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Prelat

Cartes

A tots els preveres i diaques de l’arxidiòcesi

Benvolguts preveres i diaques,

El Secretari del Sínode dels Bisbes, l’arquebisbe Lorenzo Baldisseri, ha lliurat el Do-
cument preparatori de la III Assemblea General Extraordinària que se celebrarà del 5
al 19 d’octubre de 2014, amb el tema: «Els desafiaments sobre la família en el context
de l’evangelització». Juntament amb el document, l’esmentat Secretari demana que
es lliuri aquest document a les parròquies per tal que es pugui estudiar i respondre les
qüestions que es proposen. Amb aquesta finalitat, doncs, em plau lliurar-vos el do-
cument.

Les possibles respostes, segons se’ns indica, han de ser lliurades a la Secretaria Gene -
ral de l’Arquebisbat abans del 15 de gener, per tal que posteriorment es puguin fer ar -
ribar a la Conferència Episcopal Espanyola i aquesta les lliuri a la Secretaria General
del Sínode per tal de preparar l’Instrumentum laboris. 

El document planteja moltes qüestions sobre la família, el matrimoni, la pastoral pre-
matrimonial i l’atenció als qui viuen situacions matrimonials difícils i irregulars.
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Mireu si el Consell pastoral parroquial o algun grup de la parròquia i els moviments
familiars poden contestar l’esmentat qüestionari.

Amb una salutació molt cordial,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 18 de novembre de 2013

Als preveres de l’Arquebisbat de Barcelona

Assumpte: Exercicis espirituals, gener 2014

Benvolguts sacerdots,

Com és costum de cada any em plau adreçar-vos aquestes ratlles per tal de convidar-
vos a participar en els Exercicis Espirituals que prepara la nostra arxidiòcesi per al nos -
tre presbiteri. Els exercicis tindran lloc a la Casa d’Espiritualitat Maria Immaculada
de les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors de Tiana, de dilluns, 13 de gener a
divendres, 17 de gener de 2013.

El P. Jaume Calvera Pi, religiós combonià, que va exercir durant molt anys la seva mis -
sió pastoral a Pretòria, Sud-Àfrica i que actualment és el director de la revista Mun-
do Negro, serà l’encarregat de dirigir els exercicis espirituals aquest curs.

Exercir el nostre ministeri sacerdotal demana molta entrega i portem un ritme sovint
accelerat de treball pastoral. Necessitem vetllar per la dimensió contemplativa de la nos -
tra espiritualitat sacerdotal, i per tant, hem de trobar uns dies per fer exercicis es pi -
ri tuals. El sacerdot ha de trobar Déu i s’ha de trobar amb ell mateix valent-se dels exer -
cicis espirituals per endinsar-se del tot en la meditació i l’oració. Per això us invito
a aquesta tanda d’exercicis i que feu exercicis espirituals cada any.

Amb una salutació i benedicció molt cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 20 de novembre de 2013 
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Homilies i al·locucions

Homilia del Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez
Sistach, en l’ordenació dels diaques Ramon Ollé i Alfonso Caracuel,
a la S.E. Catedral de Barcelona, 3 de novembre de 2013

Amb goig ens hem reunit en la nostra estimada i entranyable Catedral per celebrar
l’Eucaristia dominical i l’ordenació diaconal dels nostres germans Ramon Ollé i Al -
fonso Caracuel.

La nostra celebració d’avui és una manifestació ben diàfana de l’amor que Déu ens
té, ja que ens ha convidat a participar un diumenge més a l’Eucaristia gaudint de la se-
va presència, escoltant la seva Paraula i participant del seu Cos i Sang, i a la vega da ens
ha donat dos nous diaques perquè, exercint amb fe i generositat el seu ministe ri, ser -
veixin l’Església de Barcelona. És un motiu més per sentir-nos molt estimats pel Senyor.

El Senyor sempre crida a seguir-lo amb major fidelitat i generositat. Ens ha cridat a
tots els batejats a viure intensament la vida cristiana d’amor a Déu i als germans i ens
ha cridat a tots a una vocació més concreta, la matrimonial, la sacerdotal o la de la vi -
da consagrada. Els nostres germans Ramon i Alfonso foren cridats pel Senyor a la vo -
cació matrimonial, com esposos i pares de família. Tanmateix, Déu ha anat treballant
en el seu cor i també en el de la seva esposa i han entès que els demanava encara un
altre pas endavant que compromet la seva vida personal i familiar en el servei a Déu
i als germans, especialment als pobres i necessitats. I els nostres germans han respost
afirmativament comptant amb el consentiment de la seva respectiva muller.

El Senyor els ha cridat per viure la vocació matrimonial i la vocació diaconal amb per -
fecte harmonia, perquè aquestes vocacions són expressió de la presència amorosa del
Senyor en les seves vides. El Senyor ha fet meravelles en ells i en les seves famílies.
Tot això és obra de Déu, no només d’ells. És l’amor misericordiós de Déu que ha fet
aquestes meravelles i que ha escollit uns homes perquè serveixin el poble de Déu ma-
nifestant en el seu ministeri diaconal la misericòrdia, el consol i l’amor de Déu envers
tota persona.

L’evangeli que hem escoltat ens parla del desig que tenia Zaqueu de veure qui era Je-
sús que passava pels carrers de Jericó, i també del seu esforç, ja que com que era pe-
tit d’estatura, s’enfilà en un arbre per poder veure Jesús. Zaqueu volia veure el Se nyor
i emprà els mitjans per assolir-ho. Aquesta és l’actitud que se’ns demana a tots els cris -
tians constantment: voler veure qui és Jesús i emprar els mitjans adequats per as so lir-
ho. Veure qui és Jesús, conèixer qui és Jesús per tal d’estimar-lo i imitar-lo més i més.

L’esforç de Zaqueu va tenir un premi. Un premi que no l’havia ni pensat. Ell només
volia veure Jesús de lluny, com un més dels veïns de Jericó. Tanmateix, Jesús en arri-
bar en aquell indret on estava Zaqueu enfilat a l’arbre, «alçà els ulls i li digué: “Za-
queu baixa de pressa, que avui m’he de quedar a casa teva”». Quina sorpresa i qui-

BAB 153 (2013) - novembre [3]  589



na joia per Zaqueu. El Papa Francesc repeteix que ens hem de deixar sorprendre per
Déu. El Senyor sempre ens sorprèn. Quina joia! És la proximitat de Jesús a cada ho -
me i a cada dona en la nostra vida concreta perquè som creats i salvats per Déu i tot
això per amor.

El Papa Francesc entra en el cor de les persones per la seva proximitat a tots. És el que
la gent desitja i espera dels pastors, dels diaques i de tots els cristians. Apropar-nos per
manifestar l’apropament de Jesús i el seu amor.

Jesús estigué a casa de Zaqueu. Jesús està a casa de tots i per la comunió eucarística
està en cadascú de nosaltres i nosaltres en ell, tal com ens ho ha dit en l’Evangeli de
Sant Joan: «Qui menja el meu cos i beu la meva sang, està en mi i jo en ell». Tinguem
sempre la joia que tingué Zaqueu quan sentí de Jesús que es volia quedar a casa seva.

Acostar-se a tothom no sempre és ben vist. Avui i en temps de Jesús. Ens ho ha recor -
dat l’Evangeli: «Tothom qui ho veié criticava Jesús i comentava el fet que s’hagués
quedat a casa d’un pecador». És que no entenem la missió de Jesús. Ell ens ho recor-
da avui: «És que el Fill de l’home ha vingut a buscar i a salvar allò que s’havia perdut».
I aquesta és la missió de l’Església, dels pastors, dels diaques i de tots els cristians.
El Papa Francesc ens ho recorda sovint. El món avui necessita molt el consol, la mi -
sericòrdia, l’acompanyament, la proximitat, el perdó i la tendresa de Déu.

Queridos hermanos Ramon y Alfonso, hoy recibiréis la ordenación diaconal y ejerce -
réis este ministerio en el seno de la Iglesia diocesana a la cual os vinculáis más y más
con actitud de servicio y entrega. Vuestro ministerio consiste en anunciar la Palabra
de Dios, proclamándola en la asamblea litúrgica, explicándola y comunicándola tam-
bién a los que no la conocen. Deberéis servir al altar en la celebración de la Eucaris -
tía y presidir otros sacramentos y tendréis cuidado especial de los pobres y necesi-
tados. Ejerced siempre el ministerio de diáconos como expresión de vuestro amor a
Dios y a la Iglesia y como expresión del amor que Dios tiene a toda persona. Ejerced
vuestro ministerio respetando las exigencias del sacramento del matrimonio que ce -
lebrasteis y con la actitud de Zaqueo que quiso ver a Jesús, de estar con él y él en vues -
tra casa, en vuestro corazón y en vuestra familia.

La presencia de Jesús en nuestras vidas siempre es beneficiosa. Lo fue también en ca -
sa de Zaqueo. Éste se puso en pie y dijo al Señor: «Mira, la mitad de mis bienes, Se -
ñor, se la doy a los pobres y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro ve-
ces más». Zaqueo era rico y Lucas, que había dibujado en su Evangelio la imagen del
rico «necio» (12,16-21) y la del rico egoísta (16,19-31), en este fragmento que hemos
escuchado dibuja también la del rico en camino de salvación. Su Zaqueo es arqueti-
po. Zaqueo se confiesa delante del Señor y en público y da la mitad de sus bienes a
los pobres y restituye el cuádruplo, señalado entonces esto último por algunas legis -
laciones. ¿Zaqueo pecador? ¿Y nosotros? Zaqueo modelo de caridad cristiana.

Y el fragmento del Evangelio termina con estas palabras del Señor: «Hoy ha sido la
salvación de esta casa y también éste es hijo de Abraham». Vuestro ministerio, que-
ridos Ramón y Alfonso, consiste en ayudar, servir, acoger, acompañar a las personas
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que el Señor ponga a vuestro cuidado pastoral y decirles lo mismo que Jesús dijo a
Zaqueo.

Con esta Eucaristía damos gracias a Dios por la vocación diaconal de nuestros her-
manos, por la generosidad de toda su familia y propia y les tendremos presentes en
nuestras oraciones para que ejerzan siempre con fidelidad y generosidad su minis-
terio de diáconos. El testimonio de nuestros hermanos y sus familias nos interpela
para seguir más de cerca al Señor.

María que engendró el Hijo de Dios en sus entrañas virginales por obra del Espíritu
Santo, y convivió treinta años con el Señor, interceda por los nuevos diáconos y por
todos para que gocemos siempre de la presencia de Jesús en nuestra propia casa y en
nuestro corazón.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Las comunicaciones sociales al servicio de la evangelización

Conferencia del Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sis-
tach, en el Encuentro de la Comisión para las Comunicaciones Sociales de la
CCEE, Barcelona 8 de noviembre de 2013

Bienvenidos a esta Iglesia metropolitana de Barcelona y al encuentro de obispos respon-
sables de las Conferencias Episcopales de Europa que lleva por título «Evangelizar
el alma de Europa. La contribución de las Comunicaciones sociales». Deseo agra de cer -
les muy cordialmente que hayan escogido Barcelona para celebrar este encuentro. He es -
tado tres días en Roma trabajando con el Cardenal Erdö, Presidente de la CCEE, en la
plenaria del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica y les transmito sus sa ludos.

Este año se celebra el 50 aniversario de la aprobación, el 4 de diciembre de 1963, del
do cumento «Inter mirifica» del Concilio Vaticano II, dedicado a los medios de comu -
nicación social. Sean estas Jornadas que celebramos, también un homenaje a este do-
cumento conciliar. Y en el inicio del capítulo 1.o se dice que «la Iglesia católica para
llevar la salvación a todos los hombres y, en consecuencia, urgida por la necesidad de
evangelizar, considera que forma parte de su misión predicar el mensaje de salvación,
con la ayuda, también, de los medios de comunicación social» (N. 3).

El Papa emérito Benedicto XVI estableció en el mensaje para la jornada mundial de
las comunicaciones sociales de 2013 que «La cultura de las redes sociales y los cam-
bios en las formas y los estilos de la comunicación suponen todo un desafío para quie -
nes desean hablar de verdad y de valores, ya que existe una nueva realidad». 

Pero para una comunicación eficaz es importante tener en cuenta una estructura
adecuada del lenguaje, en su más amplia extensión. Esto significa poner una espe -
cial atención en el lenguaje verbal, en la estructura educativa, en el tratamiento de
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la imagen como lenguaje moderno, en la adecuada utilización de los símbolos, la
música y la comunicación sonora. Todo ello en una armonía que ayude a una mejor
comprensión de los mensajes que transmiten y que, a su vez, estimulen de una ma -
ne ra holística la sensibilidad de las personas a las que se dirigen, tanto en su forma
imaginativa, como sensorial, afectiva y relacional.

Sólo mediante una adecuada combinación de forma, fondo y estilo aplicada a los me-
dios de comunicación disponibles se obtendrá una presencia en el ámbito de lo digi-
tal de una manera efectiva y convincente. ¿Cómo, entonces, plantearnos un lenguaje
adecuado para una comunicación propia de la Iglesia? ¿De qué manera deberemos
estructurar la narrativa dentro de nuestras comunidades eclesiales presenciales o vir-
tuales? ¿Cómo hacer que aquellos que viven alejados de la fe, los no creyentes, los
que desean volver a creer, los jóvenes que sientan curiosidad por lo religioso, o aque-
llos que se preguntan por lo esencial, puedan ser adecuadamente interpelados? ¿Có-
mo conectar con nuestra juventud de manera que podamos transmitir toda la rique-
za interpelativa del Evangelio?

En primer lugar, creo que hay que efectuar —para cada uno de los tramos de las dife -
rentes audiencias con las que nos encontramos en las diócesis— un esfuerzo por
ade cuar las formas de lenguaje y narrativas de manera que creen interés, emoción,
aumenten la curiosidad y mantengan la fidelidad al medio comunicativo y, por tanto,
al medio eclesial. Creo que hay que afrontar muy seriamente los aspectos socio-
lógicos que formarían una de las primeras coordenadas de aproximación para entender
y adecuar el mensaje. No es lo mismo aproximarnos a segmentos jóvenes de pre ado -
lescentes o adolescentes que a grupos de edad hasta los 35 años o personas madu-
ras o ancianas. Cada uno de estos segmentos sociales requiere formas de aproximación
diversas ya que la propia comprensión varía a lo largo de las distintas edades y ha va-
riado por la desigual utilización de las redes sociales y de Internet.

Generalmente, hemos pasado rápido de unas generaciones acostumbradas a la narra-
tiva sobre textos (narraciones, ensayos, novelas) a generaciones más acostumbradas
a un lenguaje visual, más próximo, al denominado «homo videns». Hemos pa sado,
por tanto, del discurso, la clase magistral, el artículo, como medios de comuni ca ción y
de transferencia de conocimiento a un «sistema» donde el lenguaje es múlti ple y las
formas de comunicación más sofisticadas, inmediatas y, a su vez, más perecederas,
pero que han creado espacios de comprensión para una mejor captación del mensa-
je corto, del eslogan, de la frase inteligente a la palabra más anodina. 

Nos enfrentamos también a nuevos sistemas de comunicación interactivos, de
forma que todos los que participan en ellos desean expresar sus puntos de vista y sus
opi niones. En términos eclesiales, hemos pasado del púlpito al foro abierto, de la
información unidireccional a la transversalidad, del mensaje reducido a un espacio
geográfico —como la diócesis—, al espacio amplio que ocupa el foro digital, es
decir, a un espacio abierto al mundo. 

Tal y como constataba el Papa Benedicto XVI en el mensaje para la jornada mundial
de las comunicaciones sociales del 2013: «el desarrollo de las redes sociales digita-
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les están contribuyendo a que surja una nueva “ágora”, una plaza pública y abierta
en la que las personas comparten ideas, informaciones, opiniones, y donde, además,
nacen nuevas relaciones y formas de comunidad». Constatamos que hemos pasado
del mensaje unidireccional al pluridireccional: muchos opinan y muchas opinio-
nes generan posiciones mayoritarias, —no necesariamente correctas o bien informa-
das—, pero movilizan a los individuos en tiempos muy cortos produciendo un fenó -
meno, algunas veces, de tsunami informativo que todo lo impregna.

Paradójicamente, el individualismo de los usuarios del sistema requiere aproxi-
maciones muy personalizadas pero, es cierto, que este mismo sistema genera comu -
nidades y adhesiones allí donde no las esperamos.

Visto que el mensaje desde cualquier diócesis trasciende fronteras, culturas y pueblos,
y que toda la información está a la vista de «todos», el lenguaje propio de cada comu -
nidad se convierte así en la necesidad de ser utilizado por otras lenguas. La narración
bajo el prisma de una cultura única que lo genera se extiende a un lenguaje captado
tanto en distintas lenguas como en formas narrativas más comunes por todas las cul-
turas. Representa ello un reto para entender que cualquier noticia generada en cual-
quier diócesis cualquier mensaje positivo establecido en cualquier rincón del planeta,
al ser expuesto en las redes se abre como mensaje global y, por tanto, atrae adhesio-
nes o rechazos, generando en las propias diócesis una situación nueva para gestionar
adecuadamente flujos de información que tantas veces resultan imprevisibles.

Hay que pensar también que el Social Media abre nuevas oportunidades de comu-
nicación que nos permiten entrar en una nueva perspectiva. No sólo conocemos a la
gente, sino que somos conocidos y nos conocen en esa dinámica de exceder los pro -
 pios límites diocesanos. 

Este nuevo estilo comunicativo que nos abre el mundo digital y que nos parece que
sólo alimenta comunidades virtuales cuya relación es exclusivamente a través de la red,
si lo miramos de cerca, nos facilita la capacidad para una relación personal y la po -
si bilidad de integración en comunidades reales, ampliando el ámbito relacional y co-
municativo. 

Resulta fascinante comprobar cómo emergen nuevas oportunidades para el acce-
so a dichas comunidades virtuales que no se pueden ver, pero que generan auténticas
comunidades reales que permiten abrir espacios de diálogo sobre todos aquellos te-
mas que nos incumben como Iglesia: la fe, la vida eclesial, el mensaje, la oración, la
liturgia… Y a la vez ayudan a las personas que, no pudiendo acceder a comunida-
des reales, se encuentran más cómodas en la red buscando e interrogándose sobre sus
propias necesidades y creencias. Tal y como menciona el Papa Benedicto XVI en el
mensaje de la jornada de las comunicaciones sociales en 2013, «Las redes se convier -
ten así, cada vez más, en parte del tejido de la sociedad, en cuanto que unen a las per-
sonas en virtud de estas necesidades fundamentales».

Creo que hace falta hoy tener conciencia de esta realidad para trabajar efectiva-
mente el espacio de comunidades virtuales con «agentes pastorales reales», ayu-
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dando así a que éstas puedan ser llevadas a comunidades presenciales. Así, hay que
dedicar recursos personales, energía y tiempo para dar calidad a todo este mundo
interactivo y para poder desarrollar estos grupos individuales que comparten intereses
en la web y hacer que puedan sentirse verdaderas comunidades reales, participantes
a su vez de una forma viva del mensaje evangélico, e integrarlas con decisión a la pas -
toral diocesana. 

Este tipo de comunidad emergente genera verdaderos flujos informativos y de
colaboración entre los individuos que se sienten identificados por intereses comunes.
Ello permite que fluyan interesantes colaboraciones e interacciones puntuales duran-
te ciertos espacios de tiempo, entre aquellos que se sienten identificados en sus ideas,
en sus opiniones, en sus búsquedas…

Debemos encontrar la trayectoria más adecuada para facilitar que estos tiempos de in -
terés común se conviertan en una forma eficaz de evangelización. Hay que dar, por
tanto, pasos decisivos para que la interacción en las redes sociales pueda generar vi -
vencias más próximas, teniendo en cuenta que una de las características singulares de
la comunicación en Internet es que, a pesar de la individualidad que genera, consiste
en que tiende más a la interacción personal, conectando a las personas y generando
relaciones que pueden acabar siendo auténticas comunidades de relación. 

Pero a su vez también se producen relaciones importantes desde la comunidad real
al mundo del Social Media. Es notorio observar que cada vez que las personas se re-
lacionan cara a cara facilitan su correo electrónico o su teléfono y, cuando se desea
encontrar a otra persona para establecer otro tipo de relación, Facebook y Twitter ex-
tienden la comunicación presencial estableciendo una más amplia relación a través
de las redes. También en esta situación, creo que debemos utilizar las nuevas opor-
tunidades para extender las relaciones de nuestras comunidades locales con for-
mas más modernas y eficaces para mejorar la relación. Es, por ejemplo, ha-
cer posible «la extensión del domingo» a un encuentro más permanente semanal. Es,
también, hacer más posible que la catequesis, los encuentros de familia, y las tantas
actividades «puntuales» de nuestras diócesis, sean actividades con continuidad du-
rante la semana, ofreciendo nuevas oportunidades de encuentro y cooperación comu-
nitaria.

Por tanto, en este contexto de comunidades abiertas y comunidades presenciales ex -
tendidas dejo tres planteamientos que nos debemos formular. ¿Qué retos puntuales hay
que afrontar si aceptamos que existe un principio de la comunidad virtual? ¿Es tam -
bién una comunidad real, unida y cohesionada por intereses comunes y formas de co-
municación comunes? ¿Cómo debemos, entonces, actuar? 

Plan pastoral y medios de comunicación

En el Plan pastoral de la Archidiócesis de Barcelona establecido en el año 2011 y vi-
gente hasta 2015, se valora la necesidad de utilizar nuevos espacios tecnológicos den-
tro de los medios de comunicación de la diócesis, a fin de que la información religio-
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sa diocesana sea recogida en los mismos y vehiculada para poder llegar a nuevos seg-
mentos de población más familiarizados con las nuevas tecnologías. 

En distintos informes sociológicos efectuados en nuestra diócesis se nos revela el al-
to porcentaje de personas adultas y jóvenes del mundo católico que utilizan asidua-
mente el acceso a Internet, las redes sociales como Facebook y Twitter, como medio
de comunicación o de transmisión de la información. Es un hecho de que entre las
poblaciones más jóvenes se busca en las redes de comunicación crear comunidades de
amistad como modo de autoafirmación y de que entre los segmentos de mayor edad se
da una utilización cada vez más frecuente como sistema de información y de diálogo
entre personas de una misma esfera o como vínculo de conexión a otras culturas, a
otras sociedades o a otros tipos de personas.

La Iglesia diocesana de Barcelona, consciente de las ventajas que representaban estas
nuevas formas de comunicación, entendió desde el primer momento que debía ser un
actor activo en la utilización de estos medios para poder presentar la Buena Nueva del
Evangelio, las actividades propias de las diócesis, la creación de una comunidad que
pudiese discernir entre las muchas informaciones recibidas de otros medios la infor-
mación adecuada del mensaje de la Iglesia y del anuncio de Cristo en forma viva y
actual. La diócesis de Barcelona viene aprovechando, desde el año 2006, estas nue-
vas tecnologías articulando con ellas un espacio para poder presentar la fe y la vida
diocesana como respuesta tanto al interés personal como al interés colectivo, haciendo
de este espacio no sólo un espacio de información, sino aprovechando su articulación
como espacio de intermediación y de respuesta a la búsqueda que cada uno de nues-
tros feligreses desea hallar en respuesta a su fe, a su vida comunitaria y a su relación
con los pastores diocesanos.

La archidiócesis se ha sentido interpelada durante este periodo de tiempo a hacer que
Dios esté presente en los medios de comunicación avanzados, propiciando el salto des -
de la comunidad virtual a la comunidad real. 

En mi Carta Pastoral «Vivir la fe y edificar la comunidad cristiana», de 24 de septiem -
bre de 2013, con relación al primer objetivo de nuestro Plan Pastoral diocesano, «dar
a conocer a Jesucristo a quienes no le conocen», hablo en un apartado de la carta de
«las redes sociales para anunciar a Jesucristo», afirmando que «la Delegación dioce-
sana de Medios de Comunicación Social trabaja muy activamente para aprovechar
las redes sociales digitales con el fin de anunciar a Jesucristo, hacer presente a la Igle-
sia y ofrecer la acogida de las comunidades e instituciones eclesiales a los que se in -
teresen por sus contenidos».

Líneas de actuación en el año 2012/2013 que marcarán la tendencia futura de la
comunicación diocesana de Barcelona

Aportación a la pastoral en Internet: 

1. Promovemos una información adaptada a los usuarios, ajustando al medio y al
len guaje propio de internet noticias, informaciones, catequesis, textos institucio-
nales, etc.
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2. Ofrecemos una buena información originada en la propia diócesis sin intermedia-
ción de otros medios de comunicación de forma que se presente objetivamente aque -
llo que se realiza en la propia diócesis.

3. Promovemos un posicionamiento institucional claro, frente a otras opciones infor -
mativas.

4. Desde el punto de vista de la comunidad, el sistema informativo de la diócesis pro -
mueve una transversalidad de la información y de la comunicación al usar de for-
ma convergente la información en la web, en el Facebook, en el Twitter, en los do-
cumentos impresos, creando una interrelación comunitaria.

5. Con relación al tratamiento de la noticia, mediante el cuidado uso de imágenes y
fotografías, se intenta presentar particularmente «la Buena Noticia» con un tono
positivo y de optimismo.

6. Desde el punto de vista de apoyo a la espiritualidad, ofrecemos la liturgia de las ho -
ras, materiales de lectura de los Evangelios, la posibilidad de seguir celebraciones
litúrgicas a través de nuestra propia red mediante la transmisión online, de la que
se hace especial uso en transmisiones en streaming desde la Catedral, la Sagrada
Familia y algunos otros centros.

7. Adaptar las formas de interacción utilizando a fondo las posibilidades de las mo -
dernas tecnologías y de las redes sociales, lo que nos permite usar una nueva for -
ma de vehicular la difusión del kerigma.

8. Dar importancia al cambio del multimedia a la utilización del transmedia a fin de
que la información difundida a través de múltiples canales pueda incorporar de una
forma harmónica la interacción y la colaboración con los feligreses.

9. Aumentar la interrelación entre medios de comunicación digital y medios de comu -
nicación impresos, efectuado a través de la transversalidad de tecnologías.

Nuestra Delegación diocesana de Medios de Comunicación está en el proceso final
de remodelar su página web, activa desde 2010, para adaptar el contenido periodís-
tico a las exigencias, así como para potenciar la imagen de la modernidad de la dió-
cesis. 

El objetivo de la creación de esta página web es adaptarse a una interface más moder -
na e intuitiva, que contemple los requerimientos de los usuarios de hoy. Se ha pues-
to énfasis, sobre todo, en la importancia de la imagen para atraer la atención del inter -
nauta. Aún así, la página web también estará diseñada para inserir vídeos, piezas
in formativas audiovisuales, galerías de imágenes y nuevos géneros periodísticos pro-
pios del mundo digital. 

