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A vosaltres, comunitat cristiana de l’arxi-
diòcesi de Barcelona, gràcia i pau de part 
de Déu, Pare de misericòrdia, de Jesucrist, 
Salvador del món, i de l’Esperit que ens ani-
ma i enforteix en totes les nostres lluites i 
empreses.
  El papa Francesc m’ha comunicat, a tra-
vés del seu representant a Espanya, el Sr. 
Nunci, Mons. Renzo Fratini, el seu desig que 
sigui el successor de l’arquebisbe de Barce-
lona, el Sr. Cardenal Dr. Lluís Martínez Sis -
tach. I en el dia d’avui s’ha fet públic aquest 
nomenament.
  Us confesso que en assabentar-me d’a -
questa notícia em va entrar una vertadera 
esgarrifança quan vaig sentir la gran res-
ponsabilitat que queia sobre la meva per-
sona i vaig veure amb molta claredat la 
gran desproporció entre la meva petitesa i 
la grandesa d’aquesta arxidiòcesi, rica per 
les grans obres realitzades al llarg de la se-
va història, per la gran santedat de molts 
dels seus membres, per les moltes perso-
nes que han realitzat una important tasca 
evangelitzadora i pels grans pastors que 
han conduit aquesta Església que ja for-
ma part de la meva vida i entra de ple en 
el meu cor de creient i de pastor.
  Encara avui em pregunto: «Per què s’han 
fixat en mi?» I he recordat el que em digué 
la meva mare, amb tota la naturalitat i fran-
quesa aragonesa, quan li vaig comunicar 
que el Papa m’havia nomenat bisbe auxi-
liar de Saragossa: «No n’hi havia cap altre 
millor que tu?»
  Sé que el Senyor, a través de les media-
cions humanes, elegeix el qui vol, no sempre 
el millor, però li dóna la seva força per  dur 
a terme la missió confiada. Amb aquesta 
seguretat i confiança accepto aquesta missió 
que l’Església em confia sense pretendre al-
tra cosa que estimar Déu amb totes les me-
ves forces i servir-vos a vosaltres, estimats 
diocesans, amb total entrega i generositat.

A vosotros, comunidad cristiana de la Archi-
diócesis de Barcelona, gracia y paz de parte 
de Dios, Padre de misericordia, de Jesucris-
to, Salvador del mundo, y del Espíritu que 
nos anima y fortalece en todas nuestras lu-
chas y empresas.

El papa Francisco me comunicó, a través 
de su representante en España, el Sr. Nuncio, 
Mons. Renzo Fratini, su deseo de que suce -
die se al Arzobispo de Barcelona, el Sr. Carde-
 nal Don Luis Martínez Sistach. Y en el día de 
hoy se ha hecho público este nombramiento.

Os confieso que al enterarme de esa noti-
cia me entró un verdadero escalofrío al sen-
tir la gran responsabilidad que caía sobre 
mi persona y al ver con mucha claridad la 
gran desproporcionalidad entre mi peque-
ñez y la grandeza de esa Archidiócesis, rica 

por grandes obres realizadas a lo largo de su 
historia, por la gran santidad en muchos de 
sus miembros, por las grandes personas 
que han realizado una importante labor 
evangelizadora y por los grandes pastores 
que han guiado esa Iglesia que ya forma 

(Sigue en la página 4)

  La primera cosa que tractaré de fer és co-
nèixer-vos, apropar-me a tots vosaltres per 
tal de poder fer meus els vostres goigs i els 
vostres sofriments, els vostres projec tes i 
desitjos.
  Tot i que vaig néixer en un poble a prop de 
Catalunya i de llengua materna catalana, 
Cretes (Terol) a la comarca del Matarranya, 
aleshores diòcesi de Tortosa, tota la meva 
vida de sacerdot i de bisbe ha transcorregut 
a l’Aragó i La Rioja. Per això hauré de dedi -
car un temps a endinsar-me en la vostra his-
tòria i en els vostres projectes i inquietuds.
  No vinc a imposar res, vinc a oferir-vos la 
meva amistat i a obrir-vos el meu cor, a com-
partir allò que ha configurat la meva vida de 
creient i de pastor de l’Església. Vinc a cri-
dar a la porta del vostre cor per a desco-
brir les meravelles que Déu ha realitzat i 
segueix realitzant en les vostres vides de 
creients i de persones obertes i inserides 
en aquesta societat globalitzada que ca-
mina en el Tercer Mil·lenni.
  Saludo amb gran afecte el Sr. Cardenal, 
Dr. Lluís Martínez Sistach, qui amb entre-
ga generosa ha guiat aquesta Església 
que enfonsa les seves arrels en aquests 

testimonis de la fe que estan sempre pre-
sents en els nostres cors, els sants i beats 
d’aquesta arxidiòcesi, com també, des d’a ra 
poso sota la protecció de la Verge Maria, Ma-
re del Senyor, el ministeri que se’m confia.
  Saludo també el bisbe auxiliar, Mons. Se-
bastià Taltavull, provinent de l’Illa de Me-
norca, que ha sabut integrar-se plenament 
en aquesta Església local de Barcelona.
  La meva mirada es dirigeix també als sa-
cerdots i diaques, col·laboradors directes 
dels bisbes. Vull ser per a tots vosaltres 
un pare i un germà. Sé que no sóc perfec-
te, conec les meves limitacions i pobreses, 
per això us demano ja des d’ara una gran 
comprensió i que em doneu la vostra ajuda 
per a poder exercir bé la missió que el Se-
nyor em confia. Em commou veure-us total-
ment entregats al servei del poble de Déu, 
dels més pobres i necessitats, tractant de 
ser transparèn cies del cor misericordiós de 
Déu. Gràcies per la vostra entrega. Seguiu 
així i compteu amb el meu suport.
  La Vida Consagrada està també a prop 
del meu cor de pastor. Espero molt de vosal-
tres. Què seria de l’Església sense els con-
sagrats? Sigueu fidels al vostre carisma i 

viviu en el cor de l’Església ben units als 
pastors i al poble sant de Déu. No oblideu 
que l’Església és «misteri de comunió en 
tensió missionera».
  A vosaltres, poble de Déu, homes i dones 
d’aquesta Església que pelegrina a Barce-
lona, a vosaltres que us heu deixat seduir 
per la Persona de Jesús de Natzaret, el Fill 
de Déu, que us manteniu fidels al seu amor, 
a tots vosaltres, us envio la meva més afec-
tuosa salutació. I us dic: no tingueu por de 
viure la fe enmig d’aquest món complex 
que ens toca viure. El Senyor és amb nos-
altres, camina amb nosaltres i ens sosté 
en les nostres lluites de cada dia. Tal com 
demana el papa Francesc als bisbes, vull 
caminar davant vostre com a pastor que 
guia la comunitat; enmig vostre com un 
germà que comparteix els goigs i els so-
friments de tots els seus companys de ca-
mí; i darrere vostre recollint els qui es can-
sen, els més pobres i necessitats, els qui 
s’ha de posar a la pròpia cavalcadura com 
ho va fer el bon samarità amb aquell que 
trobà a la vora del camí.
  I saludo també les autoritats amb res-
pecte i admiració. Us heu compromès en una 
bella tasca, no sempre fàcil, com és el ser-
vei al bé comú, a treballar pel bé de tots, 
especialment dels més pobres i neces-
sitats. Per això us dic que us admiro per 
aquesta missió que heu assumit. Compteu 
amb mi per aquest servei en bé dels més 
pobres i necessitats. Sabeu que us acom-
panyo amb el meu afecte i pregària.
  Finalment una salutació cordial a tots els 
barcelonins de qualsevol creença i convic-
ció, dels qui em sento proper i conciutadà, 
com a testimoni d’una Església, rostre de 
la misericòrdia de Déu, que estima a tots, 
se sent solidària de les millors intencions, 
i a tots allarga la seva mà amiga.
  La gràcia de nostre Senyor Jesucrist si-
gui amb tots vosaltres.

