
el camp de l’Església i de la societat han interessat i interessen als homes i dones d’a-
vui. Això ha estat possible gràcies a la competència eclesial, professional i social dels
seus patrons. El President n’ha fet esment d’alguns. I tot això s’ha fet amb l’esperit evan -
gelitzador d’anunciar Jesús i el seu evangeli, especialment en el món dels intel·lec-
tuals i del pensament.

El treball de la Fundació ha enriquit el pensament de la nostra societat, sortint del pen-
sament únic que tot ho uniformitza i que, per tant, empobreix. En una societat amb
una cultura laïcista que pretén que les conviccions religioses quedin reduïdes a la cons -
ciència, al fur intern, la Fundació ha posat enmig de la convivència social el pensament
cristià, de l’Església en el si de la nostra cultura. Es també una interpel·lació enfront
de la globalització i de la cultura massa tecnològica en detriment de l’humanisme.

Encetem un període que ens portarà a les noces d’or amb l’esperança que el pont que
sempre ha configurat el treball de la nostra Fundació, es faci cada vegada més ample,
més transitat, més un lloc comú de tots, d’intercanvi d’idees, de valors i de sentit de la
vida. Per poder dur-ho a terme, els membres de la Fundació han intentat sempre ser
creadors de pensament, fomentadors de diàleg i de debats, focus de difusió i impul-
sors d’una xarxa de relacions i editors de moltes publicacions.

La nostra Fundació ens ajuda a posar en pràctica el que el Papa Francesc ens dema-
na: sortir i anar a les perifèries existencials. Això demana una actitud ben evangelit-
zadora per fomentar el diàleg entre la cultura i la fe i oferir un servei al món intel·lec-
tual per tal d’oferir-los la joia de l’Evangeli.

Tot ha estat possible gràcies a la dedicació generosa dels membres del Patronat de la
Fundació, des del seu president el Dr. Antoni Matabosch durant molts anys i recent -
ment el Dr. Josep Maria Carbonell, fins a la resta de membres del Patronat. Per això,
em plau agrair-los tot el que han fet per tal que aquesta preuada institució eclesial ha-
gi anat assolint les finalitats per les quals fou creada.

Gràcies Fundació Joan Maragall i endavant amb el treball de la cultura i de la seva
evan gelització en bé de l’Església i de Catalunya. Fundació Joan Maragall us neces -
sitem.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en la Missa per la Vida, Basílica de la Sagrada Família,
30 de març de 2014

Amb joia celebrem l’Eucaristia en aquest 4t Diumenge de Quaresma en la nostra en-
tranyable Basílica de la Sagrada Família. En la celebració ens unim a Jesús mort i res-
suscitat per viure més intensament el seu misteri pasqual al qual hem estat íntima-
ment units pel sagrament del baptisme que un dia vàrem rebre.

El Senyor autor de la vida avui ens fa pregar pel do de la vida humana. Aquest diumen -
ge el més a prop de la festa de l’Anunciació que l’àngel Gabriel féu a Maria per a ser
Mare de Déu, el nostre Salvador, ens unim per pregar per tota vida humana, pensant
especialment en la vida humana que està en procés de néixer en el si de la mare.

En aquesta Eucaristia preguem perquè en el món tots valorem al màxim la vida hu-
mana, abans de néixer i després d’haver nascut fins a la mort natural. Que les dones
valorin sempre el do de la vida que porten en el seu si i que promoguin i defensin la
vida humana davant de qualsevol violència que la malmeti o la mati. Demanarem
també perquè els pares siguin ben conscients de la seva paternitat i, a imitació de Sant
Josep, protegeixin la vida dels seus fills, com el do més preuat que Déu els ha conce -
dit. Que totes les autoritats prenguin consciència de la gravetat de l’avortament i que
les lleis protegeixin la vida dels no nascuts i facilitin tots els mitjans necessaris per a
les mares que esperen un fill perquè puguin esdevenir mares felices i amatents del
seu fill.

Volem viure i proclamar l’Evangeli de la vida i treballar perquè tot infant concebut
pugui arribar a néixer. Déu és l’autor de la vida. De la sacralitat de la vida deriva el
seu caràcter inviolable, inscrit des del començament en el cor de l’home, en la seva
consciència. Cada persona humana en la profunditat de la seva consciència sempre
és cridat a respectar el caràcter inviolable de la vida —la seva i la dels altres—, com
una realitat que no li pertany, perquè és propietat i do de Déu Creador i Pare.

Certament, la vida humana té un caràcter sagrat i inviolable, en el qual es reflecteix
la inviolabilitat mateixa del Creador. Precisament per això, Déu es fa jutge sever de
tota violació del manament «no mataràs» que es troba a la base de la convivència so-
cial. Déu és el defensor de «l’innocent».

En la Basílica de la Sagrada Família preguem per a totes les famílies del món, espe-
cialment per les que passen mals moments, pels esposos separats, pels que han ini-
ciat una nova vida conjugal estable, pels infants i especialment perquè es respecti la
vida concebuda però encara no nascuda i perquè es trobi en les famílies el niu ade-
quat i l’escalf necessari per a la formació humana i cristiana dels infants, adolescents
i joves. És molt greu i inquietant el fenomen de l’eliminació de tantes vides huma-
nes encara no nascudes mitjançant l’avortament. Hem de predicar arreu l’Evangeli de
la vida, per tal que la joia d’una nova vida humana desterri la cultura de la mort que
manifesta el nombre esfereïdor d’avortaments.
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L’avortament provocat és un acte intrínsecament dolent que viola molt greument la
dignitat d’un ésser humà innocent, llevant-li la vida. Una societat que no assegura
la vida dels no nascuts és una societat que viu en una seriosa violència interna respec -
te de la seva missió fonamental: protegir i promoure la vida de tots.

Aquest diumenge és el central de Quaresma. L’Evangeli ens ha parlat d’aquell cec a
qui Crist va donar la llum. Aquest evangeli es llegia als catecúmens —aquells que du -
rant la quaresma es preparaven per rebre el baptisme la vetlla pasqual— en aquesta
jornada inoblidable del gran escrutini. L’Església antiga veia en aquesta pàgina de l’E -
vangeli de Sant Joan una meditació baptismal. 

En aquest evangeli hi trobem la contraposició de llum i tenebra, personalitzada en el
cec que vivia en tenebra fins que Jesús li va donar la llum, la visió. El Senyor ens ha dit
en el fragment que hem escoltat que «mentre estic en el món, sóc la Llum del món».
Al poble de la Bíblia li era connatural expressar-se per mitjà de símbols. Un dels més
expressius fou el de la llum. Com a símbol religiós, «llum» és sinònim de Veritat,
Passió, Bellesa, Sinceritat i Transparència. «Tenebra» significa el contrari. I no hi ha
altra «llum» que la que ve de la seva font, és a dir, de Déu.

El fragment de la Carta als Efesis que hem escoltat en la lectura intermitja, ens por-
ta el ressò d’una homilia baptismal primitiva. Ens ha dit que eren «tenebres» en el
sentit que havien compartit les immoralitats del paganisme, però ara eren llum en
el Senyor. També nosaltres hem passat de la tenebra a la llum pel baptisme que hem
rebut i les paraules de la Carta de Sant Pau sonen com una joiosa felicitació: encara
que ens sentim petits i pecadors, tenim la missió de ser en el món llum de Crist. Ell
ens ho ha dit: vosaltres sou la llum del món.

El ciego del Evangelio fue curado por Jesús y le comunicó: «Creo, Señor», y se pos-
tró ante él. Cuando se leían estas palabras a los catecúmenos en la Iglesia antigua, ellos
las hacían suyas y las rubricaban recitando el Credo. En el evangelio de San Juan,
la antítesis entre Luz y Tinieblas significa el contraste entre la Fe y la Incredulidad.
Aquel ciego personificaba el pueblo de los sencillos. Descubre a Jesús como Dios y
hombre paso a paso. Cumple sus indicaciones. Acepta su Palabra. Lo confiesa y lo
adora. Es lo que nosotros hemos de hacer para descubrir constantemente a Jesús
como nuestro único Salvador: escuchar su Palabra, ponerla en práctica, adorar al Se-
ñor y confesarlo como Dios. Alrededor del ciego se mueven los indecisos, los que no
quieren comprometerse con la Verdad por miedo a los «fariseos». 

Jesús dice una expresión difícil de entender: he venido al mundo «para que los que
no ven vean, y los que ven se queden ciegos». Es una expresión paradójica, al estilo
orien tal. «Los que ven» quiere decir los que, en las cosas de Dios, están seguros de sa -
berlo ya todo con sus propios alcances. Son autosuficientes. No hay camino mejor pa-
ra perder la fe, o para no tenerla nunca, que la soberbia de mente y de corazón. Por el
contrario, «los que no ven», los que tienen conciencia de su limitación, saben ir con
paso humilde, en actitud bautismal, al agua de Siloé como aquel ciego del evangelio
y se lavó con aquella agua recibiendo la vista.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Paraula i Vida

La visita ad limina Apostolorum (02/03/2014)

Entre els dies 24 de febrer i 8 de març els bisbes de la Conferència Episcopal Espa -
nyola fem la visita ad limina Apostolorum. Aquesta expressió llatina es refereix a
dues basíliques romanes, la de Sant Pere del Vaticà i la de Sant Pau Extramurs. Quan
els bisbes viatgem a Roma amb motiu de la visita ad limina, anem a aquests dos tem-
ples i preguem davant els sepulcres dels dos grans apòstols. 

Tanmateix, un altre punt essencial d’aquesta visita és la trobada amb el Papa. Aques-
ta vegada hi ha també el fet que és la primera visita ad limina amb el nou Sant Pare,
circumstància que li dóna un especial interès. A la vegada, es fan les visites als dife-
rents dicasteris romans.

Pere ens diu clarament qui és Jesús: «El Messies, el Fill del Déu viu». Jesús ens ma -
nifesta qui és Pere i la funció que Pere i els seus successors tindran en l’Església: «Tu
ets Pere. Sobre aquesta pedra jo edificaré la meva Església, i les portes del Reialme
de la mort no li podran resistir». 

El bisbe de Roma és el bisbe de l’Església que conserva el testimoniatge del martiri
de Pere i de Pau. Joan Pau II va afirmar que «per un misteriós designi de la Providèn-
cia, Pere acaba a Roma el seu camí de seguiment de Jesús i a Roma dóna aquesta pro-
va màxima d’amor i de fidelitat. També a Roma, Pau, l’apòstol dels gentils, dóna el tes -
timoniatge suprem. L’Església de Roma esdevenia així l’Església de Pere i de Pau».

El ministeri de Pere prové de la voluntat de Jesús, que va voler que el primer Papa i els
seus successors fossin instruments a través dels quals l’Esperit Sant construeix i man-
té la unitat de l’Església. Es tracta d’una unitat interna que consisteix en una so la fe,
un sol baptisme, un sol Déu i Senyor, i també de la unitat externa, que significa la unió
de cada Església diocesana amb el seu bisbe, que la presideix, i de l’Església universal
amb el Papa.

El Sant Pare, com Pere, està cridat a confirmar els seus germans en la fe. El ministe -
ri petrí ha fet efectiva durant tota la seva història la promesa de Jesús. Viure en comu -
nió d’amor i de fe amb el successor de Pere enriqueix l’experiència creient dels cris-
tians i estreny els llaços entre ells com a membres vius de l’Església. La romanitat ha
estat molt present en la nostra Església a Catalunya. Així ho cantem en el «Crec en un
Déu», la professió de fe.

La visita ad limina Apostolorum afecta tota l’Església diocesana. Tots els temes de con -
versa amb el Sant Pare i amb els diferents dicasteris romans tenen com a objectiu im-
mediat o mediat la situació i el bé de la comunitat diocesana i de tots els qui la integren.
És també un motiu per estrènyer els vincles de comunió afectiva i efectiva amb el suc -
cessor de Pere.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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L’èxode de la Quaresma (09/03/2014)

Dimecres passat vàrem començar la Quaresma amb el ritu tradicional de la imposi-
ció de la cendra. Aquest gest va acompanyat d’unes paraules evangèliques que són un
resum del temps que hem iniciat: «Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli».

El temps de Quaresma és un camí vers la Pasqua passant per la Passió i la Creu. Qui
vol ser deixeble de Jesucrist «ha de prendre la pròpia creu i seguir-lo». El cristià ha
d’acceptar, com el Mestre, que cal que el gra de blat caigui a terra i mori perquè es-
devingui fecund. Són les paraules de Jesús. És la realitat diàfana de la vida.

Per això la conversió que hem de fer especialment en la Quaresma és progrés i crei-
xement humà i cristià, ja que consisteix fonamentalment a morir al nostre egoisme i
obrir-nos a l’amor. Aquest és el camí de la vida, de la joia i de la felicitat veritable,
encara que sembli una paradoxa morir a un mateix per viure, donar-nos per poder re-
trobar-nos, empobrir-nos per poder enriquir-nos.

Una de les expressions que el papa Francesc utilitza més sovint és la de sortir d’un
mateix, o bé la de l’èxode de si mateix. Segons el papa Francesc, l’èxode de si ma-
teix és el moviment que ha de caracteritzar la vida del cristià i, per extensió, la matei -
xa vida eclesial. Es tracta de sortir d’un mateix per arribar on és l’altre per alleugerir
el seu sofriment i vetllar perquè pugui desenvolupar-se plenament com a ésser humà.

El papa Francesc ens invita a viure el nostre propi èxode, a comprometre’ns activament
en les realitats mundanes per transformar-les. Enfront de la passivitat i el cansament,
exhorta a actuar especialment en el que ell anomena les perifèries de l’existència, les
geogràfiques i les existencials.

L’èxode de si mateix és un moviment de descentrament del nostre ego per posar Crist
en el centre. El temps de la Quaresma ens demana viure moments de desert enmig
del soroll i el frenesí del nostre món. Ens demana créixer en el silenci i en la interio -
ritat i viure estones de lectura contemplativa de la Paraula de Déu, estones de pregà -
ria sense perdre mai l’esperança.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

L’alegria d’anunciar l’Evangeli (16/03/2014)

El diumenge més proper a la festa de San Josep celebrem el Dia del Seminari. Aquest
any, en sintonia amb l’exhortació apostòlica que ha publicat el papa Francesc, titula-
da La joia de l’Evangeli, s’ha escollit el lema: «L’alegria d’anunciar l’Evangeli».

Avui, com en temps dels apòstols, Jesús passa prop dels joves i els diu: «Vine i se-
gueix-me, i et faré pescador d’homes». Jesús fa aquesta invitació a moltes persones
i de moltes maneres.
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Als futurs sacerdots, Jesús els crida per a enviar-los a portar la Bona Nova del seu amor
i la seva salvació a tothom. La vida humana ja és un do de Déu, i el sacerdot la posa
plenament al servei de l’Església i del món.

Les paraules que el papa Francesc adreça a tots els cristians són especialment vàlides
per als sacerdots: «La joia de l’Evangeli omple el cor i la vida sencera dels qui es tro-
ben amb Jesús. Els qui es deixen salvar per ell són alliberats del pecat, de la triste-
sa, del buit interior, de l’aïllament. Amb Jesucrist sempre neix i reneix la joia».

Avui tenim una gran necessitat de viure aquesta joia cristiana. «Hi ha cristians —ens
diu Francesc— l’opció dels quals sembla la d’una Quaresma sense Pasqua!»; i enca-
ra supera la seva prou coneguda capacitat expressiva quan escriu que «un evangelitza -
dor no hauria de tenir permanentment cara de funeral».

Si volem que Déu ens concedeixi vocacions al ministeri —i també a la vida religiosa—
només hi ha un camí, que Francesc ens assenyala quan ens diu: «Recobrem i fem
créixer el fervor, la dolça i confortadora joia d’evangelitzar, fins i tot quan cal sem-
brar entre llàgrimes. Tant de bo que el món actual pugui rebre la Bona Nova no a tra-
vés d’evangelitzadors tristos i descoratjats, impacients o ansiosos, sinó a través de
ministres de l’Evangeli la vida dels quals irradiï el fervor dels qui han rebut primera-
ment en ells mateixos la joia de Crist».

Demano als sacerdots, als educadors cristians, als catequistes, a les comunitats par -
roquials i als moviments apostòlics que preguin i es vulguin ocupar i preocupar de sus -
citar vocacions als ministeris ordenats. Són molt actuals aquestes paraules de Jesús: «La
collita és abundant, però els segadors són pocs; pregueu, doncs, a l’amo dels sem brats
que enviï segadors a les seves messes». Pregar i treballar perquè sorgeixin voca cions
sacerdotals és una bona manera de preparar el futur de la vida cristiana entre nosaltres.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

La consciència moral (23/03/2014)

Som en el temps de Quaresma, que és una bona oportunitat per reflexionar sobre al-
guns temes morals, com ara el de la consciència moral.

La dignitat de la persona té una relació molt directa amb el que anomenem conscièn-
cia, perquè aquesta exigeix que l’ésser humà actuï segons la seva lliure elecció. La
persona humana ha d’actuar moguda i induïda per una lliure determinació i no pas
sota la pressió d’un impuls cec interior o d’una acció externa. La consciència arrela -
da íntimament en el nostre ésser ens dicta què és bo i què és dolent, ens anima a fer el
bé i a evitar el mal i jutja la rectitud o malícia de les nostres accions o omissions.

El Concili Vaticà II va afirmar que la consciència és «el nucli secretíssim i el sagrari
de l’home». Perquè és la veu de Déu en l’home, la consciència és una instància invio -

BAB 154 (2014) - març [21]  167



lable. Però cal que hi hagi una consciència recta. Pertany a la dignitat de la persona
humana el dret «a obrar segons la recta norma de la seva consciència». Cal, per tant,
no caure en el parany de «les falses consciències morals».

La consciència, per si mateixa, no és un oracle infal·lible. Té necessitat de créixer, de
ser formada i exercitada, en un procés que avança gradualment en la recerca de la ve-
ritat i en la progressiva integració i interiorització dels valors i les normes morals.
L’Església insisteix en la importància que té per als homes d’avui ser fidel a una «cons -
ciència ben formada». 

La consciència moral interpreta i imposa la norma a l’acció humana. És un ull inte-
rior que contempla, una llum que permet veure-hi; la consciència accepta i aplica la
llei objectiva de la moralitat. Dit amb altres paraules: «La consciència pot manar en
la mesura que ella mateixa obeeix», segons una frase de Pau VI.

La fermesa de l’Església a defensar les normes morals universals i immutables està
al servei de la vertadera llibertat de l’home. Aquest recupera la seva grandesa quan
nota en si mateix i en tota la realitat creada una racionalitat que no és creació o inven -
ció seva, sinó la imatge de la saviesa que Déu ha posat en crear totes les coses.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Som pecadors (30/03/2014)

Els cristians parlem sovint de la necessitat de convertir-nos a Déu. El temps de Qua -
resma és un temps propici per a la conversió i per preparar-nos millor a celebrar la Pas qua.

Som pecadors. Ens esforcem per aconseguir el nostre fi, la nostra felicitat, autodivinit-
zant-nos. D’aquesta manera, com afirma el Concili Vaticà II, «trenquem tot el nostre
ordenament envers nosaltres mateixos, envers els altres i envers totes les coses crea des».

Tanmateix, ser cristià demana no romandre només en la consciència que som peca-
dors. En l’oració del parenostre demanem perdó a Déu pels nostres pecats, «així com
nosaltres perdonem els nostres germans». Però, ¿què ho fa que sempre, i avui enca-
ra més, ens costa tant d’acostar-nos al sagrament de la penitència per aconseguir la
gràcia de Déu i reconciliar-nos amb Ell? Cal que renovem la consciència que Déu
sempre perdona el pecador penedit. En aquest temps de Quaresma som invitats tant
a reconèixer que som pecadors com a acollir el perdó de Déu. En aquest punt, em
sembla que tots hem d’imitar l’ensenyament i l’exemple que ens dóna el nostre es-
timat Sant Pare Francesc. «Moltes persones —ens ha recordat— potser no entenen
la dimensió eclesial del perdó, perquè sempre domina l’individualisme, el subjectivis -
me, i també nosaltres els cristians els patim. Déu perdona tot pecador penedit, perso -
nalment; però el cristià està unit a Crist, i Crist està unit a l’Església, i per a nosaltres,
cristians, hi ha un regal més i un compromís més: passar humilment a través del mi -
nisteri eclesial».
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En la seva primera visita a la basílica de Santa Maria Major, a Roma, en saludar els
confessors del temple els va dir: «Sigueu misericordiosos. Això és el que els fidels
necessiten!» I en una de les audiències generals, deixant de banda el discurs que te-
nia preparat, va improvisar unes paraules sobre el sagrament de la reconciliació dient
que «Déu sempre ens perdona; Déu no es cansa mai de perdonar i nosaltres no hem
de cansar-nos mai d’anar a demanar-li perdó». 

«El perdó de Déu —va afegir— se’ns dóna en l’Església, se’ns transmet a través del
ministeri d’un germà nostre, el sacerdot, que és un home que, com nosaltres, també
té necessitat de la misericòrdia. Per això, els sacerdots han de confessar-se, i tam-
bé els bisbes: tots som pecadors.» I passant al testimoni personal, Francesc va dir:
«Fins i tot el Papa es confessa cada quinze dies, perquè el Papa és també un pecador!
El confessor escolta el que jo li dic, m’aconsella i em perdona, perquè tots tenim ne-
cessitat d’aquest perdó.»

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Entrevistes i declaracions

Declaracions a Catalunya Cristiana sobre el Papa Francesc

«És encantador, acollidor, proper i s’interessa molt pel que se li explica», diu el car-
denal Lluís Martínez Sistach.

(Declaracions del Sr. Cardenal a Carme Munté, publicades a Catalunya Cristiana,
del 9/03/2014, pàg. XIII).

Fa un any que vostè va participar al conclave que va escollir el Papa Francesc.
En les reunions prèvies, quin perfil de Papa va considerar necessari per a l’Es-
glésia?

Considerava que calia un Papa home de Déu i de l’Església, que ens portés a les ar rels
de l’Evangeli , que accentués la misericòrdia i compassió de Déu envers tota la huma -
nitat, que ajudés a apropar l’Església als homes i dones d’avui, que fos mediàtic per
ajudar a donar una imatge agradable de l’Església i que ens empenyés a tots els cris-
tians a treballar decididament per l’evangelitazació.

Francesc ha respost als objectius?

Sí. Des del primer dia del seu pontificat ha augmentat la seva popularitat, arribant al
cor de les persones creients i no creients i ens condueix a les fonts de l’Evangeli. Pen-
so en la seva exhortació apostòlica La joia de l’Evangeli en què assenyala una refor -
ma de l’Església per a tots els estaments i dóna com a clau per realitzar-la la dimen-
sió missionera i evangelitzadora. No es tracta només de paraules i gestos, sinó que el
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Papa Francesc està prenent decisions, com per exemple la creació de la comissió de
vuit cardenals per a la reforma de la Cúria Romana i la creació de comissions per or-
ganitzar i realitzar amb eficàcia i transparència l’administració econòmica de la San-
ta Seu. Penso, també, que no es pot anar més de pressa. Però hi ha una altra decisió
ben seva: la de dedicar una assemblea extraordinària del Sínode de Bisbes, el proper
més d’octubre de 2014, al matrimoni i a la família en el context de l’evangelització
i dedicar l’assemblea ordinària del Sínode de Bisbes de 2015, al mateix tema. I, com
sabem, s’ha fet una àmplia consulta sobre diverses qüestions que afecten avui la fa-
mília, havent tingut molt bona acollida. S’han rebut un 75% de respostes del cente-
nar de les conferències episcopals del món.

Encara ens depararà sorpreses importants?
Les sorpreses han estat presents des del primer moment: un primer Papa sud-ameri-
cà, jesuïta i que pren el nom de Francesc, en memòria de sant Francesc d’Assís. Pri me -
res sorpreses agradables, com ho foren en el moment de sortir a la lògia de la ba sílica
de Sant Pere. Tanmateix han augmentat les sorpreses des de l’inici del seu pontificat.
Penso quan va anar a pagar l’estada en el Pensionato Romano per la seva estança els
dies previs al conclave, el seu viatge urgent a Lampedusa per pregar pels immigrants
que perderen la vida, quan va anar al consolat d’Argentina per renovar el passaport
argentí personalment, el seu estil auster, pobre, senzill i el seu desig de reforma de l’Es -
glésia. A mesura que anem coneixent més el Papa Francesc ens anirem sorprenent
menys, perquè com ja he dit és una persona molt coherent. 