Con todo ello, se pretende que el público objetivo de la web sea un público más am -
plio, comprendiendo desde los jóvenes de la diócesis hasta aquellos que buscan ac-
tividades culturales, los que quieren prepararse para celebrar los sacramentos, o in-
cluso aquellos que quieran volver a creer. 

También con el objetivo de promover esta nueva estrategia comunicativa en el ámbi-
to parroquial se ha desarrollado una plataforma para la creación de páginas web diná -
micas que también ofrece un gestor de comunicación. Esta plataforma está pensada
para que cualquier persona autorizada, incluso sin conocimientos informáticos, la pue -
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da actualizar. Para facilitar una actualización rápida se ha creado un editor que per-
mite hacerlo desde la misma página web en cuestión de segundos. Esta herramienta
permite escoger entre cinco diseños diferentes, así como también permite la conexión
entre servicios de agenda de «Google Calendar», hecho que ha de facilitar una agen-
da diocesana con toda la amplitud real de lo que se hace en nuestra diócesis. Se ha
desarrollado también un programa web especialmente diseñado para poder informar
—vía correo electrónico, sms y presencia en las redes sociales— de toda la actividad
de la Iglesia y de sus grupos. 

Desde esta aportación deseo abrir espacios de reflexión para estas jornadas, con el
deseo de que desde Barcelona podamos afrontar nuevas actuaciones para contribuir
al espacio europeo, al cual pertenecemos y nos pertenece. Deseo que pasen aquí unos
días muy agradables y que el trabajo que realizarán sea muy fructífero.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en la Missa de cloenda de l’Any de la Fe i del 3r Aniver-
sari de la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família, Barcelona
17 de novembre de 2013

Ens hem aplegat en aquesta bellíssima Basílica de la Sagrada Família per celebrar
l’Eucaristia dominical, tot commemorant el 3r Aniversari de la seva Dedicació, aquell
històric diumenge 7 de novembre de 2010, pel Papa Benet XVI, i la cloenda diocesa -
na de l’Any de la Fe. Tot això que celebrem ens fa sentir més membres de l’Església
i brolla dels nostres cors una acció de gràcies a Déu per totes aquestes meravelles que
ha obrat en nosaltres.

La dedicació de la Basílica ens fa prendre consciència que som pedres vives de l’Esglé -
sia de Jesucrist, del temple sant fonamentat en els Apòstols i que té com a pedra angu-
lar el Senyor mort i ressuscitat.

Avui en l’Evangeli, Jesús ens ha parlat del Temple de Jerusalem. El temple i la ciutat
formaven una immensa estructura d’opulència, bellesa i solidesa. Per a molts era ga-
rantia de perennitat. Quaranta anys després, (el 70), les legions romanes arrasaren la
ciutat i el Temple, i es va realitzar allò que havia anunciat Jesús: «no quedarà pedra
sobre pedra».

Això, benvolguts germans i germanes ens dóna la lliçó que res en aquest món és de -
finitiu. Aquest diumenge és el penúltim de l’Any litúrgic. Per això, en l’evangeli se -
gons Sant Lluc, hem escoltat el «sermó escatològic». Les coses d’aquest món passa-
ran, són caduques. El Senyor ens ha creat i salvat per a l’eternitat, per quelcom que
és autènticament definitiu: la vida eterna en el cel amb Déu que ens farà plenament
fe liços. Això ens ha d’ajudar a discernir les coses d’aquest món i valorar-les deguda-
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ment partint de l’amor a Déu i de l’amor als germans. No podem oblidar que en el
cel només hi haurà l’amor, perquè viurem en Déu que és Amor.

Això només s’entén, s’accepta i es viu amb el do de la fe. Avui fem la cloenda de l’Any
de la Fe que fou convocat pel Papa Benet XVI i que va començar l’onze d’octubre de
2012. En donem gràcies a Déu per tots els beneficis que ens ha fet durant aquest any
de gràcia, per tal de valorar més la fe, de conèixer més els seus continguts i d’esforçar -
nos per viure més coherentment amb la fe que professem.

En la meva pastoral Viure la fe i edificar la comunitat cristiana, us he parlat de la di-
mensió eclesial de la fe cristiana. Hi ha una profunda interdependència entre la fe
i la comunitat cristiana. Una veritable circularitat: de la fe es passa a la comunitat i de
la comunitat a l’aprofundiment i a la vivència de la fe. Fe i comunitat es fecunden
mú tuament.

Avui més que mai, per tal de viure la fe és imprescindible el suport i el clima que pot
aportar una veritable comunitat cristiana. I no podem oblidar que la primera i la més
gran comunitat cristiana és l’Església. Ella és la mare de la nostra fe. Necessitem co-
munitats cristianes més espirituals, més evangelitzadores, més comunitàries, més cor -
responsables, més personalitzades i que formin i tinguin cura dels evangelitzadors.

El Papa Francesc en la seva encíclica La llum de la fe, fa tres afirmacions molt impor -
tants en aquest sentit: l’existència cristiana es converteix en existència eclesial; la vi-
da de la fe es dóna en un àmbit comunitari i té un fonament comunitari; i la vida de fe
té una forma sacramental.

El Papa ens diu que «és impossible creure cadascú pel seu compte. La fe no és tan sols
una opció individual que es fa en la intimitat del creient i no és una relació exclusi-
va entre el jo del cristià i el tu de Déu» (La llum de la fe, 39). Per la seva manera de
ser, la fe personal del cristià es dóna sempre dins de la comunió de l’Església.

Esta dimensión eclesial y esta forma sacramental de la fe se han de vivir en la aplica -
ción de los tres objetivos de nuestro Plan Pastoral. Así, todo lo que cada uno de no -
sotros hace para anunciar Jesús a quien no le conoce, —que es el primer objetivo—
no es nunca un trabajo individual y al margen de la Iglesia. Lo realizamos como miem -
bros de la Iglesia y, al anunciar a Jesús y a su Evangelio, lo hacemos en el deseo de
que nuestro hermano llegue a ser miembro de la Iglesia.

La doble condición de la fe cristiana sacramental y eclesial ha de orientar todo el tra-
bajo que se está realizando en las parroquias y arciprestazgos para poner en práctica
la pastoral de la iniciación cristiana, que es el segundo objetivo del Plan Pastoral. Y en
relación al tercer objetivo, la solidaridad como expresión de la fe cristiana, no se tra-
ta sólo a la solidaridad de unos cristianos, sino que es expresión de nuestra fe sacra-
mental y eclesial. Es la Iglesia, es la comunidad cristiana que tiene que practicar la
caridad a través de sus miembros.

Papa Francisco en su encíclica La luz de la fe, nos dice que «la fe es un bien para to-
dos, es un bien común; su luz no brilla sólo en la Iglesia ni sirve únicamente para
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construir una ciudad eterna en el más allá, sino que nos ayuda también a edificar
nuestras sociedades, para que avancen hacia el futuro con esperanza» (N. 51). Y ex-
plica como la fe es un bien para la familia, para la vida en sociedad y una fuerza en
el sufrimiento. Por eso, hemos de dar continuamente gracias a Dios por el don de la
fe que nos sostiene en este mundo y nos orienta hacia la eternidad feliz.

Queridos hermanas y hermanos, la fe no nos lleva a olvidarnos de los sufrimientos
del mundo, como los que están tan presentes en el pueblo filipino debido a la trage-
dia del tifón que ha sufrido. San Francisco de Asís y la Beata Madre Teresa de Calcu -
ta han captado el misterio que se esconde en los pobres. Al hombre que sufre, Dios
no le da un razonamiento que lo explique todo, sino que les responde con una presen -
cia que lo acompaña. En Cristo, Dios mismo ha querido compartir con nosotros ese
camino y ofrecernos su mirada para darnos luz (cf. Luz de la fe, 57).

El Papa Francesc ha convocat una Assemblea General extraordinària del Sínode dels
Bisbes dedicada als desafiaments en la pastoral de la família, pel mes d’octubre de
2014. Aquesta Basílica de la Sagrada Família, ha de ser un lloc de pregària per les fa-
mílies i pel treball que realitzarà el Sínode per ajudar a l’amor conjugal i a la família
per tal de ser una comunitat íntima de vida i d’amor. Comencem avui a demanar a
Jesús, Maria i Josep que ajudin a totes les famílies de casa nostre i de tot el món. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Paraules conclusives del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona i
Gran Canceller de les Facultats de Teologia i Filosofia, Dr. Lluís
Martínez Sistach, en l’acte d’ingrés del Dr. Armand Puig i Tàrrech
en la Reial Acadèmia de Doctors. Barcelona, 26 de novembre de 2013

Aquesta Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, seu també de la Facultat
de Teologia de Catalunya i de la Facultat de Filosofia de Catalunya i de la Universi-
tat Ramon Llull, celebra un acte molt solemne i molt entranyable: l’ingrés a la Reial
Acadèmia de Doctors del Doctor Armand Puig i Tàrrech, Degà de la Facultat de Teo -
logia de Catalunya.

Agraeixo moltíssim a l’Excm. President de la Reial Acadèmia de Doctors, Dr. Alfre-
do Rocafort, que hagi autoritzat celebrar aquest acte en aquesta seu. Ho agraeixo i ho
valoro com una expressió de reconeixement del que les nostres Facultats estan rea-
litzant en la recerca i en la docència universitària.

Com a Gran Canceller de les Facultats de Teologia i de Filosofia em plau manifestar
que aquestes dues institucions se senten molt honrades en acollir en aquesta seu uni-
versitària la Reial Acadèmia de Doctors. 

Avui, la Filosofia i la Teologia presten un servei molt preuat i molt necessari enmig
d’una cultura més aviat tecnològica, òrfena de continguts humanistes i d’obertura a
la transcendència. 
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L’Església ha tingut una llarga tradició de presència en la cultura i en el món intel·lec-
tual. El missatge evangèlic mou els cristians a la recerca de la veritat comptant amb
la capacitat de la raó per tal que aquesta facultat humana ajudi la comprensió de la fe. 

Aquest acte solemne que celebrem coincideix amb la publicació avui de l’Exhorta-
ció Apostòlica postsinodal «Evangelii gaudium», del Papa Francesc. És el document
programàtic del pontificat de Francesc que orientarà la reforma de l’Església per tal
que aquesta estigui més al servei de la realització global de la persona humana, de la
fraternitat de la humanitat, realitats que els doctors en les diferents ciències i la Reial
Acadèmia de Doctors també desitgen servir mitjançant el treball competent, solida-
ri i compromès. 

Felicito molt cordialment el Dr. Armand Puig pel seu ingrés merescut en la prestigio-
sa Reial Acadèmia de Doctors i desitjo que la seva presència com a Acadèmic Nu-
merari pugui enriquir el treball d’aquesta preuada institució. La seva riquíssima con-
ferència confirma aquest desig meu. Com a Gran Canceller de la Facultat de Teologia
estic molt content que el Degà de la Facultat hagi estat distingit avui per l’estimada
Reial Acadèmia de Doctors.

La conferència d’ingrés del Dr. Armand Puig, doctor en Sagrada Escriptura i la respos -
ta en nom de la Reial Acadèmia de Doctors, feta per l’Acadèmic de Número Jaume
Vallcorba, doctor en Filosofia i Lletres, ens han enriquit i és motiu d’agraïment.

Desitjo que aquesta celebració que estem per concloure sigui presagi de futures col -
laboracions entre les nostres estimades institucions al servei de la recerca i de l’ense -
nyament universitari i en bé de la ciència i del desenvolupament global de les perso -
nes i del país.

L’acte s’ha acabat. S’aixeca la sessió.

†  Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Paraula i Vida

Acollir, dialogar i acompanyar (03/11/2013)

Dedico aquest comentari a la segona part de la carta pastoral Viure la fe i edificar la co -
munitat cristiana, que he publicat el 24 de setembre, festa de la Mare de Déu de la Mer -
cè. Amb aquest comentari desitjo presentar la segona part de la carta, dedicada a la
manera de posar en pràctica els objectius del Pla Pastoral, que ha d’inspirar l’activi -
tat diocesana.

Vaig parlar en l’anterior comentari de la necessitat de viure la fe en el si d’una comu-
nitat cristiana. Però, com ens diu sovint el papa Francesc, la comunitat no ha viure
en una mena de narcisisme col·lectiu. No ha de mirar-se només a si mateixa, amb una
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mirada tancada, convertida ella mateixa en la seva única finalitat. Autoreferencial
és el terme que fa servir el Sant Pare, com ja ho feia quan era arquebisbe de Buenos
Aires. Una altra expressió —aquesta més gràfica— és que desitja que en aquestes co-
munitats hi hagi pastors «amb olor d’ovella», que no tinguin por d’anar cap a les pe-
rifèries humanes, tant les geogràfiques com les existencials.

Anar a les perifèries ens demana sobretot, als servidors de la fe del poble de Déu,
«acollir, dialogar i acompanyar», que és el títol d’un dels capítols de la carta pasto-
ral, que precisament dedica la segona part als tres objectius del nostre Pla Pastoral:
l’anunci de Jesucrist avui; la pastoral de la iniciació cristiana; la solidaritat com a ex-
pressió de la fe. D’acord amb el tema central de tota la carta —que és la dimensió
eclesial de la fe—, remarco la dimensió comunitària i eclesial de cada un d’aquests
tres objectius i proposo unes actuacions a partir d’unes realitats positives que ja tre-
ballen al nostre arquebisbat.

Evangelitzar —el primer dels objectius— és donar testimoni de Jesucrist i ho hem
de fer eclesialment, en comunió amb l’Església i els seus pastors. Aquí recomano als
diocesans —parròquies, moviments i entitats cristianes de tota mena— que vulguin
enviar alguns dels seus membres a seguir les sessions de l’Escola Diocesana d’Evan-
gelització, la més jove de les nostres institucions diocesanes, en la qual tinc posada
moltes esperances.

Amb relació al segon objectiu —la iniciació a la fe—, en la carta pastoral proposo
centrar la nostra atenció en el que anomenem la catequesi familiar. En farem tema
de revisió constant durant aquest curs en el treball dels més immediats responsables
d’orientar la pastoral diocesana. Revisarem de forma periòdica i amb realisme els
continguts de la pastoral de la iniciació cristiana que fem per a veure què ens caldria
millorar. Continuarem consolidant el Servei Diocesà per al Catecumenat, que és un
pla de preparació dels adults que demanen el baptisme i que cada vegada és més ne -
cessari.

Sobre el tercer objectiu —la solidaritat dels cristians en aquests moments de crisi—
em faig ressò de l’ensenyament de la primera encíclica del papa Francesc quan diu
que la fe és un bé per a tothom, és un bé comú que no serveix únicament per a cons-
truir una ciutat eterna en el més enllà, sinó que ens ajuda també a edificar les nostres
societats perquè avancin cap al futur amb esperança. En aquest context, demano una
vegada més la col·laboració dels cristians amb Càritas Diocesana, amb les Càritas par -
roquials i amb les moltes iniciatives de solidaritat que duen a terme nombroses insti -
tucions religioses i civils. La nostra societat viu un desvetllament de la solidaritat. És
una gran esperança. Quan Benet XVI va venir a Barcelona ens va demanar que fóssim
constants en la pràctica de la solidaritat, manifestant així que «la caritat és el distintiu
de la nostra condició cristiana». Cal remarcar que és tota la comunitat diocesana, pre-
sidida pel bisbe, la que realitza aquest servei de solidaritat, fent palesa —amb obres
i no només amb paraules— la dimensió comunitària i eclesial de la nostra fe.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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La política com a vocació (10/11/2013)

En la nostra societat s’acostuma a emetre un judici negatiu sobre l’activitat política i
també sobre les persones que s’hi dediquen. Tanmateix, la política és necessària i una
societat que no la valora es posa ella mateixa en una situació de perill. Benet XVI diu,
en la seva primera encíclica, que «l’ordre de la societat i de l’Estat és una tasca princi -
pal de la política». Els abusos que s’hi puguin produir no han de ser l’arbre que no
ens deixi veure el bosc de tots aquells que, moguts per un afany de justícia i de solida -
ritat, lluiten en favor del bé comú i entenen la seva activitat com un servei i no com
un mitjà per satisfer l’ambició personal. La tasca dels polítics ha de ser considerada
com una veritable vocació al servei del bé comú.

El Concili Vaticà II subratlla la grandesa de l’activitat política: «L’Església conside -
ra digna de lloança i d’atenció la tasca dels qui es consagren al servei dels homes per
tal d’assolir el bé comú i accepten les càrregues d’aquest servei». Ja amb anterioritat,
Pius XI, el Papa de l’Acció catòlica, afirmà que «res, fora de la religió, pot ser supe -
rior al terreny de la política que fa referència als interessos de tota la societat, que,
des d’aquesta perspectiva, és el domini per excel·lència de la forma més àmplia de la
caritat, la caritat política».

L’activitat política, en si mateixa, té una gran dignitat moral, i quan és exercida com
un acte de lliurament personal en bé de la societat exigeix generositat i desinte rès.
El compromís polític viscut d’aquesta manera —principalment quan procedeix
d’un esperit cristià— ha estat qualificat com una «dura escola de perfecció» i
com un «exigent exercici de la virtut» i, certament, «la dedicació a la vida política ha
de ser reco neguda com una de les més altes possibilitats morals i professionals de
l’home».

Les actuals societats democràtiques exigeixen noves i més àmplies formes de partici -
pació dels ciutadans, cristians i no cristians, en la vida pública. Perquè la vida en un
sistema polític democràtic no pot desenvolupar-se profitosament sense una activa,
responsable i generosa participació de tots.

Els laics cristians són Església i participen de l’única missió d’aquesta tant en el si
de la comunitat eclesial com en el món. El camp propi de la seva activitat és aquest
darrer, com recorda el Concili Vaticà II quan afirma categòricament que «el caràc-
ter secular és propi i peculiar dels laics». Pau VI va establir una prioritat en la funció
eclesial dels laics, afirmant que «el primer i més immediat treball dels laics no és ni
la institució ni el desenvolupament de la comunitat eclesial..., sinó que és la realitza-
ció de totes les virtualitats cristianes i evangèliques, certament amagades però ja pre-
sents i operants, en les realitats del món». 

Per mitjà de l’acompliment dels seus deures civils comuns, els laics cristians, homes
i dones, estan cridats a animar cristianament l’ordre temporal i de cap manera no po-
den abdicar de la seva participació en la vida pública. I han d’evitar la temptació de
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deixar de banda les seves responsabilitats per ser com el llevat dins de la massa del
món acomplint les seves responsabilitats pròpies en l’àmbit professional, social, eco-
nòmic, cultural i polític. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

El finançament de l’Església (17/11/2013)

El 17 de novembre celebrem la Jornada de Germanor i Dia de l’Església Diocesana.
És l’únic dia a l’any que es fa en els temples una col·lecta destinada a cada una de les
Església locals o diocesanes. Aquest any s’ha escollit per aquesta jornada un lema
molt suggerent, «L’Església amb tothom, al servei de tothom», per tal de mostrar
dues idees importants.

D’una banda, que l’Església es relaciona amb totes les persones i totes les institucions.
L’Església és enmig del món i, per tant, és aquí on està cridada a realitzar la seva mis-
sió evangelitzadora. D’altra banda, es vol expressar que la manera com l’Església es-
tà present en la societat és servint.

El missatge de Jesús en aquest aspecte és molt clar. Ell és el Servent que dóna la vi-
da per tota la humanitat i en el darrer Sopar que celebrà amb els seus deixebles ens
donà l’exemple de posar-se a servir rentant-los els peus i dient: «Qui vulgui arribar
a ser gran entre vosaltres serà el vostre servent, així com el Fill de l’home no ha vin gut
pas a ser servit, sinó a servir i a donar la seva vida en rescat per una multitud».

Realment, es pot dir que una Església que no serveix, no serveix per a res. El papa
Francesc no es cansa de dir que l’Església catòlica ha d’estar lliurada al servei de la
societat, especialment dels més pobres. En la missa final de la recent Jornada Mun-
dial de la Joventut, que presidí ell mateix a Rio de Janeiro, va resumir el seu missat -
ge als joves amb aquestes tres paraules: «Aneu, sense por, per servir». La vida de Je-
sús —ens va dir— és una vida per als altres, és una vida de servei. I ens recordà que,
seguint aquestes tres paraules, aquell que evangelitza és també evangelitzat; la per-
sona que transmet l’alegria de la fe, rep encara més alegria.

Amb les nostres limitacions, desitgem ser fidels a aquesta vocació de servei. L’arxi-
diòcesi de Barcelona s’esforça per posar-se al servei de la societat en els àmbits reli -
giós, pastoral, educatiu, cultural i d’ajuda material. En aquests moments d’una dura
i perllongada crisi econòmica, augmenta el nombre de persones que es veuen aboca -
des a una situació de pobresa. És cert que en la nostra societat constatem un desvetlla -
ment de la solidaritat per part de moltes institucions, civils i religioses, que consti-
tueixen el tercer sector social. Aquest fet és un gran motiu d’esperança i fa que tota
la societat senti la responsabilitat d’ajudar les persones que més pateixen les conse-
qüències de la crisi.
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La nostra diòcesi té també necessitats econòmiques per fer que els nous barris dispo-
sin d’Església i de locals per a les activitats pastorals, com la catequesi. Recentment,
ho hem pogut fer a Torre Baró i Ciutat Meridiana. Per això us demano la vostra apor-
tació econòmica, ja sigui en la col·lecta que es fa en aquesta jornada de «Germanor»,
ja sigui mitjançant les subscripcions periòdiques en favor de l’Església. Amb aques-
ta generositat, els membres de la comunitat diocesana estan contribuint a fer una tas-
ca important, especialment necessària en les circumstàncies presents. Aprofito la ce-
lebració d’aquesta jornada per agrair-vos de tot cor la vostra col·laboració humana
constant, sobretot en la forma del treball voluntari, i també l’econòmica, en les mol -
tes necessitats de l’Església diocesana de Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

La dimensió eclesial de la fe (24/11/2013)

Aquest diumenge, festa de Jesucrist, Rei de l’Univers, acaba l’Any de la Fe que pro-
mulgà i inicià Benet XVI el dia 11 d’octubre de 2012, tot recordant l’inici del Con-
cili Vaticà II, i que es clausura amb el papa Francesc. Acaba l’Any de la Fe però con-
tinua el compromís de la fe, el compromís de viure com a cristians enmig del món
d’avui.

Com a continuació de la carta pastoral titulada Homes i dones de fe, que vaig publi-
car al començament del curs passat, aquest any he dedicat una nova carta al tema
de la fe, però amb una relació especial amb l’Església i amb la comunitat cristiana.
Porta com a títol Viure la fe i edificar la comunitat cristiana. 

Avui més que mai, per tal de viure la fe, és imprescindible el suport i el clima que pot
aportar una veritable comunitat cristiana. I la primera i més gran comunitat cristia-
na és l’Església. Ella és la mare de la nostra fe. 

Què significa creure eclesialment? Creure eclesialment vol dir que el crec és, de fet,
un creiem: el jo de la confessió de fe cristiana no és el jo aïllat de la persona, sinó el
jo comunitari de l’Església. Quan dic jo crec, això vol dir que supero les fronteres de
la meva subjectivitat aïllada i m’integro en el subjecte comú que és l’Església.

L’acte de fe cristiana és sempre un acte que faig en Església i que em situa en la co-
munió de l’Església. Per això l’acte de fe implica un estar en l’Església, un viure en
ella i, en definitiva, un sintonitzar o sentir amb ella.

Hi ha un text molt clar en aquest sentit. És de Benet XVI en la carta en què propo-
sava la celebració de l’Any de la Fe. Diu així: «Creure no és un fet privat. Professar
amb la boca indica, al seu torn, que la fe implica un testimoniatge i un compromís
públic. El cristià no pot pensar que creure és un fet privat..., la mateixa professió de
fe és un acte personal i al mateix temps comunitari. En efecte, el primer subjecte
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de la fe és l’Església. En la fe de la comunitat cristiana cadascú rep el baptisme,
que és el signe eficaç de l’entrada en el poble dels creients per aconseguir la salva-
ció».

L’encíclica del papa Francesc publicada amb motiu de l’Any de la Fe, titulada Lu-
men fidei —La llum de la fe—, afirma clarament que la vida de fe es dóna en un
àmbit comunitari i té un fonament comunitari. Així es pot comprendre la gran impor-
tància d’edificar avui i de poder disposar d’unes comunitats cristianes que ho si-
guin veritablement.

Aquesta visió ens pot ajudar molt a viure més conscientment la nostra fe. Avui pre-
domina, també en l’àmbit de la creença, una visió individualista. Però aquest plante-
jament ens tanca a la riquesa i fins i tot al consol de la visió més comunitària, en la
qual assoleixen el seu veritable sentit la litúrgia i els sagraments, sobretot el baptisme
i l’eucaristia. 

Una sentència clàssica en teologia diu que lex orandi, lex credendi; és a dir, la llei o
la norma de la pregària és la llei o la norma recta de la fe. De fet, vivim així la nostra
condició de creients, confessant la fe i pregant amb els germans i les germanes en la
comunió de l’Església. A la litúrgia de la missa, hi trobem una pregària bellíssima di-
rigida al Senyor que diu així: «No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l’Església».
L’Església es proposa ser una comunitat que acull, dialoga i acompanya els qui con -
fien trobar-hi Jesucrist. No es considera una comunitat de selectes o de perfectes,
sinó de pecadors redimits i perdonats per Crist. Per això —com ens diu ben sovint el
papa Francesc— ha de ser sempre i abans que tot una comunitat de perdó i de mise -
ricòrdia.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Comunicats de premsa

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Convocatòria de premsa

Conferència de premsa sobre l’economia de l’Arquebisbat 
de Barcelona

El proper diumenge 17 de novembre se celebra el Dia de l’Església Diocesana, més
conegut a les diòcesis catalanes com la Jornada de Germanor. Amb aquest motiu, el
proper dijous dia 14 de novembre, a les 12.30 h, a la sala de reunions del Palau
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Episcopal (c/ del Bisbe, 5), tindrà lloc una conferència de premsa, en què s’infor-
marà amb detall de quina és la situació de l’economia diocesana.

Presidirà la conferència Mn. Antoni Matabosch, delegat diocesà d’Economia, acom-
panyat d’altres personalitats de l’àrea d’Economia de l’Arquebisbat de Barcelona.

Els agrairem molt que puguin fer-se ressò d’aquest tema, ja que és l’única ocasió a
l’any que la diòcesi informa de les seves necessitats i del destí dels recursos.

Preguem que els informadors que vulguin venir a la conferència de premsa, s’acredi -
tin al mail: efuentes@arqbcn.cat. Donat l’aforament de la sala, no podem garan-
tir l’entrada a tots aquells periodistes que no s’hagin acreditat.