Carta al Poble de Déu que 
pelegrina a Barcelona

Carta al Pueblo de Dios que 
peregrina en Barcelona

† Juan José Omella Omella
Administrador diocesà de Calahorra i La Calzada-Logroño

Arquebisbe electe de Barcelona

† Juan José Omella Omella
Administrador diocesano de Calahorra y La Calzada-Logroño

Arzobispo electo de Barcelona
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Ja fa cinc anys de la visita del papa Benet XVI a Barcelona amb motiu de la 
dedicació de la Sagrada Família. Tots recordem aquell 6 i 7 de novembre, una 
data històrica que ha marcat part del meu pontificat: la projecció de la Basílica 
gaudiniana i l’arxidiòcesi a un nivell universal. En la commemoració d’aquest 
cinquè aniversari de la dedicació, celebrat el passat 8 de novembre a la mateixa 
Basílica, s’ha coronat una etapa més de la seva construcció: he beneït amb 
goig la sagristia de Ponent, que ja està finalitzada. L’acabament d’aquest espai 
de preparació interior i exterior per a les celebracions litúrgiques ha coincidit 

plenament amb els meus desitjos inicials de cobrir les naus del temple perquè 
estigui totalment habilitat per al culte. La dedicació de la Sagrada Família la 
recordo amb molt entusiasme dintre dels gairebé dotze anys en què he servit 
aquesta arxidiòcesi en què vaig néi xer i vaig ser prevere i bisbe auxiliar. Aquí 
m’he esforçat per tal que tots els diocesans evangelitzessin i fessin conèixer Je-
sús i el seu Evangeli. Dos exemples són la Missió Metròpolis, una experiència 
europea per promoure la Nova Evangelització, i l’Atri dels Gentils, que fou un es-
deveniment cultural que va endegar un diàleg actiu entre fe i cultura.

Cinquè aniversari de la dedicació de 
la basílica de la Sagrada Família



Aquest passat estiu, l’arquebisbe electe Juan José Omella 
i el bisbe auxiliar Sebastià Taltavull es van trobar a Lourdes 
en ocasió d’acompanyar les respectives hospitalitats en 
el pelegrinatge a la Mare de Déu, on van celebrar l’euca -
ristia internacional plegats. 

Mons. Taltavull prosseguirà com a bisbe auxiliar de Barce-
lona, atès que el seu càrrec és inherent a l’arxidiòcesi, de 
manera que compartirà la tasca pastoral amb Mons. Ome-
lla. Tots dos tenen molt bona sintonia des de fa anys ja que 
han coincidit en nombroses ocasions en la Conferència 
Episcopal Espanyola, on Mons. Taltavull presideix la Co-
missió de Pastoral i l’arquebisbe electe és el presi dent 
de la Comissió de Pastoral Social.

Dos bisbes 
en comunió
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parte de mi vida y entra de lleno en mi cora-
zón de creyente y de pastor.

Todavía hoy me pregunto: «¿Por qué se 
han fijado en mí?». Y recordé lo que me dijo 
mi madre, con toda naturalidad y franque-
za aragonesa, cuando le comuniqué que 
el Papa me había nombrado Obispo Auxi-
liar de Zaragoza: «¿No había otro mejor que 
tú?»

Sé que el Señor, a través de las me dia-
cio nes humanas, elige al que quiere, no 
siempre al mejor, pero le da su fuerza para 
desempeñar la misión confiada. Con esa 
seguridad y confianza acepto esta misión 
que la Iglesia me confía sin pretender otra 
cosa que amar a Dios con todas mis fuer-
zas y serviros a vosotros, queridos diocesa-
nos, con toda entrega y generosidad.

Lo primero que trataré de hacer es cono-
ceros, acercarme a todos vosotros a fin de 
poder hacer míos vuestros gozos y vuestros 
sufrimientos, vuestros proyectos y deseos.

Aunque nací en un pueblo cercano a Ca-
taluña, Cretas (Teruel), en la comarca del 
Matarraña, entonces Diócesis de Torto sa, 
de lengua materna catalana, mi vida de sa-
cerdote y de obispo ha transcurrido toda 
ella en Aragón y La Rioja. Por eso tendré 
que dedicar un tiempo a bucear en vuestra 
historia y en vuestros proyectos e inquie-
tudes.

No vengo a imponer nada, vengo a ofre-
ceros mi amistad y a abriros mi corazón, a 
compartir aquello que ha configurado mi 
vida de creyente y de pastor de la Iglesia. 
Vengo a llamar a la puerta de vuestro cora-
zón para descubrir las maravillas que Dios 
ha realizado y sigue realizando en vuestras 
vidas de creyentes y de personas abiertas 
e insertadas en esta sociedad globalizada 
que camina en el Tercer Milenio.

Saludo con gran afecto al Sr. Cardenal, 
Don Luis Martínez Sistach, que con entrega 
generosa ha pastoreado esta Iglesia que 
hunde sus raíces en esos testigos de la fe 
que están siempre presentes en nuestros 
corazones: los santos y beatos de esta Ar-
chidiócesis, así como la Virgen María, Ma-
dre de Dios, bajo cuya protección pongo el 
ministerio que se me confía.

Saludo también al Obispo Auxiliar, Don Se -
 bastián Taltavull, proveniente de la isla de 
Menorca, que ha sabido integrarse plena-
mente en esta Iglesia local de Barcelona.

Mi mirada se dirige también a los sacer-
dotes y diáconos, directos colaboradores 

de los obispos. Quiero ser para todos vo-
sotros un padre y un hermano. Sé que no 
soy perfecto, conozco mis limitaciones y 
pobrezas, por eso os pido ya desde ahora 
una gran comprensión y que me prestéis 
vuestra ayuda para poder ejercer bien la mi-
sión que el Señor me confía. Me conmueve 
veros totalmente entregados al servicio del 
pueblo de Dios, de los más pobres y ne-
cesitados, tratando de ser transparencias 
del corazón misericordioso de Dios. Gracias 
por vuestra entrega. Seguid así y contad 
con mi apoyo.

La Vida Consagrada está también cerca 
de mi corazón de pastor. Espero mucho de 
vosotros. ¿Qué sería de la Iglesia sin los 
consagrados? Sed fieles a vuestro carisma 
y vivid en el corazón de la Iglesia muy unidos 
a los pastores y al pueblo santo de Dios. 
No olvidéis que la Iglesia es «misterio de 
comunión en tensión misionera».

A vosotros, Pueblo de Dios, hombres y mu-
jeres de esta Iglesia que peregrina en Barce-
lona, a vosotros que os habéis dejado sedu-
cir por la Persona de Jesús de Nazaret, el 
Hijo de Dios, que os mantenéis fieles a su 
amor, a todos vosotros, os envío mi más afec-
tuoso saludo. Y os digo: no tengáis miedo de 
vivir la fe en medio de este mundo complejo 
que nos toca vivir. El Señor está con noso tros, 
camina con nosotros y nos sostiene en nues-
tras luchas y peleas diarias. Tal como pide el 
papa Francisco a los obispos, quiero cami -
nar delante de vosotros como pastor que guía 
a la comunidad; en medio de vosotros co-
mo un hermano que comparte los gozos y 
los sufrimientos de todos sus compañeros 
de camino; y detrás de vo sotros recogien -
do a los que se cansan, a los más pobres 
y necesitados, a los que hay que poner en 
la cabalgadura como hizo el buen samarita-
no con el que se encontró al borde del camino.

Y saludo también a las Autoridades con 
respeto y admiración. Os habéis compro-
metido, en una hermosa tarea, no siempre 
fácil, como es el servicio al bien común, a 
trabajar por el bien de todos, especialmen-
te de los más pobres y necesitados. Por 
eso os digo que os admiro por esa misión 
que habéis asumido. Contad conmigo pa-
ra ese servicio en pro de los más pobres y 
necesitados. Sabed que os acompaño con 
mi aprecio y oración.

Finalmente un saludo cordial a todos los 
barceloneses de cualquier creencia y con-
vicción, de los que ya me siento próximo 
y conciudadano, como testigo de una Igle-
sia, rostro de la misericordia de Dios, que 
a todos ama, que se siente solidaria de las 
mejores intenciones, y a todos tiende su 
mano amiga.

La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea 
con todos vosotros.

(Viene de la página 2)
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Una Església i milers 
           d’històries gràcies a tu

conjunt són signes de credibilitat per als 
altres, són mitjans d’evangelitza ció.
  En ocasió de la Jornada de Germanor, 
que enguany se celebra aquest diumen -
ge 15 de novembre, us demano que 
reflexioneu sobre quina és la vostra apor-
tació a l’enfortiment i al testimoniat-
ge de l’Església a través de la vostra 
comunitat parroquial, del vostre movi-
ment, etcètera. Formeu part de les mil 
històries que afecten l’Església. Podeu 
contribuir al bé de l’Església amb l’en-
fortiment de la vostra vida interior, més 
units a Crist per la interioritat, la pregà-
ria, la vida litúrgica. També ho podeu fer 
ajudant els qui més ho necessiten. O en 

l’exercici de la vida laboral. O en les re-
lacions familiars i d’amistat. O col·la-
borant en la vida social i política. En 
aquesta Jornada anual us recordo que 
també podeu contribuir al bé de l’Es-
glésia amb la necessària aportació de 
tots al sosteniment econòmic de l’Es-
glésia diocesana de Barcelona, ja si-
gui amb una aportació extraordinària 
aquest mateix diumenge, ja sigui mit-
jançant un abonament periòdic. La his-
tòria de l’Església està formada per mil 
històries personals de generositat.
  Us agraeixo a tots la vostra col·labo-
ració, la vostra història personal de ge -
nerositat.