Vostè, com a membre de la Prefectura d’Afers Econòmics, considera que és ur -
gent posar ordre a les finances del Vaticà? 
L’administració econòmica de la Santa Seu i de l’Estat del Vaticà ha anat millorant,
però cal encara intensificar les reformes que demana la transparència de la bona ad-
ministració i la consciència que els diners són mitjans que ajuden a assolir les finali-
tats pastorals de l’Església. S’han creat comissions per organitzar millor la tramitació
de les finances i fa uns dies el Papa ha creat el Consell per a l’economia i la Secreta -
ria d’Economia, nomenant el cardenal Pell, actual arquebisbe de Sydney, per dirigir
l’organisme com a prefecte. Ho ha fet amb un document titulat Fidelis et dispensa-
tor prudens. Tot això era necessari i serà molt positiu per a la transparència de l’Es-
glésia i perquè el Papa pugui disposar de la Cúria que l’ajudi al màxim en la seva res-
ponsabilitat de Pastor de l’Església universal. Cada vegada serà més necessari que
les diòcesis del món col·laborin més per al finançament de la Santa Seu. Això dema-
narà que les finances i l’administració dels béns de la Santa Seu estiguin degudament
organitzats i administrats per tal que les diòcesis se sentin molt responsables de la so-
lidaritat fruit de la comunió eclesial amb la funció del Successor de Pere al servei de
tota l’Església de Jesucrist, estesa d’Orient a Occident.

Vostè ha tingut ocasió de tractar i parlar personalment amb el Papa Francesc.
Com és en les distàncies curtes?
Diverses vegades. Especialment en l’audiència privada que em va concedir el 6 de se -
tembre del 2013, a Santa Marta, d’una hora de duració. És encantador, acollidor, pro-
per i s’interessa molt pel que se li explica. Hom se sent acollit, valorat i estimat. Té
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delicadesa com la de sortir a rebre’t, abraçar-te i en acabar acompanyar-te fins a l’as-
censor i esperar allà fins que es tanquen les portes. Recorda les coses que hem parlat.
En l’esmentada audiència, en arribar, ja em va dir que tenia un document per donar -
me. Es tractava d’unes reflexions sobre la pastoral de les grans ciutats que li havien en -
viat des de les diòcesis de la gran Buenos Aires i, com que havíem parlat en altres tro -
bades del mutu interès en la pastoral que fem o que hem de fer a les grans ciutats, ho
va recordar i em guardava aquell document perquè sabia que m’interessava.

Amb motiu de la visita ad limina els bisbes catalans han pogut trobar-se amb
el Papa. Què espereu com a Església de Catalunya del Papa Fracesc?

El Papa Francesc ha marcat un nou estil de visita ad limina, rebent els bisbes en grups
d’uns deu i compartint amb ells un diàleg partint del que li diguem sobre la realitat
pastoral de cada Església diocesana. Esperem que ens confirmi en la fe, perquè aques -
ta és la missió específica del Successor de Pere encomanada per Jesucrist. Desitgem
explicar al Papa la realitat pastoral de les nostres diòcesis i del treball eclesial que
fem conjuntament a Catalunya i li agraïm el seu servei preuat en l’Església que ha des -
pertat esperança i il·lusió arreu. També l’animem a portar a terme el seu programa
que ha assenyalat en la seva exhortació apostòlica La joia de l’Evangeli per a tota l’Es -
glésia i per a tots els estaments i realitats eclesials.

Entrevista al Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arzobispo de Barce-
lona en ocasión de la visita ad limina en el Vaticano - Marzo 2014

Para Catalunya Cristiana
Por Mercedes de la Torre Cuéllar

1. ¿Nos podría describir brevemente el programa de estos días de los obispos
catalanes durante estos días en Roma en ocasión de la visita ad limina?

La visita ad limina Apostolorum, la realizamos los obispos diocesanos para venerar
los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo, para visitar al Obispo de Roma y Suce-
sor de San Pedro y para encontrarnos en Dicasterios de la Curia Romana que tienen
competencia sobre temas y cuestiones de la vida cotidiana de nuestras diócesis.

Ha sido una semana muy intensa del 3 al 9 de este mes de marzo. Tuve el gozo de pre -
sidir la eucaristía que celebramos en la Basílica de San Pedro del Vaticano, en la crip-
ta y tocando el sepulcro del Apóstol, y también en la Basílica de San Pablo extramuros.
Asimismo visitamos las dos Basílicas Mayores de San Juan y de Santa María la Ma-
yor. Todos los obispos y sus acompañantes visitamos el título que el Papa Benedic-
to XVI me concedió al crearme Cardenal en 2007, la Basílica de San Sebastián de las
Catacumbas, que hasta el siglo XII se denominaba de los Apóstoles San Pedro y San Pa -
blo, dada la tradición de que sus cuerpos estuvieron un tiempo en las catacumbas de
esta Basílica.

En las celebraciones religiosas y en las visitas al Papa Francisco y a las Congregacio -
nes y Consejos, hemos tenido muy presentes a nuestros queridos diocesanos, pensan-
do en ellos y rezando por ellos.
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Los obispos de las provincias eclesiásticas de Barcelona y de Tarragona, en algunos ca-
sos, con otros obispos de otras provincias eclesiásticas hemos visitado la Congrega ción
de los Obispos, del Clero, de los Religiosos, del Culto y Sacramentos, los Consejos pa-
ra los Laicos, para la Cultura y para la Nueva Evangelización y la Secretaría de Estado.

2. ¿Qué aspecto le gustaría subrayar del discurso del Papa del lunes 3 de mar-
zo a los 83 obispos de la CEE?

La comprensión del Papa Francisco ante nuestra situación de la indiferencia religio -
sa de muchos bautizados y la cultura secularista que arrincona a Dios en la vida priva -
da y lo excluye del ámbito público. Nos recordó nuestras raíces cristianas y como he-
mos de hacer germinar estas semillas con el anuncio valiente y veraz del Evangelio.
Nos habló también de la necesidad de poner nuestras Iglesias en un verdadero esta-
do de misión permanente, dando mucha importancia al proceso de iniciación cristia-
na. No se olvidó del matrimonio y de la familia, preparando a los jóvenes para contraer
matrimonio cristiano y acompañando a las familias, tema como sabemos de los dos
próximos Sínodos de los Obispos. Después de hablar de la pastoral vocacional, nos
recordó el amor y el servicio a los pobres que es signo del Reino de Dios.

3. ¿Cómo ha sido la audiencia de este viernes 7 de marzo con el Santo Padre?
(duración, regalos, temas principales abordados sobre las diócesis de Catalu -
nya) ¿Alguno de los 12 obispos catalanes ha pronunciado algunas palabras
al Papa en representación de todos?

El encuentro de los Obispos de Catalunya con el Papa Francisco ha sido la corona de
la visita ad limina. Durante mucho tiempo hemos estado alrededor del Padre y Her-
mano mayor que nos ha escuchado, nos ha hablado, aconsejado, animado y ha com-
partido con afecto nuestros deseos, ilusiones, dificultades, retos y sinsabores pastora les.
El tiempo se ha hecho corto. Le hemos agradecido el primer año de su pontificado y
cuanto está realizando con generosidad, coherencia, valentía y decisión en bien de la
Iglesia. Sus palabras y sus gestos ilusionan a muchísimas personas creyentes y no cre -
yentes, habiendo acercado a la Iglesia a muchísimas personas que estaban alejadas.

Me atreví a recordarle al Santo Padre lo que dijo a los cardenales en la cena del día
en que lo elegimos: «Que Dios los perdone lo que han hecho conmigo». Le dije que
seguro que el Señor nos ha perdonado por todo lo bueno que él está haciendo en bien
de la Iglesia. Al inicio del encuentro dirigí unas palabras de agradecimiento al Papa
por este primer año de su pontificado, por su intenso trabajo y por su estilo muy pro-
pio que ilusiona a muchísimas personas. Le agradecí, también, su exhortación apos-
tólica «La alegría del Evangelio» que es un documento programático para toda la
Iglesia en clave de dimensión misionera y evangelizadora. Le manifesté que todos
nosotros y nuestras Iglesias rezamos por él para que el Señor le asista y encuentre en
toda la Iglesia la colaboración para llevar a término el programa que se ha trazado. 

Durante este inolvidable encuentro hemos tratado de nuestras Iglesias y de todos los
aspectos de que inciden en la pastoral: lo religioso, espiritual, cultural, social, institu -
cional, político, etc. Se pone de relieve cuanto está haciendo la Iglesia a través de Cá-
ritas, parroquias y otras realidades para ayudar a las personas y familias en este tiem-
po de crisis económica. 
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Ofrecimos al Papa el obsequio de los documentos de Benedicto XVI y de él, en nues-
tra colección del Magisterio, en catalán y castellano. También le ofrecimos la colec -
ción de volúmenes de los clásicos del cristianismo del siglo XX en catalán.

4. ¿Qué mensaje les ha dado el Papa en esta audiencia del 7 de marzo? ¿Algu-
nas sugerencias concretas para enfrentar los desafíos en las diócesis catalanas?

En este tipo de encuentro no es que el Papa quiera dar mensajes. Pero sus intervencio -
nes son muy valiosas. Tratamos con extensión sobre la atención cercana y afectuosa a
los sacerdotes como colaboradores del ministerio del Obispo, así como la convenien -
cia de algún tipo de vida en común entre ellos. El Papa valoró el trabajo pastoral que
desde después del Concilio Vaticano II estamos realizando conjuntamente los Obis-
pos de Catalunya.

5. ¿Podría resaltar algún gesto del Papa Francisco, algún detalle curioso del en-
cuentro?

Su gran cercanía que inspira confianza y con la cual es fácil la comunicación. Nos de -
jó a nosotros la iniciativa de la temática del encuentro. Asimismo, te sientes acogido
y acompañado por el Papa.

6. ¿Cuáles son los frutos que espera de esta visita ad limina para la Archidióce-
sis de Barcelona y la Iglesia en Catalunya?

Que el Papa Francisco nos haya confirmado en la fe y su actitud acogiéndonos en aquel
entrañable encuentro lo imitaremos siempre acogiendo a cuantos nos lo piden. Los
contenidos de las visitas a los dicasterios de la Curia que hemos realizado, incidirán,
sin duda, en la programación y actividad pastoral de nuestras Iglesias diocesanas.

7. ¿Cómo describiría al Papa Francisco? ¿Qué aspectos de su personalidad, de
su cultura, de su estilo pastoral, del modo en que está dirigiendo el Pontifica-
do desea destacar?

Ya he dicho antes algo sobre este particular que me pregunta. El Papa Francisco nos
ha ido sorprendiendo a todos satisfactoriamente por su estilo de pastor, de coherencia,
su austeridad y por su riqueza de contenido de sus homilías con un estilo directo y
sencillo. En apenas un año que lleva de Obispo de Roma y Sucesor de Pedro ha mar-
cado un estilo de hacer pastoral y de concebir la Iglesia. Sus reiteradas exposiciones
de la misericordia de Dios, de su perdón y compasión, la necesidad de una Iglesia no
autoreferencial, sino de salida y de presencia en las periferias geográficas y exis ten -
ciales, para ser auténticamente evangelizadora y misionera. Diría que Francisco es
un pastor, lo fue en Buenos Aires y lo es en Roma, un pastor que siempre ha hecho
«olor a oveja». Asimismo es una persona muy coherente y normal, cualidades que hoy
gustan mucho y se desea que las tenga un hombre de Iglesia y un pastor.

8. ¿Cuál es el principal desafío para la Iglesia en Catalunya que surge tras esta
visita ad limina en el Vaticano?

El gran desafío es la tarea urgente de la evangelización que el Papa Francisco nos dice
que se trata de una nueva etapa de la evangelización. Pienso que este desafío es co-
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mún a toda la Europa occidental. El Papa nos ha animado a continuar trabajando co-
mo lo estamos haciendo para vivir la alegría de la evangelización. Pienso que Fran-
cisco con sus palabras cercanas y comprensibles está marcando un estilo pastoral que
va calando en nuestras diócesis y en nuestros agentes de pastoral: una Iglesia cerca-
na, misericordiosa, de salida para dirigirse a las periferias geográficas y existenciales,
una Iglesia que es madre y maestra, que es la casa abierta del Padre.

9. En la audiencia de este viernes 7 de marzo ¿han invitado al Papa Francisco
a visitar Catalunya?

Le invitamos a Barcelona, a Manresa y Montserrat, lugares muy ignacianos. En la au-
diencia privada que me concedió el 6 de septiembre de 2013, le invité también a vi si-
tar la basílica de la Sagrada Familia.
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Secretaria General

Ordes sagrats

L’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, el dis -
sabte 22 de març de 2014, a la Capella del Seminari Conciliar de Barcelona, confe-
reix el sagrat orde del

DIACONAT

SANTIAGO CUQUERELLA LLAURADÓ
PATRICK RENÉ OLIVIER STREF

Nomenaments parroquials

22.03.14.— Rvd. Sr. Santiago Cuquerella Llauradó, diaca adscrit a la parròquia de
Santa Teresa de l’Infant Jesús, de Barcelona.

22.03.14.— Rvd. Patrick René Olivier Stref, diaca adscrit a la parròquia de la Sagra-
da Família, de Barcelona.

Nomenaments no parroquials

19.03.14.— Rvd. Sr. Àngel Jesús Navarro Guareño, consiliari de l’associació «Cofra -
ria de Nuestra Señora de la Valvanera», de Barcelona.

25.03.1.— Rvd. Sr. Antoni Matabosch Soler, president delegat del Sr. Cardenal Ar-
quebisbe de Barcelona de la Fundació Sant Pius X, de Barcelona.

25.03.14.— Rvd. Sr. Sergi Gordo Rodríguez, consiliari del Moviment de Professionals
Catòlics de Barcelona, per tres anys.

25.03.14.— Sra. Noemí Ubach Codina, confirmació en el càrrec de presidenta del
Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona, per tres anys.
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25.03.14.— Sr. Montserrat Martínez Deschamps, conformitat al nomenament com a
Directora del Centre de serveis catequètics de la fundació FORMACIÓ CRISTIANA
PERMANENT Mn. Manuel Bonet, per quatre anys.

Institucions d’Ensenyament Superior

El Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, com a Gran Canceller de la Facultat de Teo -
 logia de Catalunya nomena:

25.03.14.— Rvd. Dr. Jaume González Padrós, director de l’Institut Superior de Litúr -
gia de Barcelona, per al trienni 2013-2016.

Cartes

Carta del Secretari general i Canceller sobre la Missa Crismal

Als preveres, diaques i pares provincials religiosos de l’Arquebisbat

Benvolguts, Déu vos guard.

El Sr. Cardenal Arquebisbe envia una carta a tot el clergat convocant a la missa cris -
mal el Dimarts Sant, 15 d’abril de 2014, a la Catedral de Barcelona, i en aquesta ma-
teixa carta invita a compartir, posteriorment al Seminari, un àpat fratern. 

L’Arquebisbat ens obsequia, amb molt de gust, amb aquest dinar i us prego de tenir pre -
sents les indicacions següents, amb vista a l’organització:

—El dinar serà a les dues del migdia del Dimarts Sant, 15 d’abril, al Seminari Con-
ciliar de Barcelona;

—És del tot necessari fer la inscripció a la Secretaria General de l’Arquebisbat tru-
cant al telèfon 932 701 248 o bé enviant un comunicat per correu electrònic abans
del dijous, 10 de abril a: nvelasco@arqbcn.cat).

Amb la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 17 de març de 2014

Notes
—Els preveres que celebren noces d’or i de plata sacerdotals així com tots els pares

provincials religiosos han d’anar a revestir-se a la Sala Capitular de la Catedral i
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només cal que portin la seva pròpia alba. En aquest cas, us preguem que ho confir -
meu a la Secretaria General (tel. 932 701 248 / nvelasco@arqbcn.cat).

—La resta de preveres cal que portin l’alba i l’estola blanca i han d’anar a revestir-se
a la capella del Santíssim, no més tard de les 10.45 h.

In pace Christi

Mn. Pere Yang Pai Te

Aquest prevere al servei de l’Arquebisbat de Barcelona morí a Barcelona a l’edat de
93 anys el dia 7 de març de 2014, en la pau de Crist, confortat amb els Sants Sagra-
ments i la Benedicció Apostòlica.

Com deia l’esquela publicada a la premsa del dia 9 de març, «el Sr. Cardenal Arque-
bisbe, els altres senyors bisbes, tot el presbiteri i els diaques ho fan saber als fidels
de l’Església perquè l’encomanin a la misericòrdia del Senyor. Les exèquies tindran
lloc demà, dilluns, 10 de març de 2014, a les 12 del migdia, a la Catedral de Barcelo na».

La missa exequial fou presidida pel canonge Dr. Josep Baucells Reig, amb qui varen
concelebrar 9 preveres, entre els quals hi havia membres del Capítol de canonges,
com Mn. Joan Benito i Mn. Josep Vives; membres del clergat de la catedral, com Mn.
Joan Farrés Llarisó, i amics de Mn. Pere Yang, com el jesuïta P. Enric Seguí i el sa-
cerdot xinès Joan Biang Xifeng, adscrit a la parròquia de la Mare de la Salut de Bada -
lona. Varen servir l’altar dos diaques permanents, Mn. Xavier Rius i Mn. Albert Pérez.

Un molt nombrós grup de fidels vinguts de tot Espanya va participar en la celebra-
ció que, per aquesta raó, es va fer en castellà amb cants gregorians. Un cor format per
persones xineses va cantar uns textos de Santa Teresa de Jesús, que reflectien l’espi -
ritualitat del que tothom anomenava el «pare Peter», o també com «el pare Yang». Es-
pecialment el text que diu: «Nada te turbe, nada te espante; quien a Dios tiene nada
le falta; solo Dios basta».

La celebració s’inicià amb el cant del «Errante soy y peregrino» y acabà amb el cant
del «In paradisum», del Rosa d’abril i amb cants religiosos en xinès, recordant que
Mn. Yang era molt devot de la Mare de Déu de Montserrat.

A l’homilia parlà, en primer lloc, el canonge Josep Baucells, que comentá els tex-
tos bíblics proclamats: Romans 8,31-39 i Evangeli de Mateu 11,25-30 i el salm res-
ponsorial 22, «El Senyor és el meu pastor». Va dir que Mn. Yang havia estat verita-
blement errant i pelegrí a causa de la nova actitud de les autoritats xineses envers
l’Església catòlica, i que fou acollit a Barcelona, concretament a la catedral, per als
membres de la qual ha estat sempre «el nostre estimat pare Yang». També va remar-
car que era un home de fe, una persona molt humana i humil de cor, que cercava de
Déu en totes les coses. El canonge Baucells, després, va cedir la paraula al P. Enric
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Seguí perquè digués unes paraules i aquest va recordar la gran saviesa del mossèn di-
funt i la seva gran devoció a la Mare de Déu de Montserrat, i remarcà que fou un gran
servidor de la catedral. Agraí a tots el to tan profundament religiós de la celebració exe -
quial. Al final, dos laics, en nom dels grups de tai-txí cristià, varen donar les gràcies
per tot el que havien rebut del «pare Peter». 

Peter Yang nasqué a Shan Ting, a la província xinesa de Shandong, el 22 d’octubre
de 1921. Estudià al Seminari regional de Tsinán (Xina) i fou ordenat sacerdot catò-
lic l’any 1947. Vingut a Barcelona en els anys cinquanta, es va llicencià en medicina
i col·laborà pastoralment a la catedral fins a la seva mort. A més de sacerdot catòlic
era mestre de Tai-txí-txuan i havia establert en la seva vida i en la seva espiritualitat
un pont entre la saviesa tradicional xinesa del Taoisme i la Mística cristiana. També
fou empresari i es considera que fou l’iniciador del primer restaurant xinès obert a la
ciutat de Barcelona. Era autor dels llibres Tai-Chi: equilibrio y armonía para todas
las edades (Alas Editorial, 1987), Tai-Chi Zen: Manual de un fiel al Tao (Alas Edi-
torial, 1996) i Txi Kung Cristià (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012), en
col·laboració amb Josep M. Prat. 

En el recordatori de la missa exequial hi havia una imatge del Sagrat Cor, amb la
invocació «Jesús, en Vós confio» i amb aquest lema: «Viure i caminar en la veritat»
i la lletra d’un cant a la Mare de Déu de Montserrat escrita per ell que comença així: 

«Apoyado en la barandilla,
la mirada en el horizonte,
ante la montaña de la Virgen
de Montserrat,
siento un suave y dulce gustito
a mi alrededor».

Que descansi en la pau de Déu.

Religioses difuntes

La Gna. Maria Jesús Cid Gutiérrez, de l’orde d’Adoratrius perpètues del Santíssim
Sagrament, Monestir de l’Adoració perpètua, va morir el dia 13 de març de 2014, als
75 anys d’edat i 44 de vida religiosa.

La Gna. Maria Josefina Domenech Valencia, de l’orde de Clarisses, Monestir Ma-
re de Déu de la Divina Providència, va morir el dia 17 de març de 2014, als 90 anys
d’edat i 70 de vida religiosa.

La Mare Carmen Treserra Faja, de les germanes de la Companyia del Salvador,
col·legi Major Mater Salvatoris, va morir el dia 22 de març de 2014, als 87 anys d’e-
dat i 56 de vida religiosa.
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Comunicat sobre la iniciativa pastoral 
«24 hores per al Senyor»

Seguint el suggeriment del Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelit -
zació, presidit per Mons. Rino Fisichella, l’Arxidiòcesi de Barcelona, junt amb altres
diòcesis d’arreu del món, s’uneix a la iniciativa «24 hores per al Senyor».

Aquesta iniciativa vol posar de relleu la importància del Sagrament de la Penitència,
particularment en el temps de la Quaresma. Durant 24 hores, doncs, es facilitarà als
fidels que ho desitgin la confessió sacramental i un moment d’adoració eucarística.

A la nostra Arxidiòcesi, des d’aquest divendres, 28 de març, a les 17 hores fins al dis-
sabte, 29 de març, a les 17 hores, els llocs triats on es durà a terme les «24 hores amb
el Senyor» seran els següents:

• Adoració Nocturna Femenina (ANFE) 
c/ Aragó, 268 - 08007 Barcelona
Tel. 932 160 213

• Basílica del Sagrat Cor de Jesús del Tibidabo 
Pl. Tibidabo - 08035 Barcelona
Tel. 934 175 686 i 934 174 904
dir.tibidabo@salesians.info
www.templotibidabo.org

Us adjuntem el subsidi pastoral que podrà ser útil a les parròquies i comunitats que
s’adhereixin a aquesta iniciativa. Per a més informació, preguem consulteu el web
www.novaevangelitzatio.va.

Barcelona, 24 de març de 2014
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Organismes diocesans

Resum dels programes pastorals 
de les delegacions, secretariats, comissions 

i serveis per al curs 2013-2014

Delegació Diocesana de l’Apostolat del Mar

1. Objectius a la llum del Pla Pastoral 2011-2015 «Feu tot el que Jesús us digui»

—Continuar treballant perquè l’Apostolat del Mar sigui ben present al port.
—Visitar el major nombre de vaixells que arriben al nostre port i mantenir contacte

regular amb la comunitat portuària.
—Mantenir l’oferta de serveis religiosos per a tota la comunitat portuària.
—Continuar la nostra presència en els mitjans de comunicació del port (en especial

al diari «Marítimas»).
—Continuar oferint exemplars del Nou Testament, en diferents idiomes, a les perso-

nes que manifesten interès a tenir-lo.
—Mantenir la bona relació amb musulmans, jueus i budistes, celebrant un cop a l’any

una cerimònia interreligiosa (al novembre), fent present l’«esperit d’Assís» al port.
—Programa d’embarcament de sacerdots en els vaixells de creuer, que aquest any com -

pleix deu anys, com a oportunitat d’anunci i de testimoni.
—L’Apostolat del Mar no realitza pròpiament una tasca d’iniciació cristiana en el sen -

tit que pot fer-ho una parròquia. En alguns cassos aïllats de preparació per al bap -
tisme o el matrimoni, nosaltres fem la preparació al sagrament i la seva celebració
s’inscriu a la parròquia de Sant Pere Claver.