Dia: Dijous, 14 de novembre de 2013
Hora: 12.30 h
Lloc: c/ del Bisbe, 5. 08002 Barcelona

Delegació diocesana de Mitjans de Comunicació Social
Arquebisbat de Barcelona

Barcelona, 11 de novembre de 2013

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

El Cardenal Lluís Martínez Sistach mobilitza l’Església de Barcelona
per donar suport als damnificats de Filipines

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, i amb ell tot el poble
fidel de l’Església que és a Barcelona, manifesten el seu condol a tots els familiars i
amics de les víctimes de la tragèdia i s’uneix al dolor de la munió de damnificats amb
motiu del tifó «Haiyan» de les Filipines.

El Sr. Cardenal va expressar el diumenge, en conèixer-se la magnitud de la tragèdia,
a través del seu compte de twitter, el seu suport a les víctimes, alhora que feia una
crida a la solidaritat: «Hem d’ajudar Filipines amb diners i pregàries per les gravís-
simes conseqüències del tifó. El meu condol, pregària i ajut al poble filipí».

Per aquest motiu, a instàncies del Sr. Cardenal, Càritas Diocesana de Barcelona ha
obert el compte «Tifó deFilipines. Càritas Diocesana de Barcelona, núm 2100-
5000-51-0200052054», on poden fer-se aportacions i donatius adreçats a donar su-
port al poble filipí en aquests moments de dolor i devastació.

Altrament, amb solidaritat amb la important colònia filipina que viu a casa nostra
i participa de la vida diocesana, que es reuneix habitualment a la Parròquia de Sant
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Agustí (Plaça Sant Agustí, s/n), el cardenal Lluís Martínez Sistach presidirà la ce-
lebració de l’eucaristia en aquesta parròquia el proper dissabte dia 16, a les 20.30
hores.

El Sr. Cardenal, conscient de la necessitat d’ajut material que té en aquests moments
el poble filipí, ha decidit destinar a aquesta finalitat la col·lecta que es realitzarà a la
missa de la Basílica de la Sagrada Família aquest proper diumenge, 17 de novembre,
a les 17 h, en la qual participaran més de quatre mil persones. Aquesta missa se cele -
bra amb motiu del Tercer Aniversari de la Dedicació de la Basílica pel papa Benet XVI,
el 7 de novembre de 2010, i de la Cloenda de l’Any de la Fe.

Barcelona, 12 de novembre de 2013

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

Cloenda de l’Any de la Fe a la Sagrada Família i tercer aniversari
de la Dedicació del Temple per Benet XVI

Ahir, diumenge 17 de novembre, es va celebrar al Temple de la Sagrada Família, la
Cloenda de l’Any de la Fe i la celebració del tercer aniversari de la Dedicació del
Temple per Benet XVI, amb una missa presidida pel cardenal arquebisbe de Barce-
lona, Dr. Lluís Martínez Sistach.

La col·lecta que es va fer es va destinar, per mitjà de Càritas, als damnificats pel tifó
Haiyan, a les Filipines. Una noia va donar les gràcies en nom de la comunitat filipina
resident a Barcelona. 

Podeu trobar una crònica detallada de l’acte al nostre web: http://www.arqbcn.org/
node/5357?lang=ca&#

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

Informació envers la salut de El cardenal Ricard Maria Carles, ar-
quebisbe emèrit de Barcelona

El cardenal Ricard Maria Carles, arquebisbe emèrit de Barcelona, ha estat ingressat
a l’Hospital de la Verge de la Cinta, de Tortosa, amb simptomatologia neurològica.

La comunitat de l’Arxidiòcesi de Barcelona s’uneix a la pregària pel seu restabli-
ment.

Barcelona, 25 de novembre de 2013
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ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

L’Hospital de Tortosa ens ha emès aquest comunicat avui, 26 de novembre de 2013
a les 13.20 h:

El cardenal Ricard Maria Carles es manté estable i conscient 
a l’Hospital de Tortosa

L’Emm. i Rvdm. Sr. Ricard M. Carles Gordo va ingressar el passat divendres, 22 de
novembre, al Servei de Neurologia de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta per cri-
sis epilèptiques. Actualment, el pacient es troba estable, conscient i orientat. En tot
moment s’ha  mostrat molt col·laborador i animat. No presenta dèficits neurològics
i amb la medicació pautada no ha repetit cap crisi.

L’estudi realitzat ha mostrat la presència d’una lesió intracranial com a causant dels
símptomes neurològics. Malgrat el bon estat actual, les característiques de la lesió i
l’edat del pacient limiten les opcions terapèutiques curatives, la qual cosa es tradueix
en un pronòstic greu.

Articles i declaracions

Próleg del Sr. Cardenal, Dr. Lluís Martínez Sistach, per al llibre de Jaume Castro i Me -
ritxell Téllez «Pelegrins al cor de Barcelona»

Pròleg

La principal finalitat d’un pròleg és disposar l’ànim del lector o la lectora per acollir
el contingut de l’obra que té entre les mans. És la dimensió més objectiva; és com
una guia per moure’s bé i per copsar correctament el missatge que se li ofereix. El
pròleg també té una altra finalitat més subjectiva i personal, que s’expressa en la rela -
ció personal de qui escriu el prefaci amb l’autor —o autors— i en la valoració que en
fa.

Per tal de complir la primera finalitat, em serviré sobretot del títol d’aquest llibre, que
confesso que em va plaure molt des del primer moment, abans fins i tot d’endinsar-
me en les pàgines d’aquesta guia cultural i espiritual per copsar el sentit profund dels
monuments del barri de Ciutat Vella de Barcelona.

El títol —Pelegrins al cor de Barcelona: un itinerari cultural i espiritual per Ciutat
Ve lla— té una clara connotació religiosa. El pelegrí és molt més que un turista. El tu-
rista sensible és un observador que mira de copsar el sentit d’allò que veu; el pele-
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grí és a més a més un caminant esforçat, és aquella persona que cerca confirmar
una experiència que ja intueix, almenys com a desig inicial. Els pelegrins, tant de se-
gles enrera com d’avui a Terra Santa, a Sant Jaume de Galícia, al santuari de Mont-
serrat o simplement a tants altres santuaris i ermites de la nostra terra, sempre s’han
posat en camí tenint en la seva ànima un objectiu i uns desigs ben determinats, que
van molt més enllà del propi descans o de la pròpia satisfacció. L’esforç físic del pe -
legrí o del romeu —avui molt reduït per les facilitats de desplaçament— és el signe
d’un esforç interior, i aquest és avui tan necessari i exigent com en el passat. Per a
l’ascesi interior del pelegrí, els recursos tècnics són molts limitats. És un treball, una
ascesi interior i espiritual. 

Pot aspirar la nostra ciutat de Barcelona a tenir també, a més de molts turistes, els seus
pelegrins? Aquest seria el nostre desig i penso que aquesta obra ens pot ajudar a asso -
lir-lo. Els seus autors diuen que no pretenen altra cosa que ser com un bastó per al
pelegrí. «Aquest llibre —escriuen— vol ser com el bastó del pelegrí que recorre el
cor de Barcelona.» Barcelona ha esdevingut, sobretot darrerament, una de les princi -
pals destinacions turístiques d’Europa; ocupa, de fet, els primers llocs en el rànquing
de les quatre o cinc ciutats del nostre continent que atreuen més visitants. Els cristians
de la Ciutat Comtal ens hem d’esforçar per tal que els nostres visitants que ho vul-
guin puguin copsar tots els sediments que la història ha deixat en la nostra ciutat, en-
tre els quals l’aportació del cristianisme ocupa un lloc ben destacat.

Els signes cristians més antics són sens dubte a Ciutat Vella i al seu Barri Gòtic, com
ens expliquen els autors. Encara que no només allà, perquè, seguint el ritme d’expan-
sió de la ciutat, els cristians de cada temps hi han anat deixant la seva empremta i el
seu testimoni. N’és un exemple eminent la basílica de la Sagrada família, situada en
ple Eixample barceloní, obra de l’arquitecte genial i cristià exemplar que fou Anto-
ni Gaudí, un dels monuments més visitats de tot l’Estat espanyol.

He esmentat abans una segona finalitat dels pròlegs; és més aviat subjectiva, perquè
en ella es tracta de presentar els autors i el judici que el seu treball mereix a aquell
que firma el pròleg. Em plau donar les gràcies a l’autor i a l’autora d’aquesta guia pel
treball que han fet. Els autors em porten el record de la Comunitat de Sant’Egidio i
del seu fundador, el bon amic doctor Andrea Riccardi. Barcelona s’ha honorat d’a-
collir per dues vegades la Trobada Internacional per la Pau, que promou cada any
aquest Moviment, que ha esdevingut el promotor de l’anomenat esperit d’Assís, que
és esperit de fraternitat, de diàleg i de pau entre els pobles i entre les religions. L’arxi -
diòcesi de Barcelona ha establert i manté uns vincles profunds de sintonia i d’amistat
amb aquest moviment de laics cristians, ben arrelat i ben conegut entre nosaltres.
Aquesta Comunitat està present en dos indrets de Barcelona: en un temple històric
de Ciutat Vella, com la basílica dels Sants Just i Pastor, on té la seu espiritual i el lloc
de les seves trobades de pregària; però també la trobem a diversos barris perifèrics
o amb fortes carències socials, sobretot en el barri de la Mina, on la Comunitat està
present des de fa anys amb una actuació exemplar. La coincidència d’aquestes dues
presències inclou un doble missatge: d’una banda, fidelitat a les nostres arrels cristia -
nes; de l’altra, esforç creatiu davant dels nous reptes d’aquesta hora, sobretot el de la
solidaritat, amical i també efectiva, amb els pobres. 
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A Roma, la seu espiritual de la Comunitat de Sant’Egidio és al popular barri del Tras-
tevere, a la basílica de Santa Maria, considerada el temple més antic de Roma dedi-
cat a la Mare de Déu. Durant el gran jubileu de l’any 2000, la Comunitat va propi-
ciar la publicació del llibre Pelegrinaggio nel Trastevere, per tal d’ajudar els pelegrins
que arribaven a Roma a conèixer aquesta part de la Ciutat Eterna. Ara, amb aquest
llibre, ho han fet amb una part de la nostra ciutat, i també per ajudar els nostres molts
visitants a copsar les nostres arrels cristianes. En nom de l’Arquebisbat de Barcelo-
na, em plau agrair-los el bon servei que fan amb aquesta obra.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

El goig de l’Evangeli

Article del Sr. Cardenal de Barcelona a La Vanguardia

En l’Audiència privada que em va concedir el Papa Francesc, el 6 de setembre, em di -
gué que ja tenia enllestit el document postsinodal. L’ha preparat amb molta diligència,
ja que el Sínode dels Bisbes sobre la nova evangelització per a la transmissió de la fe,
es va celebrar el mes d’octubre de 2012. És l’Exhortació apostòlica El goig de l’Evan -
geli, de 24 de novembre de 2013.

El goig de l’Evangeli, és el document programàtic del Papa per als anys que sigui Bis -
be de Roma i Pastor de l’Església universal. Ho diu amb aquestes paraules inicials:
«Invitar a una nova etapa evangelitzadora marcada per l’alegria, i indicar camins per
a la resta de l’Església en els anys propers». Es tracta del desig i del propòsit del Pa -
pa per a la reforma de l’Església per tal que aquesta surti de sí mateixa, s’acosti més
a la gent i pugui realitzar la seva missió evangelitzadora.

La clau d’aquesta reforma queda molt clara en l’exhortació: la dimensió missionera,
el sortir i anar a les perifèries. Aquest és el criteri de la verdadera reforma de la Cú-
ria, i de tots els estaments i estructures eclesials. Perquè com digué clarament Pau VI,
l’Església existeix per a evangelitzar. Una Església que no és evangelitzadora ni mis-
sionera no serveix per fer el que Jesús li ha confiat en fundar-la. Francesc ens diu
il·lusionat: «Somio amb una opció missionera capaç de transformar-ho tot, per tal
que els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota estructura eclesial es con-
verteixi en un camí adequat per a l’evangelització del món actual més que per a l’au-
toconservació».

La primera encíclica del Papa Francesc, La llum de la fe, era un document, com s’ha
dit, escrit a quatre mans ja que Benet XVI el tenia gairebé enllestit. L’Exhortació és
totalment del Papa Francesc. Llegint-la, descobrim el seu estil al que ja ens té acostu -
mats i recordem les seves idees i expressions perquè les hem escoltat d’ell i per la seva
senzillesa i claredat han quedat dins nostre. El document té un llenguatge clar, im-
mediat, sense retòrica ni subterfugis. El Papa Francesc va al nucli dels problemes que
viu l’home d’avui i que, de part de l’Església, demana més que una simple presència.
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L’Exhortació recorda en alguns dels seus continguts el document de l’Episcopat Lla-
tinoamericà de la trobada d’Aparecida. Així, el qui fou cardenal arquebisbe de Bue-
nos Aires, fa una aportació a l’Església universal del cristianisme viscut en aquell
continent que té la meitat dels catòlics del món. Francesc afirma: «Repeteixo aquí
per a tota l’Església el que moltes vegades he dit als sacerdots i laics de Buenos Ai-
res: prefereixo una Església accidentada, ferida i tacada per sortir al carrer, abans que
una Església malalta pel tancament». 

Francesc obre nous horitzons a la «col·legialitat episcopal», un tema central del Va-
ticà II i que, en la pràctica, significa procedir a una descentralització implicant els bis -
bes en l’exercici del discerniment.

El Papa ha estat pastor de la gran Buenos Aires i per això parla també dels desafiaments
de les cultures urbanes. En converses mantingudes amb el Papa, m’ha manifestat que
està molt interessat en la pastoral de les grans ciutats, afirmant que «les noves cul-
tures continuen gestant-se en enormes geografies humanes». 

En els capítols de l’Exhortació hi ha set punts que constitueixen les columnes bàsi-
ques de la visió del Papa Francesc sobre l’evangelització: la reforma de l’Església en
sortida missionera; les temptacions dels agents pastorals; l’Església entesa com la to-
talitat del poble de Déu que evangelitza; l’homilia i la seva preparació; la inclusió so-
cial dels pobres; la pau i el diàleg social; i les motivacions espirituals en el compro-
mís missioner.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Secretaria General

Ordes sagrats

L’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, el
diumenge 3 de novembre de 2013, a la Santa Església Catedral Basílica Metropoli-
tana de Barcelona, confereix el sagrat orde del

DIACONAT
ALFONSO CARACUEL AYERBE

RAMON OLLÉ RIBALTA

Nomenaments parroquials

03.11.13.— Rvd. Sr. Alfonso Caracuel Ayerbe, DP, diaca adscrit a la parròquia de
Sant Ot, de Barcelona.

03.11.13.— Rvd. Sr. Ramon Ollé Ribalta, DP, diaca adscrit a la parròquia de la Ma -
re de Déu de Núria, de Barcelona.

04.11.13.— Rvd. Sr. Joaquim Brustenga Miquel, adscrit a la parròquia de Santa Mag-
dalena, de Barcelona.

04.11.13.— Rvd. P. Josep Sanz Vela, CMF, adscrit a la parròquia de Sant Pancraç, de
Barcelona.

08.11.13.— Rvd. Sr. Jorge Yañe Salcedo, adscrit a la parròquia de la Mare de Déu
de la Mercè i Sant Miquel Arcàngel, de Barcelona.

Nomenaments no parroquials

13.11.13.— Rvd. P, Àngel Scotti, B i la Gna. Anna Oliveres Saurina, membres del
patronat de la fundació privada Hospital de l’Esperit Sant, per quatre anys.
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25.11.13.— Membres del patronat de la Fundació Vicenç Salvà, per quatre anys,
les següents persones: Mn. Àngel Jesús Navarro i Guareño; president, Mn. Saturni-
no Rodríguez i Rodríguez, vicepresident; Sr. Joan Torrell i Planas, tresorer; Sra. Pi-
lar Ferran i Biosca, secretària; Sr. Carles Armengol i Siscares, Sr. F. Xavier Claret
Serra, Sra. Esther Ibeas i Ortega i Sra. Llum Llosa i Oliva, vocals.

29.11.13.— Rvd. Sr. Ramon Corts Blay, Arxiprest de l’Arxiprestat de la Puríssima
Concepció, fins a nova disposició.

29.11.13.— Rvd. Sr. Jordi Cussó Porredón, Arxiprest de l’Arxiprestat del Guinardó,
per quatre anys.

Cartes

Carta sobre els Exercicis espirituals 2014

Als preveres de l’Arquebisbat de Barcelona

Assumpte: exercicis gener 2014

Benvolguts, Déu vos guard.

Tal com indica el Sr. Cardenal Arquebisbe en la seva carta, el P. Jaume Calvera Pi,
religiós combonià, dirigirà enguany la tanda d’exercicis espirituals adreçats a tots els
preveres de l’Arquebisbat.

Concretem-ne ara ja els detalls, a fi que, fins a inicis del proper més de gener, els pre-
veres interessats a assistir-hi puguin comunicar-ho a la Secretaria General de l’Arque -
bisbat (tel. 932 701 248 - fax 932 701 303 - nvelasco@arqbcn.cat).

Els exercicis començaran el dilluns, 13 de gener de 2014, a dos quarts d’onze del
matí, fins al divendres 17 de gener, després de dinar. Cal portar l’alba, estola blan-
ca i el llibre de la Litúrgia de les Hores.

El lloc: Casa d’espiritualitat de la Immaculada, c/ Edith Llauradó 22, 08391 TIA-
NA, tel. 933 954 111. Es disposa d’habitacions individuals.

El preu serà aproximadament de 48-50 E per persona/dia de pensió completa.

Amb la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev. 
Secretari general i Canceller

Barcelona, 20 de novembre de 2013
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Carta sobre el llibre Deixeu que els infants vinguin a mi

Als responsables de les parròquies, centres de culte, delegacions diocesanes, secreta -
riats, comissions i altres entitats de l’arxidiòcesi

Benvolguts i benvolgudes,

Per indicació del Sr. Cardenal Arquebisbe em plau fer-vos a mans el llibre DEIXEU
QUE ELS INFANTS VINGUIN A MI. La iniciació dels més petits a la vida cristiana,
els autors del qual són Mn. Enric Termes, delegat diocesà de catequesi de la nostra
arxidiòcesi i la Sra. Enriqueta Capdevila, mestra, pedagoga i catequista.

El Sr. Cardenal Arquebisbe juntament amb tots els membres del Consell Episcopal
van demanar a Mn. Enric Termes que, seguint les directrius del Pla Pastoral Dioce-
sà 2011-2015 Feu tot el que Jesús us digui, es pogués oferir als pares que demanen
el baptisme per al seu fill materials per a la catequesi dels infants de 0 a 7 anys, tot
aprofitant entorn d’aquestes edats les ocasions per a una catequesi sobre moments
importants de la vida familiar: el naixement d’un germà, la defunció d’un familiar
o amic, les celebracions dels sants, les festes de Nadal o Pasqua, etc. (cf. Pla Pasto-
ral Diocesà 2011-2015, Segon objectiu: «La pastoral de la iniciació cristiana», acció
núm. 5, pàg. 10).

Us trametem, doncs, un exemplar d’aquesta publicació, emmarcada dins la Col·lec-
ció Emaús que publica el Centre de Pastoral Litúrgica (CPL), esperant que sigui del
vostre interès i animi a aplicar aquesta acció proposada en el Pla Pastoral Diocesà.
Si en desitgeu més exemplars, us podeu dirigir, si us plau, al Centre de Pastoral Li-
túrgica i/o a les llibreries religioses.

Rebeu una cordial salutació.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 21 de novembre de 2013

In pace Christi

Mn. Pere Gibert Riba

Morí en la pau de Crist la matinada del dilluns 11 de novembre de 2013, a la Resi-
dència Sacerdotal de Sant Josep Oriol. Era rector emèrit de la parròquia de Santa Ma-
ria de Palau-solità. Era sacerdot de la nostra arxidiòcesi que exercia el seu ministeri
a la diòcesi de Terrassa. 
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Mn. Pere Gibert lliurà la seva ànima al Senyor als 85 anys de vida cristiana i 60 de
ministeri sacerdotal havent rebut els sagraments i confortat amb l’oració de l’Església
i les atencions dels seus companys preveres i de les Religioses Hospitalàries de la San -
ta Creu i del personal auxiliar i sanitari que tenen cura de la Residència Sacerdotal.

La missa concelebrada pels preveres acollits a la Residència el dilluns 11 de novem-
bre a primera hora del matí ja es va oferir pel seu etern descans. La missa de cos pre-
sent es va celebrar el dimarts 12 de novembre, a dos quarts d’onze del matí, a la cape -
lla de la Residència, i fou presidida pel Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez
Sistach, que concelebrà amb Mons. Pere Tena; amb el nou director de la Residència,
Mn. Joan Rodríguez —Mn. Francesc Raventós estava hospitalizat aquells dies—
i amb els mossens residents i altres preveres companys i amics de mossèn Pere.
També hi assistiren el seu germà i altres familiars i fidels de les parròquies on havia
servit.

A l’homilia, el Sr. Cardenal comentà els textos bíblics proclamats i recordà el llarg ser -
vei a la diòcesi de Barcelona fet per Mn. Pere. «Donem gràcies al Senyor per aquest
germà nostre, que va rebre el do de la fe i el do de la vocació sacerdotal, que ha exer-
cit durant 60 anys, celebrant l’eucaristia, que és sempre aliment de vida eterna. De-
manem-li que intercedeixi davant Déu a fi que no ens manquin joves que sentin la
crida al ministeri sacerdotal i puguin agafar el relleu dels preveres que marxen cap
a la casa del Pare». L’enterrament va celebrar-se a dos quarts d’una de la tarda, al ce-
mentiri parroquial de l’església romànica de Barbarà del Vallès.

Mn. Pere Gibert nasqué a Santa Maria de Barbarà, el 8 de gener de 1928. Cursà els
estudis d’Humanitats, Filosofia i Teologia al Seminari Conciliar de Barcelona. Orde -
nat sacerdot el 21 de juny de 1953, fou vicari de Sant Vicenç de Jonqueres de Sabadell
(1953-1956), de Sant Antoni Abat de Vilanova i La Geltrú (1956-1958), de Santa Ma-
drona de Barcelona (1959-1963). Fou rector de Palau-solità des del 1963, càr rec que
compaginà amb els de rector de Palau de Plegamans i de Santa Maria de Caldes de
Montbui. També fou arxiprest de Montbui (1971-1985).

L’any 1975 publicà la primera edició del llibre Palau Solità, títol de glòria, juntament
amb el Dr. Josep M. Martí Bonet, delegat diocesà del Patrimoni Cultural del nostre
Arquebisbat i canonge de la catedral barcelonina. Posteriorment s’han fet diverses
edicions d’aquest llibre, editat per Escudo de Oro, 84 pàgines, amb una abundant i
molt escollida documentació gràfica.

Aquest llibre i l’obra sencera de Mn. Pere a Palau-solità mostra que amb l’obra
pastoral d’acompanyar i servir la comunitat cristiana, els sacerdots sovint han fet i
fan també una obra al servei de la cultura i el patrimoni de les parròquies que els són
confiades. És ben coneguda pels nostres historiadors la valuosa aportació dels rec-
tors a la publicació de monografies històriques locals. En aquest sentit, l’estudi Pa-
lau Solità, títol de glòria és ben singular perquè abraça tots els elements històrics,
culturals i religiosos, així com les tradicions locals. Aquesta obra manifesta el gran
amor de Mn. Pere a tot el patrimoni de la feligresia que li fou confiada, amor que es
confirma amb la lectura de l’opuscle de 16 pàgines titulat Problemàtica i història de
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les obres entorn de l’església de Palau Solità, escrita pel mateix Mn. Pere i editada
per l’Associació Cívica i Social «Camí Reial».

Que reposi per sempre en la pau de Crist.

Religioses difuntes

La Gna. Carme Bardina Castells, de l’orde de Sant Benet, Monestir Sant Pere de les
Puel·les, va morir el dia 18 de novembre de 2013, als 82 anys d’edat i 30 de vida reli -
giosa.

Capítols de religioses

El dia 18 de novembre de 2013 al Monestir de Santa Margarida la Reial de monges
de l’Orde Clarisses Caputxines de Barcelona fou nomenada per un trienni, la Rvda.
M. Asunción Bergua Arándiga. Va presidir l’acte el Delegat Episcopal per a la Vida
Consagrada, Mn. Francesc Prieto Rodríguez. 
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Conferència Episcopal Tarraconense

Els Bisbes de Catalunya
Transmetre el tresor de la fe

«No podem deixar d’anunciar el que hem vist i sentit» (Ac 4,20).

1. L’amor de Crist omple els nostres cors i ens impulsa a viure i anunciar el tresor
de la fe. Evangelitzar és la missió encomanada per Jesús a la seva Església i és un
deure d’amor, perquè «qui s’ha obert a l’amor de Déu, ha escoltat la seva veu i ha
rebut la seva llum, no pot retenir aquest do per a ell tot sol.»1

Desitgem repetir aquesta afirmació en acabar l’Any de la Fe. Convocat per Benet
XVI i clausurat pel papa Francesc, l’hem celebrat en escaure’s el cinquantè ani-
versari de la convocatòria del Concili Vaticà II i el vintè de la publicació del Ca-
tecisme de l’Església Catòlica. Pastors i fidels de les deu diòcesis amb seu a Cata -
lunya l’hem acollit com un temps de gràcia, fixant el nostre esguard en Jesucrist,
«l’únic en qui tenim la certesa per mirar vers al futur i la garantia d’un amor au-
tèntic i durador.»2

Les múltiples iniciatives de la celebració de l’Any de la Fe ens han tornat a recor-
dar que només una comunitat eclesial que es converteix permanentment al Se nyor
pot comunicar el tresor de la fe. Des d’un acolliment més ple, més conseqüent, més
joiós, més irradiant de la bona nova de Jesús per part nostra, podem pensar espe-
rançadament en un nou moment de la transmissió de la fe al nostre país.