Tots els catòlics formem part de l’Es-
glésia. El baptisme ens transforma, 
ens insereix en Crist i ens fa membres 
de la comunitat cristiana. Cap cristià 
pot viure a fons la seva fe, que sempre 
és personal, sense estar arrelat a la 
vida comunitària dels cristians. Profes-
sem la fe individualment, però aquesta 
sempre té una dimensió comunitària. 
És important remarcar que cada cris-

tià aporta molt al conjunt. Per això po-
dem posar com a lema de la Jornada 
de Germanor d’enguany «Una Església 
i mil històries gràcies a tu». Tots contri-
buïm a l’enfortiment de la comunitat 
cristiana on som. Hi aportem el nostre 
temps, les nostres qualitats, la nostra 
pregària. A través nostre, els qui miren 
l’Església hi veuen el que és i el que fa. 
La vida de cada cristià i el que aporta al 

† LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal i administrador apostòlic 
de l'Arquebisbat de Barcelona
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Els comptes de l’any 2014
Delegació Diocesana d’Economia

El sentit 
d’unes xifres

Els recursos econòmics administrats per la De -
le gació Diocesana d’Economia de l’Arquebisbat 
de Barcelona i per les seves delegacions durant 
l’any 2014 van ser de 15.639.232 E d’ingres-
sos i 15.631.795 E de despeses. En conseqüèn-
cia, en l’exercici de 2014 l’excedent fou positiu en 
7.437 E.

Durant l’any 2014 cal destacar els aspectes se-
güents:

  1.  Els ingressos ordinaris i financers es mante-
nen, en termes generals, constants respec-
te a l’any anterior. Passant de 15.545.087 E 
l’any 2013 a 15.547.496 E el 2014.

  2.  Pel que fa a la despesa ordinària, experimenta 
una lleu variació de 0,85 punts percentuals en 
comparació amb l’any anterior.

  3.  En l’àmbit no ordinari, es contribueix a la res-
 tauració de la basílica de Santa Maria de Ma -
taró.

El sentido 
de unas cifras

Los recursos económicos administrados por la De-
legación Diocesana de Economía del Arzobispa-
do de Barcelona y por sus delegaciones durante 
el año 2014 fueron de 15.639.232 E de ingresos 
y 15.631.795 E de gastos. En consecuencia, en el 
ejercicio 2014 el excedente fue positivo en 7.437 E.

Durante 2014 hay que destacar los siguientes as-
pectos:

  1.  Los ingresos ordinarios y financieros se man-
tienen constantes, en términos generales, res-
pecto al año anterior. Pasando de 15.545.087 E 
el año 2013 a 15.547.496 E en 2014.

  2.  Por lo que se refiere a los gastos ordinarios, 
experimentan una ligera variación de 0,85 pun-
tos porcentuales, respecto al año anterior.

  3.  En el ámbito no ordinario, se contribuye a la res-
tauración de la basílica de Santa María de Ma-
taró.

ACTIVITAT ORDINÀRIA I FINANCERA/COMPARATIVA ANY 2014 ANY 2013

INGRESSOS  euros euros

1. Ingressos de l’entitat 12.237.913 12.455.699
 Quotes fixes parròquies 2.531.520 2.545.460
 Col·lecta de Germanor 339.263 338.901
 Aportació de la Conferència Episcopal Espanyola 5.301.868 5.397.965
 Subvencions 90.772 233.226
 Subscripcions 765.974 819.549
 Donatius i llegats 3.208.516 3.070.598

2. Vendes i altres ingressos ordinaris 978.532 930.230
 Serveis hospitalaris i penitenciaris 397.803 372.166
 Publicacions i altres ingressos delegacions 580.729 558.064

3. Altres ingressos 1.800.119 1.632.582
 Ingressos per arrendaments 1.299.655 1.072.808
 Altres ingressos 570.464 559.774

4. Ingressos financers 530.932 526.576

Total INGRESSOS ordinaris i financers 15.547.496 15.545.087

DESPESES

1. Despeses de funcionament (11.169.682) (10.972.850)
 Personal: preveres i religiosos (4.504.788) (4.559.170)
 Personal laic (1.415.507) (1.448.533)
 Seguretat Social preveres (388.189) (402.469)
 Seguretat Social laics (320.783) (329.651)
 Provisions i amortitzacions (608.465) (596.766)
 Aportació de la Conf. Episcopal Tarraconense  (24.250)  (49.000)
 Serveis exteriors Bisbat i Delegacions (3.885.671) (3.561.602)
 Tributs (22.029) (25.659)

2. Despeses per activitat (3.774.943) (3.711.811)
 Ajuts a delegacions i entitats (1.415.048) (1.691.117)
 Ajudes a parròquies (2.359.895) (2.020.694)

3. Aprovisionament (175.029) (158.896)
 Compres de material per a publicacions (175.029) (158.896)

4. Aplicacions finalistes (195.958) (322.906)

5. Despeses financeres (184.394) (202.920)
 Despeses fundacionals i minusvàlues de valors (184.394) (202.920)

Total DESPESES ordinàries i financeres (15.500.006) (15.369.383)

ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA ANY 2014 ANY 2013

5. Ingressos extraordinaris 91.736 0
 Aportacions i ingressos extraordinaris 91.736 0

6. Despeses extraordinàries (131.789) (170.000)
 Nous temples i altres  (131.789) (170.000)

TOTAL INGRESSOS (ordinari+extraordinari) 15.639.232 15.545.087

TOTAL DESPESES (ordinari+extraordinari) (15.631.795) (15.539.383)

RESULTAT FINAL 7.437 5.704
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Deducció fiscal per donacions
Delegació Diocesana d’Economia
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Delegació Diocesana d’Economia

Arran de la Reforma tributària, 
els teus donatius desgraven més

El passat 28 de novembre fou publicada en el BOE la Llei 27/2014, de l’Im-
post sobre Societats, que substitueix l’anterior normativa reguladora d’aquest 
impost i afegeix importants modificacions pel que fa a les deduccions en con-
cepte de donatius. 

La nova normativa suposa un increment del tipus aplicable a les deduc cions 
per donacions i aportacions i un estímul a la fidelització de les donacions efectua-
des tant per persones físiques com jurídiques.

El tant per cent en el cas de les persones físiques queda establert per als pri-
mers 150 E donats en un 50% transitòriament durant tot l’exercici 2015, pas-

sant al 75% a partir de 2016. Si l’aportació és superior a 150 E, l’excés serà 
deduïble en línies generals en un 27,5% durant 2015 (30% a partir de 2016). 

Addicionalment, aquelles donacions efectuades a la mateixa entitat durant 
tres anys consecutius per un import igual o creixent desgravaran a partir de 
150 E un 32,5% el 2015 (un 35% a partir de 2016). Aquest percentatge s’in-
crementa en el cas de les persones jurídiques, fixant-se en un 37,5% pel 2015 
(40% a partir de 2016). 

Per tal de fer més entenedores les modificacions a la Llei 49/2002, adjun-
tem el quadre resum següent:

PERSONES FÍSIQUES IRPF Exercici 2014 Exercici 2015 Exercici 2016

Primers 150 E 25% 50% 75%

Resta que excedeixi de 150 E 25% 27,5% 30%

Donacions plurianuals
(3 anys o més a la mateixa entitat) — 32,5% 35%

Límit de deducció base liquidable 10% 10% 10%

PERSONES JURÍDIQUES I.S.
(empreses, associacions, etc.) Exercici 2014 Exercici 2015 Exercici 2016

Donacions en general 35% 35% 35%

Donacions plurianuals
(3 anys o més a la mateixa entitat) — 37,5% 40%

Límit de deducció base liquidable 10% 10% 10%

NOUS CRITERIS
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Una Iglesia y miles 
          de historias gracias a ti

en la vida social y política. En esta Jor-
nada anual os recuerdo que también 
podéis contribuir al bien de la Iglesia 
con la necesaria aportación de todos 
al sostenimiento económico de la Igle-
sia diocesana de Barcelona, ya sea 
con una aportación extraordinaria este 

mismo domingo, ya sea mediante un 
abono periódico. La historia de la Igle-
sia está formada por mil historias per-
sonales de generosidad. 