—Durant els temps litúrgics forts es fa un esforç per oferir les lectures de la Missa
acompanyades d’uns comentaris que s’envien a 80 ports d’arreu del món posant-los
a la pàgina web internacional de l’Apostolat del Mar (en castellà i anglès).

—Mirem d’atendre la gent del mar (tripulants), que està molt desatesa, en les seves
necessitats: atenció als mariners en atur, que els orientem a buscar feina mitjançant
la nostra bossa de treball. En tota situació mirem de ser «la veu dels sense veu». 

2. Programa habitual d’activitats

—Residència (32 places): donar allotjament i acolliment a la gent del mar en general
(s’hi allotgen unes 900 persones/any).

—Visites diàries als vaixells (al voltant de 2.000 vaixells/any).
—Servei de transport gratuït a les tardes entre els vaixells i el club Stella Maris amb

la nostra furgoneta (transportem uns 4.000 mariners/any).
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—Club Stella Maris que facilita als mariners la possibilitat de comunicar-se amb les
seves famílies per telèfon o internet, oferint assistència cultural, social i jurídica
(ens visiten uns 3.200 mariners/any).

—Oficina per als vaixells de creuer: ofereix mitjans de comunicació (telèfon i inter -
net) i assistència social, religiosa i legal (ens visiten 3.300 mariners/any).

—Accions especials adreçades a mariners amb problemes i a tripulacions abandona-
des.

—Centre dels Drets del Mariner: assistència legal gratuïta a la gent del mar.
—Assistència religiosa bàsicament adreçada als mariners catòlics, però amb una mar-

cada línia de bona relació amb comunitats d’altres confessions cristianes i fins i
tot d’altres religions. El diàleg i la convivència ecumènica i interreligiosa, com a res -
posta a la pluralitat del món marítim, ha esdevingut en els darrers anys un punt im-
portant del nostre programa.

—Embarcament de capellans a vaixells de les companyies Pullmantur i Ibercruceros.
Durant l’any 2013 vàrem cobrir 32 setmanes d’embarcament amb la col·laboració
de capellans de diverses diòcesis espanyoles.

—Activitats esportives: coordinació de la Copa de futbol del Mar Mediterrani i Mar
Negre, que es juga a diferents ports. L’any 2013 vàrem organitzar uns 20 partits de
futbol amb el personal dels vaixells que atraquen al nostre port.

—Participació com a membres en el Grup de Treball de Responsabilitat Social Cor-
porativa del Port de Barcelona.

—Participació en activitats de l’Apostolat del Mar tant en l’àmbit d’Espanya com en
l’internacional.

3. Calendari d’activitats

—Setembre: participació a la reunió del Grup de Treball de Responsabilitat Social Cor -
porativa del Port de Barcelona.

—Octubre: participació a l’Assemblea Nacional de l’Apostolat del Mar (a Huelva).
Presentació d’una ponència sobre l’Apostolat del Mar i la Marina Mercant.

—Novembre: participació a la Jornada de Responsabilitat Social Corporativa del Port,
amb una ponència sobre el nou conveni de la OIT. Celebració de les XXVI Jorna -
des de la Gent de Mar a Barcelona. Trobada interreligiosa amb jueus, musulmans
i budistes. Taula rodona sobre l’assistència mèdica al port de Barcelona. Campio -
nat de futbol entre equips de l’àmbit portuari i marítim de Barcelona.

—Desembre: lliurament, als vaixells que arriben per Nadal, de pessebres fets a mà
pel grup d’escoltes del mar «Azimut». Celebració de la Missa del Gall a Stella Maris.

—Gener: festa dels Reis. Després de la Missa hi ha una petita festa amb regals que
són donatius de diverses empreses. Celebració ecumènica a Stella Maris durant la
Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians.

—Febrer: reunió de sacerdots que embarquen en vaixells de creuer. 
—Març: celebració de la Missa del Dimecres de Cendra. Conferència de Quaresma

per als voluntaris de Stella Maris.
—Abril: celebració de la Pasqua a Stella Maris.
—Maig: assemblea anual de l’Apostolat del Mar de Barcelona.
—Juliol: celebració de la festa de la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent del mar.

Processó marinera i celebració de la Missa.
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Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar

A. Objectius generals

1. Continuem prioritzant les línies marcades pel Pla Pastoral Diocesà: l’anunci de
Jesucrist als qui no el coneixen; la solidaritat, expressió de la fe cristiana; reflexio -
nar sobre la responsabilitat laïcal en l’Església i avançar en el coneixement mutu
dels moviments laïcals, associacions i entitats.

2. Continuar amb la proposta de preparar persones laicques per ser agents d’evange-
lització, perquè participin a l’Escola d’Evangelització de l’Arquebisbat de Barce-
lona (del 30/11/2013 al 24/05/2014), en el seu segon curs de funcionament.

3. Equips de laics i laiques que l’any passat van realitzar el curs iniciaran convocatò -
ries expresses de «primer anunci»: projecte «Vine i veuràs».

4. Volem subratllar el segon objectiu: la solidaritat, expressió de la fe cristiana.
5. També fer el mateix sobre el tercer objectiu: reflexionar sobre l’espiritualitat i la

responsabilitat laïcal en l’Església i avançar en el coneixement mutu dels movi-
ments laïcals, associacions i entitats.

6. Preparació per a l’acompanyament en la fe de persones i grups: un pla de forma-
ció en tres anys, de cinc sessions per curs, que tingui com a elements claus: una
doble dimensió transversal, l’espiritualitat i l’Escriptura, i una metodologia.

B. Objectius més concrets

Aquesta Delegació treballa amb les associacions laïcals i ho fa al llarg de l’any amb
tres organitzacions: el Consell d’A.C., el Fòrum de les Organitzacions Catòliques
d’Adults, la Comissió Diocesana de Centres Parroquials i Culturals Catòlics.

1. Consell d’Acció Catòlica

Els objectius per aquest curs:

a) Reflexionar sobre la tasca del Consell, incentivar la participació dels moviments.
Ser i sentir-se A.C. i foment de la responsabilitat laïcal dins de la societat actual
i dins de l’Església. S’acorda convocar consells oberts sobre aquests temes, amb
una reunió prèvia per preparar-ho.

b) Formar persones de cada moviment per ser animadors-consiliaris de grup. Homes
i dones que acompanyin en la fe persones i grups.

c) Implicar l’AC a la vida de la diòcesi i fer créixer els moviments d’adults: revisant
la presència dels moviments a les parròquies i donant a conèixer els moviments
d’infants, joves i adults. Veure com es fa el traspàs dels grups de joves als d’adults.

d) Compartir la vida dels moviments, o directament a les sessions del Consell d’AC
o a través de la pàgina web.

e) Participar en el Consell Pastoral Diocesà amb una representació dels moviments
d’adults. 

2. Fòrum de les Organitzacions Catòliques

El Fòrum agrupa un centenar d’entitats diocesanes de laics i laiques de la província
eclesiàstica de Barcelona. La Junta es reuneix mensualment per fer un seguiment dels
temes comuns, per compartir informacions i per rebre orientacions del Sr. Arquebisbe.
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Els objectius per a aquest curs 2013-2014:
a) Reflexionar sobre la incidència de la Junta en la dinamització de la vida i respon-

sabilitat de les associacions. 
b) Créixer en el coneixement i l’articulació dels moviments, associacions i entitats

que constitueixen el FOCA: amb la participació de l’assemblea anual i altres tro-
bades ocasionals, convocant reunions amb diferents entitats per conèixer el seu
treball, donant a conèixer cada entitat per mitjà de la pàgina web de la Delegació...

c) Reflexionar sobre la responsabilitat laïcal en l’església i en la societat: participant
en els esdeveniments de la vida diocesana, i en les trobades anuals convocades des
de la Delegació, que aquest any en seran tres —octubre, febrer i maig—, per trac-
tar sobre l’espiritualitat i la responsabilitat laïcal avui. 

3. Comissió Diocesana de Centres parroquials i Culturals Catòlics
Els principals objectius per a aquest curs són:
a) Coordinar i ajudar pastoralment els 45 centres que existeixen (13 culturals i 32 par -

roquials).
b) Conèixer les problemàtiques d’identitat, socioculturals o jurídiques que puguin

sorgir per a resoldre-les adequadament.
c) Potenciar una millor articulació entre les activitats dels diversos Centres, amb es-

pecial atenció a les que són complementàries.
d) Conèixer més a fons cada Centre, valorant adequadament les seves singularitats.
e) Invitar-los a participar a les tres trobades de la Delegació (octubre, febrer i maig),

on es tractarà de l’espiritualitat i la responsabilitat laïcal en la societat actual.
f) Durant el mes de novembre, alguns centres acolliran projeccions cinematogràfi-

ques del projecte Multiart.
g) A la pàgina web de la Delegació es disposa d’un espai per aconseguir una millor

comunicació entre els Centres i una millor difusió de les seves activitats.
h) Es fomentaran les campanyes de difusió dels Pastorets, dels Pessebres vivents i de

les Passions.

4. Coordinació d’entitats de la Delegació: és un equip de col·laboradors/es que aju-
den a reflexionar i a dinamitzar la tasca de la Delegació.

5. Jornada d’Apostolat Seglar per a laics/ques, capellans i agents pastorals (15 d’oc -
tubre, mes de febrer i 31 de maig de 2014). Tema: Espiritualitat i responsabilitat
laïcal avui.

6. Dia de l’AC i de l’Apostolat Seglar: se celebra cada any entorn de la Pentecos-
ta. Aquest any coincidirà amb la Jornada d’Apostolat Seglar per millorar la im-
plicació i la participació de tots els moviments, associacions i entitats.

7. Pla Pastoral Diocesà: la Delegació col·laborarà en l’aplicació del Pla Pastoral
Diocesà 2011-2015.

8. Comissió Interdiocesana d’Apostolat Seglar de Catalunya: es reuneix tres vegades
cada curs per impulsar i coordinar els treballs del laïcat.

9. Trobades nacionals de Delegacions d’Apostolat Seglar. Hi participa la Delega-
ció. A Madrid, 16 i 17 de febrer, sobre «Diagnòstic de la societat actual i neces -
sitat de canvis».

10. Eines de la Delegació com a tal: participa i dóna suport a l’Escola d’Evangelitza -
ció de l’Arquebisbat i al Projecte «Vine i veuràs», destinat a promoure i acompa -
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nyar convocatòries de «primer anunci», adreçades a persones que no freqüenten
els ambients eclesials. La pàgina web www.apostolatseglarbcn.cast és un servei
per apropar i promoure el laïcat associat. 

Servei Diocesà per al Catecumenat

A. Objectius generals

1. Treballar en la iniciació cristiana com a camí per esdevenir cristià en sintonia amb
el Pla Pastoral Diocesà 2011-2015, en l’aspecte de «La pastoral de la iniciació cris -
tiana».

2. Reforçar l’itinerari catecumenal creant en els organismes diocesans la consciència
que el catecumenat entra dins de la pastoral ordinària de la diòcesi.

3. Continuar implicant els rectors de les parròquies.
4. Mantenir el treball conjunt amb els delegats diocesans de Catequesi i de Litúrgia. 

B. Activitats per al curs 2013-2014

1. Formació per a catequistes-acompanyants de catecúmens. Dissabte 19 d’octubre
de 2013, de 10.30 a 13 h, a la parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina (Pg. Fabra
i Puig, 260, de Barcelona).

2. Ritu d’ingrés al Catecumenat (infants). Dissabte 30 de novembre de 2013, de 12
a 18 h, a la catedral de Barcelona.

3. Ritu d’ingrés al Catecumenat (adults). 1 de desembre de 2013, 16.30 h, a la cate -
dral de Barcelona.

4. Formació per a catequistes-acompanyants de catecúmens. Dissabte 18 de gener
de 2014, de 10.30 a 13 h. Parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina (Pg. Fabra i Puig,
260, de Barcelona).

5. Recés de catecúmens. Diumenge 26 de gener de 2014, de 10 a 17 h, al Seminari
Salesià «Martí-Codolar».

6. Ritu d’elecció dels catecúmens. Diumenge 9 de març de 2014, a la catedral de
Barcelona.

7. Trobades setmanals per a catecúmens adults. De setembre a juny, dissabtes a les
18 h. Parròquia Santa Eulàlia de Vilapicina (Pg. Fabra i Puig, 260, de Barcelona).

Delegació Diocesana de Catequesi

El treball previst per a desenvolupar al llarg d’aquest curs troba el seu marc en el Pla
Pastoral Diocesà 2011-2015 Feu tot el que Jesús us digui (Jn 2,5), que toca de prop
la tasca catequètica, especialment en el segon objectiu.

La Delegació Diocesana de Catequesi preveu aquestes línies d’acció.

A. En relació amb el Pla Pastoral Diocesà

• Presentació i difusió del material Deixeu que els infant vinguin a mi. La iniciació
dels més petits a la vida cristiana, elaborat per encàrrec del Consell Episcopal i edi-
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tat pel Centre de Pastoral Litúrgica, adreçat als pares i mares amb fills de 0 a 7 anys,
i on s’ofereixen algunes senzilles eines per ajudar-los en el desvetllament religiós
en el marc familiar. Com a complement, es preveu elaborar unes fitxes per oferir-les
a les parròquies amb la previsió de realitzar trobades periòdiques amb aquestes fa -
mílies.

• Desenvolupar una proposta catequètica amb motiu de la petició per les famílies del
baptisme per als seus fills: acolliment, proposta de formació i preparació de la cele -
bració del sagrament.

• Reflexió, continuant el treball iniciat el curs passat, sobre els criteris a tenir en comp -
te en la implicació dels pares i mares en la catequesi (catequesi en família), amb
motiu de la seva petició de realitzar un itinerari d’iniciació en la vida cristiana en el
marc parroquial o d’un centre catequètic.

• Preparació de l’Eucaristia adreçada als catequistes i acompanyats de processos
catequètics, els pares i mares de família amb fills en procés catequètic, a celebrar
a la Sagrada Família en una data a concretar.

B. Treball en relació amb els catecismes

• Continuar amb el treball d’instauració en el nostre Arquebisbat del catecisme Jesús
és el Senyor i dels materials pedagògics i didàctics complementaris que ha editat el
Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC) per encàrrec dels bisbes de la Tarraco-
nense, tot ajudant així al seu millor coneixement i instauració. Actualment disposem
de les Guies per als catequistes i dels Quaderns per als infants corresponents a qua-
tre anys.

• Col·laborar, a través del SIC, en el seu moment en l’edició del Catecisme titulat pro-
visionalment Testigos del Señor, adreçat als nois i noies entre els 11 i els 14/16 anys,
així com en la preparació dels materials pedagògics que es considerin necessaris. 

C. Formació de catequistes

• Donar resposta a les demandes que, des de les parròquies, els arxiprestats i les zo-
nes pastorals, s’adrecin per a organitzar o participar en iniciatives de formació de
catequistes.

• Organització de la dotzena edició de la Setmana Catequètica (7 a l’11 de juliol de
2013). Aquesta iniciativa de formació dels catequistes es fa conjuntament amb les
Delegacions diocesanes de Catequesi dels bisbats de Sant Feliu de Llobregat i de
Terrassa.

D. Col·laboració amb altres Delegacions i Serveis diocesans

Continuar i, si és possible, aprofundir en el treball de col·laboració amb altres Dele-
gacions i Serveis diocesans. Ja fa alguns anys que es col·labora amb les Delegacions
diocesanes de Joventut, de Pastoral Familiar, de Litúrgia i amb el Servei Diocesà per
al Catecumenat.

Amb la Delegació de Joventut:
• Recerca de camins de col·laboració en relació amb la pastoral amb els nois i noies

de l’ESO. 
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Amb la Delegació de Pastoral Familiar:
• Continuar el marc de col·laboració en la reflexió, en l’elaboració de materials i en

la programació de cursets amb temàtiques compartides per ambdues delegacions.

Amb la Delegació de Litúrgia i el Servei Diocesà per al Catecumenat:
• Treball de reflexió i col·laboració en aspectes vinculats a la catequesi i al catecume -

nat, especialment dels infants no batejats en edat catequètica.

Amb el Servei Diocesà per al Catecumenat:
• Trobada i ritu d’ingrés amb els infants no batejats en edat catequètica. Dissabte 30

de novembre de 2013.
• Ritu d’elecció dels catecúmens. Diumenge 9 de març de 2014.

E. En el marc del Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC)

• Participació en els diversos òrgans i iniciatives que organitzem conjuntament les de-
legacions de catequesi de les diòcesis de Catalunya i les Illes Balears en el marc del
SIC, tant en la formació de catequistes com en l’elaboració de materials catequètics.

• Organització i participació en el Congrés Internacional sobre la Catequesi (26 a 28
de setembre de 2013) i en la Jornada de catequistes (28 i 29 de setembre de 2013),
a celebrar a Roma en el marc de l’Any de la Fe.

• Organització de les 13es Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi, amb
dates a concretar en la primera setmana de juliol de 2014.

F. La relació i el treball amb altres organismes catequètics

• Col·laboració amb les Delegacions diocesanes de Catequesi de la Província eclesiàs -
tica de Barcelona.

• Participació del Delegat diocesà en el Consell Assessor del Secretariat Nacional de
Catequesi de la Conferència Episcopal Espanyola.

• Participació en les Jornades nacionals de Delegats diocesans de Catequesi que or-
ganitza el Secretariat Nacional de Catequesi de la Conferència Episcopal Espanyola.

Delegació Diocesana d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses

A. Objectius generals

1. Organitzar trobades amb els responsables d’altres confessions per explicar l’ob-
jectiu evangelitzador 2014 en aplicació del Pla Pastoral Diocesà 2011-2015.

2. Explicar el tema «La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana»,
de l’assemblea general del Sínode de bisbes que es va celebrar el mes d’octubre
de 2012.

3. Veure de quina manera les altres confessions cristianes poden conèixer el Congrés
internacional sobre la Pastoral en les Grans Ciutats. 

B. Activitats programades

• Gener: Setmana de Pregària per a la Unitat dels Cristians (18-25 gener 2014). Cele -
bració ecumènica a la catedral de Barcelona. Assistència als diversos actes organit-
zats en les parròquies i en centres de culte d’altres confessions cristianes.
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• Febrer: Jornades diocesanes de delegats diocesans d’Ecumenisme de Catalunya i
les Illes Balears. Trobada amb els representants de les confessions cristianes esta-
blertes a Barcelona. Pregària ecumènica amb altres confessions cristianes.

• Març: Jornada de treball amb els representants de les confessions cristianes establer -
tes a Barcelona. Pregària ecumènica.

• Abril: Assistència i seguiment de la Setmana Santa i Pasqua. Cicle de conferències.
Pregària ecumènica.

• Maig: Simposi ecumènic organitzat per la Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme
i Relacions Interreligioses de Catalunya i les Illes: Atenàgoras i Pau VI, Bartomeu
i Francesc. Pregària ecumènica.

• Juny: Jornades de Delegats diocesans d’Ecumenisme de Catalunya i les Illes. Pre-
gària ecumènica.

• Juliol: Preparació del Congrés que es realitzarà el mes de novembre. Pregària ecu-
mènica.

• Setembre: Celebració d’inici de curs. Cicle de conferències. Pregària ecumènica.
• Octubre: Jornades de Delegats diocesans d’Ecumenisme de Catalunya i les Illes

(preparació dels materials per a la propera Setmana de pregària per a la unitat.
• Novembre: Congrés interreligiós. Pregària ecumènica.
• Desembre: Jornada de treball amb els representants de les confessions cristianes es-

tablertes a Barcelona. Pregària ecumènica.

C. Activitats diàries

• Es fan trobades sovintejades de pregària entre catòlics, protestants i ortodoxos.
• La Delegació té un servei de consulta i assessorament sobre sectes que atén un gran

nombre de persones.
• La Delegació fa l’acolliment, seguiment i tramitació d’admissions a l’Església catò -

lica d’ortodoxos, anglicans, evangèlics...
• Assessorament en el camp ecumènic tant interconfessional com interreligiós a par -

ròquies, institucions i altres bisbats.
• Assessorament sobre problemes canónics relacionats amb els catòlics orientals a

parròquies, institucions i altres bisbats. 

Delegació Diocesana d’Ensenyament

A. Objectius generals

1. La funció de la Delegació Diocesana d’Ensenyament és vetllar per l’ensenyament
religiós en el centres educatius de Primària i de Secundària i en les Escoles de For-
mació del Professorat.

2. L’objectiu prioritari és l’acompanyament de la Delegació en el treball dels profes-
sors de Religió, tant a través de circulars de contingut tècnic i pastoral, com a tra-
vés de trobades periòdiques amb aquest col·lectiu, i també amb l’atenció persona -
litzada.

3. L’altre objectiu és el de la formació del professorat de Primària i de Secundària
per mitjà de curset i sessions de reflexió que miren tant a la formació més gene-
ral com a la pedagogia de la matèria de Religió.
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B. Activitats programades

La Delegació organitzarà les següents activitats tenint en compte les directrius del
Pla Pastoral Diocesà.

• Trobades de formació per als mestres i professors nous i seguiment personal.
• Celebració de Nadal. Dia 17 de desembre de 2013, a les 18.30 h, Eucaristia a la crip -

ta de Santa Eulàlia de la catedral de Barcelona.
• Reunions d’arxiprestat: Trobades de sensibilització per a l’ensenyament de la Reli -

gió a diversos arxiprestats de la diòcesi.
• Reunions. Participació en les reunions mensuals del SIERC i en la reunió anual

de tots els Delegats d’Ensenyament a Madrid.
• Campanya de sensibilització per a la preinscripció a les escoles.
• Conferències: es preveu organitzar les següents:

—23 de gener de 2014: Presentació del document de la CEE: «Orientaciones pas-
torales para la coordinación de la parroquia, la familia y la escuela», a càrrec
de Mons. Sebastià Taltavull.

—20 de febrer de 2014: Presentació de la pàgina web de la Delegació i treball amb
les xarxes socials.

—20 de març de 2014: Orientacions de la Inspecció d’Ensenyament de la Gene-
ralitat de Catalunya.

—Abril 2014: la didàctica aplicada als sagraments (I).
—Maig 2014: la didàctica aplicada als sagraments (II).

• VIII Jornada de Mestres i professors de Religió Catòlica de les diòcesis de Catalu -
nya: 5 d’abril de 2014, a Vic.

• El Delegat assisteix a diversos actes relacionats amb l’ensenyament de la Religió
organitzats per diverses institucions. 

• Participació en l’elaboració de la col·lecció «Religió i escola». 

Delegació Diocesana de Missions

A. Objectius

1. En sintonia amb el Pla Pastoral Diocesà 2011-2015, la Delegació se centra a fer
prendre consciència que tots formem part de la mateixa Església, que té l’encàr -
rec d’evangelitzar.

2. Ajudar els laics, els religiosos i religioses i els preveres i diaques a prendre conscièn -
cia de la necessitat d’ajudar les missions ad gentes.

3. Remarcar la dimensió missionera de la pastoral ordinària, en especial en les euca -
risties dominicals, en la catequesi, la classe de Religió, etc.

4. Col·laborar en la difusió de les campanyes anuals promogudes per les Obres Mis-
sionals Pontificies (OO.MM.PP).

5. Col·laborar amb les parròquies perquè sorgeixin grups de Tercer Món.
6. Enviar materials informatius a col·legis, institucions religioses i parròquies perquè

els difonguin a les classes de religió, als grups de catequesi...
7. Mantenir la relació de l’Església local amb els misssioners i missioneres en diver-

sos països del món. 
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B. Calendari d’activitats

• Octubre, dia 20, Jornada del DOMUND. Col·lecta.
• Desembre, dies 21 i 22, IV diumenge d’Advent, campanya de felicitació del Nadal

amb les estrelletes.
• Gener, dia 6, diada d’Àfrica i dels catequistes nadius a les missions. Dia 26, Jorna -

da de la Infància Missionera.
• Març, Dia d’Hispanoamèrica i de l’Obra de Cooperació Hispanoamericana (OCSHA).
• Abril: Jornada i col·lecta de les Vocacions Natives.
• Maig, dies 19, 20 i 21, Assemblea dels delegats de Missions a la CEE i de les Obres

Missionals Pontifícies (OO.MM.PP.).
• Juliol, dia 19, trobada dels missioners i missioneres de la Província Eclesiàstica de

Barcelona a la diòcesi de Terrassa.
• Agost, dies 27, 28 i 29, jornades de formació missionera de les Delegacions de Mis-

sions de Catalunya i Andorra.