2. La fe, quan és senzilla i autèntica, esdevé viva i operant. Permet parlar als altres
de Déu més sovint, amb més naturalitat i amb una humil confiança, perquè les pa-
raules que pronunciem ja no són nostres, sinó que Crist, el Senyor, parla a les per-
sones a través de nosaltres. El papa Francesc, en els primers dies del seu ministe ri
com a successor de Pere, ens insistia en la necessitat d’aquesta docilitat a l’acció
de Déu: «Deixem-nos renovar per la misericòrdia de Déu, deixem-nos estimar per
Jesús, deixem que la força del seu amor transformi també les nostres vides; i fem-
nos instruments d’aquesta misericòrdia, solcs a través dels quals Déu pugui regar
la terra, custodiar tota la creació i fer florir la justícia i la pau.»3



3. Avui, per a l’Església, la missió evangelitzadora no és fàcil. «El tresor de la fe»
(1Tim 6,14), estimat i viscut per tants cristians del nostre país, és desconegut o
abandonat per altres i, a vegades, vist amb indiferència o fins i tot escarnit d’al-
guns. En el nostre document Creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor
vam reflexionar a bastament sobre aquesta situació.4 Assenyalàvem els interro-
gants que en sorgien, entrevèiem alguns signes esperançadors i, alhora, recordà-
vem que el manament evangelitzador del Senyor és el de sempre encara que sem-
pre esdevé nou, i de nou ha de ser reflexionat i renovat. 

La secularització i la descristianització de la nostra societat semblen debilitar el
sentit religiós de les persones. Ja a nivell humà costa trobar-se amb personalitats
sòlides que vulguin sostenir la seva vida en projectes exigents en fidelitat i cons-
tància. És innegable que aquest ambient social condiciona a molts a l’hora de res-
pondre a la crida a ser deixeble de Jesús, una invitació que sempre demana una
aposta totalitzant.

4. A vegades vivim aquestes i altres dificultats amb perplexitat i sofriment. Els es-
forços realitzats per comunicar l’Evangeli i educar la fe de la manera que en ca-
da moment ha semblat més adequada han estat ben importants i han comptat amb
el servei generós de molts cristians. A l’hora de fer balanç, alguns podrien fer
seva la lamentació de Simó: «Mestre, ens hi hem escarrassat tota la nit i no hem
agafat res!» (Lc 5,5) Pares i mares de família, educadors i catequistes, religiosos
i laics, preveres i diaques, nosaltres mateixos, no sols palpem la dificultat de trans-
metre la fe, sinó que a més ens preguntem què és el que no hem fet prou bé, per
què el testimoni i l’anunci donats tantes vegades semblen infructuosos. No obs-
tant això, lluny de caure en la inacció, el pessimisme o el tancament, tots conti-
nuem sentint que la missió encomanada per Jesús a la seva Església és ben viva i
que aquesta, lluny de cap ambició terrenal, «sols desitja una cosa: continuar, so-
ta el guiatge de l’Esperit Defensor, l’obra mateixa de Crist que vingué al món a
donar testimoni de la veritat, a salvar i no a condemnar, a servir i no pas a ser ser-
vit.»5

5. Tant la vivència com l’anunci de l’Evangeli no són mai un fet intemporal, sinó
que se situen en un moment històric i en les circumstàncies que viu cada perso-
na i la societat en general. Aquestes condicions avui són especialment complexes
i, a voltes, doloroses per a moltes persones i famílies del nostre país. L’allarga-
ment de la crisi que patim ha fet augmentar la pobresa i l’exclusió i en condueix
molts a la desesperança. La manca de perspectives de futur per a infants i joves
inquieta i desanima. Alhora que una onada de generositat ennobleix moltes per-
sones i col·lectius que es posen al costat dels més desafavorits, un sentiment de
desconfiança en les institucions sembla apoderar-se d’alguns sectors de la socie-
tat. La mateixa estructura jurídica i política de Catalunya és objecte de debat
i mobilitza moltes persones. I, encara, no són pocs els qui afirmen que també les

618 [32] novembre - BAB 153 (2013)

4 ELS BISBES DE CATALUNYA, Creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor, (febrer de 2007),
Claret, Barcelona, 2007, nn. 4-7.

5 CONCILI ECUMÈNIC VATICÀ II, Const. Gaudium et spes, n. 3



incoherències dels cristians i de la mateixa Església constitueixen un obstacle per
a la fe.6

En aquest moment social volem tornar a recordar el valor de la fe, que il·lumina
també les relacions humanes. La seva transmissió, especialment a les noves gene-
racions, «és un bé per a tothom, és un bé comú; la seva llum no lluu sols dintre
l’Església ni serveix únicament per a construir una ciutat eterna en el més enllà;
ens ajuda a edificar les nostres societats, perquè avancin cap al futur amb esperan-
ça.»7

6. Per això, en cloure l’Any de la Fe, com a bisbes de les diòcesis amb seu a Catalu -
nya, desitgem reflexionar en aquesta carta sobre alguns aspectes de la missió de
transmetre i viure la fe que l’Església té, i precisar més alguns dels seus camins
en l’actual situació religiosa i social. Sí que es clou l’Any de la fe, però restarà
sempre oberta «la porta de la fe». Crist mateix va voler anomenar-se «la Porta»
(Jn 10,7), perquè Ell serà sempre l’accés obert a Déu, «compassiu i benigne,
lent per al càstig i ric en l’amor» (Sl 103,8), que és el Pare de tota misericòrdia i
de tot consol. 

En la mesura que els cristians tenim un amor profund pel Senyor, sentim també
el desig de compartir-lo amb els altres. L’Església existeix per a evangelitzar, que
«és descobrir en el cor de cada dona i de cada home l’acció i l’escalf de l’Esperit;
és establir les mediacions oportunes per tal que les persones senzilles, i tal vega-
da afligides, puguin trobar-se amb Déu. Evangelitzar és ajudar a refer l’experièn-
cia de Déu de molta gent allunyada, experiència que està intrínsecament lligada a
l’amor als germans i, per tant, a aquella opció preferent pels pobres i per la justí-
cia que fou distintiu del Messies Jesús.»8

Per això, en la realització concreta d’aquest anhel avui és molt convenient saber
especificar, ni que sigui aproximativament, la posició religiosa dels destinataris
a qui s’adreça l’evangelització. El respecte a les distincions assegura una major
eficàcia en l’acció. En cas contrari, correm el risc de no percebre adequadament
la situació i les expectatives de moltes persones. 

Amb aquest objectiu, la carta fa un breu recorregut pels tres principals moments
del procés evangelitzador: el primer anunci, adreçat als no creients i als qui, de
fet, viuen en la indiferència religiosa; la iniciació cristiana per a aquells que, mo-
guts per la gràcia, decideixen seguir Jesucrist; el creixement permanent de la fe
dels cristians que necessiten alimentar-la i madurar-la durant tota la vida. Pro-
posarem també algunes de les indicacions que en aquest moment són importants
per a comunicar i transmetre aquesta fe que ens fa viure, «llum que il·lumina tot
el trajecte del camí.»9
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I. Actius en el primer anunci de l’Evangeli

«Felip prengué la paraula i li va anunciar la bona nova de Jesús» (Ac 8,35).

7. Al llibre dels Fets dels Apòstols, el diàleg entre el diaca Felip i un alt funcionari
d’Etiòpia és un bon model de l’anunci de la bona nova que l’Església té sempre
el deure de realitzar (cfr. Ac 8,26-40).

Felip s’acosta, descobreix les ànsies del viatger, seu vora d’ell, entra en diàleg,
comparteix el camí, l’escolta, li dóna el seu temps amb un gran amor: «Ho entens,
això que llegeixes?». L’etíop, home empobrit en ell mateix, és en un lloc per on
ara no hi passa ningú, cercant sentit a allò que tot just comença a descobrir, de-
manant ajuda amb discreció: «Com puc entendre-ho, si ningú no m’hi ajuda?».
Atent de cor, l’anunci net de Felip el renova de tal manera que neix de nou i es
veu amb cor de seguir tot joiós el seu camí.

Ara també, en un temps de buidor i de negativitat en tants aspectes, hi ha moltes
persones que busquen sentit a la pròpia existència, nous espais de silenci i harmo-
nia, de major vida interior. Alguns es posen en camí en direcció a la fe cristiana;
en les cruïlles de l’existència, s’acosten a l’Església i demanen una paraula de
llum, encara que sovint aquesta sigui una petició feta des de l’ambigüitat.10

8. Al nostre país, l’Església viu serenament l’exigència d’aquest moment i està con-
vençuda que la seva complexitat requereix, per part nostra, trobar nous llenguatges
per a comunicar eficaçment la Paraula de Déu. En l’interès i la recerca de tantes
persones hi descobreix la crida a anunciar i oferir el tresor de la fe, que és Jesu -
crist mateix, definitiva i plena revelació de Déu i de l’home. 

Com Nicodem que «va anar de nit a trobar Jesús» (Jn 3,2), segurament són molts
els qui necessiten i desitgen aquest anunci que els condueixi al trobament amb l’E -
vangeli: els no creients i els qui, de fet, viuen en la indiferència religiosa; aquells
que han fet una opció de descreença, els batejats que viuen al marge de la vida
cristiana, els qui pertanyen a una altra religió; els infants, adolescents i joves que,
havent nascut en un país de cultura cristiana, encara no han experimentat mai la
joia i l’exigència de creure. 

I estem convençuts que, en el moment que vivim, més que ningú, «els primers que
tenen dret a l’anunci de l’Evangeli són els pobres, no només mancats de pa, sinó
també de paraules de vida»11, aquells a qui la societat tan sovint silencia o no dó-
na ni temps ni afecte. La proximitat humana, tan pròpia de Jesús, és la fesomia
més clara de l’evangelització i ens ha de portar a estar al costat de les persones con -
dicionades per la solitud, l’atur, la divisió familiar, l’edat o la malaltia, per la man-
ca de perspectives de futur i d’esperança. A aquestes «perifèries de l’existència»,
sobre les quals tan sovint ens parla el papa Francesc, ha d’anar adreçat preferent -
ment l’anunci de Jesucrist, «enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar
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als captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum, a posar en llibertat els opri -
mits, a proclamar l’any de gràcia del Senyor» (Lc 4,18-19).

9. A vegades ens passa que en la nostra actuació donem massa per descomptat el
coneixement de Jesucrist, de l’Evangeli, de l’Església. Malgrat ésser un país amb
una llarga tradició cristiana, no podem passar per alt les fractures en la transmis-
sió de la fe que s’han produït en els darrers decennis. Això val tant per als in-
fants, adolescents i joves com per als adults; val per a la nostra gent i, òbviament,
per a tants immigrants, provinents d’altres cultures i religions. 

Per això, en molts casos, és urgent un primer anunci de la fe, que en paraules del
papa Francesc «es concentri en allò essencial, en el que és necessari, que, per al-
tra part és el que més apassiona i atreu, és el que fa abrusar el cor com als deixe-
bles d’Emmaús. [...] No hi ha res més sòlid, profund i segur que aquest primer
anunci. Després vindrà una catequesi. Més tard es podrà extreure alguna con-
seqüència moral, però l’anunci de l’amor salvífic de Déu és previ a l’obligació
moral i religiosa.»12

Precisar l’estil i els continguts indispensables que ha de tenir aquest anunci ini-
cial és avui una tasca de gran importància per a superar en els seus destinataris
la simple emotivitat, que enlloc no conduiria, i per tal que la presentació del mis-
teri de Crist no sigui fragmentària sinó recollida i mantingui l’ordre propi de la
co municació de fe. 

10. Pel seu Baptisme i la Confirmació, la responsabilitat del primer anunci de l’E van -
 geli pertoca a cada cristià. «Cap creient en Crist no es pot sentir aliè a aquesta res -
ponsabilitat que prové de la seva pertinença sacramental al cos de Crist. S’ha de
despertar aquesta consciència en cada família, parròquia, comunitat, associació
i moviment eclesial. L’Església, com a misteri de comunió, és tota ella missione -
ra, i cadascú en el seu estat de vida està cridat a donar una contribució incisiva a
l’anunci cristià.»13

El paper dels laics és necessari per a l’anunci evangelitzador, com ens diu clara-
ment el Catecisme de l’Església Catòlica: «Per això els laics, individualment o
formant associacions, tenen l’obligació i el dret de treballar perquè el missatge
diví de salvació sigui conegut i rebut per tots els homes i per tota la terra. Aques-
ta obligació encara és més urgent quan només per ells els homes poden sentir
l’Evangeli i conèixer el Crist. En les comunitats eclesials, l’acció dels laics és
tan necessària que, sense ella, l’apostolat dels pastors poques vegades pot obte-
nir el seu efecte ple.»14

Per això, a tots ens cal avançar-nos, testimoniar, dialogar i proposar la fe amb
l’audàcia que tenien els primers apòstols i deixebles, que «parlaven amb va-
lentia, confiats en el Senyor» (Ac 14,3). Aquella predicació de la primera hora
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—ardent i joiosa, transparent i sense deformacions— naixia de la confiança en
Déu i de la generositat en favor dels germans. Recuperem aquell coratge pri-
mer de transmetre la veritat («parresia») i no tinguem por de testimoniar i anun-
ciar amb nitidesa que Déu existeix, que el seu amor se’ns ha revelat plenament
en Jesucrist i que, per la fe, la resposta a aquest amor és el que pot donar sentit
a tota vida humana.

11. Com en aquell moment, el testimoni cristià continua essent el camí primer per-
què els altres puguin descobrir que l’Evangeli no és una filosofia o una utopia
bonica, sinó quelcom que es pot viure i que fa viure. «La Paraula de Déu arriba
als homes pel trobament amb testimonis que la fan present i viva.»15 Les parau-
les hauran d’arribar, però abans la gent hauria de poder veure i llegir l’Evange-
li en la nostra vida. 

No podem pas dir que entre nosaltres això no es doni. En acabar aquest Any de
la Fe, volem agrair a Déu la vida sincerament cristiana de tants homes i dones
membres de les nostres Esglésies que tenen dipositada la seva confiança en el
Crist; persones que preguen, que estimen i que ajuden, moltes vegades amb una
gran discreció; laics, religiosos, consagrats, diaques i preveres que fan de la se-
va vida un do al Senyor i a la humanitat. El seu testimoniatge és patrimoni prin-
cipal de l’Església i prova que Déu no ens abandona, sinó que sempre suscita en-
tre nosaltres la llavor de la santedat. 

12. Amb tot, la responsabilitat missionera no es pot limitar a suggerir vitalment uns
valors, perquè «la predicació és el primer apostolat. El nostre és —primer de
tot— ministeri de la Paraula.»16 Per tant, cal que s’arribi a l’anunci explícit de la
veritat que hem rebut: «La bona nova proclamada pel testimoniatge de vida ha
de ser, doncs, tard o d’hora, proclamada per la Paraula de vida. No hi ha evan-
gelització veritable mentre no s’anunciï el nom, la doctrina, la vida, les prome-
ses, el Regne, el misteri de Jesús de Natzaret, Fill de Déu.»17

A vegades, en l’actitud i en la mentalitat d’alguns cristians i d’alguns col·lectius
eclesials, es valora i es promou molt el testimoni discret i silenciós dels valors
cristians i, sembla no veure’s necessari anar més enllà i proclamar nítidament Je-
sucrist i el seu Evangeli. Voldríem que en tots s’afermés la convicció que el
moment actual requereix parlar clar. Davant d’una societat amb conviccions fe-
bles, fer propostes indefinides o no encarnar els valors que prediquem, no ens
condueix enlloc. Com la primera comunitat cristiana, hem de ser valents i explí-
cits a l’hora de proposar la fe i, sense perdre la prudència, superar escepticismes
respecte al testimoni oral de l’Evangeli.

13. Els anunciadors han d’estar convençuts que el diàleg és l’estil de la comunica-
ció de l’Evangeli, i això és encara més necessari envers aquells que el descobrei-
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xen per primera vegada. En paraules de Pau VI, «l’Església ha d’entrar en dià-
leg amb el món en què li toca de viure. L’Església es fa paraula; l’Església es
fa missatge; l’Església es fa col·loqui.»18

Aquest diàleg és imitació del diàleg instaurat per Déu en relació a la humanitat
i, per tant, ha de ser desinteressat, sense límits i respectuós de la llibertat; clar,
afable, generador de confiança i adequat amb prudència a cada interlocutor. Aquest
acostament a tothom, «no s’ha de traduir en una atenuació, en una disminució
de la veritat. L’apostolat no pot transigir amb un compromís ambigu respecte als
principis de pensament i d’acció que han de qualificar la nostra professió cris-
tiana.»19

Ens cal anar creant plataformes per a dialogar, no només amb les persones con-
cretes, sinó també en el marc més ampli de la societat: una societat que, en molts
casos, valora l’herència cristiana i no dubta a fer-la emergir en algunes circums-
tàncies, sigui com a nostàlgia sigui com a esperança, si bé sovint la considera
fruit d’una contingència històrica més o menys feliç, però incapaç d’influenciar
la vida de les persones d’aquest temps.

A casa nostra, iniciatives com l’Atri del Gentils o la Missió Metròpolis ¿no ens
as senyalen un bon punt de partença per a anar establint aquest col·loqui amb
tothom, franc i respectuós? El mateix patrimoni cultural de les nostres Esglésies,
que és la fe cristiana feta expressió d’art sacre, ¿no pot ser també un camí ben
profitós per a entaular el diàleg i acostar les persones a la bellesa de la fe en Je-
sucrist? La història i l’art, ben presentats, poden ajudar a desvetllar preguntes i
evocar el misteri meravellós que desitja revelar-se a cadascú. Catalonia Sacra,
iniciativa que posa en valor i fa conèixer i estimar el patrimoni religiós de les diò-
cesis amb seu a Catalunya, és un bon model per a caminar en aquesta direcció.

14. La xarxa bàsica de la nostra atenció pastoral és l’àmbit capil·lar de la primera evan -
gelització. Tots els qui el desconeixen haurien de poder trobar en les parròquies,
escoles catòliques, moviments i institucions eclesials un primer anunci clar de
Jesucrist, fet amb una paraula amable i convincent i acompanyat de signes creï-
bles que en revelin la seva força salvadora. 

L’acolliment cordial i gratuït de cadascú està en el primer rang d’aquest anunci
inicial. La comunicació del tresor de la fe té més força i més valor quan és feta
de persona a persona. Creiem que aquest diàleg de tu a tu és insubstituïble, per-
què «la fe es transmet, per dir-ho així, per contacte, de persona a persona, com
una flama encén una altra flama.»20

No obstant això, el contacte i el diàleg sempre han d’anar acompanyats d’inicia-
tives orgàniques de proposta del missatge cristià que ajudin a percebre’n la gran-
desa i la plausibilitat. Gràcies a Déu, en els darrers anys, les nostres diòcesis
n’han vist sorgir diverses d’aquestes iniciatives, tant adreçades als no creients
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com als batejats allunyats de l’Església. Encara que sigui d’una manera sintèti-
ca, aquests espais nous ajuden a fer una primera vivència de la fe en l’encontre
amb altres cristians. Als mitjans i estructures pastorals existents en les nostres
comunitats de fe els correspon l’encaminament posterior d’aquestes valuoses ex-
periències de primer anunci.

No oblidem que tota l’acció pastoral ofereix moltes ocasions per a proposar l’es-
sencial de l’anunci evangèlic i fer-ne descobrir la riquesa i la frescor. Les cele-
bracions sacramentals de l’Església, el testimoniatge en la vida de cada dia, les
trobades amb els pares de la catequesi o de les escoles cristianes, l’acció carita-
tiva de les nostres institucions, les campanyes dels moviments educatius d’in-
fants i joves... són moments i espais adequats i útils per a presentar com el segui-
ment de Jesucrist mou i dóna consistència a la vida de la comunitat eclesial i
en pot donar també a aquells que potser se’n senten allunyats però que amb sin -
ceritat de cor cerquen sentit a la seva vida. 

II. Iniciar a l’experiència cristiana

«Ens vam comportar enmig vostre amb tota dolcesa, com una mare que cria i dóna
escalf als seus fills» (1Te 2,7).

15. Cada un de nosaltres ha rebut el tresor de la fe en l’Església i per l’Església. És
gràcies a ella que hem pogut acollir Crist i és ella qui ens ha engendrat a la fe per
la Paraula i els Sagraments. «L’Església amb la seva doctrina, amb la seva vida
i el seu culte, perpetua i transmet a cada generació tot allò que és i tot allò que
creu»21; «és una Mare que ens ensenya a parlar el llenguatge de la fe.»22

El venerable Dr. Josep Torras i Bages, bisbe de Vic, expressava molt pedagògica -
ment aquesta maternitat espiritual de l’Església dient que, «per a guiar i trans-
metre a totes les generacions el tresor de la Veritat divina, Nostre Senyor Jesucrist
no fundà una acadèmia, no escollí una escola filosòfica, no es fià d’un conjunt
de savis: fundà la santa Església catòlica, establí una mare que criés i eduqués
fills; i la descendència espiritual de Jesucrist, així es perpetua sobre la terra per
una generació que mai no s’estronca.»23

16. La Iniciació cristiana és l’expressió més significativa i la realització fecunda d’a-
questa funció maternal de l’Església. Engendra a la vida els fills de Déu inserint-
los en el misteri de Crist, mort i ressuscitat, i en l’Església mitjançant la fe i els
sagraments. «En el baptisme l’home rep també una doctrina per professar i una
forma concreta de viure, que implica tota la persona i la posa en el camí del bé.
És transferit a un àmbit nou, col·locat en un nou ambient, amb una forma nova
d’ac tuar en comú, en l’Església.»24

624 [38] novembre - BAB 153 (2013)

21 CONCILI ECUMÈNIC VATICÀ II, Const. Dei Verbum, n. 8.
22 FRANCESC, PAPA, Lumen fidei, n. 38.
23 JOSEP TORRAS I BAGES, L’educació maternal (Carta Pastoral de Quaresma), Vic 1913, III, 15-16.
24 FRANCESC, PAPA, Lumen fidei, n. 41.



Aquest camí de la Iniciació cristiana avui es fa de dues maneres diferents: una,
la que correspon als infants que són batejats en els primers mesos de la seva vi-
da i que es recorre a través del procés catequètic i la posterior celebració dels sa-
graments de la Confirmació i de l’Eucaristia; l’altra, més nova i germinal, la de
les persones encara no batejades (nens, joves i adults) que es desenvolupa en el
Catecumenat, el terme del qual és la celebració dels tres sagraments de la Inicia-
ció. La parròquia és el lloc ordinari en què aquests camins es realitzen.

17. Encara que no prengui el mateix relleu a tot arreu, ens preocupa l’existència d’u-
na certa crisi de la iniciació cristiana dels infants. Hi ha famílies de batejats que
no demanen el Baptisme per als seus fills, pensant que aquesta és una decisió
que ells hauran de prendre quan siguin més grans. També hi ha nois i noies bate -
jats que no celebren als altres sagraments de la iniciació i, si els celebren, no po-
ques vegades ignoren el protagonisme que la Missa dominical ha de tenir en la
vida de tot cristià. I també n’hi ha massa, que després d’haver rebut el sagrament
de la Confirmació, no continuen el creixement en la vida eclesial.

Al costat de les objeccions, no podem passar per alt les oportunitats d’aquest mo-
ment: molts infants i adolescents i els seus pares s’acosten a l’Església menys
condicionats que en altres èpoques i amb una major llibertat d’esperit, conscients
del pluralisme del moment que vivim, amb confiança i un desig sincer de rebre de
l’Església els rudiments de la vida cristiana. Aquest és un signe del nostre temps
que hem de saber valorar i encaminar.

Tant de bo que la seva decisió, que avui és un autèntic testimoniatge, s’expandei -
xi en molts altres. I és que hi ha encara tants infants i adolescents que mai no sen-
ten parlar de Jesucrist! Han tingut tan poques oportunitats de tastar el goig de ser
cristians! El papa Francesc ho expressava fa poc molt gràficament: «Una de les
perifèries que més dolor em produeix és la dels infants que no saben fer-se el Se -
nyal de la Creu. Aquesta sí que és una perifèria! Cal anar-hi! Jesús és allà, t’hi
espera per ajudar aquell infant a fer-se el Senyal de la Creu.»25 I el senyal de la
creu és una de les moltes coses bones que desconeixen.

Aquesta nova situació ens ha de conduir a repensar les coses. Massa sovint, bo-
na part de la iniciació cristiana dels infants i adolescents i la catequesi que l’a-
companya encara la tractem com abans d’aquesta crisi de la transmissió de la fe,
quan teníem un temps més o menys llarg per a preparar-los a una bona recep-
ció dels sagraments. Potser ens costa prestar atenció i adequar-nos al canvi de les
circumstàncies socials. Cal anar transformant-la en un procés global d’aprenen -
tatge de la vida cristiana que faci possible una pràctica real de la fe en el si d’una
comunitat. 

Per a molts infants i adolescents, aquesta etapa catequètica es converteix en una
mena de nova porta d’entrada en l’Església. És per aquesta raó que la catequesi
d’ara ha de tenir un caràcter marcadament evangelitzador i missioner. Mantenint
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la seva finalitat estructuradora de la personalitat cristiana, «l’Església desitja que,
ordinàriament, una primera etapa del procés catequitzador es dediqui a assegu-
rar la conversió.[...] Només a partir de la conversió, i comptant amb l’actitud in-
terior del qui cregui, la catequesi pròpiament dita podrà dur a terme la seva tasca
específica d’educació en la fe.»26 Després vindrà el temps de la formació catequè -
tica pròpiament dita, que en el cas dels infants i adolescents és un temps on s’han
de donar els punts de referència, iniciar en la pràctica cristiana i transmetre els
valors i les virtuts bàsiques, és a dir, un temps per a oferir-los una exposició lògi -
ca i ordenada que faciliti la vivència de la fe cristiana.

Evitant tant el laxisme com el rigorisme, siguem valents a l’hora d’explorar, des-
envolupar i diversificar camins nous en la catequesi amb infants i adolescents, i
adequar-los a les circumstàncies en què hem d’anunciar l’Evangeli. Expressem
aquest anhel des del reconeixement més sincer al servei i l’esforç diari de milers
de catequistes de Catalunya. Tenim un projecte compartit que ens assenyala el
camí.27 Comptem amb els catecismes i els textos fonamentals adequats per a dur-
lo a terme. Necessitem superar desànims i pors, i que la implicació dels pastors
sigui encara més gran, tot cuidant que vagin naixent noves vocacions de cate-
quistes. Ens cal «tornar a sortir a sembrar...» (Mc 4,3ss). La llavor és molt bo-
na, i creixerà en aquells que seran terra bona. Ens guia la fe que Déu la fa créi-
xer quan Ell vol i com Ell vol, «sense que sapiguem com» (Mc 4,27). Instem a
tots a no tenir ni por ni mandra a l’hora de posar a l’abast de les noves generacions
«la memòria de Déu, memòria de la seva acció en la història, del seu haver-se fet
proper a nosaltres en Crist, present en la seva Paraula, en els Sagraments, en l’Es-
glésia, en el seu amor.»28

18. La Iniciació cristiana dels infants remet a la responsabilitat originària de la famí -
lia en la transmissió del tresor de la fe. Ja fa temps que als pares i mares de famí lia
els costa encaminar els seus fills en la fe cristiana: Com dir als fills que ser cris -
tians és important per a nosaltres? Què respondre a algunes de les seves qüestions
o de les seves negatives? Com «equipar-los» per tal que l’Evangeli sigui per a
ells font de joia, de solidesa i de felicitat, ara i en la vida que tenen per endavant? 