Os agradezco  a todos vuestra cola-
boración, vuestra historia personal de 
generosidad.

El Arzobispado de Barcelona tiene 
2,7 millones de habitantes y 208 pa-
rroquias. Desde hace 10 años, ha po-
dido equilibrar sus cuentas, en gran par-
te porque ha mantenido una economía 
muy austera. Se tratan de prever con 
exactitud los gastos de cada año, a fin 
de planificar qué se podrá hacer. Hay 
gastos recurrentes que no se pueden 
tocar (sueldos de los empleados, apor-
tación a los sacerdotes, etc.). Hay otros 
que deben adaptarse a las entradas. Es 
aquí donde es importante la planificación 
y la austeridad, sin dejar de atender las 
necesidades de la pastoral diocesana.

  En este momento, hay algunas ac-
tuaciones que reclaman nuestra aten-
ción que conllevan un esfuerzo econó-
mico importante. Estamos a punto de 
iniciar la construcción de dos iglesias 
parroquiales que deben sustituir a las 
actuales: el Carmen de Sant Joan Des-
pí y San Rafael en la Guineueta. Tam-
bién hay iglesias históricas que esta-
mos rehabilitando: las de los Santos 
Justo y Pastor, y San Agustín, ambas 
en Barcelona. Este año iniciamos un 
plan de mantenimiento en todas las 
pa rroquias, con visitas de técnicos 
dos veces al año. 
  El Fondo Común Dio cesano se está 
haciendo cargo, los últimos años, de 
muchas de las pequeñas obras de las 
parroquias, para favorecer sus migra-
dos ingresos. La aportación de todos 
nos lo puede permitir.

Una economia austera, 
amb moltes necessitats

Una economía austera, 
con muchas necesidades

Todos los católicos formamos parte 
de la Iglesia. El bautismo nos transfor-
ma, nos inserta en Cristo y nos hace 
miembros de la comunidad cristiana. 
Ningún cristiano puede vivir a fondo su 
fe, que siempre es personal, sin estar 
arraigado en la vida comunitaria de los 
cristianos. Profesamos la fe individual-
mente, pero ésta siempre tiene una 
dimensión comunitaria. Es importan-
te subrayar que cada cristiano aporta 
mucho al conjunto. Por ello podemos 
poner como lema de la Jornada de «Ger-
manor» de este año «Una Iglesia y 
miles de historias gracias a ti». Todos 
contribuimos al fortalecimiento de la 
comunidad cristiana en la que esta mos. 
Aportamos nuestro tiempo, nuestras 
cualidades, nuestra oración. A través 
de nosotros, los que miran la Iglesia 
ven lo que es y lo que hace. La vida de 

cada cristiano y lo que aporta al con-
junto son signos de credibilidad para 
los demás, son medios de evangeliza-
ción.

Con ocasión de esta Jornada, Día de 
la Iglesia Diocesana, este año se cele-
bra este domingo 15 de noviembre, os 
pido que reflexionéis sobre cuál es vues-
tra aportación al fortalecimiento y al 
testimonio de la Iglesia a través de vues-
tra comunidad parroquial, de vuestro 
movimiento, etc. Formáis parte de las 
mil historias que afectan a la Iglesia. 
Podéis contribuir al bien de la Iglesia 
con el fortalecimiento de vuestra vida 
interior, más unidos a Cristo por la in-
terioridad, la oración, la vida litúrgica. 
También podéis hacerlo ayudando a los 
que más lo necesitan. O en el ejercicio 
de la vida laboral. O en las relaciones 
familiares y de amistad. O colaborando 

que han de substituir les actuals: el Car -
me de Sant Joan Despí i Sant Rafael 
a la Guineueta. També hi ha esglésies 
històriques que estem rehabilitant: les 
dels Sants Just i Pastor, i Sant Agustí, 
totes dues a Barcelona. Enguany ini-
ciem un pla de manteniment a totes les 
parròquies, amb visites de tècnics dues 
vegades l’any. 
  El Fons Comú Diocesà s’està fent 
càrrec, els darrers anys, de moltes de 
les petites obres de les parròquies, per 
tal d’afavorir els seus migrats ingressos. 
L’aportació de tots ens ho pot perme-
tre.

L’Arquebisbat de Barcelona té 2,7 mi-
lions d’habitants i 208 parròquies. Des 
de fa 10 anys, ha pogut equilibrar els 
seus comptes, en gran part perquè ha 
mantingut una economia molt auste-
ra. Es miren de preveure amb molta 
exactitud les despeses de cada any, a fi 
de planificar què es podrà fer. Hi ha 
despeses recurrents que no es poden 
tocar (sous dels empleats, aportació 
als sacerdots, etcètera). N’hi ha d’al-
tres que s’han d’adaptar a les entra-
des. És aquí on és important la plani-
ficació i l’austeritat, sense deixar d’a-
tendre les necessitats de la pastoral 
diocesana.
  En aquest moment, hi ha algunes ac-
tuacions que reclamen la nostra aten-
ció que comporten un esforç econòmic 
important. Estem a punt d’iniciar la cons-
trucció de dues esglésies parroquials 

ANTONI MATABOSCH
Delegat diocesà d’Economia de 
l’Arquebisbat de Barcelona

Germanor 2015

† LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal y administrador apostólico 
del Arzobispado de Barcelona
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Una valoració dels comptes de la diòcesi

 Envieu aquesta butlleta a: / Enviad este formulario a:
Arquebisbat de Barcelona
Delegació Diocesana d’Economia (c/ del Bisbe, 5 - 08002 Bcn)

Vull col·laborar amb... / Quiero colaborar con...
� Arquebisbat de Barcelona / Arzobisbado de Barcelona
� Vull col·laborar amb la parròquia / Quiero colaborar con la parroquia —————
—---–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—
Nom i cognoms / Nombre y apellidos —————––––––———————————————––––––——————————————
Domicili / Domicilio —————————————————————————————
C.P. ——————————  Població / Población —————————————————————
Telèfon / Teléfono ——————————— DNI o NIF —————————————

FD15

� Amb aportacions periòdiques / � Amb aportació única /
  Con aportaciones periódicas   Con aportación única

�  15 e � Mensual �  60 e
�  25 e � Trimestral � 150 e
�  75 e � Semestral  � 300 e 

� 150 e � Anual � 500 e
� ————  � ——————————— � ————————————

DOMICILIACIÓ DE REBUTS EN BANC O CAIXA / DOMICILIACIÓN DE RECIBOS EN 
BANCO O CAJA

Titular ——————————————————————————————————––
Banc o Caixa / Banco o Caja ————————————————————————––
Població / Población —————————————————————————————

 E S
 Número compte IBAN / Número cuenta IBAN

Data / Fecha ———————————————    Signatura / Firma: ——-------------—

Per fer-vos-ho fàcil, ho podeu fer:
• Omplint la butlleta de subscripció que figura en aquesta pàgina.
• Fent la vostra aportació a la col·lecta d’avui.
• Lliurant el vostre donatiu:
  — A la Comptadoria de l’Arquebisbat de Barcelona (c/ del Bisbe 5, 08002 Bar-

ce  lona).
  —Al despatx de la vostra parròquia.
  — Fent-ne ingrés o transferència a: “la Caixa” (c/ Ciutat, 1): 

ES19-2100-3000-1222-0137-2608.
En el cas que vulgueu alguna informació o un rebut de la vostra aportació, podeu 
tru car al telèfon 93 270 10 10, ext. 213 (Srta. Montse).
Donatiu deduïble de l’IRPF s/Llei 49/2002, modificada per la Llei 27/2014, de 
l’Impost de Societats.

Para que os sea fácil, podéis hacerlo:
• Rellenando el boletín de suscripción que figura en esta página.
• Haciendo vuestra aportación en la colecta de hoy.
• Entregando vuestro donativo:
  — En la Contaduría del Arzobispado de Barcelona (c/ del Bisbe 5, 08002 Bar-

celona).
  —En el despacho de vuestra parroquia.
  —Haciendo un ingreso o transferencia a: “la Caixa” (c/ Ciutat, 1): 
    ES19-2100-3000-1222-0137-2608.
Si necesitáis más información o un recibo de vuestra aportación, podéis llamar 
al te lé  fono 93 270 10 10, ext. 213 (Srta. Montse).
Donativo deducible del IRPF s/Ley 49/2002, modificada por la Ley 27/2014, del 
Impuesto sobre Sociedades.  �

Ens cal el vostre ajut!