Delegació Diocesana de Pastoral Familiar

Les àrees de treball en què aquesta Delegació es proposa fer una acció pastoral a
favor del matrimoni i la família són:

A. Àrea de pastoral prematrimonial

Caldrà vetllar per:
• El càlid acolliment que s’ha d’oferir als promesos que vénen a l’Església quan vo-

len contraure matrimoni.
• L’oferta d’un diàleg sincer sobre les seves il·lusions, com portar a terme els seus

ideals i el que aquests impliquen.
• Partir de la realitat de la seva fe, per ajudar-los a madurar i créixer en aquesta fe.
• Convidar-los a participar en cursets o trobades prematrimonials que els poden aju -

dar a iniciar un diàleg sobre els temes fonamentals de la vida conjugal.

Propostes per als agents de pastoral:
• Coordinar la labor dels agents de pastoral matrimonial i familiar segons els arxipres -

tats de l’Arquebisbat.
• Dialogar sobre els diversos continguts dels cursets, per tal de conèixer les necessitats

de formació dels joves que demanen el sagrament del matrimoni i fer una valua-
ció continuada de la pastoral prematrimonial.

• Elaborar un mapa sobre la situació, llocs i agents que es dediquen a la pastoral pre-
matrimonial en l’Arxidiòcesi.

Necessitat de revisar la praxi dels cursets per:
• Manca de col·laboradors preparats o per causa de cansament després d’anys de de-

dicació.
• Manca de reflexió sobre els objectius i sobre els continguts dels cursets.
• Fer propostes sobre el què i el com dels cursets i sobre la seva durada.
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• Manca de temps per part dels promesos a causa dels difícils horaris laborals. La De-
legació organitzarà uns cursets prematrimonials intensos de final de setmana per als
promesos amb dificultats per a participar en els cursets normals. 

• Per als promesos que desitgen una preparació prematrimonial més profunda i con-
tinuada de la que s’ofereix en els cursets prematrimonials, la Delegació intentarà
organitzar cursets més especialitzats i de més durada.

• Organitzar recessos espirituals per als promesos.

B. Àrea de pastoral familiar

L’acció de la Delegació es subdivideix en tres subàrees:

1. Àrea d’acció conjugal i familiar

• Oferir materials que ajudin en la pastoral matrimonial i familiar sobre temes d’ac-
tualitat, per ajudar a incentivar els matrimonis i famílies a viure amb joia la vida
conjugal i familiar.

• Realitzar una labor de coordinació i/o potenciació dels moviments cristians d’espiri -
tualitat conjugal.

• Potenciar en les parròquies o arxiprestats la creació d’un equip de pastoral matrimo -
nial i familiar.

• Organitzar les jornades dicoesanes a favor de la família i de la vida.
• Organitzar i oferir mitjans d’espiritualitat: jornades, recessos, llibres d’espirituali-

tat, etc., i publicacions sobre el matrimoni, la família i la vida.

2. Àrea d’accions especialitzades

• La Delegació comptarà amb un equip d’acolliment per a matrimonis que demanin
ajut per a solucionar els seus problemes conjugals.

• Coordinar un equip d’especialistes en Psicologia per ajudar les parelles que dema -
nin ser acollides. Aquest equip serà distint però complementari del SADOF (Ser-
vei d’Orientació Familiar), que té la seva pròpia finalitat. Aquest nou servi no té la
missió de realitzar una teràpia continuada de les persones, excepte en els casos en què
els psicòlegs ho creguin oportú.

3. Objectius especials per al curs 2013-2014

• Col·laborar amb els moviments que treballen per a promoure l’Any Internacional de
la Família, durant el 2014, promogut per l’ONU, i un congrés internacional que es-
tà previst per al darrer trimestre d’aquest any. La Delegació no organitza aquest
Congrés (dies 9 i 10 de novembre) entorn del tema «Família en un món global», però
hi participa com a membre de la comissió dedicada al «Diàleg intergeneracional».

• Treballar i donar a conèixer les activitats i materials per a la preparació del proper
Sínode sobre la família (octubre de 2014). 

C. Àrea de publicacions

1. La pàgina web de la Delegació és un element molt valuós per a donar a conèixer
les nostres activitats i els esdeveniments de l’Església universal i del món relacio-
nats amb el matrimoni i la família.
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2. Publicacions i informació. Durant el present curs renovarem la publicació men-
sual Problemàtica viva per adaptar-la millor a les noves tecnologies.

3. En la mesura que ho permeti el pressupost, es millorarà la biblioteca.

Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut

A. Objectius de la Delegació

1. Experiència de fe i formació: que els joves facin l’experiència de la fe, encara que
sigui en situació de minoria social. La fe és una relació personal amb un Déu
que ens estima. Sense aquesta experiència de fe no tindrem cristians en el futur.
Considerem molt important la formació i la pregària en els joves cristians.

2. Evangelització, perquè si algú ha d’evangelitzar els joves són els propis joves. Si
som capaços de desvetllar el neguit evangelitzador en els joves, tindrem una Es -
glésia evangelitzadora en el futur.

3. Comunió: la Delegació vol ser un espai de trobada entre els diversos grups de jo -
ves del nostre Arquebisbat. Així els joves cristians, que són minoria, poden veu-
re que no estan sols. Només així l’Església de Barcelona del futur, potser no serà
molt gran en nombre, però sí que estarà unida.

B. Criteris per assolir aquests objectius

1. Relació personal, perquè al final la persona és l’important. Fomentar la relació dels
joves entre ells. Ús de les xarxes socials.

2. Creativitat i imatge, perquè la imatge té un gran pes en el món dels joves. Neces -
sitem els mitjans audiovisuals per arribar als joves, utilitzats amb creativitat.

3. Equips de joves il·lusionats. La Delegació té gairebé 50 equips de voluntaris, als
quals només se’ls demana que visquin una experiència de fe. La Delegació, així,
esdevé un espai de formació per a la generació de líders cristians del futur.

4. Acollidors i dialogants. En una societat plural com la nostra, la forma de presen-
tar la fe als joves ha de ser sempre en clau de proposta, no d’imposició. Cal que
a la Delegació es respiri un ambient acollidor.

5. Identitat cristiana i eclesial clara. No volem amagar que som Església. Cal ajudar
els joves cristians, que se senten minoria, a poder dir que són cristians sense victi -
mismes ni agressivitat, però tampoc amb vergonya.

C. Activitats de la Delegació

1. Estació d’enllaç. Es fa cada tercer divendres de mes, adreçada als adolescents,
pretén oferir una contra-oferta lúdica i cristiana a les ofertes nocturnes de Barce-
lona. Temes de les trobades d’aquest curs: visita nocturna a la catedral, la pau i la
guerra, la fe i les sèries de TV, diàleg sobre la fe, viure la fe a través de l’esport, ta -
ller de pregària a la platja, concurs de música cristiana amb grups de joves.

2. Escola de pregària. Un dijous al mes els joves de la diòcesi troben a l’església de
Santa Anna un «gimnàs» per aprendre a pregar de la mà dels grans entrenadors
de l’espiritualitat i del Sr. Cardenal Arquebisbe. Amb el lema «Entrenat amb...» du-
rant aquest curs ens ajuden Papa Francesc, Santa Teresa de Jesús, Sant Pau, Sant
Ignasi, Teresa de Calcuta, la Creu, Joan Pau II, tota l’església...
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3. Cafè Youcat. Un diumenge tarda al mes convidem de nou els joves i els seus amics
a un cafè molt especial a la parròquia de Santa Anna. En un ambient distès deba-
tem i reflexionem sobre qüestions que els interessen relacionades amb la fe i la
vida. Per a universitaris i joves professionals. També poden convidar a amics no
creients. És un format que creiem que es pot traslladar a realitats arxiprestals o a
ciutats com Mataró. Temes d’aquest curs. «Jo som sé que és veritat» (relativisme i
veritat); «Jesús votaria dretes o esquerres?» (política i cristianisme); «Paraula de
Déu... o paraula d’homes?» (la interpretació de la Bíblia); «Si ara no és el mo-
ment, per què no?» (el dilema de l’avortament); «Com sé que Algú m’escolta?»
(la pregària); «Si ja ens estimem, per què casar-nos?» (nuviatge i matrimoni); «el
mal té cara i ulls» (pecat, temptació i dimoni); «Jesús de Natzaret, mite o reali-
tat?» (Jesús històric i Crist de la fe); i una pregunta i un convidat sorpresa (en la
darrera trobada del curs). 

4. Una llum a la nit. És una activitat provinent d’Itàlia, del projecte «Sentinelles»
del matí, que pretén que joves cristians de diversos moviments s’uneixin per viu -
re una experiència intensa d’evangelització. Aquesta activitat s’està estenent a di-
verses delegacions de Joventut d’Espanya (Madrid, Toledo, Astorga, Valladolid,
Santiago) i Barcelona n’ha estat pionera. Es faran cinc noves edicions seguint el rit -
me de l’any. «Una llum a la nit de la tardor», «Una Llum a la nit del Betlem», «Una
Llum a la nit de febrer», «Una Llum a la nit camí de Pasqua», «Una llum a la nit de
l’estiu».

5. Escola d’Animadors. Acompanyar joves en la fe mai ha estat fàcil. Un dissabte
al mes oferim als animadors una formació sobre temes diversos molt pràctics i
pastorals, on convidem experts en la matèria. És una novetat d’aquest any, adreça -
da a animadors de la fe de les parròquies, catequistes de confirmació, monitors
d’esplais, professors de religió de Secundària, etc. Temes: «Com ser animador
“liante”», «No sé què fer amb els joves», «No sé com ajudar-los a pregar», «No
hi ha qui els entengui» (Psicologia i cultura adolescent), recursos audiovisuals i
dinàmiques per treballar la fe amb joves, i amb joves d’altres cultures. I la Jorna -
da de formació per a animadors.

6. Trobades d’ESO «Desperta!» Durant dos matins al mes oferim als alumnes d’ESO
i Batxillerat viure una experiència que vol despertar-los. Una forma de conectar amb
les escoles i fer xarxa amb ells. Amb dues d’especials per als ESOs de les escoles
de la Fundació d’Escoles Parroquials. De 10.30 a 12.30 h a Santa Anna. Temes. «Déu
té alguna cosa a dir-me?» (L’existència de Déu i el sentit de la vida), «El dia que
vaig pregar a Déu» (històries juvenils de conversió), «On és Déu quan porto la
polsera vermella?» (malaltia i fe), «I tunes celestials?» (concurs de músi ca cristia -
na feta per joves), «Les pedres van a missa» (gimcana espiritual per la Sagrada
Família).

D. Altres activitats d’aquest curs

• Jornada d’animadors de la fe (19/10/13).
• Entrenament al mètode del Curs Alpha (curs de formació per l’evangelització amb

joves, 25-27/10/13).
• Setmana de Cinema Espiritual (Lluïsos d’Horta i Centre Xavier, 4-29/11/12.
• Vetlla Jove de la Immaculada (7/12/13). 
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• Recés d’Advent per a joves i animadors, per Mons. S. Taltavull, organitzat pel MCJ-
MUEC.

• Curs Alpha per a joves (deu setmanes entre febrer i març).
• Convivència-recés de Quaresma per a adolescents, organitzat per la Delegació amb

la col·laboració de grups de joves i de confirmació de les parròquies. 814-15/03/14)
• Pasqua urbana per a adolescents, a l’església de Santa Anna (17/04/14).
• Pelegrinatge amb vaixell a la canonització de Joan XXIII i JP II, amb el Departa-

ment de Joventut de la CEE (24-28/04/14).
• Vetlla de Santa Maria, joves, a Montserrat (26/04/14).
• Aplec de l’Esperit a Banyoles, diòcesis catalanes (7/06/14).
• Pelegrinatge jove amb l’Hospitalitat de Lourdes (26-30/06/14).
• Setmana de formació per a joves, juntament amb la Setmana Catequètica (7-11/07/

14).
• Setmana Solidària (14-18/07/14).
• Camí de Santiago Jove Diocesà, com a preparació de la JMJ Cracòvia (28-3/08/14).
• Setmana a Taizé amb joves del SIJ (17-24/08/14).

Delegació Diocesana de Pastoral de la Salut

Aquesta delegació promou la pastoral dels malalts en dos àmbits:
—els serveis religiosos d’hospitals, centres sòcio-sanitaris i moviments de malalts,
—la pastoral dels malalts en els arxiprestats i parròquies.

A. Objectius

• Treballar d’acord amb el Pla Pastoral 2011-2015 i amb el lema que ens dóna cada any
la CEE. Aquest any és: «Fe i caritat», perquè ambdues coses siguin signes de l’a-
mor de Déu i signes d’esperança en el nostre món.

• Donar una formació adequada que respongui a les necessitats de cada arxiprestat i
parròquia, fent-nos presents als llocs on se’ns demani.

• Donar una atenció integral a les persones en residències assistides de gent gran i a
persones amb discapacitat.

• Encoratjar els voluntaris, animadors de grups i tots els qui s’interessen pel món del
malalt.

• Evangelitzar el món de la salut, els malalts i les seves famílies.

B. Activitats

• Trobades monogràfiques de formació:
—La Caritat, per la Gna. Victòria Molins (12/11/2013).
—L’acompanyament dels malalts a la Bíblia, pel Dr. Armand Puig (18/02/2014).
—«Moscati, el médico de los pobres», sessió de cinefòrum, per Mn. Juan Manuel

Bajo, coordinador del SIPS i delegat de pastoral de la salut de Tortosa.
• Trobades de Professionals Sanitaris Cristians (PROSAC), mensuals, per a inferme-

res i persones del món sanitari.
• Jornades catalanes de pastoral de la salut, a St. Cugat del Vallès. Tema: fe i caritat.
• Jornada Diocesana a l’Hospital de Sant Rafael (25/01/2014), dues conferències i un

taller d’experiències.
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• Celebració del Dia del malalt (VI diumenge de Pasqua).
—Finalitats: aprofundir, a la llum de l’Evangeli, en la realitat social actual de la po-

bresa i la manca de recursos; escolta i acompanyament en el procés d’envelliment
i malaltia; el malalt i l’entorn familiar; la corresponsabilitat entre els serveis reli -
giosos hospitalaris i els grups parroquials de pastoral de la salut. 

—Destinataris de la campanya: malalts, famílies dels malalts, comunitats parro-
quials i equips parroquials de pastoral de la salut, personal sanitari, congrega-
cions religioses sanitàries, voluntaris/es i grups i associacions de voluntariat.

Delegació Diocesana de Pastoral de trànsit, bombers 
i cossos de seguretat

A. Objectius

• Tenir una cura especial de tot el que fa referència a la pastoral del trànsit.
• Tenir cura de les relacions amb les institucions i els responsables dels Serveis d’Ex-

tinció d’Incendis i Salvament, tant de l’Ajuntament com de la Generalitat.
• Igualment amb els diversos cossos de policia: Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana

de Barcelona i altres policies locals.
• Col·laboració amb els capellans del Cuerpo Nacional de Policia i de la Guardia Civil.

B. Activitats

1. Per la pastoral del trànsit:

• Organització de la festa de Sant Cristòfol i de la Jornada de Responsabilitat en el
Trànsit, en coordinació amb la CEE.

• Col·laboració amb el comitè organitzador.
• Vetllar per les èpoques de més mobilitat: Setmana Santa, vacances d’estiu i Nadal.
• Participació a la Trobada de delegats diocesans i agents de la Pastoral de la Carrete -

ra (CEE).
• En l’àmbit català, trobades, sobretot, amb els bisbats de Girona i Vic.
• Participació en els actes organitzats amb motiu de la Jornada mundial dedicada a

les víctimes d’accidents per les associacions Stop Accidents i Prevenció d’Accidents
de trànsit (PAT).

2. Per la pastoral de bombers i cossos de seguretat:

• Presència «in situ» en situacions d’emergència.
• Presència en les festes patronals de bombers (Sant Joan de Déu), Guàrdia Urbana

(Sant Rafael), Mossos d’Esquadra (dia de les esquadres, abril), els «tedax», de des-
activació d’explosius (Santa Bàrbara).

• Col·laboració en la celebració patronal dels cossos de seguretat del Principat d’An-
dorra.

• Col·laboració amb el Consell Pedagògic i Científic de l’Institut de Seguretat Públi-
ca de Catalunya (Departament d’Interior de la Generalitat), al qual pertanyen les Es -
coles de Bombers, Protecció Civil i Policia.
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Delegació Diocesana de Pastoral Obrera 

A. Objectius

—Els primer objectiu és l’evangelització del món obrer. Aquest curs li volem donar
un nou impuls, donat que el món obrer viu una situació especialment difícil.

—Aquest curs volem donar una especial rellevància al vintè aniversari del document
La Pastoral Obrera de tota l’Església (POTE), aprovat per la CEE l’any 1994.

—Donar-lo a conèixer entre els militants, a alguns arxiprestats i parròquies, a algunes
institucions 

B. Activitats

• En la Pastoral Obrera en l’Església Diocesana (cf. POTE, propostes nn. 3 i 4):
—Participar activament en el CPD.
—Realitzar la presència de «La Pastoral obrera de tota l’Església», en el vintè aniver -

sari de la seva publicació, donar-lo a conèixer a parròquies, arxiprestats i al se-
minari.

—Fer aportacions a l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà, en concret a les accions 8
i 14 de l’objectiu primer i a les accions 2, 6 i 8 de l’objectiu tercer.

• En la Pastoral Obrera en la realitat laboral i social (cf. POTE, proposta n. 13):
—Elaborar i difondre els comunicats del 8 de març i l’1de maig i altres sobre la

situació laboral i social actual. Organitzar la celebració diocesana dels dies
citats.

—Mantenir reunions amb entitats sindicals i polítiques de Barcelona. Realitzar la
trobada sobre compromís sindical.

—Donar continuïtat a la comissió de militants en atur.
—Posar en marxa el pla de formació per al compromís social.
—Promoure la presència als MCS.
—Sumar-nos a la campanya i acció del Moviment de Treballadors Cristians d’Eu-

ropa (jornada del 7 d’octubre).
—Organitzar un debat sobre «Cristians i política».

• En la Pastoral Obrera i els nostres moviments i col·lectius (cf. POTE, proposta
n. 29):
—Treballar al si dels moviments per avançar en la consciència de ser Pastoral Obre -

ra.
—Participar en la Jornada d’estudi organitzada pel Secretariat interdiocesà de Pas-

toral Obrera.
—Elaborar i difondre els fulls informatius de la POB.
—Realitzar la trobada de les comissions diocesanes dels 4 moviments (MIJAC, JOC,

ACO i GOAC).
—Realitzar la trobada dels Equips parroquials de pastoral obrera (EPPO).
—Reunions del Secretariat de la POB amb les comissions diocesanes dels 4 movi-

ments.
—Posar en marxa el Pla de formació per al compromís social. 
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C. Calendari d’activitats (s’indica les principals activitats de cada un dels mesos)

—Setembre 2013: coordinadora de la Delegació de PO, secretariat interdiocesà de
PO de Catalunya.

—Octubre 2013: 80è aniversari de la JOC, Jornada del treball digne, 60è aniversari
de l’ACO, coordinadora de la delegació PO, col·lectiu de capellans obrers, acte so-
bre cristians i política.

—Novembre 2013: trobada de capellans obrers de Catalunya, XIX jornada general
de PO-CEE, coordinadora de la delegació de PO, col·lectiu de capellans obrers,
secretariat interdiocesà de PO de Catalunya.

—Desembre 2013: XX Jornada de religioses i religiosos en barris obrers i populars,
coordinadora de la delegació PO, col·lectiu de capellans obrers.

—Gener 2014: trobada de comissions diocesanes, coordinadora de la delegació PO,
secretariat interdiocesà PO, col·lectiu de capellans obrers.

—Febrer 2014: Jornada d’estudi de PO de Catalunya, celebració del 50è aniversari
de la mort de Guillermo Rovirosa, fundador de la HOAC, trobada dels EPPO,
col·lectiu de capellans obrers, coordinadora de la delegació PO.

—Març 2014: Coordinadora delegació PO, trobada sobre compromís sindical, col -
lectiu de capellans obrers.

—Abril 2014: Secretariat interdiocesà de PO de Catalunya, col·lectiu capellans obrers,
coordinadora delegació PO.

—Maig 2014: Celebració diocesana del Primer de Maig, coordinadora de la delega -
ció PO, col·lectiu de capellans obrers.

—Juny 2014: Secretariat interdiocesà de PO de Catalunya, coordinadora delegació
PO, col·lectiu capellans obrers.

Delegació Diocesana de Pastoral Social (Secretariat Diocesà 
pels Marginats i Pastoral dels Migrants)

A. Objectius

—L’objectiu és l’evangelització entesa com un alliberament total de la persona.
—El Secretariat té present que si hi ha marginats és perquè hi ha una societat que mar -

gina.
—L’acció de l’Església ha de preparar la persona del marginat per incorporar-se a una

comunitat humana i atacar les causes de la marginació, amb un esperit servicial,
solidari i crític, sempre en proximitat i sintonia amb les persones i situacions de
marginació.

—Conscients de la gravetat que avui té el problema de la marginació, el Secretariat
procurarà suscitar vocacions tant entre els laics com entre els religiosos per atendre
aquest camp.

B. Activitats

• De la Delegació de Pastoral Social en general:
—Seguiment dels fets sobre els que es pugui sentir afectada.
—Presència en parròquies que ho demanen.
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—Participació als actes organitzats pel SEPAP, Pastoral Gitana, Apostolat del Mar,
OBINSO, Mans Unides, etc.

—Aquest curs està programada una trobada de voluntaris que treballen en el Quart
Món.

—Participació en les reunions del Grup d’entitats socials d’Església. El delegat for-
ma part de la comissió permanent.

—Participació en el treball de la Universitat Rovira Virgili sobre l’activitat de les en -
titats socials d’Església a Catalunya. 

—Participació a les reunions del col·lectiu «Rosalia Rendhu» per a les persones sen -
se sostre.

• Del Secretariat de Marginació:
—Publicació trimestral de la revista Aixeca’t, sobre denúncia de situacions de mar-

ginació i iniciatives per ajudar les persones afectades. S’envia a 1.800 persones.
—Quatre trobades del Secretariat de Marginació. Tema: «El magisteri del Papa

Francesc. Com il·lumina el nostre treball per al Quart Món» (23 de novembre, 18
de gener, 22 de març, 17 de maig).

—Publicació i difusió de la col·lecció «Testimonis entre els pobres»: es publicarà
el cinquè volum.

—Trobada de voluntaris en el camp de l’exclusió social (segon trimestre 2014).
—Grup de reflexió teològica des del Quart Món (segon trimestre de 2014).
—Presència i seguiment dels actes de les entitats que treballen en el món de la mar-

ginació.
—Presència i seguiment de les reflexions i actes que es fan a parròquies.
—Publicació mensual de la revista Eines, amb materials de reflexió i pregària en

l’àmbit de la pastoral de la marginació. S’envia a unes 250 persones.

• De la Pastoral de Migrants:
—Reunió mensual de la Plataforma d’entitats cristianes amb la immigració.
—Participació a les trobades del Grup de Treball Estable de Religions (GTER).
—Organització i assistència a la trobada del CCIT de Migracions a les ciutats euro -

pees (el delegat forma part del secretariat).
—La Delegació assistirà a les reunions del Consell Assessor de Migracions, de la

CEE i a la trobada general de delegats d’Espanya.
—Trobades periòdiques amb el Departament d’immigració de Càritas.
—Trobades periòdiques del grup de treball per animar i seguir la pastoral amb im -

migrants.
—Organització de la Trobada amb motiu de la Jornada Mundial de les Migracions.
—Trobades periòdiques amb comunitats i preveres que tenen cura de comunitats

de migrants.
—Tres trobades trimestrals amb diferents comunitats de migrants (excepte als mesos

d’estiu).
—Sortida de final de curs amb participació de comunitats de migrants (Hi participen

unes 300 persones).
—Organització juntament amb Càritas de 3 cursos sobre multiculturalitat, dirigit pel

Sr. Xavier Torrents. (Hi participen unes 40 persones). 
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Delegació Diocesana de Patrimoni Cultural, Arxiu Diocesà 
i Museu Diocesà

A. Delegació diocesana de Patrimoni Cultural

1. Objectius:
• En referència al Pla Pastoral Diocesà, la conservació, difusió i obertura a tota

la societat del patrimoni cultural de l’Església fan una funció autènticament
evangelitzadora, posant la Paraula de Déu permanentment present i d’actualitat.