Per part d’alguns, aquesta responsabilitat és sostinguda amb un gran coratge. Pe-
rò també és cert que molts, perquè la viuen amb temor i desorientació, la deixen
de banda. És veritat que costa mantenir un perfil educatiu propi enmig d’un am-
bient general que veu la fe com a innecessària, com una pura il·lusió, un assump-
te de temps passats que poca cosa pot aportar al futur dels fills. 

Conscients dels obstacles, volem demanar als pares i mares cristians que no desis -
teixin dels compromisos acceptats el dia del seu matrimoni i en la celebració del
baptisme dels seus fills, i que estiguin segurs que, quan ajuden els seus fills a
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creure, els ajuden a viure, a ser persones bones. La seva «acció educativa, huma-
na i religiosa a la vegada, és un veritable ministeri per mitjà del qual es transmet
i s’irradia l’Evangeli fins al punt que la mateixa vida de família es fa itinerari i
escola de vida cristiana.»29 Que els pares i també els avis tinguin la certesa que
aquesta primera experiència cristiana deixarà en ells una empremta destinada a
perdurar tota la vida.

En aquest context, els convidem novament a acollir i participar de les propostes
pastorals de les parròquies i els moviments cristians; també, a exercir el seu dret
a demanar la classe de religió catòlica, perquè l’ensenyament de la religió en els
centres educatius és una aportació imprescindible a la transmissió i l’educació
de la fe. Essent diferents, la classe de religió a l’àmbit escolar formatiu, donant
con tinguts raonables de la fe, i la catequesi que obre a la vivència de la fe, en l’àm -
bit familiar i parroquial, es complementen harmònicament.

De la mateixa manera, la comunitat cristiana s’ha de preguntar si les famílies es-
tan prou sostingudes en l’educació cristiana dels seus fills. Vetllar per l’acollida,
la formació i el suport als pares cristians és un objectiu de primer ordre en el mo-
ment que viu la transmissió de la fe entre nosaltres. La parròquia —descobrint-
se ella mateixa «família de famílies»—, l’escola d’inspiració cristiana i els movi -
ments i agrupacions eclesials han d’esdevenir àmbits on els pares i mares se sentin
escoltats i ajudats de cara a facilitar als fills una atmosfera propícia a la descober -
ta de la fe.

19. Al costat de la família i de la catequesi i col·laborant-hi, la transmissió de la fe
compta avui a l’escola cristiana amb unes possibilitats no sempre prou explora-
des. Més enllà de l’ensenyament de la religió i moral catòlica, que ha de ser una
oferta en tots els cursos escolars, feta amb rigor i segons els programes aprovats,
tot el clima escolar educatiu pot ser i ha de ser un lloc d’anunci de l’Evangeli amb
un ampli abast, tant en els alumnes com en els seus pares. Encara que la par rò -
quia sigui lloc privilegiat per a transmetre i viure la fe, el ministeri de la Parau la
es pot exercir en l’escola cristiana de múltiples formes, entre les quals ressal ta l’en -
senyament religiós escolar, alguns espais catequètics i altres formes de pas to ral
educativa. També a l’escola pública ha d’estar present l’assignatura de reli gió ca-
tòlica per als alumnes de famílies que ho demanin, ja que aquestes tenen el deu-
re d’assegurar la continuïtat de la formació cristiana en l’àmbit escolar, per tal que
els seus fills integrin en la seva cultura la Veritat de l’Evangeli.

A l’escola cristiana no n’hi ha prou amb dir que en el projecte educatiu del cen -
tre l’Evangeli hi és implícit o que és presentat de manera indirecta. Respectant
la consciència de cadascú, convé oferir una formació religiosa adaptada a les di-
verses situacions dels alumnes per a fer-los descobrir i comprendre la crida de
Déu, que ens parla com a amics i ens invita i acull a la seva companyia.

També a Catalunya, «l’Església posseeix una tradició de recursos pedagògics,
reflexió i recerca, institucions, persones —consagrades o no, reunides en ordes
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religiosos i congregacions— capaç d’oferir una presència significativa en el món
de l’escola i de l’educació [...], que no pot perdre de vista la seva missió fona-
mental, que és la d’educar en la fe, en el seguiment i en el testimoniatge, ajudant
a entrar en una relació viva amb el Crist i amb el Pare.»30

20. L’encara recent institució del catecumenat a les nostres diòcesis dóna els seus
primers fruits, si bé queden molts passos a fer per tal que estigui plenament in-
tegrat en la nostra pastoral. Cada catecumen és un estímul nou per a la comuni-
tat que l’acull i que li ha de facilitar una experiència de familiarització progres-
siva amb el Crist vivent. Pensada per encaminar els adults i joves que desitgen
ser cristians, la pràctica catecumenal pot renovar la nostra manera de transmetre
la fe i la mateixa acció pastoral. Ens convida a partir sempre de la realitat de ca da
persona i ens insta a establir itineraris diversificats segons les necessitats —so -
vint irrepetibles— d’aquell que truca a la porta demanant la fe. D’experiència lí-
mit o excepcional, el catecumenat ha d’anar passant a ser un moment exemplar,
significatiu i carregat de futur en l’estil pastoral de les nostres comunitats.

21. També entre els adults batejats encara hi ha un camp ben ampli per a l’educació
de la fe. Els cristians no són immunes a un context cultural ben complex. A ve-
gades, viuen la fe amb una certa distància que s’expressa en la falta d’identitat
creient, la indiferència envers la participació en la vida de la comunitat o la vi-
sió relativista dels continguts de la fe i de la moral. 

Cal fer memòria que la catequesi dels adults és la forma principal de la cateque-
si, perquè va adreçada a les persones que tenen les responsabilitats més grans i
la capacitat de viure el missatge cristià en la seva forma plenament desenvolupa -
da. Hem de preparar i renovar propostes catequètiques per a aquesta etapa adul-
ta de la vida, fent entendre que perquè «la catequesi sigui eficaç ha de ser perma -
nent, si bé certament d’una altra forma.»31 També els moviments i associacions
reconeguts per l’Església en l’educació de la fe tenen un paper important en l’a-
companyament i formació dels adults que en formen part.

22. Si la necessitat d’afermar els fonaments val per a tots, encara convé més als «que
en la infantesa van rebre una catequesi corresponent a la seva edat, però que des-
prés s’han allunyat de tota pràctica religiosa i es troben, en l’edat madura, amb
coneixements religiosos més aviat infantils; els qui es ressenten d’una cateque-
si sens dubte precoç, però mal orientada o mal assimilada; els qui, tot i haver nas-
cut en un context sociològicament cristià, mai no han estat educats en la fe i,
un cop adults, són com veritables catecúmens.»32

Per a ells, la vida i la paraula de les comunitats cristianes ha d’esdevenir com un
«segon anunci» de la fe, especialment en aquells moments personals on és més
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propici refer l’experiència de Déu o tornar a creure: els períodes d’una major dis-
ponibilitat a causa de l’alliberament de les obligacions professionals o familiars;
els moments de crisi motivats per l’experiència de situacions difícils o inespera-
des; els tombants de la vida, imprevisibles però marcats sempre per la crida amo-
rosa de Déu; i en tot moment, la vida quotidiana de cadascú, embolcallada de
preguntes i recerques, oberta en tot moment a un misteri que ens depassa. L’a-
colliment, la relació humana i l’acompanyament permetran trobar tant el temps
com el to més apropiats per a tornar a proposar la fe i facilitar camins per a fer-
la fructificar. 

III. Perseverar en el creixement de la vida cristiana

«Guarda el valuós tresor de la fe, amb l’ajut de l’Esperit Sant que habita en nosal-
tres» (1Tm 6,14).

23. El principal objectiu de l’Any de la Fe que hem celebrat ha estat «ajudar tots els
creients en Crist perquè la seva adhesió a l’Evangeli sigui més conscient i vigo rosa,
sobretot en un moment de canvi profund com el que està vivint la humani tat.»33

Renovats, amb major consciència i vigor, acabem aquest temps de gràcia i el vo-
lem mantenir obert com una porta de vida i de llum. El sentit de la missió en-
comanada per Jesús, que vol arribar a tots els homes de tots els temps, projecta
les nostres comunitats cristianes cap endavant. Malgrat que costi, sabem que «la
fe només creix i s’enforteix creient»34 i, per això, convidem a tots a mantenir-nos
en una permanent conversió del nostre cor a l’Evangeli de Jesús.

24. Els Bisbes de Catalunya hem afirmat que volem ser «servidors de l’essencial»35

i l’essencial és Jesucrist, «la pedra viva, rebutjada pels homes, però escollida i
preciosa als ulls de Déu» (1Pe 2,4). Lluny de qualsevol deformació proselitis-
ta, estem convençuts que comunicarem l’Evangeli en la mesura que ens centrem
decididament en el que és més fonamental, la fe en Jesucrist Ressuscitat, cregu -
da en l’Església. Volem comunicar Crist a través de la nostra manera de ser i de
viure en el món, mostrant sempre un rostre fratern, obert i acollidor, expressió
d’una humanitat intensa i cordial. Només si estimem a la manera de Jesús, només
si Ell pot estimar tothom a través de nosaltres, el món creurà.

Fer-nos servidors de l’essencial no vol dir simplificar o rebaixar ni l’experiència
cristiana ni el seu missatge. Ben al contrari, significa centrar-nos intrèpidament
en allò que és nuclear, en les certeses més substancials dels creients i en els va-
lors evangèlics més decisius. L’essencial defuig el que és circumstancial i es fi-
xa en el que és el més valuós i el més comú per als cristians, «la fe que neix del
trobament amb el Déu viu, que ens crida i ens revela el seu amor, un amor que
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ens precedeix i en el qual ens podem recolzar per tal d’estar segurs i construir la
vida.»36 L’essencial no és quelcom abstracte, sinó una font de vida concreta i
no només ha de ser cregut, sinó que també ha de ser viscut, personalment i comu -
nitàriament. Aquest és el camí real de la transmissió de la fe. El testimoni co -
mu nica el que creu amb les opcions de la seva vida, mostrant així que ser deixe-
ble de Crist no sols és possible per a l’home, sinó que enriqueix la seva humanitat. 

Perquè costa, aquest testimoniatge humil i apassionat, arrelat en una espirituali -
tat profunda i culturalment equipada, necessita abeurar-se també en fonts essen-
cials. Fa un temps, el papa Benet XVI les recordava: «L’essencial —deia— és
no deixar passar mai un diumenge sense una trobada amb Crist ressuscitat en
l’Eucaristia; això no és una càrrega afegida, sinó que és llum per a tota la setma-
na. No començar i no acabar mai un dia sense almenys un breu contacte amb
Déu. I, en el camí de la nostra vida, seguir els «senyals de circulació» que Déu
ens ha comunicat en el Decàleg llegit amb Crist, que simplement explicita què
és la caritat en determinades situacions. [...] Em sembla que aquesta és la sen-
zillesa, la grandesa i la profunditat veritables de la vida cristiana, del ser sants.»37

25. Segueix essent un compromís essencial del cristià participar i viure l’Eucaristia
de cada diumenge, perquè és l’encontre real amb Jesús Ressuscitat. Encara res-
sonen ben vives les paraules del nostre Concili Provincial: «Poble de Déu: dei-
xeu que el Senyor us treballi per mitjà dels Sagraments. Són el gran regal de Déu
al seu poble. Són per a vosaltres. Celebreu, sobretot, el diumenge com a dia fes-
tiu del Senyor ressuscitat, a partir del seu element central, la Missa.»38 L’Euca-
ristia acreix en tots l’esperit apostòlic, obert a la compartició de la fe, generós en
el servei de la caritat, disposat a donar raó de l’esperança que tenim.

De fet, l’anunci de l’Evangeli el fem no sols amb paraules i amb actes sinó tam -
bé per la celebració de la litúrgia. Indubtablement aquesta continua essent una
de les principals maneres que fa visible el Poble de Déu en la societat. Però, a
més, la litúrgia —i sobretot l’Eucaristia— és icona d’allò que l’Església sempre
és cridada a ser. A través seu, presentem i transmetem la fe com un do inesperat,
gratuït i meravellós, que no és fruit només de la nostres decisions personals si-
nó sobretot de la iniciativa amorosa de Déu. 

Massa contagiats de la mirada superficial tan corrent en la nostra societat, ens
cal redescobrir i viure l’Eucaristia i els altres sagraments com la font que l’Es-
glésia ens ofereix per adorar la presència del Senyor enmig nostre i enfortir-nos
per transmetre-la als altres.

26. És essencial també la pregària, feta en el diàleg amb Déu a l’inici i al final de la
jornada. En acabar el dia, l’Església prega: Salveu-nos, Senyor, durant el dia,
guardeu-nos durant la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist

630 [44] novembre - BAB 153 (2013)

36 FRANCESC, PAPA, Lumen fidei, 4.
37 BENET XVI, Audiència General (13 abril 2011).
38 CONCILI PROVINCIAL TARRACONENSE, Missatge del Concili, proclamat a l’Església Catedral Metro -

politana de Tarragona, 4 de juny de 1995.



el nostre descans.39 Pensar en Déu i amarar de pregària les hores de la vida quo-
tidiana, sotmesa a tantes ocupacions, ens ajuda a fer memòria que «en Ell vivim,
ens movem i som» (Ac 17,28), que tota la nostra existència ve de Déu i que a Déu
tornarem al final del nostre camí en aquest món.

L’actitud orant ens fa descobrir que som estimats; aquesta consciència ens fa ca-
paços d’estimar els altres i ajudar-los a descobrir l’amor primer amb el qual
cadascú és volgut personalment per Déu. La pregària qualifica l’evangelitzador
i el fa contemplatiu de l’acció de l’Esperit Sant, el mestre interior dels qui crei-
xen cap al Senyor.

27. I és essencial seguir, en les decisions, els «senyals de circulació» que Déu ens ha
comunicat, que són només formes de caritat. «El decàleg no és un conjunt de
preceptes negatius, sinó indicacions concretes per a sortir del desert del «jo» au-
toreferencial, tancat en si mateix, i entrar en diàleg amb Déu, deixant-se abraçar
per la seva misericòrdia per tal de ser portador de la seva misericòrdia.»40

Viscut amb la nova llum que li dóna l’ensenyament de Jesús en el Sermó de la
Muntanya (cf. Mt 5-7), per la Llei Nova que «és la gràcia de l’Esperit Sant do-
nada als fidels per la fe en el Crist»41, el decàleg dels deu manaments inspira el
comportament dels cristians. També esdevé anunci de la fe, especialment quan
diu una paraula clara a situacions que demanen un posicionament nítid i serè:
l’amor i la solidaritat envers els pobres, la inviolabilitat de la vida humana en to-
tes les seves etapes, la comprensió de la sexualitat, el respecte als drets de les
persones i dels pobles, la imprescindible honestedat en la vida pública i privada,
la protecció del medi ambient per a les generacions futures. 

La situació de crisi que patim fa que l’amor dels cristians sigui avui ben proper
a moltes persones i famílies necessitades del nostre país. L’acció social de les par -
ròquies, de Caritas i de tants ordes i congregacions religioses, ¿no són també
anunci de la fe? ¿No és una proclamació silenciosa, però molt forta i eficaç de
la bona nova? Amb aquesta sol·licitud pel bé dels pobres, l’Església parla i ac-
tua per oferir la seva peculiar contribució a la construcció del futur de la societat
a la qual està lligada amb vincles tan profunds.

Tanmateix, més enllà d’aquesta gran obra de misericòrdia de les Esglésies de Ca-
talunya, cal que ens preguntem també per les causes que han conduit i conduei-
xen a la pobresa i a la marginació a tantes persones i famílies. Podrem respon-
dre’ns i respondre, però només serem creïbles —i això serà també un gran
anunci de la fe— en la mesura que «no ens acomodem a l’esperit de la munda-
nitat» i optem decididament per «ser pobres, despullar-nos de nosaltres matei-
xos [...] i tocar la carn de Jesucrist. El cristià no és el qui s’omple la boca amb el
pobre. El cristià és el qui el troba, el qui el mira als ulls, el qui el toca.» 42
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28. Viure l’essencial demana una gran fidelitat a l’acció de l’Esperit Sant, un cons-
tant alimentar-se del Cos i de la Sang del Senyor, una educació permanent de
la fe, en l’escolta de la Paraula.

Tots sabem que la fe cristiana comporta moltes veritats que la intel·ligència no
arriba mai a assolir del tot, especialment quan aquesta intel·ligència es redueix
als límits de la raó científica o tècnica. Aquest fet és esgrimit en contra per molts
dels nostres contemporanis i, a vegades, és viscut amb estupor pels mateixos
creients. Tanmateix, fent servir un concepte ampli i correcte de raó, les veritats
de la nostra fe apareixen certament «raonables» i «creïbles». Més que en cap al-
tra època cal una fe formada, que se sàpiga explicar i que, en explicar-se, no vio-
lenti les capacitats humanes. Per això, una educació permanent adequada al mo-
ment que vivim és imprescindible per fer més conscients i vigorosos els cristians
d’ara i del futur.

L’estudi i l’aprofundiment de la Sagrada Escriptura, especialment a través de la
lectio divina, la lectura cristiana dels esdeveniments de la vida, la catequesi d’a-
dults i la que prepara per als sagraments, les diverses iniciatives de formació
espiritual i el mateix aprofundiment sistemàtic del missatge cristià, són formes
apropiades i molt necessàries per a poder «actuar d’acord amb la convicció que
dóna la fe» (Rm 14,23).

29. «És impossible de creure cadascú pel seu compte. La fe no és únicament una op-
ció individual que es fa en la intimitat del creient, no és una relació exclusiva en-
tre el «jo» del fidel i el «Tu» diví, entre un subjecte autònom i Déu. Per la seva
mateixa naturalesa, s’obre al «nosaltres», es dóna sempre dins la comunió de
l’Església.»43 Si aquesta és una veritat fonamental de la nostra fe, encara convé
més subratllar-la en un context social fragmentat i dispers com el que vivim.

Per a poder perseverar en l’essencial i transmetre-ho als altres, volem subratllar
la importància que els cristians no visquin sols la pròpia fe sinó des de la comu -
nitat eclesial i en comunitat, en un clima de fraternitat i de diàleg, de confiança
i de comunió. En els moments anteriors al darrer Sínode dels Bisbes s’escrivia que
«el problema de la infecunditat de l’evangelització en els temps moderns és un
problema eclesiològic, que es refereix a la capacitat o a la incapacitat de l’Esglé-
sia de configurar-se com a real comunitat, com a veritable fraternitat, com un cos
i no com una màquina o una empresa.»44

Avivem la comunió. Evitem anar cadascú pel nostre compte. Aprofitem les ini-
ciatives pastorals que se’ns proposen. Lluny de la temptació del replegament, es-
forcem-nos a compartir la fe per a transmetre-la junts als altres, i fer present,
de forma misteriosa però ben real, l’amor de Déu en el món. «Que tots siguin
u, com Vós Pare esteu en mi i jo en Vós. Que ells també estiguin en nosaltres,
perquè el món cregui que Vós m’heu enviat» (Jo 17,21).
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En l’Església, rebem el do de la comunió que ve de Déu i que ha de vigoritzar,
sobretot a través dels laics cristians, tots els moments de l’existència i contribuir
a regenerar el teixit humà del nostre país en aquesta etapa important de la nostra
llarga història col·lectiva.

Conclusió

«Feliç tu que has cregut» (Lc 1,45).

30. Durant aquest Any de la Fe, hem celebrat a Tarragona la beatificació d’un elevat
nombre de màrtirs del segle XX, una gran majoria d’ells fills de les nostres Esglé -
sies diocesanes o que hi varen viure la seva vocació religiosa i el seu testimoniat-
ge de vida. Els màrtirs són testimonis suprems de la fe en Jesucrist i de l’amor
a Ell, que ens conviden avui a «ser cristians concrets, cristians amb obres i no
només de paraules; a no ser cristians mediocres, cristians envernissats de cristia-
nisme, però sense substància».45

Aquestes paraules del papa Francesc, successor de l’apòstol Pere, «cridat a “con-
firmar els seus germans” en l’incommensurable tresor de la fe»46 ens urgeixen
a viure la nostra fe com una preciosa possibilitat de vida que ens enforteix, enco -
ratja la nostra esperança, ens motiva per a donar testimoni de justícia i de pau,
i ens crida a viure més plenament i amb més profunditat.

Tota la Sagrada Escriptura és rica en testimonis de la fe, per això la carta als He-
breus afirma que estem «envoltats d’un núvol tan gran de testimonis» (He 12,1).
Enmig d’aquests testimonis destaca de manera eminent, Maria de Natzaret, «fe-
liç per haver cregut», que realitza de la manera més perfecta l’obediència de la fe.
«Durant tota la seva vida i fins a la darrera prova, quan Jesús, el seu Fill, va mo rir
a la creu, la fe de Maria no va vacil·lar. Mai no va deixar de creure en “l’acom-
pliment” de la paraula de Déu. Amb raó l’Església venera en Maria la realitza-
ció més pura de la fe»47. A Maria, la Mare de l’Església, demanem que ens acon-
segueixi a tots aquella fe que enfonsa les muntanyes, omple les valls i fa planer
el camí de la vida. 

ELS BISBES DE CATALUNYA

24 de novembre de 2013
Solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, 
Rei de tot el món.
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Consell Presbiteral

Crònica de la sisena reunió del trienni 2012-2015
(13/11/2013)

El dimecres 13 de novembre de 2013 de les 10.30 fins a l’hora del dinar es reuneix
el Consell Presbiteral (CP) a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar, en la seva sise -
na reunió. Presideix el Sr. Cardenal Arquebisbe, amb el Sr. Bisbe Auxiliar i els mem-
bres del Secretariat.

1. Pregària, acta i salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia. S’aprova l’acta de la reunió anterior, i el
Sr. Cardenal agraeix l’assistència i el treball preparatori. Remarca la importància del
tema central de la reunió, presentat pel P. Enric Puig, SJ, Secretari general de la Fun-
dació Escola Cristiana de Catalunya. En la present reunió es tracta sobre la coordina -
ció de la parròquia, l’escola i la família, per exemple en la catequesi, les celebracions
de les primeres comunions, l’administració del sagrament de la Confirmació, etc.

2. Orientacions pastorals per a la coordinació de la família, la par -
rò quia i l’escola en la transmissió de la fe, en relació a l’aplicació
del segon objectiu del Pla Pastoral Diocesà 2011-1015 Feu tot el que
Jesús us digui:

2.1. Presentació a càrrec del P. Enric Puig, SJ, Secretari general de la Fundació
Es cola Cristiana de Catalunya

Esquema general:

1. Unes constatacions sobre l’entorn

1.1. La família que dóna suport al creixement: té un paper socialitzador preferent:
apren dre per a la vida, i en aquest aprenentatge la iniciació cristiana hi té el seu
medi natural. Els pares, fins i tot els que s’interessen per l’educació dels seus fills,
experimenten dificultats en la comunicació de valors i criteris que per a ells són
referents.

1.2. La parròquia que acull en comunitat: la convocatòria del Concili Vaticà II des-
pertà moltes expectatives en el poble de Déu. L’Església és percebuda a partir
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del que diu, de com s’organitza i pel que fa; desenvolupa la seva activitat en una
societat plural, on es viuen una pluralitat d’ètiques que molt sovint cauen en un
relativisme; la fe sembla reduir-se a l’àmbit personal i privat; creix el procés de
secularització i d’indiferència religiosa; es va vers una Església més reduïda, amb
una disminució de vocacions... Tanmateix, cal tenir en compte l’expectativa que
les paraules i accions del Papa Francesc han desvetllat en el poble fidel, en molts
que s’havien allunyat de l’Església i en altres que mai no havien estat massa pro-
pers. Convé destacar la dificultat per relacionar la participació a la catequesi i
altres iniciatives amb la participació als sagraments i a la missa domini cal, l’en-
velliment dels col·laboradors, la implicació desigual en els processos catequètics,
el descens del nombre de baptismes, primeres comunions i confirmacions...

1.3. L’escola que tracta d’arribar a tots i a tot. En l’àmbit educatiu observem una con -
fusió i inseguretat en els educadors; el canvi freqüent de legislació provoca insa -
tisfacció; hi ha manifestacions de dirigisme polític i ideològic; l’educació moral
i religiosa és limitada i condicionada per altres influències; la dimensió transcen -
dent és considerada anacrònica; ens trobem davant de l’expansió de la cultura de
la immediatesa gratificadora que difícilment suscita preguntes; els joves senten la
necessitat de sentir-se part integrant d’un grup; fixen hàbits abans que es confi -
gurin els criteris; hi ha grans dificultats per establir un pacte social d’educació,
Pe rò també hi ha joves que valoren el compromís i el sacrifici personal per una
causa, hi ha joves que no tenen por al sacrifici sinó a una vida sense sentit.

2. La iniciació cristiana, procés també de formació

2.1. Uns aspectes comuns per a qualsevol proposta educativa: les propostes educa-
tives han de formar en el rigor, en la consciència de fer una tasca ben feta; han
d’ajudar a formular criteris, han d’ajudar a configurar homes i dones capaços de
construir i no de destruir; les propostes educatives s’han de fonamentar en un
mètode, han de tenir una identitat, han de proposar uns objectius amb tota ho-
nestedat; i cal no oblidar la qualitat del mestratge dels educadors, fan falta testi -
monis, no simples ideòlegs. La història de la nostra Església és plena de propos-
tes que van engrescar els joves. Necessitem educadors en la fe que siguin mestres
i testimonis, o millor: testimonis que esdevenen mestres.

2.2. Paraules de l’Església a aquells que treballen amb els joves: convé fugir de l’an-
sietat apostòlica i deixar-se portar per la pau apostòlica i viure joiosament; cal
ajudar a descobrir que els valors cristians es poden viure en la vida ordinària;
els educadors en la fe han de desvetllar la vocació cristiana vers el seguiment de
Jesús; cal adaptar-se a la situació de cada persona i a la resposta que pugui do-
nar; la presència de l’Església cal que sigui personalitzada; en una societat des -
personalitzadora la credibilitat de l’Església passa per la necessitat de generar
acolliment personal. La paraula de l’Església entre els qui s’inicien en la fe ha de
ser lliure i compromesa: compromesa en la construcció d’un món de justícia,
pau i desenvolupament. Lliure amb la llibertat dels fills de Déu. Proposar, als
qui s’inicien, una experiència del cristianisme. S’ha de provocar la trobada amb
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Jesús en la intimitat de la pregària, en la celebració comunitària amb els germans,
en els sagraments, en el rostre del necessitat, del qui sofreix, dels marginats.