¡Necesitamos vuestra ayuda!

Inclourem les vostres dades a la Base de Dades General d’Administració de la Delegació Diocesana d’Economia de l’Arquebisbat 
de Barcelona amb la finalitat de gestionar administrativament les quotes i els donatius d’acord amb les lleis. Podeu accedir, 
rectificar, cancel·lar, o bé oposar-vos a que tractem les vostres dades dirigint un escrit a Arquebisbat de Barcelona, posant com a 
referència «exercici drets», c/ Bisbe 5, 08002 Barcelona. / Incluiremos sus datos en la Base de datos General de Administración 
de la Delegación Diocesana de Economía del Arzobispado de Barcelona con la finalidad de gestionar administrativamente las 
cuotas y los donativos de acuerdo con las leyes. Pueden acceder, rectificar, cancelar, o bien oponerse a que tratemos sus datos 
dirigiendo un escrito a Arzobispado de Barcelona, poniendo como referencia «ejercicio derechos», c/ Bisbe 5, 08002 Barcelona. 

Quina valoració fa dels comptes de l’Ar-
quebisbat de l’any 2014?
El sentit de les xifres de l’any 2014 ens 
diu, en primer lloc, que la generositat de 
les persones i institucions es manté en 
termes constants respecte l’any ante-
rior i, en segon lloc, que tothom ha fet 
un gran esforç de contenció de les des-
peses, cosa que ens manifesta que es 
manté la disciplina a tota la diòcesi ad-
ministrant amb austeritat la distribució 
dels recursos alhora que es mantenen 
de forma òptima les activitats diocesa-
nes.

Descrigui’ns les necessitats econòmi-
ques més rellevants que té l’Arquebisbat 
en una època de dificultats econòmi-
ques com aquesta. 
L’Arquebisbat de Barcelona és una orga-
nització d’ampli abast que necessita man -
tenir diferents organismes per fer arri-
bar el seu missatge evangèlic. Però en 
aquests temps de crisi, en què els re-
cursos són limitats, es requereix un es-
forç addicional per fer arribar a aquelles 

persones més necessitades 
les ajudes que puguin millorar 
la seva situació personal i fer 
que, d’una forma directa, par -
ròquies i organitzacions dedi-
quin una gran part dels seus 
recursos a ajudar els qui més 
ho necessiten. Manteniment 
i generositat serien dues grans àrees 
d’ajuda.

Quines necessitats té la nostra diò-
cesi i com fer-ne corresponsables tots 
els membres de l’Església diocesana?
Val a dir que la primera implicació és en-
tendre que, a través de les parròquies, 
cada aportació individual que es fa con-
tribueix d’una manera directa a fer pos-
sible que les comunitats cristianes esti-
guin vives i puguin col·laborar amb tots 
aquells que més ho necessiten, ajudant 
totes aquelles persones que s’apropen 
a les comunitats i fent palesa la seva so-
lidaritat. Cal fer entendre que ens corres-
pon als diocesans mantenir les nostres 
institucions.

¿Qué valoración hace de las 
cuentas del Arzobispado del 
año 2014?
El sentido de las cifras del año 
2014 nos dice, en primer lugar, 
que la generosidad de las per-
sonas e instituciones se man-
tiene en términos constantes 

respecto al año anterior y, en segundo lu-
gar, que todo el mundo ha hecho un gran 
esfuerzo de contención de los gastos, lo 
que pone de manifiesto que se mantiene la 
disciplina en toda la diócesis adminis tran-
do con austeridad la distribución de los 
recursos a la vez que se mantienen de for-
ma óptima las actividades diocesanas.

Descríbanos las necesidades económi-
cas más relevantes que tiene el Arzobis -
pado en una época de dificultades eco-
nómicas como ésta.
El Arzobispado de Barcelona es una or-
ganización de amplio alcance que nece-
sita mantener diferentes organismos pa-
ra hacer llegar su mensaje evangélico. 
Pero en estos tiempos de crisis, en el 

que los recursos son limitados, se re-
quiere un esfuerzo adicional para hacer 
llegar a aquellas personas más necesi-
tadas las ayudas que puedan mejorar su 
situación personal y hacer que, de una 
forma directa, parroquias y organizacio-
nes dediquen una gran parte de sus re-
cursos a ayudar a los que más lo nece-
sitan. Mantenimiento y generosidad se-
rían dos grandes áreas de ayuda.

¿Qué necesidades tiene nuestra dióce-
sis y cómo hacer corresponsables a to-
dos los miembros de la Iglesia diocesana?
Cabe decir que la primera implicación es 
entender que, a través de las parroquias, 
cada aportación individual que se hace 
contribuye de manera directa a hacer po-
sible que las comunidades cristianas es-
tén vivas y puedan colaborar con todos 
aquellos que más lo necesitan, ayudando 
a todas aquellas personas que se acercan 
a las comunidades y haciendo patente su 
solidaridad. Hemos de hacer que se en-
tienda que nos corresponde a los dioce-
sanos mantener nuestras instituciones.

RAMON OLLÉ I RIBALTA
Delegat diocesà de Mitjans de Comunicació 

de l’Arquebisbat de Barcelona
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Junts mantenim l’Església

la darrera carta encíclica del papa 
Francesc, inspirada en el Càntic de 
les criatures de sant Francesc d’As-
sís, sobre la cura de la Terra, la ca-

sa de tots. Tindrà lloc el dilluns 23 
de novembre, a les 19 h, a la sala 
d’actes Oriol Bohigas de l’Ateneu 
Barcelonès  (c/ Canuda, 6).

De tant en tant cal parlar del finançament de l’Església. Ens 
agradi o no, l’Església necessita mitjans econòmics per 
realitzar la seva missió, perquè vivim enmig d’una socie-
tat organitzada econòmicament. Avui tot projecte pas -
to ral ve acompanyat, necessàriament, d’un pressupost 
econòmic. Qualsevol realització pastoral inclou unes des-
peses.
  L’Església no ha de ser rica ni ho és. Tanmateix, ha d’a -
tendre moltes necessitats pastorals i socials, sobretot en 
les actuals circumstàncies de crisi econòmica, en què cal 
també ajudar tantes persones immigrades. Per tal com-
plir la seva missió, ha de poder disposar dels mitjans ma-
terials necessaris. Això demana anar avançant per tal 
d’aconseguir els recursos suficients per poder fer allò que 
cal fer en bé de les necessitats pastorals i caritatives.
  Sentir-nos tots els cristians responsables de les ne-
cessitats materials de l’Església és una conseqüència de 
la nostra consciència que en som membres. Pel baptis-
me entrem a formar part del poble de Déu, que es visi-
bilitza d’una manera concreta en cadascuna de les Esglé-
sies diocesanes. La contribució econòmica per afrontar 
les necessitats materials de l’Església és el resultat d’u-
nes reflexions des de la fe que ens fan veure la coherèn-
cia d’ajudar i col·laborar en l’activitat pastoral i també en 
l’economia de l’Església.
  Si s’entén d’aquesta manera, fer-se solidari de les des-
peses de l’Església no és pas una obligació que s’impo-
sa des de fora, com una exigència que no té res a veure 
amb la fe cristiana que hom professa. És certament una 
convicció que neix i arrela en el cor del creient que té cons -
ciència de formar part de la comunitat cristiana. El com-
promís econòmic del cristià és una conseqüència del bap-
tisme, una manifestació de l’amor a l’Església i una ex-
pressió de la caritat cristiana.
  El Concili Provincial Tarraconense de l’any 1995 va 
demanar que «les diòcesis de Catalunya avancin decidi-
dament en el procés, ja iniciat fa temps, per tal d’acon-
seguir un nivell d’autofinançament suficient per sostenir 
les activitats pastorals necessàries al nostre temps».
  La Diada de Germanor, que se celebra cada any un 
diumenge del mes de novembre, és una ocasió perquè 
l’Església informi els fidels de cada diòcesi de com s’han 
administrat els recursos econòmics de què disposa. De -
manar la col·laboració econòmica compor-
ta un compromís de transparència i de cla-
redat. I també de rigor en l’administració, a 
fi que els béns materials de l’Església siguin 
sempre per la pastoral i per als pobres.