• Entre les facetes formatives didàctiques també podem destacar que la simple con -
templació pública d’aquest patrimoni i la satisfacció que proporciona afavoreix
la cultura del «ser» enfront de la del «tenir».

• Mitjançant el patrimoni cultural eclesiàstic es dóna a conèixer als nouvinguts la
nostra cultura, però també ajudem els immigrants amb exposicions, conferèn-
cies, recitals musicals, etc., dels seus indrets de procedència.

• Nosaltres també tenim l’obligació de conèixer la seva realitat, cultura, tradicions
i religiositat per estimar-los i facilitar la seva participació en l’àmbit litúrgic, ca-
tequètic, organitzatiu i de servei a la comunitat. 

2. Activitats:
• La Delegació Diocesana de Patrimoni Cultural de Barcelona continuarà en el

2014 amb la seva tasca d’orientació, assessorament i ajut als rectors de les par -
ròquies, oferint un servei als responsables de les esglésies de cara a les restaura -
cions, modificacions i actuacions en general de tots els béns artístics, mobles i
immobles, propietat de l’Església.

• D’aquesta manera, en les activitats de la delegació, volem harmonitzar els inte-
ressos culturals amb els cultuals dins d’una dinàmica de mútua col·laboració que
en moltes ocasions té resultats reeixits.

• Aquest treball inclou les visites in situ a les parròquies i l’elaboració de dictàmens
tècnics.

• També es continuarà amb la catalogació de béns culturals mobles de les parrò-
quies i amb l’elaboració d’un fitxer audiovisual dels immobles catalogats com a
béns d’interès cultural.

• Aquesta delegació disposa d’una pàgina web pròpia que abraça tot el ric llegat
pa trimonial de la nostra Església. Aquesta feina és fonamental avui dia per a la
conservació i divulgació d’aquest patrimoni, per oferir un servei a tota la socie -
tat i atendre-la de forma directa; en definitiva, per fer evangelització per mitjà
del patrimoni.

• Una de les nostres activitats serà oferir informació gràfica sobre objectes sostrets
o desapareguts dels nostres temples, per evitar així la seva comercialització i fa-
cilitar-ne la recuperació.

• La delegació acull el Grup de Voluntaris, que és una associació que presta els seus
serveis al Museu Diocesà, a la catedral i a la resta de monuments de l’arxidiòcesi.

• Els voluntaris reben una formació específica per fer la seva missió d’evangelitzar
mitjançant el patrimoni cultural. Aquests voluntaris també fan el servei d’a ten-
dre els visitants estrangers que viatgen a la nostra terra per motius d’estudi o de
diversos treballs.
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B. Arxiu Diocesà

1. Objectius:
• L’Arxiu Diocesà realitza les mateixes funcions per a les quals fou creat fa segles,

amb les adaptacions que els nostres dies demanen.

2. Activitats:
• Atenció als 5.000 investigadors que anualment consulten l’arxiu obert permanent -

ment al públic. 
• Atenció a les 1.500 consultes arxivístiques anuals fetes pels investigadors via in-

ternet.
• Atenció als 2.000 sol·licitants anuals de còpies de partides sacramentals.
• Col·laboració amb els programes de formació Erasmus i Leonardo da Vinci de

la Unió Europea, acollint anualment vint estudiants de postgrau per a realitzar
pràctiques.

• Digitalització, classificació i indexació de tota la documentació de les parròquies
de l’arxidiòcesi.

• Arxiu de tota la documentació dipositada per les parròquies, delegacions diocesa -
nes i altres organismes de l’Arquebisbat.

• Col·laboració en les causes de beatificació sol·licitades.
• Informatització del fons arxivístic amb un sistema propi.
• Trasllat, classificació, indexació i posta a disposició dels investigadors dels ar-

xius històrics de parròquies medievals com Santa Maria del Mar, Santa Anna i
Sants Just i Pastor.

• Sistema de digitalització dels fons documentals mitjançant càmeres digitals i es-
càners de darrera generació, que substitueix amb molts avantatges l’habitual sis-
tema de microfilmació. 

• Digitalització fotogràfica de tot l’arxiu d’actes de la CEE, amb l’acord de conti -
nuar realitzant aquesta tasca de forma indefinida.

C. Museu Diocesà

1. Objectius:
• El Museu Diocesà, durant els darrers anys, està realitzant les mateixes funcions

per a les quals fou creat el 1916, amb les adaptacions pròpies dels nostres dies.
Algunes d’aquestes funcions ja s’han indicat en l’apartat dedicat a l’Arxiu Dio-
cesà. 

2. Activitats:
• Atenció als 4.000 investigadors que anualment consulten el fons del Museu.
• Atenció als 120.000 visitants anuals del fons museístic permanent i de les expo-

sicions temporals.
• Recepció en dipòsit de les obres d’art que les parròquies de l’arquebisbat cedeixen

per garantir la seva seguretat.
• Restauració de les obres d’art que integren el fons museístic.
• Organització de conferències, visites guiades (museu i catedral), servei pedagò-

gic escolar, projecte didàctic «Connecta’t al Barri Gòtic de Barcelona», etc.
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• Execució de les darreres fases de rehabilitació de l’edifici de la Pia Almoina (mo -
nument declarat bé cultural d’interès nacional).

• Col·laboració amb la Setmana del Llibre Català.
• Col·laboració en la publicació dels catàlegs de les exposicions temporals.
• Exposicions temporals de l’any 2013:

—«Jaume Cases, escultor».
—«Goya i els seus hereus».
—«L’esclat de la fe», amb motiu de la celebració de l’Any de la Fe.
—«Julio Nieto, Pell de Metall».
—«Cementiris és ciutat», patrocinada per Cementiris de Barcelona.
—«Nadal a la Pia Almoina», amb pessebres de Catalunya i del món i activitats

didàctiques.

Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada

A. Objectius

• Fer present la sol·licitud del bisbe diocesà envers les diverses formes de vida con-
sagrada, segons les directius de la Santa Seu i del Sr. Cardenal Arquebisbe, establint
vincles de comunió amb les diferents comunitats de persones consagrades a Déu.

• Difondre el Pla Pastoral Diocesà 2011-2015 en les visites i trobades de la vida con-
sagrada.

• Celebrar a l’arxidiòcesi la Jornada Mundial de la Vida Consagrada i la Jornada Pro-
Orantibus.

• Visita pastoral a comunitats religioses i monestirs.
• Presidir els capítols d’eleccions als monestirs i congregacions religioses.

B. Activitats

• Recessos per a les religioses, dirigits pel Sr. Cardenal Arquebisbe: d’Advent, l’1 de
de sembre de 2013, i de Quaresma, el diumenge 9 de març de 2014. Tots dos al Se -
minari Conciliar de Barcelona.

• Reunió trimestral amb els Delegats de vida consagrada de Catalunya.
• Visita de tots els delegats, a final de curs, a un dels bisbats de Catalunya.
• Participació a les reunions del SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes

i Religiosos).
• Assistència a les assemblees de la URC (Unió de Religiosos de Catalunya).
• Celebració a la catedral de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada (dissabte 1

de febrer de 2014. Són convidats tots els religiosos/es de l’arxidiòcesi, els pares pro-
vincials i generals concelebren amb el Sr. Cardenal.

• El delegat assisteix a celebracions o reunions que commemoren esdeveniments im-
portants de les congregacions i sempre que les comunitats ho demanen.

• A la Visita Pastoral per arxiprestats es visiten les comunitats religioses de cada arxi -
prestat.

• Acompanyament de l’Orde de les Verges.
• Celebració de la Jornada Pro-Orantibus, el diumenge 15 de juny de 2014 (Solemni -

tat de la Santíssima Trinitat: recordar i pregar per la vida monàstica i contemplativa.
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• Participació a les reunions de la Comissió de Monestirs de la província eclesiàstica
de Barcelona.

• Vetllar i acompanyar els cursets de formació per a les contemplatives.

Secretariat de Pastoral Gitana

A. Objectius

• Enfortir i reforçar la pastoral de carrer, d’estar amb i entre els gitanos, com a Secre-
tariat de Pastoral Gitana, incorporat a la Delegació de Pastoral Social del nostre Ar-
quebisbat. «Cal sortir de les esglésies i anar on es troba la gent per anunciar Jesucrist»
(Pastoral «Homes i dones de fe», del cardenal Lluís Martínez Sistach).

• Sortir a trobar els creients gitanos i no gitanos treballant per una Església de comu-
nió i participació.

• Donar suport a l’acció pastoral de les parròquies en la trobada entre membres de les
comunitats cristianes i els gitanos.

• Acollir tots els gitanos, sigui quina sigui la seva situació social i religiosa, obrint pro -
cessos de respecte i comunió en tot allò que afecti la bona notícia de l’evangeli. Vo-
lem que el poble gitano trobi en la nostra Església una mare que l’acull, que li trans-
met i li enforteix la seva fe (en la línia del document «L’Església i els gitanos», de
la CEE).

B. Activitats

• Elaborar un diagnòstic de la realitat pastoral en les parròquies de població gitana,
identificant les famílies gitanes catòliques per acompanyar-les en la vivència de la se -
va fe.

• Sensibilitzar en sentit pastoral les comunitats de fe (consells, grups parroquials, se-
minaris, etc.) en relació amb els gitanos, combatent els prejudicis i estereotips cap
a aquests. 

• Donar suport a l’acció pastoral envers els gitanos que realitzen sacerdots i altres agents
de pastoral.

• Col·laborar amb les delegacions de Pastoral Gitana d’altres bisbats, amb l’associa -
cionisme gitano i amb altres organismes públics i privats en la reivindicació i pro-
moció dels valors del poble gitano.

• Mantenir la presència activa, constant i evangelitzadora del Secretariat en la vida de
les comunitats gitanes, acompanyant les seves expressions de fe i vida (Nadal, sant
Joan, casaments, difunts...)

• Revaloritzar el que l’Església catòlica ha realitzat en l’aspecte social i religiós amb
els gitanos.

C. Calendari d’activitats

• Participar en la reunió de delegats de Pastoral Gitana (Madrid) i a les Jornades na cio -
 nals d’aquesta pastoral (Pozuelo de Alarcón).

• Preparar la festa del beat Ceferino (4 de maig).
• Formació d’agents de Pastoral Gitana.
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• Donar suport als catequistes i professors de religió catòlica per tal de fer conèixer
la Pastoral Gitana i la figura del beat Ceferino.

• Preparar una romeria internacional a Barbastre, peregrinant al lloc del martiri del
beat Ceferino. 

Secretariat de Pastoral Penitenciària (SEPAP)

A. Objectius

• Com a secretariat que forma part de la Delegació de Pastoral Social de l’Arquebis -
bat de Barcelona, el SEPAP va néixer amb l’objectiu d’acollir, potenciar, vetllar,
animar i coordinar totes aquelles persones, institucions i serveis que treballen o vo-
len treballar en la pastoral penitenciària, en els àmbits parroquial i diocesà, tant en
el camp de la prevenció com en el de la reinserció.

• En l’actualitat el SEPAP consta de 180 voluntaris i sis capellans de presons, a més
d’altres entitats annexes a aquest Secretariat: «La Vinya», Grup de Nostra Senyo-
ra del Port, Grup de presons de Sant Andreu i Associació Jaume Pineda.

• Durant aquest curs ens proposem especialment preparar materials per a escoles i
par ròquies, per difondre la pastoral penitenciària.

• Establir vincles amb altres entitats d’Església que treballen en aquest àmbit i que
es vulguin vincular al SEPAP. Posar en pràctica la «carta del voluntari» del SEPAP.

• Reforçar Reixes enllà i trobar un equip d’actualització de la pàgina web.
• Crear un equip de premsa per facilitar notícies als mitjans de comunicació.
• Sensibilitzar els membres de les comunitats cristianes.
• Consolidar equips de cristians en el món penitenciari.
• Oferir espais de trobada, reflexió i coordinació.
• Sensibilitzar la nostra societat.
• Prendre’s seriosament la reinserció.

B. Activitats principals

• Adjuntem a aquest informe els programes marc d’actuació de la capellania catòli-
ca als Centres penitenciaris de Wad Ras i de la Model, que hem presentat al Depar-
tament de Justícia.

• Cal tenir en compte que aquesta feina també es realitza a les presons de Brians I i
Brians II (diòcesi de Sant Feliu) i a Quatre Camins Adults, Quatre Camins Joves i Pa -
velló Penitenciari de Terrassa (diòcesi de Terrassa).

• Metodologia de treball: cada centre té un responsable de les activitats, així com dels
voluntaris, que coincideix amb la del capellà del Centre, que és el responsable i
representant del SEPAP en el seu centre. 

• Cada mes hi ha una reunió de coordinació entre el director del SEPAP i el consell de
capellans. També hi ha una reunió mensual entre els representants dels voluntaris i el
director del SEPAP. Amb tots els voluntaris hi ha dues assemblees a l’any (inici i fi
de curs), a més de moments de trobada mensuals amb els voluntaris que ho desitgin.

• Pla de formació per als voluntaris, que inclou aquests passos: entrevista amb el di-
rector del SEPAP o amb el capellà del centre penitenciari, curset de 4 hores orga-
nitzat i dirigit pel SEPAP, al final del curset determinació per part del SEPAP i del
voluntari d’integrar-se o no com a voluntari i elecció d’un centre penitenciari, sol·li-
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citud d’acreditació a la Secretaria de Serveis Penitenciaris, participació en curs de
formació de voluntaris organitzat pel SSPRiJJ, i integració en l’equip de voluntaris
del centre sol·licitat a través del referent. 

• Respecte als voluntaris en actiu, se’ls convida a les jornades o conferències sobre
temes penitenciaris, organitzades a Barcelona per Justícia i Pau, Associació d’Advo -
cats Roda Ventura, Associació La Vinya, etc.

• Cada principi de curs, en l’assemblea, es treballa un tema de formació: població es-
trangera a la presó, noves reformes del Codi Penal, circular del voluntariat, Servei
de Mediació, justícia restaurativa, mediació penal, etc.

C. Calendari d’activitats

Resumim les principals activitats de cada mes:

—Setembre 2013: reunions del Consell de Capellans i del Consell Permanent.
—Octubre 2013: XIX Jornada de Pastoral Penitenciària de Catalunya a Barcelona,

XVII Jornades de delegats diocesans, a Madrid-CEE.
—Novembre 2013: reunions del Consell Permanent, del Consell de capellans, troba-

da d’inici de curs dels voluntaris del SEPAP, XII curs nacional de formació del vo-
luntariat-CEE, curs d’iniciació per a nous voluntaris.

—Desembre 2013: reunions del Consell de capellans i del Consell Permanent.
—Gener 2014. reunions del Consell de Capellans i del Consell Permanent.
—Febrer 2014: reunió del Consell Permanent, XXVI Jornades de capells d’Espa nya,

a Madrid-CEE, XXVI Trobada Nacional de l’àrea social de la pastoral penitenciària.
—Març 2014: reunions del Consell de Capellans i del Consell Permanent.
—Abril 2014. reunions del Consell de Capellans i del Consell Permanent.
—Maig 2014: reunió del Consell de Capellans de Catalunya, Consell permanent, pre-

gària del SEPAP, Trobada de catequistes de pastoral penitenciària a Madrid-CEE.
XVII Trobada de juristes de la pastoral penitenciària, a Madrid-CEE.

—Juny 2014: assemblea de final de curs del SEPAP i dinar de germanor del Consell
de Capellans i del Permanent. 

Comissió Diocesana per al Diaconat Permanent 
i els Ministeris Laïcals 

A. Objectius

• Acompanyar i oferir elements de formació en la preparació dels diaques permanents
i de les persones que es preparen per assumir altres ministeris.

• Formar i acompanyar els laics i laiques que tinguin confiades missions pastorals.
• Promoure i consolidar el diaconat permanent al servei de l’Església diocesana i del

bisbe com a principal pastor.
• Tenir cura de la formació dels candidats i de la formació específica per a les tasques

pastorals que se’ls encomanen a la diòcesi. La crida a aquest ministeri correspon al
bisbe de cada diòcesi.

• Reunir periòdicament els diaques permanents en jornades de formació permanent.
• Reunir els candidats en jornades de formació espiritual i ministerial.
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B. Activitats

Al llarg de tot el curs, aquesta comissió promou les següents trobades:
• Trobada n. 1: 14 de setembre de 2013: recés de les 10 a les 19 h. Si no es diu el contrari,

les trobades es fan al Seminari Conciliar de Barcelona, els dissabtes de les 10 a les 13 h.
• Trobada n. 2: 19 d’octubre de 2013. Tema: «El testimoniatge dels màrtirs del segle

XX», per Mn. Joan Galtés.
• Trobada n. 3: 16 de novembre de 2013. Tema: «L’encíclica Lumen fidei», pel Dr. Sal -

vador Pié-Ninot.
• Trobada n. 4: 14 de desembre de 2013. Tema. «La caritat pastoral en el ministeri

diaconal», per Mn. Jaume Berdoy.
• Trobada n. 5: 11 de gener de 2014. Tema: «La pastoral juvenil. La JMJ de Rio de

Janeiro», per Mn. Bruno Bérchez, Mn. Carles Muñiz i Mn. Xavier Farrés.
• Trobada n. 6: 21 de gener de 2014, festa del bisbe de Tarragona Sant Fructuós, i dels

seus diaques Sant Auguri i Sant Eulogi, patrons dels diaques permanents de les diò-
cesis catalanes. 

• Trobada n. 7: dia 1 de febrer de 2014.
• Trobada n. 8: dia 8 de març de 2014.
• Trobada n. 9: dia 26 d’abril de 2014.
• Trobada n. 10: dia 17 de maig de 2014.
• Trobada n. 11: dia 14 de juny de 2014. Trobada de final de curs.

Servei Pastoral per a les Persones Sordes

A. Objectius

• Servir pastoralment a un col·lectiu que hi ha a la nostra diòcesi proper a un dos per
mil de la població de persones amb disminució auditiva. L’Església vol estar pro-
pera a les persones que pateixen aquesta limitació.

• L’Arquebisbat de Barcelona, des de fa molts anys, està realitzant una tasca pasto-
ral en aquest àmbit, amb un prevere dedicat parcialment als diversos serveis sa-
cramentals, catequètics i evangelitzadors de les persones sordes, amb la col·laboració
de diversos laics i laiques, sords i oients.

• A la llum del Pla Pastoral de la diòcesi de Barcelona continuem proposant-nos
treballar alguns aspectes de cadascun dels tres objectius, seguint el que ja vam ini-
ciar el curs passat:

• «L’anunci de Jesucrist als qui no el coneixen». En el marc d’aquest objectiu evange -
litzador, es treballa en l’adaptació de la Bíblia a la llengua de signes catalana, com-
plint l’encàrrec rebut del Departamento de la Pastoral del Sordo, de la CEE. Seguim
proposant la necessitat que els mateixos sords esdevinguin apòstols d’altres sords.

• «La pastoral de la iniciació cristiana». Procurem millorar l’acolliment a les perso-
nes i famílies que s’apropen per celebrar algun sagrament: baptisme, matrimoni,
eucaristia.

• El curs passat vam estrenar una nova pàgina web que esdevé una molt bona eina de
nova evangelització, en la qual s’hi troba el vídeo de la missa dominical amb llen-
guatge de signes.

• «La solidaritat, expressió de la fe cristiana». Seguim procurant millorar l’atenció i l’a-
juda material a persones i famílies que pateixen les conseqüències de la crisi actual.
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• Les activitats que segueixen es realitzen a la parròquia de Santa Teresa de l’Infant
Jesús. Cada dimarts, dijous i dissabtes vénen sords de diferents punts de Barcelona
i d’altres poblacions de la nostra diòcesi i també alguns d’altres diòcesis. 

B. Activitats 

—Celebració de la missa: dissabtes i vigílies, 6.30 h tarda.
—Confessions: mitja hora abans de la missa.
—Catequesi de comunió: dijous 6 h tarda o dissabtes 5.30 h tarda.
—Catequesi de post-comunió i confirmació. Dissabtes 5.30 h tarda.
—Seguiment d’infants integrats a diverses catequesis parroquials.
—Grup de Litúrgia: dissabtes (excepte el primer), 5.45 h de la tarda.
—Adoració eucarística: el primer dissabte de mes de 5.55 a 6.25 h tarda.
—Formació cristiana (conferències, tertúlies...) dissabtes 7.30 h tarda.
—Formació de col·laboradors: els dimarts de 5 a 6 de la tarda.
—Grup de joves. Un dissabte al mes, a les 7.30 h tarda.
—Formació per a adolescents: una xerrada trimestral, en dimarts tarda, 6.45 h.
—També funcionen diversos grups: de matrimonis joves, de preparació al matrimo-

ni, al baptisme, d’orientació familiar, etc.
—A la vegada es procura garantir alguns serveis especialment necessaris per a per-

sones sordes, com reforç logopèdic i escolar per a infants sords, atenció a malalts
i ancians sords a casa seva o a les residències.

—Celebracions especials amb motiu del Nadal i Setmana Santa, celebracions de
casaments, baptismes, exèquies...

—Celebració del Dia Mundial de les Persones Sordes.
—Participació de les persones sordes a actes diocesans o interdiocesans (amb traduc-

ció en llenguatge de signes).
—Es fan tres excursions anuals (Pilar, Nadal i Pasqua) i una convivència a l’estiu.
—Participació a una audiència amb el Papa Francesc a Roma el 29 de març.
—Participació a les canonitzacions dels Papes Joan XXIII i Joan Pau II a Roma.
—Enguany, organització i participació en la «Trobada de Pastoral del Sord» que se

celebrarà a Barcelona del 24 al 28 de juliol, al Seminari Conciliar.
—Participació a la reunió de responsables diocesans a Madrid el 21 de setembre.
—Participació a les reunions de l’Equip de Catequesi especial del SIC.

Tribunal eclesiàstic

Edicte

Causa. Argemí-Ubeda II

Decret. 12 de març de 2014

Pel present EDICTE, hom fa saber a la Sra. Ágata de Úbeda Páramo, en parador igno -
rat, demandada en el judici de Declaració de Nul·litat de Matrimoni instat pel Sr. Mi -

BAB 154 (2014) - març [59]  205



guel ARGEMÍ TORRES que ha estat dictada Sentència definitiva en que CONSTA
la nul·litat de l’esmentat matrimoni.

Dels fidels en general, i de les autoritats civils i eclesiàstiques en particular, esperem
que, si rebessin notícia certa del lloc de residència de l’esmentada, procuraran que
li sigui comunicat l’avís d’aquesta publicació de Sentència.

Ho decretà i signa el M. Iltre. Sr. Jutge Eclesiàstic.

En dono fe.

Firma i segell del Tribunal eclesiàstic

El mateix dia és fixat l’anterior Edicte al corresponent Tauló d’aquest Tribunal, per
tal de ser enretirat el proper dia 12 d’abril de 2014. 
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Crònica

Celebració de la visita ad limina Apostolorum del
Sr. Cardenal Arquebisbe i del Sr. Bisbe Auxiliar

Entre els dies 24 de febrer i 8 de març de 2014, els bisbes de la Conferència Episco -
pal Espanyola (CEE) varen celebrar la visita ad limina Apostolorum, per honorar els
sepulcres dels apòstols sant Pere i sant Pau i trobar-se amb el successor de Pere, el
bisbe de Roma. La darrera visita ad limina es va fer l’any 2005 i no es va poder com-
pletar a causa de l’estat de salut del Sant Pare Joan Pau II i a la posterior elecció del
Papa Benet XVI.