2.3. Paraules de l’Església als qui s’inicien: ha de ser un to encoratjador, de portes
obertes; una crida a avançar i a potenciar allò que és vida més plena, camí de
creixement, un to que ajudi a descobrir la ressonància de les benaurances, avui.
El contingut bàsic ha de ser la paraula i la vida del Crist. Cal recuperar, sense ver -
gonya, l’esperit de sacrifici i d’esforç, la capacitat d’esperança, la preocupació
quotidiana per als altres; la capacitat de fruir de la vida, però de fer-ho autodis -
ciplinadament; el capteniment d’una vida austera i solidària. Viure així fa créixer
en humanitat a la manera de Jesús, l’Home Nou. Tot el que hem reflexionat en
referència al procés de creixement en la fe ens permet apuntar que, perquè aquest
procés sigui harmònic, ha de contemplar tres aspectes que s’han de treballar al-
hora i amb una forta cohesió entre ells: formació, vivència i celebració.

3. El procés de creixement en la fe

3.1. Què ha d’integrar el procés de creixement en la fe: les accions coordinades de
la catequesi, la família, l’ensenyament religiós escolar a l’escola pública i a l’es-
cola cristiana serveixen i complementen el procés d’iniciació cristiana d’infants,
adolescents i joves. Han de tendir a harmonitzar tres dimensions que promoguin
la unitat entre la fe, la cultura i la vida: Formació + Vivència + Celebració. Si
només donem formació, posant l’accent en la instrucció, podem convertir el
cris tianisme en una filosofia; si només es treballen els aspectes vivencials ex-
terns, portarem el jove a un activisme que amb el temps quedarà desproveït de
base i fàcilment de sentit; si només es treballen els aspectes vivencials interiors
i de celebració, es pot caure en un espiritualisme desencarnat i desarrelat.

3.2. On ha de portar el procés de creixement en la fe: aquest procés harmònic de crei -
xement en la fe és una via per donar resposta a la realitat personal, social i ecle-
sial que viuen les persones amb la pretensió de facilitar l’experiència religiosa
personal. Una pretensió que vol superar els aspectes negatius de les realitats vis-
cudes i caminar cap una autonomia que:
—al laïcisme ambiental hi contraposi l’espiritualitat que neix de la pregària;
—que a la solitud i el caminar sol hi contraposi el mestratge de l’adult que acom -

panya;
—i que a l’individualisme envolvent hi contraposi la crida d’Aquell que és Amor

i que proposa estimar els altres mitjançant un servei generós, compromès i
desinteressat a favor dels qui ho necessiten.

Estem parlant d’un procés que comença en la infantesa, es completarà en gran
manera a la joventut, però que caldrà treballar tota la vida. Els fonaments que
es posin els primers anys seran la base que sustentaran el procés.

Hem d’ajudar els joves a generar aquelles actituds que propiciïn la irrupció de Déu
a les seves vides, l’acolliment del do de la fe, afavorir l’experiència religiosa que
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fa descobrir que Déu ens estima i que, en descobrir que Déu m’estima, i que ens
estima, ens porta a dir-li a Déu que volem ser els seus amics. 

4. Algunes propostes a considerar des de la família, la parròquia i l’escola

És competència de la comunitat eclesial, família, parròquia, escola i podríem afegir -
hi centres de lleure, la iniciació a la vida cristiana, entesa en el sentit ampli. Convé
assumir-la com a deixebles que testimonien el Senyor en aquests àmbits. 

S’ha de tenir ben present que la finalitat de la iniciació no és el baptisme o la prime -
ra comunió sinó la incorporació a la vida de la comunitat i l’eucaristia en la comuni-
tat adulta. 

4.1. Des de la família 
—Recuperar la responsabilitat i la capacitat educadora del nucli familiar i la cons -

ciència de primera cèl·lula educativa dels fills i també pel que fa a la fe com a
església domèstica. 

—Implicar tots els seus membres creients en aquesta acció d’iniciació en la fe:
pa res, germans, avis, padrins,... 

—Ser responsables a l’hora d’escollir escola i ponderar com respondre a la ne-
cessitat de donar una formació integral que contempli també el creixement en
la fe:
—escola pública, més classe de religió, més catequesi parroquial, més altres

activitats pastorals parroquials;
—escola cristiana, més catequesi escolar o parroquial, més altres activitats de

pastoral extraescolar o parroquial;
—...

4.2. Des de la parròquia 
És l’àmbit en el qual la vida cristiana s’inicia, s’alimenta i purifica:
—Recordar de manera explícita a les famílies dels infants batejats els serveis que

ofereix la parròquia per ajudar en el procés de creixement en la fe. 
—Integrar en el consell parroquial o en una reunió ad hoc els directors i respon-

sables de pastoral de les escoles cristianes i els professors de religió catòlica
dels centres públics de la demarcació per oferir serveis, coordinar accions, in-
tercanviar experiències,... 

—Organitzar alguna reunió conjunta de professors de religió de l’escola públi -
ca i de la concertada amb els catequistes de la parròquia. Considerar la incor-
poració de monitors de lleure i responsables escoltes, si és el cas. 

—Convidar a participar alumnes i professors de les escoles públiques i de les cris -
tianes en les grans celebracions de la parròquia: festa major, patró de la par -
ròquia. 

—Potenciar la catequesi d’adults adreçada als que han de ser iniciadors dels seus
fills (els pares) o dels infants joves i adults (catequistes). 

—Fomentar que pares i padrins assumeixin responsabilitats com a catequistes
amb la formació prèvia pertinent. 
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—Promoure la catequesi familiar en els llocs que sigui possible i entre les famí-
lies amb capacitat d’implicació. 

—Promoure activitats de formació adreçades als catequistes que es preparen i
als que estan en actiu.

—... 

4.3. Des de l’escola pública
—És un àmbit de testimoniatge de fe personal. 
—El testimoni de vida dels mestres i professors i dels companys cristians i l’ac-

ció docent dels professors de religió pot ser una gran ajuda per als alumnes que
s’eduquen en l’escola pública. 

—Les delegacions diocesanes d’ensenyament han de promoure la formació ini-
cial i continuada del professorat de Religió. 

—Fomentar la participació del professorat de religió en les trobades diocesanes
promogudes per la delegació i en les interdiocesanes promogudes pel SIERC. 

—Els professors de religió han d’oferir i fomentar la participació en les activitats,
associacions i moviments diocesans que s’ofereix des de les parròquies veï nes,
la delegació diocesana de joventut o en les interdiocesanes del SIJ. 

4.4. Des de l’escola cristiana 
L’escola cristiana, servei de l’Església, ha de ser un lloc de trobament amb Jesu -
crist viu i ha de facilitar-ne l’encontre. 
—Tenir cura en la selecció del professorat per facilitar la missió del centre d’a cord

amb el seu caràcter propi i amb la identitat i objectius fundacionals. 
—Abordar en les formacions inicial i permanent del professorat els aspectes pre -

evangelitzadors, evangelitzadors i pastorals en l’acció educativa de la vida
quotidiana. 

—Establir una relació cordial i fluïda amb la parròquia, convidant el rector a les
festes i celebracions escolars, responent a les invitacions parroquials per for -
mar part del consell o de comissions, participant en campanyes d’ajuda als ne -
cessitats,... 

—Recuperar, d’acord amb la parròquia, segons el resultat d’altres experiències,
la preparació i la celebració de la primera comunió a l’escola. 

—Promoure o potenciar la preparació i administració del sagrament de la confir -
mació en l’escola, a la parròquia o a l’arxiprestat, segons els casos i la tradició
local. 

—Evitar competències i segregacions. Fugir del model únic de cristià. Presentar
la diversitat d’opcions a l’escola i en altres àmbits eclesials. 

—Tenir present el Pla Pastoral Diocesà en l’elaboració del projecte pastoral del
centre. 

5. Conclusió

Finalitzo la meva reflexió i no puc estar-me de dir que he repetit en la meva exposi-
ció algunes idees i plantejaments que fa uns anys també expressava davant reflexions
similars. I és que la situació actual sobre el tema no és fruit de l’avui immediat. Els as -
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pectes capitals de la situació actual vénen de lluny, de fa unes dècades. Han anat evo-
lucionant i ara es manifesten amb una especial intensitat i de manera més impressio-
nant i colpidora. La situació de crisi econòmica, de models, de valors, ben segur que
ho accentua. Convé continuar reflexionant, cercar respostes, emprendre iniciatives,
no deixar-se endur per la rutina, per l’actualitat tòpica o per allò políticament correc-
te; i, per damunt de tot, convé continuar treballant amb esperança i des de l’esperan ça. 

Posem la nostra intel·ligència i tots els nostres coneixements al servei d’aquest gran
objectiu per tal que els que s’apropen a nosaltres contribueixin a la seva construcció.
Llegia fa un temps que el que determina el futur d’un país no són les persones, sinó on
posen el cor aquestes persones. Ajudem-los a posar-lo en Jesús i en el seu seguiment. 

I acabo remetent-me a un text evangèlic. Els formadors, al nivell que sigui, hem d’ac-
tuar com se’ns explica que succeí en els Fets dels apòstols, referint-se a aquell pobre
home invàlid que demanà caritat a Pere i Joan. Pere li digué: «No tinc plata ni or; pe-
rò et dono el que tinc: en nom de Jesucrist Natzarè, posa’t a caminar» (Fets 3,6). Els
cristians no repartirem ni or ni plata, però sí allò més important, allò que ajudarà les
persones a no prendre dreceres fàcils, a aixecar-se i caminar a la recerca de causes més
grans que ells mateixos, a la trobada amb Crist, objectiu primordial de la transmissió
de la fe, a fer que ho manifestin en l’escolta atenta de la Paraula i en la participació en
la fracció del pa, i que això els faci ser homes i dones compassius, creatius, compro -
mesos, cridats a fer possible, com a membres de l’Església de Déu, una societat mi-
llor, més justa i més propera al Regne de Déu.

2.2. Aportacions dels membres del CP sobre aquest tema: experiències concretes
als arxiprestats i sectors funcionals, encerts, dificultats, desafiaments, reptes,
propostes de futur a la nostra Arxidiòcesi...

Segueixen una vintena d’intervencions en les quals, entre altres, es proposen aques-
tes reflexions:
—Es demana que parròquies i escoles cristianes no s’ignorin mútuament. Hi ha arxi -

prestats —com el de Sant Andreu— en què algunes escoles religioses participen
en activitats parroquials. Caldria escoltar les raons d’uns i altres i trobar ocasions de
col·laborar: p.ex. reunions de la parròquia amb l’equip de pastoral dels col·legis, etc.

—Hi ha escoles cristianes que tenen clara la seva missió de transmetre la fe, però al-
tres, per diverses causes, no ho fan. La pertinença a la parròquia que toca per raons
territorials s’afebleix...La parròquia hauria d’esforçar-se a crear «sentit de comu-
nió» amb les escoles... Via e-mail hi ha parròquies que ho fan, oferint als alum-
nes de les escoles, cristianes o públiques, els esplais, les trobades, etc.

—La relació de les parròquies amb els professors de religió a les escoles públiques
és molt difícil i es reconeix que a vegades és inexistent. Caldria clarificar la seva mis -
sió, que no és fer catequesi. Hi ha possibilitats de col·laborar entre parròquia i es -
coles, encara que el tema ja s’arrossega des de fa anys...

—S’ha passat d’una oferta cristiana a algunes escoles cristianes, a no fer-ho, dient que
l’administració dels sagraments s’ha de fer a la parròquia. Però què fer si els pares
i els fills no van a la parròquia? Si es fa a l’escola, hi ha un problema: no hi ha con-
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tinuïtat pastoral un cop marxen els alumnes de l’escola. Es podria iniciar-los en al-
gun moviment cristià juvenil, ja dins de l’escola?

—Abans els nom dels professors de religió a les escoles públiques sortien a la «Guia
de l’Església». Es podria tornar a publicar el llistat dels professors en la nova edi -
ció de la Guia.

—El P. Puig, SJ, diu que no és cert que no hi hagi immigrants a les escoles cristianes.
La realitat és la que és! Tenim també algunes bones experiències de col·laboració
entre escola cristiana i parròquia en alguns arxiprestats en la celebració dels sagra-
ments de la iniciació cristiana. Una qüestió clau: els adults que acompanyen en la
fe.

3. Consulta al CP

Com va fer a la darrera reunió del CPD, el Sr. Cardenal consulta als membres del CP,
aquestes dues qüestions:
—Cal donar importància i potenciar la relació/col·laboració entre les parròquies i les

escoles cristianes?
—Les escoles cristianes, són una comunitat cristiana i han d’oferir catequesi als alum -

nes i la preparació per als sagraments en relació, o conjuntament, amb la parròquia? 

La resposta del CP és afirmativa a les dues qüestions. Però es demana que les pregun -
tes al CP s’anunciïn amb més antelació per poder reflexionar-hi, i es demana que es
continuï la reflexió sobre aquestes consultes en la propera reunió, en especial sobre
la missió i dificultats dels professors de religió en escoles públiques.

4. Informacions diocesanes

El Sr. Cardenal Arquebisbe comunica les següents informacions:
—recorda els preveres difunts recentment,
—treballs de preparació del proper Sínode Episcopal 2014 sobre la família i manera

de canalitzar les respostes a la consulta feta (de les parròquies a la diòcesi, de les
diòcesis a la CEE), la Sagrada Família com a lloc adient per a fer-hi pregàries pels
fruits del proper Sínode sobre la família. A finals de desembre hi celebrarem la mis -
sa de la Jornada de la Família, que presidirà Mons. Vincenzo Paglia, president del
Pontifici Consell per a la Família,

—en la festa de Sant Josep, el secretari del Sínode Episcopal, Mons. Lorenzo Baldis -
seri, presidirà la missa a la Sagrada Família,

—presenta la seva carta pastoral «Viure la fe i edificar la comunitat cristiana»,
—publicació d’uns materials catequètics per a la iniciació cristiana dels infants de 0

a 7 anys,
—Escola Diocesana d’Evangelització,
—actes del projecte Multiart,
—Celebració de la cloenda de l’Any de la Fe i del tercer aniversari de la Dedicació

de la Sagrada Família (col·lecta per als afectats de Filipines) el diumenge 17 de no -
vembre de 2013,
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—suport de l’arxidiòcesi a les víctimes de les Illes Filipines (cf: Nota de l’Arquebis-
bat que es lliure a tots els consellers),

—tanda d’exercicis espirituals per a preveres (13-17, gener 2014, a Tiana), predicats
pel P. Jaume Cabrera, missioner combonià i director de la revista «Mundo Negro»,

—recessos d’Advent per a preveres a les diverses zones (llocs i dia i hora).

5. Calendari de les properes reunions del CP

—7a reunió: dimecres 12 de febrer de 2014
—8a reunió: dimecres 21 de maig 2014

6. Precs i preguntes

—Es planteja, entre altres punts, la manera de canalitzar les respostes a la consulta
feta sobre el tema del proper Sínode, i el Sr. Cardenal diu que ja hi ha unes previ-
sions, que estudiarà el Consell Episcopal i el proper CPD.

—Es planteja la situació i projectes de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol, que
respon el Sr. Bisbe Auxiliar, dient que ningú queda exclòs dels tres bisbats de la
PEB.

—Es demana l’edició en paper de la Guia de l’Església al nostre Arquebisbat. El Se-
cretari general i Canceller comunica que s’editarà l’any 2014 i que la Guia està ac-
tualitzada sempre a la pàgina web de l’Arquebisbat. www.arqbcn.cat.

7. Pregària final

La reunió acaba amb la pregària de l’Angelus i el dinar al menjador del Seminari.
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Organismes diocesans

Seminari Conciliar de Barcelona

Carta del Sr. Rector

Benvolgut mossèn:

Us fem arribar el cartell que anuncia l’ordenació presbiteral de dos seminaristes de
Bar celona, Mn. Eduard Puig i Mn. Josep Teixidó. El primer és de la mateixa ciutat
de Barcelona i el segon, del Maresme.

És un goig per a tota l’Església diocesana viure la incorporació de dos nous mem-
bres al Col·legi presbiteral. Per això us oferim la possibilitat de participar-hi.

Aquesta ordenació tindrà lloc el diumenge, dia 1 de desembre, a les 17 h, a la basíli -
ca de la Sagrada Família de Barcelona.

Com ja és habitual en les celebracions de la Sagrada Família, tant els fidels com els
preveres que hi vulguin accedir han de proveir-se d’una invitació gratuïta que es pot
recollir al Seminari Conciliar de Barcelona (Carrer de la Diputació, 231) a partir
del dia 25 de novembre fins a completar l’aforament de la basílica.

Desitgem que aquesta ordenació sigui un estímul vocacional per als joves de la nos -
tra Església que els ajudi a respondre afirmativament a la crida de Déu.

Units en la pregària,

Mn. Josep M. Turull
Rector del Seminari Conciliar de Barcelona

Barcelona, 18 de novembre de 2013
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Càritas Diocesana

Carta sobre la Campanya de Nadal

Benvolgut mossèn,

M’adreço a vostè amb motiu de la campanya d’aquest Nadal en què fem una crida
a l’esperança i al compromís. D’una banda, l’esperança que necessita la persona que
s’adreça a Càritas cercant suport. I de l’altra, el compromís d’aquelles persones que po -
den col·laborar perquè l’entitat pugui estar al costat de qui més ho necessita i fer-li sen -
tir que no està sol. El nostre compromís i el nostre esforç és la seva esperança.

El material editat com a suport de la campanya consisteix en el cartell (versió en ca -
talà i castellà) i els sobres per a la col·lecta —que es farà el 22 de desembre. Aquest
ma terial el rebreu entre el 2 i el 13 de desembre, d’acord amb les quantitats que ens
vau indicar. No obstant això, si hi observeu qualsevol irregularitat, no dubteu a po-
sar-vos en contacte amb nosaltres trucant al telèfon 607 024 164, o escrivint a l’adre-
ça de correu electrònic cberenguer@caritasbcn.org.

Us informem que disposem, com en anys anteriors, del guió litúrgic de Nadal en for-
mat PDF, que podeu demanar enviant un correu a l’adreça indicada anteriorment.

En cas de lliurar la col·lecta per transferència bancària, us preguem que ho feu a tra -
vés del compte de ”la Caixa” 2100-0965-51-0200010269, fent constar el nom de la
parròquia i us demanem que ens ho comuniqueu, bé sigui per telèfon o per correu elec-
trònic.

Rebeu una cordial salutació i, en nom de totes les persones ateses per Càritas, us faig
arribar un sincer agraïment.

Atentament,

Jordi Roglà de Leuw
Director. Càritas Diocesana de Barcelona

Barcelona, 19 de novembre de 2013
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Delegació Diocesana de Pastoral Sacramental 
i Litúrgia

Carta sobre la solemnitat de la Immaculada Concepció

Als rectors de parròquies, responsables de centres de culte i comunitats de vida con-
sagrada.

Benvolguts i benvolgudes,

Enguany, el proper diumenge dia 8 de desembre coincideix la Solemnitat de la Imma -
culada Concepció de Maria amb el Diumenge II d’Advent.

Els diumenges d’Advent tenen precedència davant d’una solemnitat (veure Taula dels
dies litúrgics extret de les normes universals sobre l’any litúrgic i el calendari). No
obstant això, a través d’una carta de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina
dels Sagraments de la Seu Apostòlica, que respon a una petició feta per la Conferèn-
cia Episcopal Espanyola (CEE), decreta que es celebri la Solemnitat de la Immacula -
da Concepció, de gran tradició a casa nostra, el proper dia 8 de desembre.

A fi de celebrar correctament aquesta solemnitat i no perdre el sentit del Diumenge II
d’Advent, el decret de la Congregació estableix el següent:

a) La segona lectura de la Missa ha de ser la del Diumenge II d’Advent.
b) A l’homilia cal fer menció del temps d’Advent.
c) A la pregària universal, convé fer almenys una de les pregàries amb el sentit de

l’Advent i l’oració de conclusió ha de ser l’oració col·lecta corresponent al Diu-
menge II d’Advent.

Així mateix, la Congregació està valorant diverses possibilitats a fi que aquesta peti -
ció de la CEE no s’hagi de demanar cada vegada, quan coincideixin aquestes dues
celebracions.

Aprofito l’avinentesa per desitjar-vos unes celebracions amb plena, activa i fructuo-
sa participació, i un joiós temps d’Advent.

Amb una fraternal salutació,

Mn. Joan Obach i Baurier
Delegat diocesà de pastoral sacramental i litúrgia

Barcelona, 25 de novembre de 2013
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Crònica

Trobada a Barcelona de bisbes i d’experts 
en comunicacions socials d’Europa

«L’Església no pot estar al marge de cap manera del món digital i cal que estigui pre-
sent en el món de les noves tecnologies de la comunicació per poder realitzar avui la
seva missió evangelitzadora en el continent europeu». Aquesta fou una de les afirma-
cions més repetides en els curs de la trobada dels bisbes encarregats de la comunica-
ció de l’Església en el conjunt dels països d’Europa.

El tema general de la trobada fou «Evangelitzar l’ànima d’Europa. La contribució de
les comunicacions socials a la llum dels 50 anys del decret Inter Mirifica». Les ses-
sions de treball es varen desenvolupar a l’aula magna del Seminari Conciliar, que va
fer un veritable esforç per acollir els participants a la reunió. La trobada es va estruc-
turar en sessions plenàries, en les quals es varen escoltar i debatre les ponències i les
comunicacions presentades per diversos experts en comunicació. També es va fer un
treball per grups lingüístics, que es va completar amb col·loquis oberts a tots, en què
actuà com a moderador el sacerdot Michel Petrus Remery, vicesecretari general del
Consell de Conferències Episcopals d’Europa. El nostre país va estar representat per
Mons. Joan Piris, bisbe de Lleida i president de la Comissió Episcopal de Mitjans de
comunicació i del mateix tema en l’àmbit de Catalunya, i pel director del Secretariat
d’aquesta Comissió, el sacerdot navarrès José Gabriel Vera. 

Quaranta bisbes i experts en comunicacions socials de gairebé tots els països del nos-
tre continent es varen reunir a Barcelona els dies 8, 9 i 10 de novembre de 2013, en
una trobada de reflexió i de treball promoguda per la Comissió de les Comunicacions
Socials, que és una de les comissions que treballen en el si del Consell de les Con fe -
rències Episcopal d’Europa (CCEE). L’organització de la trobada va estar a càrrec del
personal de la nostra Delegació de Mitjans de Comunicació Social, en especial de
Mn. Ramon Ollé, Mn. Jordi-Albert Garrofé, Encarna Fuentes i Itziar Bravo.

Els participants, el darrer dia, varen manifestar la seva satisfacció i el seu agraïment
per l’acolliment rebut a Barcelona i per l’organització de la trobada que va fer compa -
tible el temps de treball amb una visita a la ciutat i especialment a la basílica de la Sa -
grada Família i a les altres obres realitzades per Antoni Gaudí.

Una de les ponències de la trobada va estar a càrrec del nostre cardenal arquebisbe,
Dr. Lluís Martínez Sistach, que es va centrar en l’anàlisi de les possibilitats de les no-
ves tecnologies digitals i de les xarxes socials en l’evangelització, fent referència a l’es -
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forç realitzat en aquest sentit al nostre Arquebisbat. (La ponència del Sr. Cardenal es
publica a part d’aquesta crònica). Mn. Ramon Ollé, diaca permanent i delegat dioce-
sà per als mitjans de comunicació, presentà amb les corresponents imatges els aspec-
tes més tècnics i pràctics de les innovacions aplicades en la comunicació diocesana
cara als mitjans i en les publicacions de la nostra Arxidiòcesi, especialment en el Full
Dominical, una publicació pionera en l’aplicació de tècniques com els codis QR i AR
o «Realitat augmentada».

Una altra ponència fou la de Mons. Claudio Maria Celli, president del Pontifici Con-
sell per a les Comunicacions Socials, que proposà unes reflexions molt suggeridores
sobre els reptes que comporten per a l’Església els avenços tecnològics en el camp de
la comunicació. Va indicar que es compleixen 50 anys de la publicació del decret In-
ter Mirifica, del Concili Vaticà II, un concili que no va poder preveure els canvis que
s’esdevindrien en els anys posteriors, però que va tenir la intuïció de la importància del
sector de la comunicació. I que va ser el primer concili de la història que va dedicar
un document a aquesta qüestió. La ponència de Mons. Celli es va completar amb la
visió d’un vídeo homenatge sobre la història del Concili Vaticà II.

Especial interès va suscitar la ponència presentada per Mons. Josep Ignasi Munilla,
bisbe de Sant Sebastià, i president de la Comissió de Comunicacions Socials de la
CCEE, que per raó d’aquest càrrec assistí i presidí algunes de les sessions de treball.
El tema que va desenvolupar fou de molta actualitat: «El Papa Francesc com a pare de
comunicació. Anàlisi de vuit mesos de Pontificat en els mitjans». Va dir que l’elecció
del nou Papa ha estat un veritable kairós (un temps de gràcia, un temps oportú), i ha
fet que els mitjans de tot el món estiguin seguint amb interès i amb simpatia els fets
i les paraules del nou Pontífex. Això ha fet que es pugui superar de moment l’actitud
crítica de molts mitjans d’informació enfront de la religió de l’Església catòlica.

Durant les jornades del divendres i del dissabte, a més de les ponències esmentades,
varen ser presentades diverses experiències de comunicació i projectes de treball en
el camp de l’aplicació d’Internet i de les xarxes socials a la comunicació del missat ge
de l’Església al món d’avui, especialment als joves. Una de les expertes escoltades
amb molta atenció fou la Dra. Miriam Díez Bosch, directora de l’Observatori Blan-
querna de Comunicació sobre Religió i Cultura i professora a la Universitat Gregoria -
na de Roma i a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Ramon Llull
de Barcelona. Va plantejar amb molta lucidesa els reptes de la societat digital per a
l’Església, insistint en què la comunicació —i especialment la comunicació religio-
sa— no es fa només amb idees, sinó amb tota la vida del comunicador. Va posar com
a lema de la seva comunicació aquest pensament de santa Edith Stein: «Com més es
fa fosc en el nostre entorn, més ens cal obrir el cor a la llum que ve de dalt».

La trobada va tenir una cloenda d’un alt voltatge transcendent i espiritual. L’estada a
Barcelona d’aquests bisbes i experts era una ocasió per mostrar-los la figura i l’obra
d’Antoni Gaudí. En una de les darreres sessions de treball la Sra. Rosa Ribas, experta
en l’arquitectura gaudiniana —que està preparant una tesi doctoral sobre aquest tema—
va presentar, amb el suport d’un power point, un recorregut sobre la vida i les obres
de l’arquitecte del camp de Tarragona, però que visqué i treballà a Barcelona, fent na-
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turalment una especial referència a la basílica de la Sagrada Família. Després d’escol-
tar aquesta exposició, els assistents varen fer una ruta gaudiniana per la ciutat que va
tenir com a lema «Seguint els passos de Gaudí. Litúrgia, evangelització i bellesa».