ACTUALITAT

El 23 de novembre, el cardenal Martínez 
Sistach pronunciarà una conferència 
sobre la Laudato si’ a l’Ateneu Barcelonès
La vigília de la Cimera del Clima de 
París, el cardenal arquebisbe de Bar-
celona, Dr. Lluís Martínez Sistach, 
pronunciarà una conferència sobre 

 † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal i administrador apostòlic de l'Arquebisbat de Barcelona

PARAULA�I �VIDA�
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XAVIER MORLANS

ENTREVISTA

La creu i l’estel (Hugo y la estrella, Go -
ya Producciones) és una sèrie de dibui-
xos animats en clau de primer anun-
ci cristià, per a nens i nenes de 6 a 12 
anys, que pretén «provocar en l’infant 
un vincle inicial cognitiu i afectiu amb 
Jesús com Algú que viu i que vol ser el 
seu Amic per donar-li Vida i felicitat». 
Mn. Xavier Morlans, professor de la 
Facultat de Teologia de Catalunya i ani-
mador d’experiències de primer anun-
ci, és l’autor del guió.

Quina novetat aporta aquesta sèrie?
En general, els productes audiovisuals 
catòlics confessionals per a infants 
són d’una estètica una mica clàssica 
i d’una argumentació més aviat mo-
ralista i pietista. La creu i l’estel és 
una proposta cristiana molt explícita, 
molt cristocèntrica, però alhora molt 
dinàmica i convincent en l’estètica i en 
la trama.

Com presenteu aquest primer anunci?
El protagonista és un nen de 10 anys 
que, amb una colla d’amics, descobreix 
els misteris amagats a Santa Maria del 
Mar (s. XV), cosa que el porta a conèixer 
la comunitat parroquial i el més central 
en l’experiència cristiana: la troba da 
personal amb Jesús, que li dóna l’a-
mor guaridor i alliberador de Déu per-
què ell el doni als altres, especialment 
als més pobres.

Hi ha algun suport per als adults?
Sí, una guia didàctica que ajuda el ca-
tequista, el mestre de religió, el pare, 
l’avi o l’educador en una conversa que 
indueixi a extreure de cada capítol el 
suc cristià i l’aplicació a la vida del nen 
per un procés d’identificació amb les 
aventures i vicissituds del protagonis-
ta. D’aquesta manera, es propicia un 
diàleg de primer anunci cristià amb els 
nens i nenes que han vist el capítol, 
que en algunes ocasions acaba amb 
la invitació a una breu pregària.

Òscar Bardají i Martín

Dios y los métodos 
analíticos
Antonio Machado, profesor, poeta y pro-
sista, elegido académico, escribió: 
—« No siempre el análisis conduce al 

conocimiento de la naturaleza de 
las cosas. Tomad una taza: macha-
cadla, pulverizadla y analizad el pol-
vo. No hallaréis ningún átomo de la 
taza.»

  M. Walter la puso en primera página 
del libro Hechos inexplicables (1991).
El concepto de taza, su utilidad, su for-
ma, su fin… no existieron. 
 
El Dr. F. Sheen escribió sobre «Dios y 
la ciencia»:
—« Si las leyes de psicología no son 

aplicables a la astronomía. 
—» Si las leyes de la música no son 

transferibles a la ley.
—» Si los atributos de una ameba 

—que puede enfermar al hombre— 
no son aplicables a un panteón de 

personas ilustres, ¿por qué iban a 
ser aplicables a Dios las catego-
rías de la física, de la psicología y 
de la fisiología?» 

   
J. Fernández Moratiel, O.P., ha escrito: 
«Y dijo Dios:
Si nadie te ama… mi alegría es amar-
te.
Si lloras… estoy deseando consolarte.
Si eres débil… te daré mi fuerza y mi 
energía. 
Si nadie te necesita… yo te busco.
Si eres inútil… yo no puedo prescindir 
de ti.
Si estás vacío… mi llenura te colmará.
Si tienes miedo… te llevo sobre mis es-
paldas.»

¿Quien podrá hacer una analítica de 
componentes espirituales, si sólo usa, 
aplica, métodos analíticos para la ma-
teria?

HECHOS�DE�VIDA�  MN. JOSEP MARIA ALIMBAU

La creu 
i l’estel

Un noi que ronda els vint anys ha acabat 
la formació professional no sense difi-
cultats, amb força esforç personal, ben 
acompanyat pels seus diversos tutors 
i professors i, també, amb una bona 
col·laboració dels pares. Ara és a Lon-
dres per perfeccionar l’anglès i, alhora, 
té una feina relacionada amb allò que 
ha estudiat. Els pares resten sols a 
casa, però la relació amb el fill és fre-
qüent gràcies als recursos que oferei-
xen les noves tecnologies. El whatsapp 
els manté al dia i l’skype els facilita 
vi sualment la comunicació directa. En 
una de les darreres trobades informà-
tiques, quan eren a punt d’acabar la 
conversa, el noi els va dir: «Pares, us 
trobo a faltar i prego per vosaltres!»
  El noi ha estat educat i s’ha anat fent 
gran en un entorn cristià proper. La fa-
mília ha vetllat aquesta dimensió de la 
vida i ha buscat les col·laboracions ne-
cessàries per ajudar-lo a créixer en la 
fe fins al moment que, amb altres in -
dependències en els diversos aspectes 
vitals, ha arribat també la independèn-
cia espiritual, bo i que el noi ha seguit, 
amb bona voluntat, el camí que inicià 

No, no va ser 
endebades

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

a la família. El pare recorda com prega-
va amb ell a la nit, abans d’anar a dor-
mir, com participaven en família a l’eu-
caristia dominical, com conversaven 
sobre el tema quan presentava alguna 
inquietud o dubte. 
  Val a dir que el testimoni del pare i 
la mare, el seu esperit de servei i de 
compromís envers les persones i la 
societat han estat també un bon com-
plement. I la gràcia de Déu que actua. 
  Molts pares cristians segueixen el 
mateix procés: han sembrat la llavor de 
la fe, l’han vetllat i treballat, han pre-
gat i donat testimoni... però la llavor no 
acaba de fructificar o el creixement en 
sembla feble. Tot és en mans de Déu! 
La feina feta no és endebades. La lla-
vor sembrada i el testimoniatge dels 
pares resten, sempre, en el cor i en la 
memòria dels fills. L’acció de Déu en 
les persones escapa a les nostres pres-
ses i a la recerca de resultats imme-
diats. Convé saber esperar que es faci 
la voluntat divina i pregar confiadament. 
«No són res ni el qui planta ni el qui re-
ga; només compta Déu que fa créixer» 
(1Co 3,7).

Lectures 
missa 
diària i 
santoral
16. � Dilluns (lit. hores: 1a 
setm.) [1Ma 1,11-16.43-45.57-
60.65-67 / Sl 118 / Lc 18,35-
43]. Santa Margarida d’Escò-
cia (†1093), reina, nascuda a 
Hongria; santa Gertrudis (1256-
1303), vg. cistercenca a Helfta; 
sant Edmon, bisbe. Sants Roc 
(Roque) González, Alons Rodrí-
guez i Joan del Castillo, jesuïtes 
mrs.

17.  Dimarts [2Ma 6,18-31 / 
Sl 3 / Lc 19,1-10]. Santa Isabel 
d’Hongria (1207-1231), prince-
sa viuda, serventa dels malalts. 
Sant Gregori Taumaturg, bisbe 
de Neocesarea (s. III); sant Iscle 
o Aciscle i santa Victòria, germans 
mrs. a Còrdova (303). 

18. � Dimecres (  Barcelona) 
[2Ma 7,1.20-31 / Sl 16 / Lc 
19,11-28]. Sant Romà, mr.; sant 
Aureli, mr.; santa Rosa Filipina, 
primera missionera del Sagrat 
Cor. 

19. � Dijous [1Ma 2,15-29 / Sl 
49 / Lc 19,41-44]. Sant Crispí, 
bisbe d’Ècija; sant Faust o Fost, 
diaca i mr.; sant Abdies, profe-
ta (s. V aC). 

20. � Divendres [1Ma 4,36-
37.52-59 / Sl 1Cr 29,10.11abc. 
11d-12a.12bc / Lc 19,45-48]. 
Sants Octavi i Adventor, soldats 
mrs.; sant Benigne, bisbe i mr. 
(s. II); santa Silva, vg. i mr. 

21.  Dissabte [1Ma 6,1-13 / 
Sl 9 / Lc 20,27-40]. Presentació 
de santa Maria, verge, al temple. 
Sant Gelasi I, papa (africà, 492-
496); sants Honori, Eutiqui i Este-
ve, mrs. 