La visita va precedida d’una preparació diligent. Amb anticipació suficient, el bisbe
de cada diòcesi es preocupa d’enviar a la Santa Seu la Relació sobre l’estat de la res-
pectiva diòcesi. Per a la redacció disposa del formulari relatiu preparat per a la Con-
gregació per als Bisbes. Aquesta Relació haurà d’oferir al Romà Pontífex i als dicas-
teris romans una informació de primera mà realista, sintètica i precisa, que és de gran
utilitat per a l’exercici del ministeri petrí. A més, la Relació ofereix al bisbe un mit-
jà idoni per examinar l’estat de la seva Església i per a programar el treball pastoral.
Per això convé que, per a la seva elaboració, el bisbe es valgui de l’ajuda dels seus
més estrets col·laboradors en la funció episcopal, si bé la seva aportació personal és
indispensable, sobretot en els aspectes que toquen més de prop la seva activitat, per
a donar una visió de conjunt del treball pastoral.

La praxi actual és que les visites es realitzen regularment per conferències episcopals,
o dividides en diferents grups de províncies eclesiàstiques si són massa nombroses,
evidenciant així la unió col·legial entre els bisbes. 

El nostre Sr. Cardenal Arquebisbe, acompanyat del Sr. Bisbe auxiliar i dels altres bis-
bes de les diòcesis amb seu a Catalunya, el dilluns dia 3 de març de 2014, a les 9 hores
del matí varen visitar la Congregació per al Clergat, que presideix el cardenal Benia-
mino Stella i per la tarda visitaren el Pontifici Consell per a la Nova Evangelització,
que presideix l’arquebisbe Mons. Salvatore Fisichella.

Discurs del Sant Pare a tots els bisbes de la CEE

L’acte central d’aquesta jornada fou el celebrat al migdia quan el Papa Francesc va
rebre els 83 bisbes de la CEE que realitzaven la visita prescrita per la normativa canò -
nica. De fet, aquest dia acabava la seva visita un ampli grup, que incloïa la meitat dels
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membres de la CEE, i la iniciaven l’altra meitat dels prelats. En aquest dia es va si-
tuar la trobada amb el Sant Pare com a acte central de tota la visita.

El Sant Pare els adreçà un significatiu discurs que es publica íntegrament en aquest
mateix número del Butlletí de l’Arquebisbat. El Sant Pare demanà als bisbes que
no estalviïn «esforços per obrir nous camins a l’Evangeli, que arribin al cor de tots, per -
què descobreixin el que ja ha fet niu en el seu interior: Crist com a amic i germà».
També els va exhortar a «posar les vostres Esglésies en un veritable estat de missió
permanent, per trucar a qui s’ha allunyat i enfortir la fe, especialment dels infants»,
amb una especial referència al procés d’iniciació cristiana.

També va fer un esment particular al matrimoni i a l’acompanyament de les famílies
així com al desvetllament de les vocacions que, en paraules del Papa Francesc, el bis-
be «ha de posar en el seu cor com absolutament prioritari». Així mateix, els va recor-
dar «l’amor i el servei als pobres», tot reconeixeent el servei que presta Càritas i al-
tres obres benèfiques de l’Església.

Finalment, el Papa animà els bisbes a posar-se «al capdavant de la renovació espiritual
i missionera de les nostres Esglésies particulars, com a germans i pastors dels vos-
tres fidels, i també dels que no ho són, o ho han oblidat». 

El nostre Cardenal Arquebisbe presidí una eucaristia 
a la basílica vaticana

El dimarts dia 4 de març al matí, el nostre Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez
Sistach, va presidir una eucaristia concelebrada a la cripta de la basílica de Sant Pe-
re, situada sota l’altar de la Confessió o altar papal, molt a prop del sepulcre de l’A-
pòstol Sant Pere.

Varen concelebrar l’eucaristia els bisbes de les diòcesis catalanes, amb els bisbes
de les províncies eclesiàstiques de Granada, Sevilla, Oviedo i Santiago de Compos-
tela. El Sr. Cardenal Arquebisbe va pronunciar l’homilia, posant l’accent sobretot en
el significat de comunió amb l’Església de Roma que aquesta visita té per a totes
les Esglésies diocesanes.

Durant el matí d’aquest dia els bisbes catalans varen continuar les visites a diferents
dicasteris de la Cúria Romana. En primer lloc, foren rebuts pel prefecte de la Con-
gregació per als Bisbes, el Cardenal Marc Ouellet, i després es varen traslladar al Pon -
tifici Consell per a les Comunicacions Socials, on varen mantenir una reunió amb
l’Arquebisbe Mons. Claudio Maria Celli, president d’aquest Pontifici Consell.

Durant la tarda varen estar a la seu del Pontifici Consell per als Laics, que presideix
el Cardenal polonès Stanislaw Rilko.

El dimecres 5 de març, al matí, els bisbes de Catalunya van lliurar relíquies de màrtirs
d’alguns bisbats catalans a la basílica de Sant Bartomeu —a la Isola Tiberina—, tem-
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ple confiat a la Comunitat de Sant Egidi on es veneren relíquies de màrtirs del segle
XX i XXI, provinents de diversos països del món. Allí varen pregar i fer memòria dels
màrtirs, testimonis de fe i de reconciliació. El Cardenal Arquebisbe de Barcelo na hi
va lliurar una relíquia del màrtir i beat Dr. Josep Samsó, prevere. A la tarda, els bis-
bes i mossens acompanyants van assistir a la processó penitencial des de l’església de
Sant Anselm a l’Aventino i a l’eucaristia del Dimecres de Cendra presidida pel Papa
Francesc a la basílica de Santa Sabina.

Eucaristia a Sant Sebastià de les Catacumbes

Al matí dels dijous 6 de març el nostre Cardenal Arquebisbe i la resta dels bisbes ca-
talans varen visitar la Congregació per a la Doctrina de la Fe, on foren rebuts pel
secretari d’aquesta Congregació, l’Arquebisbe mallorquí Mons. Lluís-Francesc La-
daria, ben conegut pels bisbes, raó per la qual la trobada de treball fou també una oca-
sió per viure un moment de gran fraternitat i amistat.

Després d’aquesta sessió, els bisbes catalans es varen traslladar a la basílica de Sant
Sebastià a les Catacumbes, a la històrica Via Appia, que és la basílica de la qual és ti-
tular el nostre Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach. Allí el Sr. Cardenal
i el rector de la basílica, el religiós franciscà pare Horazio Castorina varen explicar
la història i la significació d’aquest temple que va acollir durant un temps els sepulcres
dels sants apòstols i d’altres màrtirs.

Allí varen celebrar l’eucaristia, en la qual va concelebrar també Mn. Sergi Gordo, Se-
cretari general i Canceller de la nostra arxidiòcesi, i en què hi va participar el Sr. Ser-
gi Rodríguez, director de l’Institut Cervantes de Roma, i antic delegat diocesà de mit-
jans de comunicació social del nostre Arquebisbat. 

A la tarda, els bisbes es varen traslladar a la Congregació per als Instituts de Vida Con -
sagrada i les Societats de Vida Apostòlica, on es varen reunir amb el Cardenal prefec -
te, el brasiler Dr. Joao Braz de Aviz, amb el secretari, Mons. José Rodríguez Carba-
llo, i amb altres membres del dicasteri.

La jornada acabà amb una visita a la Secretaria d’Estat, on els bisbes de les diòcesis
amb seu a Catalunya foren rebuts per l’Arquebisbe Mons. Dominique Mambertí.

Sessió de treball amb el Sant Pare

El divendres 7 de març al matí, foren rebuts pel Papa Francesc amb qui varen mante -
nir una llarga sessió d’intercanvi i de reflexió sobre la vida cristiana a les nostres diò-
cesis, que va tenir més d’una hora i mitja de duració.

Els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya varen lliurar al Papa una còpia del seu
document col·lectiu Al servei del nostre poble, publicat l’any 2011, en complir-se els
25 anys del document titulat Arrels cristianes de Catalunya. També li varen fer en-
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trega dels quinze volums que s’han publicat fins ara de la col·lecció Clàssics Cris-
tians del Segle XX, que ha editat la Facultat de Teologia de Catalunya, amb la versió
catalana dels textos dels principals teòlegs contemporanis.

Segons va declarar el nostre Cardenal Arquebisbe, Dr. Martínez Sistach, atenent els
periodistes després de l’audiència, «aquests presents han servit perquè el Papa vegi
també la nostra cultura i que tenim llengua pròpia». També va expressar la satisfac-
ció i gratitud cap al Sant Pare per haver-los rebut i escoltat «com un germà gran», per
haver-los escoltat amb tant d’interès, cosa que mostra que «des del Vaticà confien en
nosaltres». Respecte dels temes tractats en l’audiència, el cardenal va dir que «hem
parlat de les diòcesis i de tota la seva problemàtica i dels aspectes que les nostre Es-
glésies diocesanes viuen, i per tant surt tot». A preguntes dels informadors, va afegir:
«Comprendran que hi ha una reserva i que no puc dir més coses, perquè aquesta re-
serva la mereix el Sant Pare i també els dicasteris». «Parlem de les coses que portem
al cor. Estem al servei del nostre poble», va afegir Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de
Tarragona, en aquesta trobada dels bisbes amb els informadors després de la reunió
amb el Sant Pare.

Diumenge a la tarda, el nostre Cardenal Arquebisbe va presidir l’eucaristia a la basíli -
ca de Sant Pau Extramurs, completant així la peregrinació als sepulcres dels dos grans
apòstols Pere i Pau. Hi varen concelebrar els bisbes catalans així com els bisbes de
les províncies eclesiàstiques de Granada, Sevilla, Oviedo i Santiago de Composte-
la. També hi foren presents tots els preveres, diaques i seminaristes que resideixen al
Pontifici Col·legi Espanyol de Roma.

Finalment, dissabte 8 de març, al matí, els bisbes catalans varen visitar la Congrega-
ció per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, on foren rebuts pel seu Prefec-
te, el Cardenal Antonio Cañizares.

Al migdia, amb la celebració de l’eucaristia a la basílica de Santa Maria la Major, es
va cloure aquesta «visita ad limina apostolorum».

Les trobades fraternes amb el Romà Pontífex i amb els seus més estrets col·labora-
dors de la Cúria Romana ofereixen a cada bisbe una ocasió privilegiada no sols per a
fer present la situació de la pròpia diòcesi i les seves expectatives, sinó també per a te -
nir més informacions sobre les esperances, alegries i dificultats de l’Església universal,
i per a rebre consells i directives oportuns sobre els problemes de la pròpia diòcesi.
Aquesta visita representa un moment fonamental també per al successor de Pere, que
rep els pastors de les Esglésies particulars per a tractar amb ells les qüestions que es
refereixen a la seva missió eclesial. La visita ad limina és així expressió de la sol·li-
citud pastoral de tota l’Església.
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Els infants de la catequesi, protagonistes 
d’una celebració a la Sagrada Família

«Aquesta és la festa de la catequesi», va dir el Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach

Els nens i nenes de les catequesis varen ser el centre de la missa celebrada a la basí -
li ca de la Sagrada Família el diumenge dia 9 de març, a les 17 hores, presidida pel
Sr. Cardenal Arquebisbe, que va dir a les paraules introductòries de la missa: «Aques-
ta és la festa de l’amor de Jesús a tots nosaltres. Estem aquí per estar amb Jesús du-
rant aquesta estona. Aquesta és la festa de la catequesi; per tant, dels nens i nenes de
les catequesis; des seus pares i mares i també dels vostres catequistes».

Aquestes tres paraules resumien el to d’aquesta celebració: «Família, Catequistes,
Catequesi», tres paraules que estaven reproduïdes en tres cartells de grans lletres prop
de l’altar de la basílica.

Amb el Sr. Cardenal Arquebisbe varen concelebrar el Sr. Bisbe Auxiliar, Mons. Se-
bastià Taltavull; els Vicaris Episcopals Mn. Jesús Sanz, Mn. Lluís Ramis i Mn. Segi-
mon Garcia; el secretari general i Canceller de la diòcesi, Mn. Sergi Gordo; el Vi-
cari Judicial, Mn. Santi Bueno; el delegat de Catequesi de l’arquebisbat, Mn. Enric
Termes, rector de la parròquia de la Sagrada Família, Mn. Lluís Bonet Armengol i 30
preveres més de les parròquies de les Zones Pastorals 2, 4 i 6, per a les quals es feia
aquesta celebració. Actuà com a diaca Mn. Ramon Ollé, delegat diocesà per al Mit-
jans de Comunicació Social. Unes 2.500 persones varen participar a la celebració,
que completava la que va tenir lloc a la mateixa basílica el passat 16 de febrer. L’any
passat només es va fer una eucaristia a la basílica per als catequistes, pares i infants,
però aquest any es va considerar més pràctic, cara a l’acolliment, fer dues celebra-
cions (16 de febrer i 9 de març).

Homilia del Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach

Les lectures foren les corresponents al primer diumenge de Quaresma, i en la seva
proclamació es va utilitzar el català i el castellà. El Sr. Cardenal va fer una homilia
molt adaptada als infants explicant el fet del baptisme de Jesús i la seva estada de qua -
ranta dies al desert. Els explicà cada una de les temptacions que Jesús va rebutjar. Re-
ferint-se a la primera, va recomanar als infants que sempre donin primacia al servei
a Déu fent la pregària diària i la participació en la missa dominical. Explicant-los la
segona temptació, els va recomanar tenir el sentit de responsabilitat i ser capaços
de fer renúncies i sacrificis per a fer les coses ben fetes, perquè —els digué— «Déu
no vol suplir la nostra responsabilitat».

Explicant als infants la tercera temptació, els va invitar a no caure en el pecat de la ido -
latria, que és donar una importància a coses —jocs informàtics, mòbils, cotxes...—
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com si fossin Déu. «Penseu que a aquestes coses no hi hem de posar el cor som si
fossin Déu. Déu és més gran que totes aquestes coses i ens invita a estimar-lo a ell
per damunt de tot».

«Us invito a acompanyar Jesús en aquests quaranta dies de la Quaresma, que són un
camí cap a la Pasqua. Jesús mateix és amic nostre i ens acompanya en els nostres es-
forços per ser bons cristians i complidors dels nostres deures. Jesús ens fa fills de Déu
i ens fa germans els uns dels altres», va acabar dient el cardenal.

La confessió de fe es va fer cantant el popular «Crec en un Déu». Dues nenes d’una
catequesi parroquial varen llegir les pregàries dels fidels, que es varen redactar molt
adaptades a la sensibilitat infantil, i tota l’assemblea va respondre a cada petició amb
el conegut «Kyrie» de Taizé. I el Sr. Cardenal, al final de la litúrgia de la Paraula, fa
fer una especial pregària de benedicció dels catequistes.

Uns altres infants varen fer l’ofrena del pa i del vi de l’eucaristia. I Mn. Enric Ter-
mes anuncià que la col·lecta es destinaria al projecte «Joves a l’atur», un projecte del
Sr. Cardenal que gestiona Càritas Diocesana per ajudar els joves a trobar feina.

Els cants foren interpretats per tota l’assemblea —en la qual hi havia nombrosos in-
fants de famílies immigrades, en especial dels països d’Amèrica Llatina— i algu-
nes peces especials varen ser interpretades pel Cor de Cambra Francesc Valls, dirigit
per David Malet.

La celebració es va cloure amb unes paraules del Sr. Cardenal en què va agrair als pa -
res i als avis tots els esforços que fan per transmetre la fe als seus fills i néts. També
va agrair als mossens, als catequistes i als infants que assisteixen a les sessions de ca-
tequesi els seus esforços i sacrificis per conèixer bé Jesús i els seus ensenyaments.

La missa va acabar amb el cant del Rosa d’abril. Després, els infants es varen fer di-
verses fotografies amb el Sr. Cardenal i el Sr. Bisbe Auxiliar a les escales del presbi -
teri de la basílica.

Celebració del Dia del Seminari 2014 
la basílica de la Sagrada Família

«Aquesta basílica és un lluminós punt de referència per a les famílies de tot el món»,
va dir a l’homilia el cardenal Lorenzo Baldisseri

Tres circumstàncies van donar especial solemnitat a la celebració del Dia del Semina -
ri a la basílica de la Sagrada Família el diumenge 16 de març a les 17 hores: la cele-
bració del Dia del Seminari, per ser el diumenge més proper a la festa de Sant Josep;
l’especial convocatòria a les congregacions religioses que tenen Sant Josep o la Sa-
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grada Família en els seus noms o en els seus carismes; i el fet que la celebració de
l’eucaristia, convocada pel Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, fos
presidida pel cardenal Lorenzo Baldisseri, nomenant cardenal fa poc pel Papa Fran-
cesc i que és el secretari del Sínode dels Bisbes, que, en dues etapes, estudiarà els pro -
blemes de la família en el moment present.

També va estar molt present en la celebració la pregària per les intencions del Papa
Francesc, perquè el dia 13 de març es complia el primer aniversari de la seva elecció
com a bisbe de Roma i pastor de l’Església universal.

El nostre Cardenal Arquebisbe va fer referència a totes aquestes circumstàncies en
les paraules de benvinguda al cardenal Baldisseri. Li va agrair la seva presència i el
fet de presidir l’eucaristia a la basílica dedicada a la Sagrada Família. Al final de la
celebració, el doctor Martínez Sistach, oferí al cardenal Baldisseri una artística re-
producció d’un mosaic dissenyat pel mateix Gaudí que porta les inicials dels noms
de Jesús, Josep i Maria. «Li oferim —va dir el nostre Cardenal— perquè ho tingui
com a record de la seva estada a Barcelona, i li prego que quan vegi el sant Pare —que
el veu molt sovint— li vulgui dir que a la basílica de la Sagrada Família, avui, hem pre -
gat especialment per les seves intencions en aquesta eucaristia, en complir-se el pri-
mer aniversari de la seva elecció. Li agraeixo novament Sr. Cardenal Baldisseri, la seva
visita i les seves paraules i li demano que, de retorn a roma, vulgui pregar per nos -
al tres».

Varen concelebrar l’eucaristia el nostre Cardenal Arquebisbe, el Bisbe Auxiliar, els
Vicaris Episcopals, el Secretari General i Canceller, el delegat de Catequesi, el dele -
gat de Pastoral Familiar, el rector del Seminari —Mn. Josep M. Turull— amb l’equip
de formadors del centre i cinquanta sacerdots més, tant diocesans com religiosos, en-
tre els quals hi havia el P. Jesús Díaz Alonso, superior general dels Fills de la Sagra -
da Família, fundats per Sant Josep Manyanet, i el P. Josep M. Blanquet, secretari ge-
neral de la mateixa congregació. A la pregària eucarística es va fer menció de Sant
Josep Manyanet, inspirador del temple, i una de les pregàries la va resar el pare Je-
sús Díaz, superior general de la congregació manyanetiana. 

Un gran elogi de Gaudí

Pronuncià l’homilia el cardenal Baldisseri, alternant el català i el castellà, amb una
dic ció gairebé perfecta dels dos idiomes. Els dos Sínodes sobre la família —o millor
dit, «una assemblea en dues etapes: la del mes d’octubre de 2014 i la de l’any 2015»,
com va dir el cardenal Baldisseri— i la figura de Gaudí varen estar molt presents en
l’homilia del cardenal secretari del Sínode dels Bisbes.

«Aquest meravellós temple de la Sagrada Família —va dir el cadenal secretari del Sí -
node dels Bisbes— és un lluminós punt de referència per a totes les famílies; és un
veritable tresor d’art i d’espiritualitat». Va fer diverses referències a la història de la
basílica, esmentant que la iniciaitva de la seva construcció nasqué en el si de l’Asso-
ciació de devots de Sant Josep, que presidia el pare de família Josep M. Bocabella.
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De la basílica de Gaudí va dir que és un «signe eminent de la grandesa del matri-
moni i de la família» i «un triomf artístic i místic de la Sagrada Família». Va tenir pa-
raules sobre el proper Sínode dient que es proposa donar resposta als reptes que se li
plantegen avui a la família, que és objecte d’«un acarnissament ideològic que no té
precedents en la història».

Les lectures i pregàries de la celebració, a la qual varen participar unes 2.500 persones,
foren les del segon diumenge de Quaresma, amb els cants apropiats a aquest temps
litúrgic, interpretats per tota l’assemblea litúrgica i alguns de polifonia pel Cor de
Cambra Francesc Valls, dirigit per David Malet. Els cants del poble els dirigí Jorge
Coré. L’organista fou Juan de la Rubia. 

Nombrosa presència de famílies i de religioses i religiosos

A la celebració hi havia moltes famílies amb els seus fills, que tenien dificultats per
estar quiets, però que donaven un to familiar a tota l’assemblea. Per cert, per als infants
es va tenir un gest: abans de la distribució de la comunió es va fer una monició dient
que els infants que no havien fet la primera comunió, si s’acostaven als sacerdots que
distribuïen la comunió, aquests els farien el senyal de la creu al front i que, per indi -
car-ho, se’ls pregava que s’acostessin amb les mans creuades sobre el pit.

En quan a la presència de religioses i religiosos, com ja s’ha dit, s’havia convocat a
aquesta celebració les congregacions de vida consagrada de l’arxidiòcesi que porten
el nom i l’advocació de Sant Josep i de la Sagrada Família.

Entre altres, eren presents les superiores acompanyades d’un bon grup de religioses
o de religiosos de les següents institucions:

• Carmelites de Sant Josep
• Carmelites Tereses de Sant Josep
• Congregació de la Sagrada Família de Burdeus
• Filles de Sant Josep
• Germanes de la Sagrada Família d’Urgell
• Germanes Josefines de la Caritat
• Institut de Religioses de Sant Josep de Girona
• Mares dels Desemparats i de Sant Josep de la Muntanya
• Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret
• Serventes de Sant Josep, Germanes de la Sagrada Família de Belley
• Filles de Santa Maria i del Cor de Jesús
• Fills de la Sagrada Família.

Com en anys anteriors, abans de començar la celebració de l’eucaristia es va introduir
a la basílica la imatge de Sant Josep que hi ha al santuari de Sant Josep de la Mun-
tanya, portada des de la parròquia de Santa Maria de Gràcia per l’associació Joves de
Sant Josep. 
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Homilia de S.E. Card. Lorenzo Baldisseri
Secretario General del Sínodo de los Obispos

«Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, 
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías» (Mt 17,4)

Les paraules de Pere, transformat per la bellesa de Jesús transfigurat, ressonen avui
en aquesta majestuosa Basílica, dedicada a la Sagrada Família, com a gran reverbera -
ció i eco que uneixen tota l’assemblea litúrgica.

Para todos nosotros, aquí reunidos, es verdaderamente maravilloso poder decir con Pe -
dro: bueno es estarnos aquí. Es sublime poder elevar a Dios Padre el acto supremo
de acción de gracias, la Santísima Eucaristía, y celebrarla en honor de San José, dig-
nísimo esposo de María y «Custodio del Redentor».

Deseo dirigirme al Eminentísimo Cardenal Arzobispo Lluís Martínez Sistach para
saludarlo y agradecerle sinceramente la invitación, y en su persona saludo y agradez-
co también a todos los presentes, el obispo auxiliar Sebastià, sacerdotes, religiosos,
religiosas, laicos comprometidos, agentes de pastoral y a todo el pueblo de Dios.

Un saludo y una mención especial deseo dirigir a los institutos masculinos y feme-
ninos de vida consagrada que llevan el nombre de José y de la Sagrada Familia y tam-
bién a los «Jóvenes de San José». Agradezco a sus miembros y a todos aquellos aquí
presentes, que pertenecen a sus escuelas y a sus obras, agradezco las oraciones y las
iniciativas que promueven en favor de la familia. Muchas gracias por la disponibili-
dad a empeñar fuerzas, medios y personas cualificadas para los buenos frutos del Sí-
nodo sobre la familia. Dicha Asamblea sinodal se celebrará en dos etapas: Sínodo
Extraordinario del 2014 y Sínodo Ordinario del 2015. Agradezco inmensamente a to -
do el pueblo de Dios reunido en esta fiesta en el Santuario de la Sagrada Familia, que
reza coralmente y se asocia al evento del Sínodo sobre la familia, en su belleza y en
sus desafíos.