La trobada es va cloure el diumenge dia 10 de novembre. De bon matí els bisbes i ex-
perts varen celebrar l’eucaristia a la cripta de la basílica de la Sagrada Família. Després,
els assistents varen fer una detinguda visita a l’obra durant la qual escoltaren les expli -
cacions del Dr. Armand Puig Tàrrech, degà de la Facultat de Teologia de Catalu nya
i autor de diversos obres d’interpretació de l’obra de Gaudí, i de l’arquitecte Jordi Bo -
net Armengol. Fou la culminació religiosa i cultural de l’acolliment que la nos tra Arxi-
diòcesi oferí a aquest germans vinguts a Barcelona des de tots els indrets del nostre
continent, amb una especial presència dels països de l’Est. 

Homenatge del Museu Geològic del Seminari 
de Barcelona, dels Amics de dit Museu 

i de la Facultat de Filosofia de Catalunya 
a Mn. Francesc Nicolau i Pous

«Mossèn Francesc Nicolau és abans que tot un sacerdot, un sacerdot que ha compagi -
nat sempre el seu treball científic i docent amb el seu treball pastoral realitzat amb
un gran zel. Ell és sempre i abans que tot un sacerdot». Aquestes foren les elogioses
paraules que el cardenal arquebisbe de Barcelona, doctor Lluís Martínez Sistach, va
pronunciar al final de l’acte d’homenatge que tres institucions de l’arquebisbat de Bar -
celona varen tributar al sacerdot i científic mossèn Francesc Nicolau el dimecres 13
de novembre, en un acte celebrat a la seu del Seminari Conciliar de Barcelona.

Les tres institucions docents de l’Església que varen promoure aquest acte d’home-
natge foren el Museu Geològic del Seminari de Barcelona (MGSB), l’Associació d’A -
mics de dit Museu, i la Facultat de Filosofia de Catalunya, integrada en la Universi-
tat Ramon Llull. Com va dir el doctor David Jou, el professor Francesc Nicolau és un
continuador de la tradició de sacerdots dedicats a l’estudi i a la docència de temes de
ciències positives, com els professors de Geologia doctors Almera, Bataller y Via Boa -
da en el passat i el jesuïta pare Garcia Doncel, l’escolapi Ramon M. Nogués i el doc-
tor Mariano Artigues en anys més recents. Francesc Nicolau és professor emèrit de Fi -
losofia de la naturalesa a la Facultat de Filosofia de Catalunya i subdirector del Museu
Geològic del Seminari de Barcelona (MGSB), i soci honorari dels Amics de dit Mu   -
seu, associació representada en l’acte pel seu president, Antoni Riera. El cardenal
lliu  rà a l’homenatjat una placa on deia: «El Museu Geològic del Seminari de Barce -
lo na i l’Associació d’Amics del Museu a Mn. Francesc Nicolau amb agraïment».

El cardenal Martínez Sistach va aprofitar aquest acte per agrair a mossèn Nicolau el
seu llarg servei a la diòcesi, ja que fa seixanta anys que és sacerdot. El món univer-
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sitari no podia faltar a l’esdeveniment i va estar representat a la presidència de l’ac-
te pel doctor David Jou, catedràtic de la Matèria Física Condensada a la Universitat
Autònoma de Barcelona, i pel doctor Josep Maria Codina i Vidal, professor emèrit de
Física a la Universitat de Barcelona i director de l’Observatori Fabra. Un dels camps
de la ciència al qual ha dedicat especial atenció el professor Nicolau és el de l’Astrono-
mia, matèria que tracta en els seus articles i a la que ha dedicat alguns dels seus llibres.

David Jou va recordar l’interès amb què, essent un jove estudiant universitari, llegia
els articles del professor Nicolau sobre qüestions de Física a la revista per a infants Ca -
vall Fort. I va explicar la seva sorpresa —i la d’alguns dels seus companys— quan va -
ren saber que el qui escrivia aquells articles d’alta divulgació era precisament un sa -
cerdot. Dels articles de Francesc Nicolau va destacar l’amplitud dels seus centres
d’interès i la seva capacitat didàctica. 

Aquest aspecte fou subratllat també pel cardenal Martínez Sistach, tot citant el doctor
Antoni Briva, professor que fou al Seminari de Barcelona i després bisbe d’Astorga,
el qual deia que «algú sap una matèria si la sap explicar bé a una persona gran i a un
infant». «Francesc Nicolau —va afegir— escriu sobre la ciència amb objectivitat i
amb rigor científic. Amb senzillesa, ha fet i està fent un treball que no tothom es capaç
de fer. Que Déu t’ho pagui, estimat mossèn Nicolau, i que per molts anys puguis con-
tinuar treballant».

El cardenal va citar també un pensament del sacerdot i periodista Ramon Cunill, del qual
va dir que fou un gran comunicador de la nostra diòcesi de Barcelona: «deia el doc -
tor Cunill que les idees arriben millor al cap si abans passen pel cor. Mossèn Ni co-
lau personifica un esforç constant per obrir i mantenir un diàleg cordial entre cientí-
fics i creients».

La semblança biogràfica del professor Nicolau la va fer el doctor Jaume Aymar, de-
gà de la facultat de Filosofia de Catalunya i director de Ràdio Estel i de Catalunya
Cristiana, el setmanari on des de fa anys publica els articles d’alta divulgació cientí -
fica del professor Nicolau. «El binomi de fe i raó —va dir— troba la seva harmonia
en Francesc Nicolau, perquè creu com a savi i raona com a creient».

Un altre sacerdot dedicat al treball científic, l’escolapi doctor Sebastià Calzada, di-
rector del Museu de Geologia que pertany i té la seva seu al Seminari de Barcelona,
va dir telegràficament aquestes tres coses del sacerdot Francesc Nicolau: que és un ho -
 me bo, que és un treballador de mena i que personifica l’estimació de la diòcesi envers
les ciències positives, com ho demostra el fet que un centre dedicat a l’ensenya ment de
la filosofia, la teologia i a la formació dels futurs sacerdots aculli entre els seus murs
un museu dedicat a l’estudi de les pedres i els fòssils, un museu de Geolo gia. Te si que
ratifica el rector del Seminari, Mn. Josep M. Turull, present també a la pre si dència
de l’acte. El Museu del Seminari, situat al carrer de la Diputació, 231, resta sempre
obert i és utilitzat i visitat per molts estudiosos i afeccionats a les ciències geològiques.

El professor Nicolau donà les gràcies als nombrosos assistents a l’acte i va posar en re-
lleu el missatge central de l’homenatge quan va dir que tots els seus treballs responien
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a un únic desig: «que les persones vagin comprenent que fe i ciència no es contra-
diuen, i que el creient pot ser un bon científic i el científic, un bon creient». Va dir
també que no creia que publiqués ja més llibres, però que desitjava continuar escri-
vint articles mentre pugui. «Haver-me fet aquest homenatge també em fa pensar que
no estic lluny del final. Ajudeu-me perquè aquest acte pugui servir per a l’edifica-
ció espiritual de tots. En la meva vida, he mirat de fer, com millor he pogut, les co-
ses que se m’han demanat, i sempre ho he fet per obediència. Desitjo continuar fent
la voluntat de Déu en tots els anys que em quedin de vida, que no sé quants seran.
Les nostres vides han de ser per a Déu, i això és el que ens donarà pau quan ens arri-
bi l’hora de la mort».

Amb aquest missatge espiritual, el sacerdot, professor i escriptor mossèn Nicolau va
agrair la bondat i simpatia dels presents envers la seva persona i la seva obra, cosa que
es va fer evident en tot el decurs de l’acte.

L’Arquebisbat de Barcelona presenta 
els comptes del 2012

L’Arquebisbat de Barcelona va presentar, el dijous 14 de novembre, l’estat de comp-
tes del 2012, acte en què van participar Mn. Antoni Matabosch, delegat diocesà d’A-
fers Econòmics; la Sra. Carme Obiol, cap de comptabilitat en funcions; Mn. Ramon
Batlle, cap de personal, i Mn. Ramon Ollé, delegat de mitjans de comunicació. 

L’any 2012 es va tancar amb gairebé 3,5 milions d’euros en donatius i llegats, un 59%
més que l’exercici anterior (2,1 milions). Aquesta és la dada més destacada de la ren-
dició de comptes de l’Arquebisbat de Barcelona. Gràcies als donatius i llegats, els in-
gressos han estat majors que les despeses i s’ha aconseguit un superàvit de 8.594 euros.
«Aquests donatius són els que van fer que no tinguéssim dèficit el 2012», ha afirmat
Mn. Antoni Matabosch, delegat diocesà d’Afers Econòmics de l’Arquebisbat de Bar-
celona.

Balanç d’ingressos i despeses

Els beneficis, però, han caigut un 44% respecte el 2011, exercici en què es van acon-
seguir 15.243 euros. Això s’ha donat a causa del descens en l’aportació dels fidels,
de la baixada de l’ajut públic (en més de 200.000 euros) i de la caiguda de l’aportació
de la Conferència Episcopal Espanyola (que també ha descendit en 200.000 euros).
Però també perquè han augmentat les despeses per l’increment dels serveis socials i
els ajuts parroquials i perquè es concedeixen més aportacions socials. Això ha supo -
sat 800.000 euros de més en despeses respecte l’any anterior, que contraresten els in-
gressos obtinguts pels donatius i llegats.
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«El benefici és inferior però equilibrat, per la contenció de la despesa» ha explicat la
Sra. Carme Obiol, cap de comptabilitat en funcions, que ha apuntat que tots els
comptes han estat validats per una auditoria externa «com a mostra de la transparèn-
cia de l’Arquebisbat».

Austeritat

«L’accent del 2012 ha estat la crisi econòmica i la seva repercussió negativa sobre les
finances diocesanes», ha començant dient Mn. Matabosch, delegat diocesà d’Afers
Econòmics. «Els pressupostos del 2012 són molt austers. Els capellans porten tres
anys amb el sou congelat i, durant els darrers anys, estem fent equilibris per no tenir
dèficits» ha afegit Mn. Matabosch, que vaticina que «no tancarem el 2013 amb dè-
ficit».

Per tal d’augmentar els ingressos, l’Arquebisbat proposa dues solucions: «Ens que-
da el camí de buscar gent amb diners que faci donacions o fer que el patrimoni que
tenim rendeixi, però clar, estem en un moment de crisi immobiliària i això s’ha de te-
nir en compte», ha indicat el delegat d’Afers Econòmics.

Repartiment de la CEE

L’aportació de la Conferencia Episcopal Espanyola ha estat d’aproximadament 5,6
milions d’euros, mentre que al 2011 va ser de gairebé 5,8 milions. La repartició d’a -
quests diners es porta a terme en funció del número de capellans que té cada diòcesi.
«No pot ser que rebem diners de la CEE per nombre de capellans però que paguem
segons habitants, ja que l’Arquebisbat de Barcelona dóna, per cada habitant de Barce -
lona, 0,30 euros. El mètode de repartiment ha de canviar», ha subratllat Mn. Mata-
bosch.

Cloenda de l’Any de la Fe a la basílica 
de la Sagrada Família

El cardenal desitja que la basílica esdevingui un lloc de pregària pel bons resultat
dels treballs del proper Sínode sobre la família

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, desitja que la Sagra -
da Família esdevingui un temple emblemàtic per preparar espiritualment el proper
Sínode extraordinari que, convocat pel Papa Francesc, es reunirà a Roma durant el mes
d’octubre de 2014. «Hem de fer que aquesta bellíssima basílica sigui un lloc de pre -
gària per les famílies, des d’ara fins a la celebració del proper Sínode dels bisbes, a fi
que els treballs d’aquesta assemblea ajudin perquè les famílies siguin una veritable co -
munitat de vida i d’amor».
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El cardenal va donar a conèixer aquesta iniciativa durant l’homilia que va pronunciar
el diumenge 17 de novembre, en el curs de la missa que presidí a la mateixa basílica,
en què hi varen participar unes 4.500 persones, amb la qual es clausuraven els actes
de l’Any de la Fe a l’Arquebisbat de Barcelona i es recordava el tercer aniversari de
la Dedicació del temple per Benet XVI, el dia 7 de novembre de 2010, durant la se-
va visita apostòlica a la nostra ciutat.

La basílica de Gaudí va viure un dels seus dies més esplendorosos. La celebració va
fer realitat allò que Gaudí volia, que aquell espai que ell va somniar, només veient-
ne una petita part acabada, arribés a ser l’espai d’una gran lloança a Déu. Per això dis -
senyà les cantories, els cors destinats als cantaires. Més de 700 cantaires les omplien
aquell diumenge al vespre. La part musical va tenir una gran bellesa. Quinze corals de
tot Catalunya i deu escolanies —algunes de les quals formades per Pueri Cantores—
varen interpretar els cants de la celebració. El cardenal, impressionat per la bellesa
de les seves interpretacions, els va voler donar les gràcies al final de la missa.

La directora de les corals fou Montserrat Ríos; la coordinació dels cantaires va estar
a càrrec de Mar Pujol, Ramon Vilar i Bernat Cabré. Andreu Martínez dirigí els cants
de l’assemblea y Juan de la Rubia fou l’organista.

El cardenal Martínez Sistach concelebrà l’eucaristia amb el bisbe auxiliar, Sebastià
Taltavull; amb el Vicari judicial, Santiago Bueno, amb els Vicaris episcopals i amb un
centenar de preveres, amb la presència també d’un nombrós grup de diaques perma -
nents. El diaca assistent de l’arquebisbe fou Mn. Ramon Ollé, que rebé l’ordenació
diaconal el passat 3 de novembre a la catedral, essent el primer dia que exercia el mi-
nisteri diaconal al costat al cardenal en el temple de la Sagrada Família.

Les lectures i les pregàries de la celebració foren les pròpies de la commemoració de
la Dedicació d’una església. En el moment de l’ofertori, amb el pa i el vi de l’eucaris -
tia, presentats per un grup de joves, el Sr. Pallarols, un orfebre català radicat a l’Ar-
gentina, va oferir a la basílica un calze de plata, igual al que té previst oferir propera -
ment al Sant Pare Francesc.

La col·lecta que es va fer es va destinar, per mitjà de Càritas, als damnificats pel tifó
Haiyan, a les Filipines. Una noia va donar les gràcies en nom dels filipins residents a
Barcelona. Els cònsols d’Argentina i de Filipines varen assistir a la missa, en què tam -
bé hi participà la diputada Glòria Renoim i membres de la Junta Constructora del tem -
ple.

La professió de fe va tenir una especial significació i es va fer amb la música, tan popu -
lar a Catalunya, del «Crec en un Déu» de mossèn Lluís Romeu.

A l’homilia, en què va utilitzar el català i el castellà, el cardenal Martínez Sistach va
posar en relleu la preocupació evangelitzadora de Gaudí en dissenyar el seu temple i
va remarcar-ne la rica significació bíblica, catequètica i espiritual. Invità tota l’arxidiò -
cesi a «donar gràcies a Déu pels dons que ens ha fet durant aquest any». Citant la pri-
mera encíclica del Papa Francesc, va dir que «la fe és un bé per a tothom, és un bé co-
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mú; i la seva llum no il·lumina solament a dintre de l’Església, ni serveix únicament
per construir una ciutat eterna en el més enllà, sinó que ens ajuda a edificar les nos-
tres societats, perquè avancin cap al futur amb esperança».

També va explicar alguns continguts de la seva darrera carta pastoral dedicada a l’Any
de la Fe, Viure la fe i edificar la comunitat cristiana, insistint en la influència de la
comunitat en la fe i la dimensió eclesial de la creença cristiana. També va subratllar
la dimensió comunitària dels tres objectius de l’actual Pla Pastoral Diocesà, l’evange -
lització, la pastoral de la iniciació cristiana i la solidaritat davant la crisi econòmica.

La celebració, en la qual el Cardenal portava la mateixa casulla que va utilitzar Be-
net XVI el dia de la Dedicació, es va cloure amb el cant del Virolai a la Mare de Déu
de Montserrat. Els assistents, com a record de l’Any de la Fe, varen rebre dos obse-
quis: un opuscle que reprodueix el Símbol dels Apòstols en català, castellà i anglès,
il·lustrat bellament amb fotografies de la basílica, i un DVD que conté les imatges de
la missa de la Dedicació, que presidí Benet XVI, i les imatges del guió sobre el sen -
tit del temple gaudinià que es passen cada dia pel circuit intern de televisió per als vi-
sitants.

Inauguració de curs a l’Institut de Teologia 
Espiritual de Barcelona

El bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, pronuncià la lliçó inaugural sobre «Any de la
Fe. Accents, aportacions, reptes»

«El gran repte que ens deixa la celebració de l’Any de la Fe és l’aventura apassionant
de la nova evangelització», va dir el bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, que va pro-
nunciar la lliçó inaugural del nou curs, en un acte celebrat el dia 25 de novembre, a
les 19 hores, a l’aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona.

Presidí l’acte, en representació del cardenal arquebisbe de Barcelona, el bisbe auxi-
liar de l’Arquebisbat, Mons. Sebastià Taltavull, que excusà l’absència del Dr. Martí -
nez Sistach, que tenia en aquella hora un altre compromís pastoral.

L’acte es va obrir amb la pregària del salm 138, «Senyor, has penetrat els meus se-
crets», feta per tots als assistents. A continuació, el director de l’Institut de Teologia Es -
piritual, Dr. Pere Montagut, va llegir la memòria del curs anterior —en què l’Institut
va tenir una matrícula de 44 alumnes, 26 dels quals matriculats per primera vegada—
i va presentar els punts i els temes del nou curs. També va fer referència als treballs
d’investigació realitzats pels professors de l’Institut i a la col·laboració d’aquest amb
l’Ins titut Superior de Litúrgia de Barcelona, el director del qual, Dr. Jaume González
Padrós, era també present a l’acte inaugural; també hi era present el Dr. Antoni Pu-
jals, vicari de la Delegació de Catalunya de la Prelatura de la Santa Creu i Opus Dei.
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Mons. Romà Casanova pronuncià la lliçó inaugural del curs sobre el tema següent.
«Any de la Fe. Accents, aportacions, reptes». El bisbe de Vic va fer una anàlisi de les
motivacions que varen portar Benet XVI a convocar un Any de la Fe a tota l’Esglé-
sia, els 50 anys de l’inici del Concili Vaticà II i els 20 anys de la publicació del Cate -
cisme de l’Església Catòlica, que ha estat qualificat com el Catecisme del Vaticà II.

Va indicar que els fruits d’una celebració com aquesta «no són fàcilment mesurables»
i en va detallar els objectius del Sant Pare, centrats en una fe viva, confessada, cele-
brada i viscuda i en un esforç per donar una resposta a la profunda crisi que afecta
moltes persones de tot el món.

Va indicar la iniciativa de Pau VI, que l’any 1967, poc després del final del Concili Va -
ticà II, també va convocar un Any de la Fe, en ocasió del XIX de Sant Pere i Sant Pau
i va remarcar que cal acollir la fe sobretot com un do de Déu, viscut en el si de l’Es-
glésia. Analitzà amb detall les orientacions donades per Benet XVI en l’exhortació
apostòlica La porta de la fe i pel Papa Francesc en la seva primera encíclica titulada
La llum de la fe, remarcant la importància de confessar la fe i de professar el Credo en
comunió i sense apartar-se de la Tradició apostòlica. I va cloure la seva exposició
evocant la figura de la Mare de Déu com a model de la fe i del seguiment de Jesucrist
i dirigint-se als presents amb aquestes paraules: «Feliços vosaltres, que creieu en Je-
sús en el si de l’Església catòlica».

Mons. Sebastià Taltavull va cloure l’acte donant les gràcies al Sr. Bisbe de Vic per la
seva molt documentada exposició i remarcant que havia recordat tots els aspectes es-
sencials i les dimensions de la fe cristiana. També va indicar que precisament l’ende -
mà es feia pública l’exhortació del Papa Francesc que porta com a títol «Evangelii
gaudium», és a dir, la joia de l’Evangeli. «Acaba l’Any de la Fe, però no l’obligació
de continuar aprofundint-la seguint les orientacions que ens planteja el Papa Francesc
en aquest document i essent en el món d’avui testimonis d’una fe confessada, cele-
brada, viscuda i testimoniada». I en nom del Sr. Cardenal Arquebisbe declarà inau-
gurat el curs 20013-2014 a l’Institut de Teologia Espiritual.

L’acte es va cloure amb el cant del Crec en un Déu, el símbol de la fe, per tots els as-
sistents. 

El Dr. Armand Puig ingressa 
a la Reial Acadèmica de Doctors

El dimarts 26 de novembre, a les 19.30 hores, tingué lloc a l’aula magna del Semina -
ri Conciliar de Barcelona la sessió oficial de recepció del Dr. Armand Puig i Tàrrech
com a acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Doctors (RAD). Presidiren l’ac-
te el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, i el Dr. Alfredo Ro -
cafort, president de la RAD.
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En atenció al fet que el Dr. Armand Puig és el degà de la Facultat de Teologia de Ca-
talunya, la sessió es va celebrar a l’aula magna del Seminari Conciliar, amb l’assis-
tència d’un nombrós grup d’acadèmics de la corporació amb les seves mucetes i al-
tres signes de la seva condició com a doctors i com a acadèmics.

La solemne sessió fou seguida per un gran nombre de persones que omplien l’aula
magna. Hi assistiren també l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol i Balcells;
l’arquebisbe-bisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives Sicília, i Mons. Sebastià Talta -
vull Anglada, bisbe auxiliar i vicari general de Barcelona. També eren presents diver -
sos catedràtics de les Universitats amb seu a Catalunya, membres del Capítol de la
catedral, de la Cúria diocesana de Barcelona, del claustre de professors de la Facul-
tat de Teologia de Catalunya, de la Facultat de Filosofia —amb el seu degà el Dr. Jau-
me Aymar— i representants de les altres institucions acadèmiques integrades en la
Universitat Ramon Llull, així com membres de la Comunitat de Sant’Egidio.

L’acte s’inicià amb l’ingrés dels acadèmics presents i dels membres de la presidèn-
cia de l’acte, integrada pel Sr. Cardenal, pel president de la RAD i pels altres membres
de la Junta de la RAD. El president demanà a un dels membres de la presidència que
anés a buscar el nou membre numerari, el qual va entrar a l’aula magna, acompanyat
de quatre acadèmics.

Davant del President de la RAD, del Sr. Cardenal i dels altres membres de la mesa pre -
sidencial, el Dr. Armand Puig va fer el jurament de complir fidelment els estatuts de
la RAD i tot seguit li fou imposada la Medalla d’acadèmic, enmig d’un fort aplaudi -
ment de tots els presents.

Armand Puig i Tàrrech (La Selva del Camp, Tarragona, 1953) és prevere, doctor en
Ciències Bíbliques i degà president de la FTC des de 2006. Coordinador de la traduc -
ció interconfessional catalana de la Bíblia, és membre de la Studiorum Novi Testa-
menti Societas i director de publicacions científiques de l’Associació Bíblica de Cata -
lunya (ABC), és editor de la col·lecció Scripta Biblica i també és president del Corpus
Biblicum Catalanicum. Ha escrit nombrosos articles i llibres sobre temàtica bíblica
i espiritual. Destaquen Jesús. Una biografia (2005), traduït a set llengües, Los evan-
gelios apócrifos (1) (2008), Jesus: An Uncommon Journey. Studies on the Historical
Jesus (2010), La Sagrada Familia según gaudí. Comprender un símbolo (2011). Dar -
rerament ha coeditat amb T. Trafny, God and Worl. Theology of Creation from Scien-
tific and Ecumenical Standpoints (2012) i amb Jordi Bonet Armengol. Arquitectura
i símbol de la Sagrada família (2013). És membre i consiliari de la Comunitat de
Sant’Egidio, rector de la parròquia dels sants Just i Pastor de Barcelona i patró de la
Fundació Joan Maragall per al diàleg entre fe i cultura. 

Ponència del Dr. Puig Tàrrech

Després d’haver fet el jurament, el Dr. Puig i Tàrrech ocupà la tribuna per pronun-
ciar el seu discurs d’ingrés sobre el tema «El sagrament de l’Eucaristia: de l’Últim
Sopar a la litúrgia cristiana antiga». Una extraordinària lliçó, en la qual el professor
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Puig Tàrrech plantejà el context i les motivacions internes de l’Últim Sopar. Què va
motivar Jesús a fer-lo? Per què i per a qui, amb quina finalitat, en què va consistir i
quina va ser la projecció futura? Són preguntes que el Dr. Puig va respondre en la pri-
mera part del seu discurs d’ingrés.

A continuació va entrar en l’exposició del que eren, en els temps de Jesús, els sopars
jueus i els simposis grecs, per contextualitzar-los des del punt de vista sociocultural
i socioreligiós. Tot seguit, analitzà els textos del Nou Testament que fan referència
a les tradicions més antigues sobre l’Últim Sopar, així com la Didahké, document
d’inicis del segle II, que conté un ritual eucarístic. La RAD ha tingut cura de l’edició
de la ponència del Dr. Puig Tàrrech que apareix en el llibre del títol següent: El sa-
grament de l’Eucaristia: de l’Últim Sopar a la litúrgia cristiana antiga (Publicacions
de la Reial Acadèmia de Doctors, Barcelona 2013, 170 pàgines).

Resposta del Dr. Jaume Vallcorba

Contestà la ponència, en nom de la Reial Corporació, l’acadèmic de número, Dr. Jau-
me Vallcorba, doctor en Filosofia i Lletres. Inicià les seves paraules dient: «Ja han
pogut veure qui és Armand Puig. Un biblista curós, exigent i afinat que no deixa caps
sense lligar. En la seva comunicació d’avui, que inaugura la seva col·laboració, que
es promet fructífera, en aquesta Reial Acadèmia, hem pogut observar com analitza
els textos amb una minuciositat obsessiva, tot buscant il·luminació en els diàlegs que
la tradició canònica estableix entre els textos.» 

El Dr. Vallcorba va recordar els punts fonamentals del curriculum acadèmic del nou
membre de la RAD, els seus estudis al Pontifici Institut Bíblic de Roma, a la Univer-
sitat Hebrea de Jerusalem, on va estudiar hebreu bíblic i modern, literatura hebrea i
geografia. També va recordar que es va doctorar el maig de 1982 amb una tesi en
francès sobre Mateu 25,1-13, La parabole des dix vièrges, dirigida pel P. Jacques Du-
pont, monjo benedictí belga, i que el tribunal va ser presidit pel cardenal Joseph Rat-
zinger, el futur benet XVI. També va recordar que l’any 1997 publicà un estudi so-
bre Les Bíblies catalanes medievals, que es va publicar el 2003. 