22.  † Diumenge vinent, Jesu-
crist, Rei de tot el Món (lit. hores: 
2a setm.) [Dn 7,13-14 / Sl 92 / 
Ap 1,5-8 / Jn 18,33b-37]. Santa 
Cecília (o Cília), vg. i mr. roma na 
(s. III), patrona de la música (can-
taires, músics i 
instrumentistes). 
Sts. Filemó i Àpia, 
esposos, deixebles 
de Pau.
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Lectura de la profecía de Daniel (Dn 12,1-3)

Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcán-
gel que se ocupa de tu pueblo: serán tiempos 
difíciles, como no los ha habido desde que hu-
bo naciones hasta ahora. 
  Entonces se salvará tu pueblo: todos los ins-
critos en el libro. 
  Muchos de los que duermen en el polvo des-
pertarán: unos para la vida eterna, otros para 
ignominia perpetua. 
  Los sabios brillarán como el fulgor del fir-
mamento, y los que enseñaron a muchos la 
justicia, como las estrellas, para toda la eterni-
dad.

Salmo responsorial (15)

R. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.

El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; / mi 
suerte está en tu mano. / Tengo siempre presen-
te al Señor, / con él a mi derecha no vaci laré. R.

Por eso se me alegra el corazón, / se gozan mis 
entrañas, / y mi carne descansa serena. / Por-
que no me entregarás a la muerte, / ni dejarás a 
tu fiel conocer la corrupción. R.

Me enseñarás el sendero de la vida, / me sacia -
rás de gozo en tu presencia, / de alegría perpe-
tua a tu derecha. R.

Lectura de la carta a los Hebreos 
(He 10,11-14.18)

Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio, 
diariamente, ofreciendo muchas veces los mis-
mos sacrificios, porque de ningún modo pue-
den borrar los pecados. 
  Pero Cristo ofreció por los pecados, para 
siempre jamás, un solo sacrificio; está senta-
do a la derecha de Dios y espera el tiempo que 
falta hasta que sus enemigos sean puestos co-
mo estrado de sus pies. Con una sola ofrenda 
ha perfeccionado para siempre a los que van 
siendo consagrados. Donde hay perdón, no hay 
ofrenda por los pecados.

  Lectura del santo evangelio según 
san Marcos (Mc 13,24-32)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los: 
  «En aquellos días, después de esa gran an-
gustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará 
su resplandor, las estrellas caerán del cielo, 
los astros se tambalearán. 
  Entonces verán venir al Hijo del hombre 
sobre las nubes con gran poder y majestad; 
enviará a los ángeles para reunir a sus elegi-
dos de los cuatro vientos, de horizonte a hori-
zon te. 
  Aprended de esta parábola de la higuera: 
Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las 
yemas, deducís que el verano está cerca; pues 
cuando veáis vosotros suceder esto, sabed 
que él está cerca, a la puerta. Os aseguro que 
no pasará esta generación antes que todo se 
cumpla. 
  El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no 
pasarán. El día y la hora nadie lo sabe, ni los 
ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre.»

DIUMENGE�XXXII I �DE�DURANT�L’ANY

Lectura de la profecia de Daniel (Dn 12,1-3)

En aquell temps es presentarà Miquel, coman-
dant dels exèrcits celestials, que vetlla pels fills 
del teu poble; hi haurà un temps de desgrà cies 
com no se n’havien vist des que existeixen les 
nacions fins aquell moment.
  Però en aquell moment serà salvat el teu 
poble, tots els qui estaran inscrits en el llibre. 
La multitud dels qui dormen a la pols de la ter-
ra es desvetllarà, uns per a la vida eterna, al-
tres per a la vergonya d’una reprovació eterna.
Els justos resplendiran com la llum del firma-
ment, els qui hauran conduït el poble pel bon 
camí brillaran com els estels per sempre més.

Salm responsorial (15)

R. Guardeu-me, Déu meu, en vós trobo refugi.

Senyor, heretat meva i calze meu, / vós m’heu 
triat la possessió. / Sempre tinc present el Se-
nyor; / amb ell a la dreta, mai no cauré. R.

El meu cor se n’alegra i en faig festa tot jo, / 
fins al meu cor reposa confiat: / no abandona-
reu la meva vida enmig dels morts, / ni deixa-
reu caure a la fossa el qui us estima. R.

M’ensenyareu el camí que duu a la vida: / joia 
i festa a desdir a la vostra presència; / al vos-
tre costat delícies per sempre. R.

Lectura de la carta als cristians hebreus 
(He 10,11-14.18)

Tots els sacerdots oficien diàriament i ofe reixen 
sovint unes víctimes semblants, que mai no po-
den treure els pecats.
  Però Jesucrist, després d’oferir-se una so-
la vegada com a víctima pels pecats, s’ha as-
segut per sempre a la dreta de Déu, esperant 
que Déu faci dels seus enemics l’escambell 
dels seus peus. Amb una sola oblació, ha con-
sagrat del tot i per sempre els qui havien de 
ser santificats. Un cop Déu ha perdonat els pe-
cats, ja no cal presentar cap més ofrena per 
obtenir-ne el perdó.

  Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
(Mc 13,24-32)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixe-
bles: «Aquells dies, després d’aquelles desgrà-
cies, el sol s’enfosquirà, la lluna no farà cla-
ror, les estrelles aniran caient del cel i els estols 
que dominen allà dalt trontollaran. Llavors 
veuran venir el Fill de l’home sobre els núvols 
amb gran poder i amb gran majestat. Mentres-
tant enviarà els àngels per reunir els seus ele-
gits, que vindran de tots quatre vents, des dels 
extrems més llunyans de la terra i del cel. Mi-
reu la figuera i apreneu-ne la lliçó: quan les se-
ves branques es tornen tendres i neixen les fu-
lles, sabeu que l’estiu s’acosta. Igualment, quan 
vosaltres veureu tot això, sapigueu que ell s’a-
costa, que ja és a les portes. Us dic amb tota 
veritat que no passarà aquesta generació sen-
se que s’hagi complert tot això. El cel i la terra 
passaran, però les meves paraules no passa-
ran. Ara, del dia i de l’hora, ningú no en sap res, 
ni tan sols els àngels ni el fill; només ho sap 
el Pare.»

Les catàstrofes de la natura i de la història no són 
encara el Judici Final. Passen al davant. L’esdeveni-
ment que esperem i per al qual ens hauríem de pre-
parar és la vinguda del Fill de l’Home. Com serà? 
No ens el podem ni imaginar. Ben segur, no serà tal 
com és representat en les pintures antigues o mo-
dernes. Tot serà més gran, més diví i més humà. 
On brilla la claredat de Déu, totes les preguntes 
tenen la seva resposta, totes les obres queden 
jutjades.

La caiguda de Jerusalem i el final del Temple són 
esdeveniments que marquen la història del nos-
tre món que plega veles. Els deixebles pregunten 
a Jesús sobre el temps en què s’esdevindria i so-
bre els senyals que el precedirien. El temps resta 
en la foscor. Però el temps present és el temps 
del creixement i de la maduració fins a la revelació 
del Fill de l’Home «amb gran poder i majestat». Al 
final de l’any litúrgic ens recordarem que el temps 
té una direcció i un final, el temps de la humanitat 
i el temps valuós de la nostra pròpia vida.

El cristià construeix avui el futur. No ho fa tot 
solet. No camina sol. És un pelegrí sobre la terra. 
No és un ciutadà, sinó un exiliat que fa camí vers 
la Pàtria. Considera la terra no com un lloc perma-
nent, sinó com una etapa d’un viatge. No basteix 
una casa de pedra, sinó que habita en una tenda 
de peregrins. Els cristians treballen per transfor-
mar l’univers en el cel nous i en la terra nova que 
inaugurarà el Regne de Déu. En el s. II, la Carta a 
Diognet, 6, ho formula així: «Allò que és l’ànima en 
el cos, això és el que han de ser els cristians en el 
món». No treballa tot sol, sinó que col·labora... Tre-
balla amb coratge i amb fe, sabent que qui creu 
mai no està sol; treballa per fer créixer la nova crea -
ció que respongui plenament al projecte de Déu, on 
regnarà la justícia.