El Papa Francisco nos ha hablado de la alegría de anunciar el Evangelio, y el Día del
Seminario que celebramos, ha elegido este lema para el fomento de las vocaciones
sacerdotales. Los sacerdotes dedican con gozo toda su vida a anunciar el Evangelio
a toda la humanidad.

Este espléndido templo, triunfo artístico y místico de la Sagrada Familia, ideado por
la Asociación de los devotos de San José —fundada por el laico cristiano Josep Boca -
bella hacia fines del siglo XIX— y realizado por el gran arquitecto Antoni Gaudí, cons -
tituye hoy con el Sínodo sobre la familia un luminoso punto de referencia para todas
las familias del mundo. Este templo sagrado es una elocuente catequesis que se eleva
al cielo y se inclina sobre la tierra para acoger a los fieles y a los hombres que buscan
a Dios; es un tesoro de arte y de espiritualidad, un modelo y un lugar privilegiado de
oración y de reflexión, de encuentro y de anuncio al mundo del Evangelio de la fami lia.
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Los hombres de hoy, desorientados y engañados, seducidos y chantajeados por ficti-
cias promesas y falsos proyectos de vida, son invitados a reflexionar y meditar sobre
el sentido de la vida que encuentra su verdadera dimensión en la familia. En este Tem -
plo la persona que entra, se encuentra consigo misma y se siente atraída por la belle-
za del estar juntos, de redescubrir el valor del amor al prójimo, del amor como dona-
ción, de la grandeza del matrimonio como pacto de amor constitutivo de la familia,
sacramento que configura simbólicamente la unión de Cristo con la Iglesia.

Los diversos fenómenos que desestabilizan la familia —como el creciente número
de los «single» o de las uniones provisorias, el drama de los separados y de los divor -
cia dos y vueltos a casar civilmente, los hijos de estas uniones— manifiestan una crisis
profunda de la institución familiar, una desconfianza que acompaña y afecta la esta -
bilidad social y el bienestar común, con graves consecuencias. Entre éstas cabe recor -
dar la fuga de las responsabilidades, la dramática pérdida de la memoria y de la per -
tenencia, con rupturas generacionales insanables. Se trata, en última instancia, de un
ensañamiento ideológico contra la institución matrimonial y familiar, sin precedentes
en la historia.

Ante esta realidad, hoy la llamada a la reflexión sobre la familia, que el Sínodo nos pro -
pone, es improrrogable y nos impulsa a celebrar la Eucaristía, en este Santuario de la
Sagrada Familia, mientras contemplamos a la familia de Nazaret como modelo de to-
das las familias del mundo.

La Asociación de los devotos de San José y Gaudí, el gran arquitecto de fama mundial
que proyectó y realizó este Templo, han tenido realmente una visión profética al imagi -
nar este edificio en honor de la Santa Familia. Quisiera subrayar una vez más que Gau -
dí, con su obra artística, que se eleva al cielo para alabanza y gloria de Dios, ofrece una
grandiosa posibilidad de encuentro, de sublime oración y de profunda reflexión sobre
la familia, un marco resplandeciente que cautiva y evangeliza. Todo constituye un mag -
nífico ambiente para celebrar hoy la solemnidad de San José, esposo de María y custo -
dio de Jesús.

Me es grato entonces contemplar a José, para describir su figura, que aparece notable -
mente singular y única, en la familia de Nazaret. Él fue un hombre justo, como ha sido
llamado por los evangelistas, una persona junto a Jesús y María, que ejerció su fun ción
de padre y guía de la familia. En él se destacan el silencio y la atención del ser vi dor.
No habla en los evangelios, sino que cumple la voluntad de Dios, sin formular pre -
guntas ni exigir explicaciones, sin restricciones mentales, humilde, obediente y fiel. Así
aparece en los evangelios en tres momentos: el momento en el que percibe la noti cia
de la concepción de Jesús; el momento de la fuga a Egipto, cuando recibe en sueños
el anuncio del Ángel; el momento en que, junto a María, encuentra en el templo al
Niño Jesús que se había perdido. Cumple su misión de ser el «signo» privilegiado de
la paternidad de Dios. Entra en puntas de pie en la historia de Jesús y se va de la mis-
ma en total silencio. Los evangelios no hablan del paso de José a la otra vida. Sabe-
mos, en cambio, que era carpintero, que enseñó el oficio a Jesús, llamado el hijo del
carpintero, que es el jefe de la familia y en el plan de salvación es el último de los jus -
tos del Antiguo Testamento que vive de fe.
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La Liturgia nos presenta hoy, además, otra gran figura de un hombre de fe, Abrahán,
llamado el padre de la fe. Su historia es un camino de fe que inicia con una llamada:
«Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré»
(Gn 12,1). Abrahán no dudó un momento: «Marchó, pues, como se lo había dicho
Yah vé» (v. 4). 

El camino no fue fácil para Abraham, la suya fue una vida de peripecias, de aventuras
dramáticas, de largos períodos de oscuridad y sufrimientos: la carestía, el descenso a
Egipto, la separación de Lot, las guerras contra los reyes, Sodoma y Gomorra, la es -
terilidad de Sara, la prueba en relación a su hijo Isaac; pero la fe en la promesa perma -
neció intacta: «De ti haré una nación grande y te bendeciré» (v. 2). En efecto, Abrahán
vio crecer su descendencia, transmitió la herencia a su hijo, el cual siguió cumplien -
do obedientemente con el mandato del Señor de ir adelante en el plan de salvación.

Es la grandeza de ánimo de este hombre de Dios, la apertura de su corazón al espíri -
tu de Dios, la confianza en la palabra del Señor, la certeza en la fidelidad de Dios que
nunca defrauda, que lo ha sostenido en el camino y lo ha hecho digno delante de Dios
y de los hombres, por haber adherido a la voluntad de Dios en su proyecto de amor
y de redención del hombre del pecado y de la muerte.

Hoy la figura de Abrahán inspira y estimula nuestra reflexión sobre la familia, y nos
enseña que cualquier crisis o situación difícil y dramática, en relación a la institución
familiar, puede ser superada, pues con la confianza en Dios siempre es posible encon -
trar una respuesta y una solución. Abrahán estaba en permanente contacto con el Se-
ñor, que se manifestaba a él en diversos modos. Él sabía discernir y reconocer la voz de
Dios que le indicaba el camino seguro hasta alcanzar la meta. Su vida era como una
tesela del gran mosaico que Dios estaba componiendo para redimir el mundo.

El mosaico tiene como primera tesela Abrahán y como última José. El padre de la fe
Abrahán y el patriarca José se unen idealmente y generacionalmente: Jesús que nace
de la estirpe de David. Una nueva era, la era final, se inaugura. Es la era de la reden ción.

El Santo Padre ha recientemente dirigido a las Familias una carta, con la cual invita
al pueblo de Dios de todo el mundo a rezar por la Asamblea Sinodal sobre la familia.
A vosotros, familias, dice el Santo Padre «les pido que invoquen con insistencia al Es -
píritu Santo, para que ilumine a los Padres sinodales y los guíe en su grave responsa -
bilidad». Dado que se celebrará también la Jornada Mundial de la Familia en Fila-
delfia en el 2015, el Santo Padre agrega: «oremos todos juntos para que, mediante es -
tas iniciativas, la Iglesia realice un auténtico camino de discernimiento y adopte los
medios pastorales adecuados para ayudar a las familias a afrontar los retos actuales
con la luz y la fuerza que vienen del Evangelio».

Que Sant Josep i la Benaurada Verge Maria, mare de Jesús i nostra, intercedeixin da-
vant el Pare del cel per les vocacions sacerdotals d’aquesta Església i del món sencer.
Que el nostre camí missioner cap a les perifèries del món sigui sostingut per la grà-
cia divina. Que el camí sinodal, il·luminat per l’Esperit Sant concedeixi l’èxit degut
per a l’edificació de l’Església a benefici de tota la humanitat.
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Càritas diocesana celebra el 70è aniversari 
de la seva fundació

«Els cristians no podem ser insensibles al sofriment de les persones», va declarar el car -
denal Martínez Sistach als mitjans de comunicació

«Els cristians no podem ser insensibles al sofriment de les persones. Per això l’Evan-
geli es viu sobretot en el treball de Càritas. Càritas parla amb un llenguatge que en-
tén tothom, perquè és el llenguatge de l’amor», va dir el cardenal Lluís Martínez Sistach,
el dijous 20 de març, en l’acte de la inauguració de l’exposició que ha organitzat Cà-
ritas Diocesana al Palau Robert amb motiu d’escaure’s el setantè aniversari d’aques-
ta institució. (El text íntegre de les paraules del Sr. Cardenal es publica a la secció del
«Prelat»). Abans de l’acte inaugural, el Cardenal Arquebisbe va atendre els nombrosos
mitjans de comunicació que varen fer informació de l’aniversari de Càritas de Barce -
lona.

Varen presidir l’acte, amb el nostre Cardenal Arquebisbe, Neus Munté, consellera de
Benestar Social i Família del govern de la Generalitat; Ignasi Garcia Clavel, comis-
sionat d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona; Jordi Roglà, director de Cà-
ritas, i Mn. Salvador Bacardit, delegat episcopal de Càritas.

Neus Munté va remarcar que el treball de Càritas posa en evidència que «el capital
humà és la gran riquesa d’aquest país nostre» i que aquesta institució de l’Església fa
una gran aportació per fer de Catalunya «un país inclusiu» i va concloure dient «feli -
citats a Càritas per la feina feta».

Ignasi Garcia Clavel va dir que representava l’alcalde de Barcelona, que no havia pogut
estar present a aquell acte i va subratllar que a les Administracions els costa treballar
a prop dels ciutadans, els costa arribar a les persones concretes, mentre que Càritas viu
aquesta proximitat a les persones en les seves necessitats «especialment gràcies al tre-
ball de les parròquies i els arxiprestats». 

Jordi Roglà, per la seva part, va recordar que, feia deu anys, quan va assumir el càr -
rec de director de Càritas, el cardenal li va demanar tres coses: mantenir l’essència de
Càritas, fer-ho tot amb l’esperit d’amor propi de l’Evangeli i mantenir el prestigi que ja
tenia la institució, «perquè el prestigi es guanya molt poc a poc i es pot perdre en un sol
dia». Va tenir paraules de reconeixement per la feina que fan els nombrosos volunta-
ris de Càritas i va felicoitar a la Maria i al Joan Amat, aquest un voluntari amb 60 anys
de treball desinteressat a Càritas. Quan va baixar de la presidència per donar una
abraçada a Joan Amat, els assistents varen fer un molt intens aplaudiment.

Mn. Salvador Bacardit va remarcar, per la seva part, que Càritas fa tot el que fa gràcies
al treball dels professionals i dels voluntaris i gràcies als donants, persones i institu-
cions i empreses, que tenen confiança en el treball social de Càritas. 
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Nou àmbits de l’exposició

L’exposició inaugurada aquell dia es presenta al visitant amb aquestes paraules en un
plafó introductori: «Ja fa setanta anys, va començar a caminar Càritas Diocesana de
Barcelona. Al llarg d’aquest temps, Càritas com a acció social de l’Església catòlica
ha estat a prop de les persones que més ho necessiten i les ha acompanyades perquè
fossin les protagonistes del seu propi desenvilupament». I entre les frases que es des-
taquen en l’exposició hi ha aquest tema del Papa Francesc. «Contra la pobresa, fra-
ternitat».

L’exposició està centrada en tres eixos: l’acció social, la sensibilització i la denúncia.
Tres projeccions amb ulleres de realitat augmentada endinsen el visitant en un món
de sensacions i reflexions sobre la pobresa i els sentiments de soledat, pèrdua i des-
esperança. L’objectiu és despertar la consciència de les persones i sensibilitzar-les
sobre la importància de vetllar per la dignitat, per la justícia social i per la solidaritat
i el compartir fratern.

El visitant de l’exposició pot conèixer la tasca de Càritas fent un recorregut pels nou
programes d’actuació que porta a terme actualment: acollida i acompanyament; aju -
da a necessitats bàsiques; habitatge, sense llar i salut mental; formació i inserció so-
ciolaboral; infància i família; migració i vellesa; i inserció social penitenciària.

Els inicis de Càritas Diocesana

El passat 28 de gener de 2014 es varen complir els 70 anys de la creació de Càritas
Diocesana de Barcelona. Sota el nom de «Secretariat Diocesà de Beneficència Cristia -
na», el bisbe Gregori Modrego Casaus impulsava l’any 1944 l’acció caritativa de
l’Església, «per tal de contribuir més eficaçment a la solució del problema que an-
goixa el nostre cor de pare de tots els diocesans, però especialment dels pobres, ma -
lalts i desvalguts i de tots els qui sofreixen». Un dels primers directors d’aquest Se-
cretariat —precedent de la Càritas actual— fou el beat Pere Tarrés, metge, apòstol
seglar a la FJCC i sacerdot.

El Sr. Jordi Roglà de Leuw, director de Càritas Diocesana de Barcelona, explica el
sentit que aquesta institució vol donar a aquest aniversari: «Aquesta celebració sen-
zilla i profunda, ens fa retornar al sentit de la missió de Càritas. Com diu el Papa Fran -
cesc, Càritas és la institució de l’amor de l’Església. Càritas té una dimensió d’ac ció
social en el sentit més ampli de la paraula. I una dimensió mística, és a dir, ficada en
el cor de l’Església. Càritas és la carícia de l’Església al seu poble. La carícia de la Ma -
re Església als seus fills, la tendresa, la proximitat».

«En el marc d’aquests 70 anys —segueix escrivint el Sr. Roglà a la revista de Càri-
tas El batec (n. 2, febrer de 2014)— hem organitzat una exposició al Palau Robert
sobre l’acció social, la sensibilització i la denúncia que portem a terme. Hi serà els
propers mesos de març i abril en aquest espai cedit desinteressadament pel Depar-
tament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. És per això que no podem dei-
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xar de donar-vos gràcies a tots i a totes per haver fet possible aquests 70 anys. Grà-
cies de tot cor!». (L’exposició del Palau Robert, al Passeig de Gràcia, 107, roman ober -
ta del 3 de març al 27 d’abril, amb aquest horari: de dilluns a dissabte de 10 a 20 h i
els diumenges i festius, de 10 a 14.30 h).

«Aquest aniversari —escriu també Roglà— coincideix en el temps amb la nova Càri -
tas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i amb la Càritas Diocesana de Terrassa, con-
veni que va ser signat el passat dilluns 27 de gener. Volem donar les gràcies a les tre-
balladores i treballadors i persones voluntàries per tots aquests anys de treball en comú
i a aquestes Càritas germanes els desitgem el millor per a aquesta nova etapa.»

Mn. Salvador Bacardit i Fígols, delegat episcopal a Càritas diocesana, en declaracions
a la revista citada, diu que «l’objectiu de Càritas avui és el mateix que fa 70 anys: aju-
dar la gent més desvalguda. Destaco, però, la millora en la manera d’ajudar, que ens
ha portat a canviar la beneficència social, que té una connotació paternalista, per l’ac-
ció dirigida a promocionar la persona. Aquesta aposta per les sesves capacitats és la
millor eina per ajudar-les a sortir de l’exclusió i recuperar la dignitat».

Activitats paral·leles a l’exposició

Càritas va organitzar unes activitats paral·leles a l’exposició amb entrada lliure i gra-
tuïta. Organitzà dos debats de temàtica social: «El repte de l’ocupació», el 20 de març
de 2014, a les 19 h, i «Habitatge i salut», el dijous 10 d’abril, a les 19 h.

Després també va promoure dos encontres matinals familiars sota el lema «Junts
construïm», els dies 22 de març i 26 d’abril de les 10 a les 14 h. A la vegada, va orga -
nitzar un concurs de curtmetratges documentals, amb la projecció dels films parti-
cipants els dies 26 i 27 de març, a les 19 h, i amb l’acte de la projecció dels films gua -
nyadors i el lliurament de premis el dijous 24 d’abril, 19 h.

També es va organitzar un curs d’iniciació al voluntariat impartit en tres sessions, els
dissabtes 8, 15 i 22 de març, amb assistència només per invitació. I un taller de for-
mació per a periodistes el 3 d’abril. Més informació: www.caritasbcn.org.

Acte en memòria del bisbe Pere Tena i Garriga

«El bisbe Pere Tena fou un gran pedagog de la reforma litúrgica del Concili Vaticà II,
que excel·lí entre els que hem tingut a les nostres diòcesis i al monestir de Montser -
rat, com el doctor Manuel Bonet i Muixí, entre altres», va dir el cardenal Martínez Sis -
tach, durant la seva intervenció en l’acte que la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC)
va organitzar en memòria del Dr. Pere Tena i Garriga (1928-2014), que fou bis be auxi-
liar de Barcelona.
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L’acte, celebrat el dimarts 26 de març al matí, va constar d’aquestes quatre interven -
cions: Dr. Jaume Fontbona, president del Centre de Pastoral Litúrgica i professor de
la FTC; Dr. Jaume González Padrós, director de l’Institut Superior de Litúrgia de Bar -
celona i professor de la FTC; Dr. Armand Puig Tàrrech, degà-president de la FTC, i
cloenda de l’acte a càrrec del cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barce -
lona i Gran Canceller de la FTC, que pronuncià el parlament final.

L’acte fou presidit pel Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Martínez Sistach, acompanyat, en
la taula presidencial pels ponents i pel Dr. Joan Planellas, vicedegà de la FTC. El Dr.
Jaume Fontbona, a causa d’unes proves mèdiques que tenia en aquelles hores, no va
poder estar físicament present a l’acte. La seva ponència fou llegida per Mn. Josep M.
Romaguera.

Un gran nombre de persones omplien completament l’aula magna del Seminari Con-
ciliar. Hi havia Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat; Mons. Sebas-
tià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Carles Soler, bisbe emèrit de Giro-
na; Mons. Jaume Traserra, bisbe emèrit de Solsona; el P. Bernabé Dalmau, OSB, en
representació del P. Abat de Montserrat; el Dr. Jordi-Agustí Piqué, president del Pon-
tifici Institut Litúrgic de Sant Anselm, de Roma; el Dr. Antoni M. Pujals, vicari de la
Prelatura de la Santa Creu i l’Opus Dei a Catalunya; el P. Enric Puig, SJ, seceretari
general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya; el P. Joan M. Canals, CMF,
secretari de la Comissió Episcopal de Litúrgia de la CEE; el Dr. Carlo Gallucci, vi-
cerector de relacions internacionals de la URL; el Sr. Ignasi Garcia Clavel, comissio-
nat d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona; també hi havia Mn. Salvador
Bacardit i Mn. Joan Cuadrench, Vicaris episcopals; Mn. Josep M. Turull, rector del
Seminari Conciliar, membres del claustre de professors de la FTC i de l’Institut Supe -
rior de Litúrgia de Barcelona, així com els membres i col·laboradors del Centre de
Pastoral Litúrgica (CPL). Una presència entranyable fou la de Mn. Francesc Tena, ger -
mà del bisbe Pere Tena, que tot i anar en cadira de rodes va participar també en aquest
acte de record del seu estimat germà.

La intervenció del Dr. Fontbona es va centrar en la llarga trajectòria del bisbe Pere
Tena al CPL, del qual fou fundador, a les revistes Phase i Missa Dominical i com a
gran pedagog i mestre indiscutible de la renovació litúrgica. «El bisbe Tena ha estat
educador i germà nostre en el Misteri», va dir, fent referència sobretot al seus treballs
per donar a conèixer la lletra i l’esperit de la Constitució Sacrosanctum Concilium,
de la qual fou un gran apòstol des de la seva joventut fins pocs dies abans de la seva mort,
en diverses conferències per commemorar aquest document del Vaticà II. Va esmen -
tar també els nombrosos col·laboradors, ja traspassats, que va tenir i va animar a tre-
ballar en la pastoral litúrgica, i va acabar la seva intervenció escrita amb aquestes
emotives paraules: «Bisbe Pere, ens has ajudat a estimar l’Església i la seva litúrgia
i t’ho agraïm generosament. El CPL notarà la teva absència, però t’estarà eternament
agraït perquè has cregut sempre en l’ideari fundacional, que n’ha marcat l’existència
al servei de la pastoral litúrgica. D’actual president a primer president, et desitjo que
gaudeixis del Misteri que tant bé ens has explicat i ens has ajudat a viure».

La intervenció del Dr. Jaume González Padrós es va iniciar amb aquestes paraules:
«Tota la seva vida ha estat dedicació i treball a favor de la litúrgia. Tota la seva vida

BAB 154 (2014) - març [75]  221



és una litúrgia viscuda i celebrada en el misteri presbiteral i episcopal», paraules
del Dr. Gabriel Ramis en la seva Laudatio en l’acte de conferiment del doctorat ho-
moris causa a monsenyor Pere Tena en la Facultat de Sagrada Litúrgia del Pontifici
Ateneu de Sant Anselm, de Roma, el 31 d’octubre del 2001. L’exposició del Dr. Gon-
zález Padrós es va centrar de manera especial en la història de l’Institut Superior de
Litúrgia de Barcelona, del qual el Dr. Tena fou el primer director. També esmentà la
seva presència a la Congregació per al culte diví i la disciplina dels sagraments on
treballà com a sots-segretari durant sis anys(1987-1993) i el període que va presidir
la Comissió episcopal de litúrgia de la CEE (1996-2002).

Després es preguntà quin és el llegat del bisbe Tena com a liturgista. I el va definir a
partir d’aquesta tríade, de la qual explicà cada un dels seus elements:

1. El bisbe Tena ha estat testimoni i mestre d’una litúrgia teològica, perquè la litúr-
gia —com a font i cimal de tota la vida cristiana— no es pot confondre restrictiva -
ment amb el seu moment ritual, la litúrgia té una preeminència sobre la reforma
i sobre la pastoral litúrgica. Per això, centrant-se sempre en el misteri insondable
de la Pasqua de Crist, fou un veritable pedagog de la reforma litúrgica.

2. El bisbe Tena ha estat testimoni i mestre d’una litúrgia celebrada amb art espiri-
tual, perquè ha de ser viscuda, sobretot, com un fet d’ordre espiritual (cf. VQA
14), com ho afirma el beat Joan Pau II. L’ars celebrandi de Mons. Tena era del tot
convincent, es feia realment experiència espiritual en el cor de la mare Església.
Es lliurava a l’oració totalment i esdevenia ell mateix oració.

3. El bisbe Tena, testimoni i mestre d’una litúrgia que configura interiorment una
personalitat cristiana. «La seva proximitat sempre tenia l’escalf d’una humanitat
madurada a redós de l’Evangeli. No era un amic possessiu, no exigia res o molt
poca cosa dels altres; era feliç en la teva companyia i, alhora, sabia estar sol. Era
un contemplatiu. Algú que no refusa l’amistat espiritual ni l’exigeix. Simplement
l’acull i que no oblida mai on es troba “l’únic necessari”. Era un cristià de veri-
tat perquè fou una persona humil.»

El Dr. González Padrós va concloure dient: «Recordo que, arran de la mort de la me-
va mare, em va dir que viure la Pasqua del Crist tenia també el seu moment dolorós.
És ben veritat. Tot amb tot, enmig d’aquest dolor, encara tenim prou forces per dir
amb Sant Ambròs: “plorem, Senyor, perquè ens l’heu pres; us donem gràcies perquè
ens el vau donar”».

El Dr. Armand Puig Tàrrech es centrà en la gestió acadèmica del bisbe Tena com a
professor i artífex de la constitució de la Facultat de Teologia de Catalunya, especial-
ment en el procés de fusió de les dues seccions de la Facultat, que va culminar feliç -
ment l’any 1984 , any en què els dos claustres es van reunificar. «El Dr. Tena, home
de diàleg fluid, amic de la llibertat d’expressió, sempre atent i sol·lícit envers els al-
tres, de caràcter afable i un xic irònic, serè i constructiu, era la persona ideal per lide -
rar l’entesa amb els jesuïtes i promoure l’inici d’un projecte compartit».

Després de la seva intervenció en la creació de l’Institut Superior de Litúrgia de Bar-
celona, el degà va parlar del bisbe com a teòleg, que «s’apropava a la litúrgia amb un
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discurs profundament teològic, basat en la gran tradició de l’Església, estimada, es-
tudiada i comunicada amb passió. Era un veritable teòleg de la litúrgia. El Dr. Tena
ha estat un dels grans teòlegs de la litúrgia i liturgistes dels post-concili a l’Església
catòlica, amb una fidelitat absoluta a la lletra del Concili i a les seves intencions més
profundes».