Després de fer referència al nucli argumental de la ponència del nou acadèmic, el
Dr. Vallcorba va cloure el seu parlament amb aquestes paraules: «Benvingut a aques-
ta Reial Acadèmia de Doctors, i gràcies per aquest agut, subtil i afinat discurs sobre la
communio, que em plau ara també de veure com a promesa de conversatio amicorum
amb els membres de la nostra Institució, una conversa que ens promet enriquiment,
aprenentatge, afinament i amistat.» 

Paraules del Dr. Lluís Martínez Sistach

El Sr. Cardenal Arquebisbe. Dr. Lluís Martínez Sistach, va cloure l’acte amb un par -
lament en el qual a més de felicitar el nou membre numerari de la RAD, agraïa a aques -
ta prestigiosa institució el fet d’haver escollit l’aula magna del Seminari conciliar per
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aquest acte. I desitjava que fos un signe d’un diàleg constant entre la fe i la raó, en-
tre les instàncies culturals cristianes i el món de les ciències tant les de caràcter expe -
rimental com les ciències de l’esperit. El text íntegre de les seves paraules es troba
en la secció del Prelat en aquest mateix número del Butlletí de l’Arquebisbat.

La Reial Acadèmia de Doctors (RAD), amb seu a Barcelona, es va constrituir com a
Corporació de Dret Públic amb la finalitat principal de la investigació en el camp del
saber i fomentar la seva promoció en l’àmbit de la llengua catalana. La seva funda-
ció va tenir lloc l’any 1914.

La Reial Acadèmia de Doctors (RAD) està integrada actualment per cent acadèmics
distribuïts en cinc seccions: Ciències de la salut, Ciències Socials, Ciències Humanes,
Ciències Experimentals i Ciències Tecnològiques, amb un especial accent a la convi -
vència intercultural i als estudis interdisciplinars, com es posa en evidència a la pàgi -
na web de la RAD: www.reialacademiadoctors.cat.
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Publicació de «La crida de la Paraula (cicle A)»,
de Mons. Sebastià Taltavull
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lització i de formació i ma duració en la
fe.

Mons. Sebastià Taltavull és un bisbe molt
preparat per fer aquest servei a la pasto-
ral litúrgica. La seva sensibilitat pastoral
és ben clara en els seus escrits i la seva
activitat pastoral en la nostra Arxidiòce-
si. Aquí hem estat també testimonis del
seu minis teri pastoral com a prevere de la
diòcesi germana de Menorca i després
hem seguit la seva activitat en el si de la
Comissió de Pastoral de la Conferència
Epis copal Espa nyola. Ordenat bisbe, li
ha estat confiada la presidència d’aques-
ta mateixa Comissió Episcopal de Pastoral.

Aquesta és una obra de gran maduresa.
Setmana rere setmana, i al llarg dels tres
anys corresponents als tres cicles de lec-
tures bíbliques, ha dut a terme la redacció
d’aquests subsidis amb reflexions basa-
des en les lectures de la Sagrada Escrip tu -
ra dels diumenges i de les solemnitats de
l’any litúrgic i en les lectures del Com pen -
di de Doctrina So cial de l’Església, amb
l’objectiu d’ajudar els preveres en la seva
missió de donar a co nèixer, també en la pre -
dicació, la dimensió social de l’Evange li.

Ho direm amb unes paraules, que fem nos -
tres, del cardenal Renato R. Martino, que
fou l’artífex de la publicació del Compen-
di de Doctrina Social de l’Església, i que

Informació

El bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Se -
bastià Taltavull, ha publicat a la col·lec-
ció Dossiers CPL, del Centre de Pastoral
Litúrgica de Barcelona, el llibre «La cri-
da de la Paraula (cicle A)», que té com
a subtítol «Homilies amb la Doctrina So-
cial de l’Església» (Barcelona 2013, 332
pàgines). El llibre recull totes les homilies
dels diumenges i festes del cicle A i és la
continuació del que ja va fer anteriorment
—en dos llibres— sobre els cicles C i B,
i així completa els tres cicles de lectures
dominicals i de les festes de precepte.

Com escriu en el pròleg el cardenal Rena -
to R. Martino, president emèrit del Ponti-
fici Consell Justícia i Pau, el bisbe auxi liar
de Barcelona ha fet un molt bon treball
en preparar aquestes homilies sobre les lec -
tures bíbliques dels trens cicles de l’any li -
túrgic i que es vénen publicant, ja fa temps,
a la pàgina web d’aquest Pontifici Consell.

En primer lloc, és un servei a la Doctrina
Social de l’Església, de la qual apareix,
en aquestes homilies, la seva estreta rela -
ció amb la Paraula de Déu proclamada
en les celebracions litúrgiques, sobretot en
les dels diumenges i festes. A la vegada,
aquests escrits evidencien que la Paraula
de Déu està cridada a encarnar-se en la rea -
litat de ca da dia, en la vida de ca da creient
i en la mateixa història humana. I per això
mateix, esdevé un instrument d’evange-



va venir a presentar a Barcelona l’edi-
ció catalana de dit Compendi, invitat pel
nostre Cardenal Arquebisbe. «Desitjo ex -
pressar el meu viu agraïment a Mons. Tal -
tavull Anglada —escriu en el pròleg—,
en nom meu i també en nom de tots els
preveres i de tots els qui utilitzaran aquest
subsidi litúrgic, que facilita moltíssim la
comprensió i l’aplicació de la doctrina
social de l’Església a la pastoral homilèti -
ca. Mons. Taltavull, com a biblista i so-
ciòleg, ens ofereix aquesta excel·lent sín-
tesi que jo afavoria durant l’elaboració del
Compendi de Doctrina Social de l’Esglé -
sia perquè aquesta arribés als pastors i, a
través seu, als fidels».

De la seva estada a Barcelona per presen -
tar el Compendi, conservem la memòria
de les paraules que, amb un notable sen-
tit de l’humor, va dir el Cardenal Martino
durant l’acte de presentació als mitjans de
comunicació, i que foren aquestes: «Em
sap molt de greu tenir que reconèixer que,
com diu un cardenal amic meu, la Doc-
trina Social és el secret més ben guardat
de la vida de l’Església». Era una expres-
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sió de bon humor, però també manifesta-
va una lamentació per l’escassa divulga-
ció del pensament social cristià, tan ur-
gent també actualment, enmig de la crisi
i la seva repercussió en els estrats més frà -
gils de la societat. Llibres com el Compen -
di i com aquest nou volum de la sèrie La
crida de la Paraula, del nostre bisbe au-
xiliar, poden ajudar per a fer que aques-
ta doctrina no sigui un «secret molt ben
guardat», sinó que sigui donada a conèi-
xer i que —amb l’ajuda de Déu— pugui
ser una font d’actuacions que fomentin el
bé comú de la societat actual.

Com destaca el bisbe Sebastià Taltavull
en la introducció del llibre, aquest treball
vol ser un ajut per a l’evangelització, so-
bretot dels joves: «Si la Paraula de Déu la
fem arribar al cor dels joves, de cor a cor,
sense por ni prejudicis, només amb la ne -
tedat que Jesús ens demana en les benau-
rances, estarem presents en un dels nous
escenaris d’evangelització. Perquè aques -
ta Paraula, que és viva, arriba al cor i és
eficaç, transforma la realitat social i la im -
pregna d’Evangeli».— J.P.

Festivitat del beat Ramon Llull a la Universitat
que porta el seu nom

L’any 2016 se celebra un centenari lul -
lià i podria ser l’ocasió de la canonitza -
ció del gran pensador mallorquí

Amb motiu de la festivitat del beat Ra-
mon Llull, que s’escau el 27 de novem-
bre, la Facultat de Filosofia de Catalu nya
(FFC), integrada en la Universitat priva-
da que porta el nom del gran pensador i
escriptor mallorquí li va dedicar una ses-
sió acadèmica celebrada a l’aula magna
del Seminari Conciliar de Barcelona.

L’acte, que fou presidit pel rector de la
URL, Josep M. Garrell i Guiu, s’obrí amb
unes paraules del Dr. Jaume Aymar, de-
gà de la FFC, el qual recordà que l’any
2016 es compliran els 700 anys de la mort
de Llull i que diverses universitats barce-
lonines i les institucions lul·lianes ja estan
treballant en l’horitzó d’aquesta celebra-
ció i que es preveu que, en ocasió d’aquest
setè centenari, es produeixi la canonitza-
ció de Llull, sobretot després d’haver-se
provat que eren falses les acusacions d’he -



retgia llançades contra la persona del «doc -
tor inspirat i il·luminat». En el curs de
l’ac te també es va recordar que el beat ma-
llorquí ha estat declarat el patró dels in-
formàtics, en raó de l’originalitat i visió
futurista de les seves reflexions.

La conferència central de l’acte la pronun-
cià el Dr. Conrad Vilanou, catedràtic de
Pedagogia de la Universitat de Bar ce lo -
na, que dissertà sobre «La via pedagò-
gica europea: Llull i la Doctrina pueril».
Va exposar que «Europa és una via peda-
gògica i que no és possible educar bé sen -
se una referència històrica», citant la dita
llatina que diu ex memoria, spes. El doc-
tor Vilanou analitzà les fonts i els contin-
guts fonamentals de la pedagogia lul·lia-
na posant en relleu la seva originalitat,
pe rò també les seves limitacions, com la
seva escassa atenció a la formació de
la dona, limitació general en els temps
en què visqué del pensador mallorquí.
Tota l’exposició el Dr. Vilanou fou una
defensa de la tradició humanística euro-
pea, davant del perill de centrar-se només
en la tecnologia, oblidant la riquesa de
les tradicions —sobretot la grega i la ju-
deo-cristiana, que han configurat la ri-
quesa de la pedagogia europea.
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L’acte es completà amb dues interven-
cions més. El Dr. Armando J. Pego i Puig -
bó, professor de la FFC i director de la re -
vista Comprendre, presentà els continguts
recents d’aquesta publicació de la FFC i
altres publicacions de la Facultat.

Per altra part, la Dra. Sílvia Coll-Vinent,
també professora de la FFC, presentà el
llibre Verdaguer reavalut. El fons de la Bi -
blioteca Pública Episcopal de Barcelo-
na, llibre que inclou diverses col·labo-
racions d’estudiosos de Verdaguer, que
analitzen la seva condició de sacerdot, de
poeta romàntic, i de manera especial les
seves profundes relacions amb la ciutat
de Barcelona. La professora Coll-Vinent
tam bé va explicar el contingut essencial
del ric fons verdaguerià que es conserva a
la Biblioteca Episcopal, que té la seva seu
al ma teix edifici del Seminari de Barce-
lona.

L’acte va tenir un complement suggestiu
i molt aplaudit pels assistents: un inter-
ludi musical amb peces de música me-
dieval i textos del mateix Llull, cantats
per una jove exalumna de la mateixa Fa-
cultat de Filosofia que acollí aquest ac-
te.

Història de l’«església vella» 
de Santa Coloma de Gramenet 

El Cercle Filatèlic de Santa Coloma de
Gramenet ha organitzat del 4 al 13 d’oc-
tubre de 2013 al Museu Torre Balldovi-
na una exposició sobre el 825è aniver-
sari de la delimitació del terme municipal
de Santa Coloma. Aquesta delimitació
està molt relacionada amb la història de
la primera església de la ciutat, l’anome-
nada l’«església vella», que avui és el

temple de la parròquia de sant Josep
Oriol.

A l’entrada d’aquesta església hi ha una
placa que diu: «1187-2012, en els 825 anys
d’història de la consagració, en aquest
lloc, de l’església romànica de Santa Co-
loma de Gramenet per Bernat de Berga,
bisbe de Barcelona, el 10 de novembre de



1187, data en què es confirmen els límits
del nostre poble. 10 de novembre de 2012».

La celebració s’ha endarrerit un any per-
què el Cercle Filatèlic dedicà l’any 2012
al 60è aniversari de l’exposició filatèlica
—anomenada EXFILGRAMENET— i
s’ha escollit aquest any per honorar els
inicis del terme municipal de la ciutat. Per
aquest motiu, ha estat aprovat un ma ta-
segells especial que reprodueix la primi-
tiva església i el temple actual de Sant Jo -
sep Oriol. A l’acte de la inauguració de
l’exposició hi assistí l’alcaldessa de la ciu -
 tat, Núria Parlon Gil; el rector de la par rò -
quia de Sant Josep Oriol, Mn. Joan Díaz
Ferret; i el president de la junta directiva
del Cercle Filatèlic de Santa Coloma, Ma -
 nuel Zanuy Martínez, amb altres mem-
bres de la junta i mossens i feligresos de
les diverses parròquies de Santa Coloma. 

De fet, han estat quatre les esglésies edi-
ficades en el lloc on ara hi ha el temple
parroquial modern de Sant Josep Oriol.
La primera va ser edificada en els segles
X i XI. D’aquesta primitiva església, que
fou destruïda en la invasió àrab, només
resta el capitell pre-romànic que es conser -
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va exposat dins de l’església actual. La
segona església era d’estil romànic i de-
penia de l’església de Santa Maria de Ba -
 dalona, segons una donació del comte de
Barcelona Ramon Berenguer I el 1055.
Aquesta església va ser dedicada pel bis-
be Bernat de Berga el 2 de novembre de
l’any 1187. És en aquest document on s’es -
pecifiquen els límits de la parròquia i del
que avui constitueix el terme muni cipal
de Santa Coloma de Gramenet. 

La tercera església s’inaugurà i beneí el
29 d’agost de l’any 1761. L’anterior fou
en derrocada dos anys abans perquè ame-
naçava ruïna. L’any 1915 s’inaugurà l’es -
 glésia nova, llavors bastant lluny del cas
urbà, la qual va ser dedicada a Santa Co-
loma, i poc després va ser tancada al cul-
te. Però com que la vila anava creixent,
va ser reoberta l’any 1926, però ja sota
l’advocació de Sant Josep Oriol, perquè
aquest sant visitava sovint la vila per veu -
 re un amic seu. Aquesta església va ser in -
cendiada el 18 de juliol de 1936 i només
varen quedar les quatre parets. La quarta
església, que és l’actual, es va alçar al
mateix lloc, però ja d’estil modern.

Publicació del llibre Arquitectura i símbol 
de la Sagrada Família

La basílica de la Sagrada Família i la fi-
gura d’Antoni Gaudí són objecte d’un crei -
 xent interès universal. 

Una manifestació més d’aquest fet —in-
tensificat sobretot des de la dedicació del
temple per Benet— és la publicació del lli -
bre Arquitectura i sím bol de la Sagrada
Família, del que són au tors Jordi Bonet
i Armengol i Armand Puig i Tàrrech (Edi -
torial Pòrtic. Barcelona 2013, 222 pàgs.).

Cap dels llibres publicats fins ara sobre
la Sagrada Família de Gaudí no havia reu -
 nit un teòleg i un arquitecte que ens oferis -
sin les claus de la comprensió de la ba  sí -
lica. Aquesta és la novetat d’aquest llibre,
una veritable guia per a comprendre el re -
rafons tècnic i espiritual de l’obra més em-
blemàtica d’Antoni Gaudí.

Jordi Bonet i Armengol (Barcelona, 1925)
és arquitecte, fill de l’arquitecte Lluís Bo -



net Garí, ha estat director i coordinador
de les obres de la basílica des del 1985
fins al 2012. Fill d’un deixeble directe de
Gau dí ha introduït la informàtica en l’es-
tudi de l’arquitectura gaudiniana i ha pu-
blicat diverses obres sobre el temple i so-
bre Gau dí.

Era la persona indicada per introduir-nos
a la història del projecte i l’obra de Gaudí
al temple de la Sagrada Família i el procés
pel qual es passà des del neogòtic ini cial
del projecte de l’arquitecte Villar a les no -
ves formes creades per Gaudí que cons -
titueixen la «arquitectura nova» crea da per
Gaudí.

Armand Puig i Tàrrech (La Selva del Camp,
1953), prevere i teòleg, doctor en Cièn-
cies Bíbliques i degà de la Facultat de Teo -
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 logia de Catalunya, ha escrit nombrosos
llibres de temàtica bíblica i és una auto -
ri tat internacionalment reconeguda en
aquest camp. El seu llibre Jesús, un per-
fil biogràfic (Barcelona, 2004) ha estat
traduït a set llengües. L’any 2010 publi-
cà La Sagrada Família segons Gaudí, que
ha estat una molt valuosa interpretació
des de la Bíblia i la teologia del gran pro -
jecte gau dinià.

Cal felicitar-nos per aquesta col·labora-
ció de l’arquitecte i del teòleg en la in ter -
pre tació del treball del genial arquitecte
i gran cristià que fou Antoni Gaudí. El
mateix procés de beatificació, iniciat a la
nos tra ar xidiòcesi i ara ja pendent de les
de ci sions de Roma, rep un nou reforç do -
cumental amb aquest llibre, que cal agrair
als seus dos autors.— J.P.

Publicació del llibre Sacralia antiqua, 
del Dr. Josep M. Martí Bonet

El dia 18 de novembre de 2013 s’esqueia
l’aniversari de la Dedicació de la catedral
de Barcelona. És tradicional fer cada any
un acte religiós o cultural en aquest dia,
al qual s’invita els preveres, els diaques i
tots els fidels, però aquest any la celebra-
ció es va traslladar al dissabte 30 de no-
vembre.

Aquest dia, a dos quarts d’onze del matí,
a la sala de la Mare de Déu de la Mercè,
situada sobre del claustre de la catedral,
es va celebrar l’acte commemoratiu tra-
dicional. Consistí en una conferència del
canonge Dr. Josep M. Martí Bonet, que
va parlar de la «Simbologia de la catedral
de Barcelona» i presentà el llibre Sacra-
lia antiqua.

Presidí l’acte el canonge Mn. Josep Vi-
ves i Trabal, arxiprest de la catedral, que
va esmentar la gran vitalitat espiritual i
pastoral que té la catedral de Barcelona.
També va fer referència al sentit de l’ac-
te i amb breus paraules presentà el Dr.
Martí Bonet al centenar de persones que
omplien la sala de la Mare de Déu de la
Mercè, entre els que hi havia sobretot els
membres de l’Escola de Voluntaris i Mo-
nitors, els alumnes de la qual col·laboren
habitualment en l’explicació de la cate-
dral de Barcelona als visitants.

Pel que fa referència al llibre Sacralia an -
tiqua, el Dr. Martí Bonet va explicar que
té forma de diccionari i és la resposta a
les preguntes més freqüents que els vi-



sitants de la catedral fan als monitors. En
conjunt, l’obra és com una enciclopèdia
sobre els simbolismes de la catedral.

Durant l’any 2010, la Delegació diocesa-
na del Patrimoni Cultural del nostre Ar-
quebisbat, aprofitant l’experiència del
Mu seu Diocesà i de l’Arxiu Diocesà, ai-
xí com de la biblioteca Pública Episcopal
de Barcelona, edità un diccionari deno-
minat Sacralia, com a diccionari del ca-
talogador del patrimoni cultural de l’Es-
glésia. I ara s’ha fet l’esforç de nova edició
d’aquest llibre, molt més complerta que
la del 2010, que s’ha denominat Sacralia
antiqua (420 pàgines, 315 il·lustracions),
en la qual s’inclou una àmplia introduc-
ció o síntesi de tot el diccionari anterior.
Han col·laborat amb el Dr. Martí Bonet,
Joana Alarcón i Francesc Tena, amb el
suport de Gemma Pallàs i Manuel Lobo.

«Porto més de quaranta anys —va dir Mar -
tí Bonet— atenent estudiosos i investi -
gadors als nostres arxius, biblioteques
i mu seus. També porto quasi cinquanta
anys en la docència de la història eclesiàs -
tica, i he pogut constatar que en tots aquest
àmbits manquen diccionaris per orientar
tant a l’investigador ja fet com a l’estu-
diant iniciat. I això és el que m’ha mogut
a publicar el present diccionari, i espero
que aquest intent sigui de possible utili-
tat i que també serveixi de culminació de
la tasca que tan apassionadament he rea-
litzat durant tota la meva vida».
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D’acord amb les previsions, aquest dic-
cionari, editat em format de llibre, es po-
drà consultar a Internet en català, castellà
i italià. També recull les obres publicades
sobre aquest tema, en alemany i en altres
llengües, i en català recull el contingut de
dos estudis del diaca Mn. Josep Urdeix,
Signes cristians (2004) i Els objectes d’ús
litúrgic (2004).

La presentació del llibre anà acompanya-
da d’imatges dels signes escollits pel con -
ferenciant com a exemples de la seva ex-
posició.

L’acte va tenir un brillant complement en
l’exposició sobre «Els símbols del calen-
dari agrícola de la catedral de Tarragona»,
realitzada per Pere Francesc Puigderra-
jols i Maurici Berruezo, que han realitzat
un estudi d’aquest calendari medieval
agrí cola del claustre de la catedral de San -
ta Maria de Tarragona. Es tracta d’unes
escenes que evoquen el treball de l’home
al llarg dels dotze mesos de l’any, escul-
pides sobre pedra en un dels cimacis en-
tre dos capitells de la catedral tarragoni-
na. L’artista que ho va realitzar, el nom del
qual és desconegut, no va oblidar cap de-
tall: els vestits dels personatges segons el
mes, els guarniments dels animals, els es -
tris de treball, la forma de la matança del
porc, etc.

L’acte acabà amb un diàleg entre els assis -
tents i els ponents i amb un refrigeri.



El Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís
Martínez Sistach, ha escrit el pròleg del
llibre Pelegrins al cor de Barcelona: un
itinerari cultural i espiritual per Ciutat
Vella, del que són autors Jaume Castro i
Meritxell Téllez. Ha escrit el pròleg del
llibre l’alcalde Barcelona, Xavier Trias,
i el nostre Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís
Martínez Sistach.El llibre té 186 pàgines
i està bellament editat per Viena Edicions,
amb nombroses fotografies de Pere Vivas.

El nostre Cardenal Arquebisbe inicia el
seu pròleg dient que «la principal finalitat
d’un pròleg és disposar l’ànim del lec-
tor o de la lectora per acollir el contingut
de l’obra que té entre les mans. És la di-
mensió més objectiva. El pròleg també té
una altra finalitat més subjectiva i perso-
nal, que s’expressa en la relació personal
de qui escriu el prefaci amb l’autor —o
autors— i en la valoració que en fa». 

«El títol del llibre, diu el nostre Carde-
nal, té una clara connotació religiosa. El
pelegrí és molt més que un turista. ¿Pot
aspirar la nostra ciutat de Barcelona a te-
nir, a més de molts turistes, també els seus
pelegrins? Aquest seria el nostre desig i
penso que aquesta obra ens pot ajudar a
assolir-ho. Els seus autors diuen que no
pretenen ser altra cosa que ser com un
bas tó per al pelegrí. “Aquest llibre —es-
criuen— vol ser com el bastó del pelegrí
que recorre el cor de Barcelona.” Barcelo -
na ha esdevingut, sobretot darrerament,
una de les principals destinacions turísti-
ques d’Europa; ocupa, de fet, els primers
llocs en el rànquing de les quatre o cinc
ciutats del nostre continent que atrauen
més visitants. Els cristians de la Ciutat
Com tal ens hem d’esforçar per tal que els
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nostres visitants que ho vulguin puguin
copsar tots els sediments que la història ha
deixat en la nostra ciutat, entre els quals
l’aportació del cristianisme ocupa un lloc
ben destacat.»

«Els signes cristians més antics són sens
dubte a Ciutat Vella i al seu Barri Gòtic,
com ens expliquen els autors. Encara que
no només allí, perquè, seguint el ritme de
l’expansió de la ciutat, els cristians de ca -
da temps hi ha anat deixant la seva em-
premta i el seu testimoni. N’és un exemple
eminent la basílica de la Sagrada família,
situada en ple Eixample barceloní, obra
de l’arquitecte genial i cristià exemplar que
fou Antoni Gaudí, un dels monuments més
visitats de tot l’Estat espanyol.»

«He esmentat abans una segona finalitat
dels pròlegs; és més aviat subjectiva, per -
què en ella es tracta de presentar els au-
tors i el judici que el seu treball mereix a
aquell que firma el pròleg. Em plau donar
les gràcies a l’autor i a l’autora d’aques-
ta guia pel treball que han fet. Em porten
el record de la Comunitat de Sant’Egidio
i del seu fundador, el bon amic doctor An -
drea Riccardi. Barcelona s’ha honorat d’a -
collir per dues vegades la Trobada Inter-
nacional per la Pau, que promou cada any
aquest moviment, que ha esdevingut el
promotor de l’anomenat “esperit d’As -
sís”, que és esperit de fraternitat, de dià-
leg i de pau entre els pobles i entre les re-
ligions. L’arxidiòcesi de Barcelona ha
es tablert i manté uns vincles profunds de
sintonia i d’amistat amb aquest moviment
de laics cristians, ben arrelat i ben cone-
gut entre nosaltres. Aquesta Comunitat,
està present a la vegada en dos indrets de
Barcelona: en un temple històric de Ciu-

Publicació del llibre «Pelegrins al cor de 
Barcelona», de Jaume Castro i Meritxell Téllez



tat Vella, com la basílica dels Sants Just
i Pastor, on té la seva seu espiritual i el
lloc de les seves trobades de pregària; i
també la trobem a diversos barris perifè-
rics o amb fortes mancances socials, so-
bre tot al barri de la Mina, on la Comuni -
tat està present des de fa anys amb una
actuació exemplar. La coincidència d’a-
questes dues seus de presència inclou un
doble missatge: d’una banda, fidelitat a les
nostres arrels cristianes; de l’altra, esforç
creatiu davant dels nous reptes d’aquesta
hora, sobretot en el de la solidaritat, ami -
cal i també efectiva, amb els pobres.» 

El Cardenal conclou el seu pròleg dient
que «a Roma, la seu espiritual de la Co-
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munitat de Sant’Egidio és al popular bar -
ri del Trastevere, a la basílica de Santa
Ma ria, considerada com el temple més
antic de Roma dedicat a la Mare de Déu.
Durant el gran jubileu de l’any 2000, la
Comunitat va propiciar la publicació del
llibre Pelegrinaggio nel Trastevere, per tal
d’ajudar els pelegrins que arribaven a Ro -
ma a conèixer aquesta part de la Ciutat
Eterna. Ara, amb aquest llibre, ho han fet
amb una part de la nostra ciutat, i també
per ajudar els nostres nombrosos visitants
a copsar les arrels cristianes de la ciutat.
En nom de l’Arquebisbat de Barcelona,
em plau agrair-los el bon servei que fan
amb aquesta obra.»
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