Això demana de nosaltres una gran atenció, vi-
gilància i decisió. La inèrcia i la indiferència són in-
compatibles amb el missatge de la vinguda de Crist. 
El Catecisme de l’Església Catòlica (1.040) resu-
meix així les últimes realitats del món: «El Judici Fi -
nal tindrà lloc a l’hora del retorn gloriós del Crist. 
Només el Pare en coneix l’hora i el dia. Només ell 
decideix el seu adveniment. Per mitjà del seu Fill 
Jesucrist, pronunciarà aleshores la paraula defini-
tiva sobre la història.»

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

El cristià: 
un pelegrí que 
no camina sol
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De vez en cuando hay que hablar de la 
financiación de la Iglesia. Nos guste 
o no, la Iglesia necesita medios eco-
nómicos para realizar su misión, por-
que vivimos en medio de una socie-
dad organizada económicamente. 
Hoy todo proyecto pastoral viene 
acompañado, necesariamente, de un 
presupuesto económico. Cualquier 
realización pastoral incluye unos 
gastos.

La Iglesia no ha de ser rica ni lo es. 
Sin embargo, debe atender muchas 
necesidades pastorales y sociales, 
sobre todo en las actuales circuns-

tancias de crisis económica, en las 
que también hay que ayudar a tantas 
personas inmigradas. Para cumplir 
su misión, debe poder disponer de 
los medios materiales necesarios. 
Esto pide ir avanzando para conse-
guir los recursos suficientes para po-
der hacer lo que hay que hacer en 
bien de las necesidades pastorales 
y caritativas.

Sentirnos todos los cristianos res -
ponsables de las necesidades ma-
 teriales de la Iglesia es una consecuen-
cia de nuestra conciencia de que 
somos miembros de ésta. Por el bau-

tismo entramos a formar parte del 
pueblo de Dios, que se visibiliza de 
manera concreta en cada una de las 
Iglesias diocesanas. La contribución 
económica para afrontar las necesi-
dades materiales de la Iglesia es el 
resultado de unas reflexiones desde 
la fe que nos hacen ver la coherencia 
de ayudar y colaborar en la actividad 
pastoral y también en la economía de 
la Iglesia.

Si se entiende de este modo, ha-
cerse solidario de los gastos de la 
Iglesia no es una obligación que se 
impone desde fuera, como una exi-
gencia que no tiene nada que ver 
con la fe cristiana que se profesa. 
Es ciertamente una convicción que 
nace y arraiga en el corazón del cre-
yente que tiene conciencia de formar 
parte de la comunidad cristiana. El 

compromiso económico del cristia-
no es una consecuencia del bautis-
mo, una manifestación del amor a 
la Iglesia y una expresión de la cari-
dad cristiana.

El Concilio Provincial Tarraconen-
se de 1995 pidió que «las diócesis 
de Cataluña avancen decididamente 
en el proceso, ya iniciado hace tiem-
po, para conseguir un nivel de auto-
financiación suficiente para sostener 
las actividades pastorales necesa-
rias en nuestro tiempo».

La Jornada de «Germanor» (Día de 
la Iglesia Diocesana), que se celebra 
cada año un domingo del mes de no-
viembre, es una ocasión para que la 
Iglesia informe a los fieles de cada 
diócesis de cómo se han administra-
do los recursos económicos de que 
dispone. Pedir la colaboración eco-
nómica conlleva un compromiso de 
transparencia y de claridad. Y tam-
bién de rigor en la administración, 
a fin de que los bienes 
materiales de la Iglesia 
sean siempre para la 
pastoral y para los po-
bres.

Juntos mantenemos 
la Iglesia

PALABRA�Y�VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal y administrador apostólico del Arzobispado de Barcelona

Sessions de reflexió de l’actualitat 
cultural i religiosa. Dilluns 16 de no-
vembre (19 h), amb Ferran Sàez, es-
criptor i professor de la URL. A l’audi-
to ri de la FJM (c/ València 244, 1r). In-
formació: t. 934 880 888, a/e: www.
fundaciojoanmaragall.org 

Asociación de Adoradoras del Santísi-
mo Sacramento (Esclavas del Sagra-
do Corazón) (c/ Mallorca, 232). Día 19 
de noviembre, a las 12 h, oración ante 
el Santísimo Sacramento seguida de 
Eucaristía (12.30 h). 

Pregària del vespre i conferència «El 
Dinar de Nadal de la Misericòrdia». 
Dissabte 21 de novembre (20.30 h), 
a la parròquia de Santa Eulàlia de Vi-
lapicina (pg. Fabra i Puig, 260), amb 
la col·laboració de la Comunitat de 
Sant’Egidi.

Grups d’Oració i Amistat. Dia 22 de 
novembre (10-18 h), trobada anual, al 
Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Di-
putació, 231). Inscripcions per al di-
nar: t. 932 181 005.

100 preguntas sobre El Hinduismo. El 
dimarts 24 de novembre (19 h), pre-
sentació d’aquest llibre de Josep Lluís 
Vázquez Borau a la Llibreria Claret (c/ 
Roger de Llúria, 5). Hi intervindran, 
juntament amb l’autor, Nicolás Saiz, 
teòleg, i Sergi Mas, filòsof.

Actes i 
conferències
Beatificació de 26 caputxins màrtirs. 
Dissabte 21 de novembre (11.30 h), a 
la Catedral de Barcelona, se celebra -
rà la beatificació d’aquests màrtirs que 
van ser assassinats durant la Guer-
ra Civil per causa de la seva fe. Presi-
dirà la celebració el cardenal prefecte 
de la Congregació de les Causes dels 
Sants, Mons. Angelo Amato. El dia an-
terior, divendres 20 (19.30 h), se cele-
braran vespres solemnes als Caput-
xins de Sarrià (c/ Cardenal Vives i Tutó, 
16). Ambdós actes són oberts a tot-
hom. 

8a Setmana Bíblica «El poble de Déu 
camina en la història». Dissabte 21 
nov.: 18 h taula rodona «Església en 
Sortida», amb Ignasi Miranda, Juan Mo-
lina, Asunción Palacios, Javier Velas-
co-Arias i Quique Fernández, a Llibreria 
Paulines (Rda. St. Pere 19); 21.30 h 
concert «Aires del Carmelo», amb Cor 
Nou, a la pquia. Mare de Déu de la Me-
dalla Miraculosa (c/ Consell de Cent 
110). Diumenge 22, 17.30 h, confe-
rència «La Alianza de Dios con su pue-
blo», a càrrec de Pepe Pedregosa, a 
la mateixa parròquia. Podeu descarre-
gar-vos el programa complet, a: www.
medallamiraculosa.org.

AGENDA�

XXI Cicle de Música per la solidaritat. 
Dissabte 21 de nov. (20 h), concert 
n. 6, amb la Coral Ernest Cervera, so-
ta la direcció de Carles Riba, amb obres 
del Llibre Vermell de Montserrat. A la 
parròquia de Sant Agustí (c/ Hospital - 
Pl. de Sant Agustí). Aportació solidà-
ria: 6 E. Organitza: Ass. Per l’altre Cor 
Cremat de Barcelona-Ajut al 4t Món.

Breus
La Gna. Gemma 
Morató defensa 
una tesi docto-
ral sobre el Full 
Dominical. El 
saló de graus de 
la Universitat In-
ternacional de 
Catalunya va acollir, el passat 2 de no-
vembre, aquest acte acadèmic on la 
doctorant va presentar un estudi sobre 
els primers cent anys de vida d’aques-
ta publicació setmanal, editada des de 
l’any 1891 per l’Arquebisbat de Bar-
celona.

In memoriam
Mn. Pere Grau i Andreu. Morí el 4 de 
novembre, als 83 anys d’edat i 52 

de vida sacerdotal. 
Des de l’any 1972 
era rector de la par-
ròquia de la Mare 
de Déu de la Salut de 
Les Planes de Vall-
vidrera on fou el pri-
mer rector i realitzà 
una gran tasca de caire social i pasto-
ral. Mn. Pere destacà per la seva dedi-
cació a la pastoral dels malalts, pri-
mer a l’Hospital de Sant Pau, després 
a l’Hospital General de Catalunya i a 
la Clínica Asepeyo de Sant Cugat del 
Vallès. 

Publicacions
Calendari litúrgic 
2016 del CPL. 
Llibre de 152 pà -
gines preparat pel 
CPL i la Comis-
sió Interdioce-
sana de Litúrgia, 
per encàrrec dels 
bisbes catalans. 
També s’ha publi-
cat un petit opus-
cle de 28 pàgi-
nes, preparat per Josep 
Urdeix, que inclou les lec-
tures bíbliques de cada 
dia de l’any litúrgic.