«Avui honorem la seva memòria —va acabar dient el degà—, i ho fem amb emoció
i agraïment. El seu record és memòria viva per a tots nosaltres. Quan un just deixa
aquest món, n’hi ha d’haver d’altres que prenguin el seu relleu. Llegim en Hebreus
11,2: “els antics, per la fe, s’han fet mereixedors d’un gran testimoni”. Avui, el nostre
testimoni, s’afegeix al seu, a la fe que professà i ensenyà, a l’amor que va rebre i re-
partí a mans plenes. Lux perpetua luceat ei.» 

Va cloure l’acte acadèmic i commemoratiu el Dr. Lluís Martínez Sistach, subratllant
sobretot la dimensió de gran «pedagog de la reforma litúrgica del bisbe Tena». Les
seves paraules es publiquen íntegrament a la secció del Prelat.

Celebració del 25è aniversari 
de la Fundació Joan Maragall

La Fundació Joan Maragall ha celebrà l’acte commemoratiu del seu 25è aniversari
al Palau de la Generalitat el dia 27 de març del 2014, amb l’assistència del Cardenal
Dr. Lluís Martínez Sistach, que va presidir la taula juntament amb el president de la
Generalitat, Artur Mas, i el president de la Fundació, Josep M. Carbonell.

Cap a les 8 del vespre tots els assistents van anar entrant al Saló de Sant Jordi de la Ge -
neralitat, que es va omplir de diverses personalitats polítiques i religioses. Entre aques -
tes, hi havia l’expresident Jordi Pujol, la vicepresidenta del Govern i titular del Depar -
tament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, així com, el secretari
general de la Vicepresidència, Jordi Vilajoana.

Recorregut de valors

L’acte es va obrir amb la intervenció del president de la Fundació Josep M. Carbonell,
que va fer un breu repàs del recorregut de la institució, creada al 10 de febrer 1989 pel
cardenal Jubany, amb l’objectiu d’esdevenir una institució cultural, pont de diàleg
entre el cristianisme i la cultura del país.

A més d’agrair a tots aquells que han fet possible arribar a complir el quart de segle
de vida, va esmentar els tres factors determinants en la permanència de l’entitat. En
primer lloc la continuïtat i l’estabilitat dels membres del patronat, entre els que va des -
tacar la figura del que va ser el seu primer president fins al 2011, Mn. Antoni Mata-
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bosch, i del vicepresident Pere Lluís Font. En segon lloc, va esmentar el catolicisme
conciliar que ha permès un camí «lliure» i, en tercer lloc, l’eclesialitat de la funda-
ció que ha garantit el «sentit de comunitat, humilitat i exigència que ha marcat la fun-
dació durant tots aquests anys».

El president de la fundació Joan Maragall va destacar de cara als propòsits a seguir
la «necessària inculturació de la fe» en la societat d’avui dia tant a l’esfera pública
com privada.

Per acabar, va destacar l’actuació i el suport dels cardenals Jubany, Carles i Martínez
Sistach sense els quals no hauria estat possible arribar als 25 anys.

Vincle amb el món actual

Després de la intervenció del poeta i científic David Jou amb la conferència Esperan-
ces davant d’incerteses. Tecnologia, humanitats i cristianisme en les crisis d’avui, va
intervenir el Cardenal Martínez Sistach, que va agrair a tots els membres del patro-
nat la tasca feta i va animar a encetar el camí cap a les «noces d’or».

En el seu discurs, el Cardenal va destacar el servei que ha aportat la Fundació cap a
la cultura i l’evangelització. Va definir el seu paper com a «mitjà de relació i intercan vi
entre el cristianisme i el món actual, especialment la cultura catalana, el món dels
allunyats» que ha enriquit «el pensament de la societat, sortint del pensament únic».

Pilars de Catalunya

Per la seva banda, el president de la Generalitat Artur Mas va felicitar la Fundació i va
agrair a l’entitat que ajudi a la «sintonia entre l’Església, la cultura i el cristianisme,
amb el moviment que viu el país, pacífic, travat i transversal». Concretament va exem -
plificar l’actuació de l’entitat com a òrgan que «pensa, escolta i dialoga», trets tan
necessaris en el dia a dia de la societat actual i dignes de lloar.

El president de la Generalitat va remarcar la importància que tenen el cristianisme i la
cultura, dos pilars «molt antics sobre els quals se suporta bona part del que és la tra -
dició, l’arrelament, el nervi i la saba de la nació catalana». 

Com a exemples d’aquesta intersecció entre la «cultura i el cristianisme» que hi ha a
la societat catalana, va esmentar alguns exemples: les escoles i les universitats cristia -
nes, l’arquitectura, l’obra de Gaudí, la tasca de Càritas i la mateixa Fundació Joan Ma -
ragall. 
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Celebració de la Missa per la Vida

«El nombre d’avortaments que es practiquen a la nostra societat és esfereïdor», va
dir el cardenal Lluís Martínez Sistach

«Preguem perquè les dones valorin la vida humana que porten en el seu si i perquè
les autoritats prenguin consciència de la gravetat de l’avortament», va dir el cardenal
Martínez Sistach en l’homilia de la Missa per la Vida, que va celebrar el diumenge
dia 30 de març de 2014, a les 5 de la tarda, a la basílica de la Sagrada Família. «Es-
tem en una societat que no compleix el manament de protegir la vida de tots», va
remarcar el cardenal, que va tenir paraules d’agraïment per totes les associacions i
persones que treballen en favor de la defensa de la vida.

En el diumenge més proper a la festa de l’Anunciació del Senyor, que se celebra el
25 de març i que recorda que Jesucrist es va encarnar en les entranyes virginals de la
Mare de Déu, l’arxidiòcesi de Barcelona celebra cada any una missa a la Sagrada Fa-
mília especialment centrada en el do de la vida i en el do de la família cristiana per a
l’església i per a la societat.

El cardenal Martínez Sistach va insistir, en la seva homilia, en el caràcter sagrat i in -
violable de la vida humana. «Déu es fa jutge sever davant els qui no observen el ma-
nament de “no mataràs”», va dir, qualificant d’inquietant el fenomen de l’eliminació
de tantes vides humanes en el si matern per la pràctica de l’avortament provocat. «El
nombre d’avortaments provocats que es produeix en el nostre país dóna unes xifres
esfereïdores», va remarcar el cardenal.

Unes 2.500 persones varen participar a la Missa per la Vida, organitzada per la Dele -
gació de Pastoral Familiar, que dirigeix Mn. Manuel Claret. Els participants eren en
la seva gran majoria membres de les associacions, moviments i entitats diverses que
treballen per a la defensa de la vida humana des de la seva concepció fins a la seva fi
natural. El cardenal va tenir paraules d’encoratjament pel treball que fan aquestes as-
sociacions Pro Vida, tant en la prevenció de la realització d’avortaments com en l’a -
jut que donen a les dones que han avortat a fi que puguin superar el trauma que aquest
fets els comporta.

A més de Mn. Manuel Claret, també varen concelebrar la missa amb el cardenal ar-
quebisbe, el bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull; el vicari episcopal, Mn. Salva -
dor Bacardit, i vint sacerdots, comptant amb el servei d’un grup de diaques.

Els cants foren interpretats pel Cor del Col·legi de Metges de Barcelona, amb la parti -
cipació del Cor de l’hospital de Sant Pau i de la Capella de Sant Felip Neri, tots di-
rigits per Jordi Cravent-Bartle. Dirigí els cants del poble Mn. Josep M. Turull. L’ac-
te fou retransmès en directe per Ràdio Estel.
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En defensa del do de la vida

Un laic i pare de familia va llegir la següent introducció a la celebració:

Avui ens reunim en aquesta basílica de la Sagrada família per pregar a favor de la vi-
da. Ho fem en la proximitat de la festivitat de l’Encarnació, en la qual commemorem
que el Fill de Déu s’encarnà en les entranyes de la Verge Maria. Ell, essent Déu. Va
voler fer-se home.
La vida és el gran do que remet a la grandesa i a l’amor de Déu. L’home és una ico-
na de Déu, perquè ha estat fet a la seva imatge i semblança. Déu és amor i per amor
ha creat l’home. Aquest amor es manifesta en la comunió de l’home i la dona en ser
una sola carn, un sol cos i un sol esperit.

El Papa Francesc, en l’exhortació «El goig de l’Evangeli» diu: «Amb molta freqüèn-
cia, per a ridiculitzar la defensa que l’Església fa de la vida es procura presentar la
seva postura com a quelcom ideològic, obscurantista i conservador. Tanmateix aques-
ta defensa de la vida per néixer està profundament lligada a la defensa de qualsevol
dret humà. Pressuposa la convicció que un ésser humà és sempre sagrat i inviola-
ble, en qualsevol situació i en cada etapa del seu desenvolupament. És un fi en si ma-
teix i mai un mitjà per a resoldre altres dificultats. Si cau aquesta convicció, no hi
ha fonaments sòlids i permanents per a defensar els drets humans, perquè sempre es-
taran sotmesos a conveniències circumstancials dels poderosos de torn... Tota vio-
lació dels drets humans crida venjança davant de Déu i es configura com una ofen-
sa al Creador de l’home». I acaba dient: «No és progressista pretendre resoldre els
problemes eliminant la vida humana», afirmació que val per a tota situació en què la
vida i la dignitat de les persones està en perill.

S’atempta també contra la vida humana, com diu el Concili Vaticà II, «a través dels
homicidis, genocidis, l’eutanàsia i el suïcidi, i tot allò que viola la integritat de la per-
sona: les mutilacions, les tortures morals o físiques, els intents sistemàtics de voler
dominar la ment humana; el que ofèn la dignitat de la vida, les detencions arbitràries,
les deportacions, l’esclavitud, la prostitució, la tracte de persones i de joves, o les con-
dicions laborals degradats, etc.» (GS 28).

Jesús ha vingut perquè tinguem vida, i la tinguem en abundància. Anem a celebrar
l’eucaristia en què participem de la vida de Jesús. Ens cal la força del seu amor i
del seu esperit per a ser fidels a la veritat i a la seva vida. Per als cristians, Maria sem-
pre ha estat i serà un exemple de saber dir sí a la vida de manera incondicional.
Disposem-nos a participar en la celebració».

El text de l’homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe es publica a la secció del «Prelat».
Al final es va repartir un tríptic amb el text en català i en castellà de la «Carta del Pa-
pa Francesc a les famílies». 
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Informació
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«La coordinació de la família, la parròquia 
i l’escola en la transmissió de la fe»

cions interessen als principals agents de
l’evangelització: família, parròquia i es-
cola.»

«Es tracta d’un text que, a més natural-
ment de la lectura particular, és molt ade-
quat per treballar en grups en els diversos
àmbits que tracta: pastoral de la família,
pastoral de la parròquia i pastoral de l’es -
cola. Així, doncs, interessarà als rectors,
vicaris, religiosos i catequistes, grups de
parròquia i moviments, mestres i profes-
sors de religió; en suma, a tots els impli -
cats en la transmissió de la fe.»

Afegeix el Dr. Corts que és un bon docu-
ment, que cal llegir-lo i cal treballar-lo,
que és fruit d’un treball d’equip de diver-
sos anys, realitzat per distintes instàncies
en el si de la Conferència Episcopal Es-
panyola i que en el text s’han recollit els
suggeriments de diversos organismes de
les diòcesis catalanes.

El document porta la data de 25 de febrer
de 2013. Inclou aquests quatre capítols:
1. Necessitats, dificultats i possibilitats
en la transmissió de la fe; 2. Responsa-
bles de la coordinació en la transmissió
de la fe: parròquia, arxiprestat, escola ca-
tòlica, etc.; 3. El servei de la família, la
parròquia i l’escola en la transmissió de
la fe: el despertar religiós en la família,
l’acció catequètica a la parròquia, l’ense -

L’Editorial Balmes ha iniciat la publica-
ció d’una col·lecció titulada «Magisteri
de l’Església a l’abast de tothom», que
vol posar a les mans de preveres i fidels
aquells textos del Magisteri de l’Església,
amb les orientacions del documents de
l’Episcopat que siguin d’interès general.

Fins a aquest moment, s’han publicat tres
títols: 1. Encuentro del Santo Padre Be-
nedicto XVI con el clero de Roma por el
inocio de la Cuaresma; 2. El adiós de
Benedicto XVI, que recull els seus ense -
nyaments amb motiu del final del seu
pontificat: i 3. La coordinació de la fa-
mília, la parròquia i l’escola en la trans-
missió de la fe. La traducció al català és
obra del P. Bernabé Dalmau, monjo de
Montserrat i director de la revista Do-
cuments d’Església.

Aquest tercer és un petit volum de 104
pà gines, que recull el text íntegre en ca-
talà del document publicat per la Confe -
rència Episcopal Espanyola. En fa la pre -
sentació el Dr. Ramon Corts Blay, director
d’aquesta col·lecció i delegat d’Ensenya-
ment de la nostra Arxidiòcesi. «En aquest
nou número —escriu— presentem les
Orientacions de la Conferència Episco-
pal Espanyola de l’any 2013 sobre la Co-
ordinació de la família, la parròquia i
l’escola en la transmissió de la fe. Com
ho indica ja el seu títol, aquestes orienta-



nyament religiós a l’escola, proposta d’ob -
jectius comuns; 4. Elements al servei de
la transmissió de la fe en la família, la par -
ròquia i l’escola: dimensions de la famí-
lia (el rudiments), dimensions de la cate-
quesi (síntesi de la fe des de la vivència),
dimensions de l’ensenyament religiós es-
colar (síntesi de fe des del saber), contin-
guts que orienten un itinerari orgànic i sis -
temàtic, proposta d’un itinerari marc per
a la formació religiosa dels adolescents,
referències a la psicologia d’aquesta edat;
5. Mitjans i modes per a la coordina ció
en la transmissió de la fe: situacions a te-
nir present en les distintes edats, la urgèn -
cia del testimoniatge cristià dels pares,
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catequistes, professors i alumnes, mitjans
i serveis mutus: a la parròquia, a la famí-
lia, a l’escola.

Aquest tema, com es recordarà, fou trac-
tat pel Consell Presbiteral en la seva reu-
nió del 13/11/2013, a partir d’una ponèn-
cia presentada pel P. Enric Puig, SJ, sobre
«la coordinació de la família, la parrò-
quia i l’Escola en la transmissió de la fe,
en relació a l’aplicació del segon objec-
tiu del Pla Pastoral Diocesà 2011-2015.
Feu tot el que Jesús us digui». (Cf. Butlle -
tí de l’Arquebisbat de Barcelona, novem -
bre 2013, pàg. 634 i ss.).

Presentació de la guia «Com quedar-se a casa 
quan s’és ancià»

El dia 3 de març, a les 11.30 h del matí,
a la basílica dels Sants Màrtrs Just i Pas-
tor, amb un temple ple de gom a gom, va
tenir lloc l’acte de presentació de la guia
Com quedar-se a casa quan s’és ancià,
editada per tercera vegada per la Comu-
nitat de Sant’Egidio.

La iniciativa té el suport de l’Ajuntament
de Barcelona i de l’Obra Social de la Cai -
xa, cosa que permet oferir-la gratuïtament
als ancians i a les institucions socials i
benèfiques a les que aquesta guia pugui
fer servei, perquè és com unes «pàgines
grogues» amb els serveis que poden in-
teressar als ancians. «Aquesta guia —es-
criu en la introducció Xavier Trias, alcal-
de de Barcelona— és un bon recurs per a
les persones grans i per a les seves famí -
lies, així com per als treballadors socials
i altres professionals que els atenen, per-
què presenta d’una manera pràctica i en-
tenedora els serveis que existeixen a la

seva disposició a Barcelona». A l’acte de
presentació hi va assistir una àmplia re-
presentació de les institucions socials i
dels barris on està present la Comunitat
de Sant’Egidio amb el seu treball d’amis -
tat i de servei als ancians, treball que ja
fa anys que està fent amb molta eficàcia.
Conduí l’acte de presentació Jaume Cas-
tro, president d’aquesta Comunitat a Ca-
talunya.

Varen fer ús de la paraula Dolors Gordi,
secretària tècnica de Família en el Gene-
ralitat de Catalunya; Assumpta Roset,
comissionada de l’Ajuntament de Barce-
lona per a la gent gran. Montserrat Caru-
lla, que llegí la Carta de la Maria, text
emblemàtic de l’acció de la Comunitat de
Sant’Egidio; el pintor Perico Pastor, au-
tor del quadre que il·lustra la portada de
la guia; Carles Duarte, president del Con -
sell nacional de la Cultura i de les Arts i
poeta, que llegí un poema titulat La ca-



sa; Jaume Pla, home de teatre i d’empre-
sa, ara jubilat, que aportà la veu de la gent
gran; Montserrat Vilaseca, coordinado-
ra de les accions de la Comunitat per a la
gent gran, i Gemma Muñoz, membre tam -
bé de la Comunitat, que explicà el contin -
gut de tots els capítols de la guia.

La guia té tres aparts: 1. «Ajuda i assistèn -
cia social», que inclou un mapa dels ser-
veis per respondre a la necessitat d’assis-
tència, d’acolliment diürn, de menjar a
domicili; 2. «Curar-se a casa», on l’ancià
hi troba diversos centres d’atenció sani-
tària de la ciutat; 3. «Discapacitat i ser-
veis relacionats», que ofereix una infor-
mació sobre recursos per a persones que
pateixen invalidesa i altres formes de dis -
capacitat. «Fer coses senzilles i útils és un
signe de civilització», va dir el pintor Pe-
rico Pastor.

Carles Duarte acabava el seu poema dient
«la teva casa és un retorn a tu. La teva
casa ets tu». I els membres de Sant’Egi-
dio van dir que als països del Nord d’Eu-
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ropa les administracions, que fins fa poc
havien potenciat molt les residències per
a ancians, ara dediquen més recursos a
ajudar les persones grans a restar a casa
seva, amb les ajudes que necessitin per
garantir-los una bona qualitat de vida, fins
i tot perquè els resulta més econòmic
que pagar-los una plaça a una residència.
Per això, la Carta de la Maria, redacta-
da per una anciana expressant el seu de -
sig de viure a casa, ha estat subscri ta per
més de cent mil ancians de diversos paï-
sos. Aquesta Carta, llegida magistralment
per Montserrat Carulla, acaba amb aques -
tes paraules: «Ajudeu-me a mi i a tots els
ancians a quedar-nos a casa i a morir en-
tre les nostres coses. Potser viuré més, se -
gurament viuré millor».

La guia es distribueix gratuïtament a la
basílica dels Sants Just i Pastor, els diven -
dres de 6 a 8 de la tarda, i de dilluns a di-
jous a la Comunitat de Sant’Egidi (carrer
de l’Hospital, 140, de les 10 a les 14 h. Més
informació: tel. 934 418 123, e-mail: in-
fo@santegidio.es i www.santegidio.org.

Les entitats d’Església contribueixen 
a la cohesió social de Catalunya

Quina és la realitat de les prop de mil en-
titats d’Església que actuen a Catalunya?
Quina aportació fan a la cohesió social?
Quins són els principals reptes per enfor-
tir les organitzacions i la seva acció so-
cial? A aquestes i altres qüestions ha con -
testat la recerca «L’acció social des de les
entitats d’Església. El seu paper en la co-
hesió social a Catalunya», dirigida per la
Fundació Pere Tarrés amb la col·laboració
del Campus Docent Sant Joan de Déu (Uni -
versitat de Barcelona) i la Càtedra d’In-
clusió Social (Universitat Rovira i Vir -

gili) que fou presentat el 20 de març de
2014 en una jornada que tingué lloc al
CaixaFòrum, centre social i cultural de
l’obra social de “la Caixa”.

La recerca actual ha estat de caire quali-
tatiu —més endavant es farà un estudi de
tipus quantitatiu— i ha comptat amb la
participació de més de 40 entitats d’Es-
glésia de Catalunya. Ha estat promogu-
da per la Xarxa d’Entitats Socials d’Es-
glésia i ha rebut el suport de la direcció
General d’Afers Religiosos de la Gene-



ralitat de Catalunya, l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Ge -
neralitat de Catalunya i el Comissionat
d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de
Barcelona.

Elements de cohesió social

A Catalunya existeixen un miler d’entitats
d’Església que fan acció social, segons
estima aquesta recerca que ha estat pre-
sentada per Enric Benavent i Marina Agui -
lar, membres de l’equip d’investigació de
la Fundació Pere Tarrés. Els investiga-
dors han sintetitzat en vuit elements les
contribucions principals d’aquestes enti-
tats a la cohesió social:
• Aconseguir l’autonomia personal de les

persones ateses des d’uns valors deter-
minats.

• La detecció de necessitats emergents
resultat de la seva acció de proximitat
amb les persones més vulnerables.

• La transformació social per a millorar
un model social injust i desigual, que dei -
xa moltes persones fora.

• El desenvolupament personal i profes-
sional dels seus equips (persones con-
tractades o voluntàries).

• El foment de la participació interna.
• La mobilització de la base social que

s’implica en millorar la societat.
• La contribució econòmica que aporten

amb la seva acció al servei de les perso -
nes vulnerables.

• La complementarietat de l’Estat del Be n -
estar, innovant en la prestació de serveis
que atenen persones associades a la po-
bresa i l’exclusió social.

Reptes de futur

La recerca apunta també quins són els rep -
tes que han d’afrontar les entitats socials
d’Església en cada àmbit:
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• quantificar econòmicament l’aportació
del voluntariat,

• quantificar la contribució que fan les
entitats d’Església al benestar material
de la societat catalana (a través del PIB),

• avaluar l’afectivitat i impacte de la se-
va acció social,

• compaginar l’atenció a les necessitats
bàsiques de les persones amb programes
de prevenció i promoció,

• incorporar l’espiritualitat en la seva inter -
venció social,

• treballar més en xarxa amb altres agents
públics i privats i col·laborar amb el món
empresarial,

• millorar la seva comunicació externa i
guanyar presència pública a través de
la denúncia i la incidència política,

• incorporar les eines 2.0 per apropar-se
a nous segments de població,

• comptar amb un model de voluntariat,
• comptar amb equips de treball correc-

tament capacitats,
• millorar la comunicació interna dins de

les entitats,
• avançar en la transparència i la rendició

de comptes, etc.

Els resultats d’aquesta recerca han estat
recollits en un llibre que ha publicat Edi-
torial Claret i que va ser presentat en el
mateix acte.

L’any 2011 es va constituir la Xarxa d’en -
titats socials d’Església, formada per 27
organitzacions catalanes que realitzen ac -
ció social inspirades en l’Evangeli al ser-
vei de les persones més fràgils. Està forma -
da per entitats com ara Càritas, Jesuïtes,
Fundació Pere Tarrés, Maristes, Secreta-
riat de la URC, Salesians, Oblates, Filles
de la Caritat, Centres Sociosanitaris de Ca -
talunya, Sant Joan de Déu, Secretariat de
Marginació (diòcesi de Barcelona), entre
altres.
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Mossèn Jordi Jorba rep la distinció 
de la «orden al mérito ciudadano», a Xile

L’Ajuntament de Calama li va concedir
la medalla com a reconeixement al servei
comunitari i espiritual que desenvolupa
en aquesta mateixa ciutat

En una solemne cerimònia, 23 persones
van ser guardonades amb la «orden al mé-
rito ciudadano» que otorga el Consell Mu -
nicipal de Calama (Xile). L’acte es va des -
envolupar al Teatre Municipal d’aques ta
població.

Entre aquests ciutadans hi havia Mossèn
Jordi Jorba Navarro, rector de la parrò-

quia de la «Asunción de la Virgen» i De-
legat de Catequesi. Se li va concedir com
a reconeixement pel servei comunitari i
espiritual que desenvolupa a la ciutat de
Calama.

Va arribar a Xile l’any 1964. Va estar de vi -
ce-rector, i després de rector en el 1965,
a l’Institut Bisbe Silva Lezaeta fins a la
seva sortida de Xile el 21 d’agost de 1973.
Des de 1974 fins a la tornada a Xile el
2001, va exercir com a Director Dioce-
sà de Missions de l’Arquebisbat de Bar-
celona.
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