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secció oficial
Arquebisbe Metropolità
Homilia
de 19 de juny de 2017 a la Parròquia de Sant Ramon de Penyafort de
Barcelona, en la trobada de l’Associació “Persona i Democràcia” entorn
del servei dels cristians en la ‘res publica’ com a servidors públics
1Pe 4,12-19; Sal 125; Mt 10,34-39

Benvolgut Sr. Rector, Ramon Batlle; Sra. Carme Borbonès, presidenta de
l’Associació Persona i Democràcia. Sr. Joaquim Xicoy, altres membres de l’Associació. Benvolguts tots, germans i germanes en Crist mort i ressuscitat.
Estic content de ser avui amb vosaltres, celebrant l’eucaristia, en ocasió de la
vostra trobada entorn del servei dels cristians en la ‘res publica’ com a servidors
públics». M’alegra també que ho feu en la festa de sant Tomàs More, un veritable
referent per a creients i no creients en aquesta matèria, una matèria —deixeu que
us ho digui ben aviat— que és de la més gran importància.
Les lectures de la missa que acabem d’escoltar —paraules de Jesús i de sant
Pere— ens parlen de proves, de sofriments pel fet de ser cristians, de separació
entre el fill i el pare, de perdre la vida… En un primer moment vaig pensar que
potser no serien apropiades per als qui —com vosaltres— voleu dedicar-vos a
construir la pau en la ‘res pública’, com a servidors públics. Però, per altra banda,
són paraules revelades i ben adients si pensem en el que li va passar a sant Tomàs
More. Ell, que havia estat el Lord Canceller d’Anglaterra, un home savi i prudent,
infinitament just i mansuet, que no havia fet mal a ningú, que havia estat extremadament fidel al rei… va patir la injustícia, l’escarni públic, la incomprensió
—fins i tot per part de la seva estimada esposa—, la soledat i, finalment, la mort.
Aquesta és la primera reflexió que us voldria fer. El servei a la res publica,
l’exercici del poder, la política, és sens dubte un treball de risc, de molt risc, fins i
tot per a un cristià, pel fet de ser-ho.
Em ve al cap, per contrast, un altre governant. Pilat. Recordeu molt bé l’escena evangèlica. El tumult del poble a les portes del pretori, encès pels ancians,
i l’interrogatori. Jesús li contesta: «Tot aquell que sent la veritat escolta la meva
veu.» Pilat li respongué: «Què es la veritat?», i tot seguit es rentà les mans.
Segurament Pilat no era una mala persona i devia tenir un sentit de la justícia.
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Però amb aquella resposta aparentment innocent, amb una mica de política —en
el sentit impropi d’aquesta noble paraula— va perpetrar, mitjançant els seus soldats, la injustícia més gran en mans dels homes que és possible concebre: dur a
terme l’homicidi de Déu mateix, d’un Déu fet home, infinitament misericordiós,
amorós de tots, que havia passat arreu curant i fent el bé.
Tornem a sant Tomàs More. Segurament ell mai no va pensar que acabaria
sent un sant màrtir. Ell era un home de món, un humanista del moment, una
persona pública a Europa, molt ben relacionada, amic del rei. Però també era un
home de fe viva i de consciència recta. La resta —fins arribar al martiri— ho van
posar les circumstàncies d’aquesta arriscada professió de governar, de servir a la
res pública, a la política. No li valdrà ni la seva ciència de lleis, ni la seva experiència de jutge, ni la seva habilitat de governant, ni el seu silenci meditat… Va ser
la seva consciència, recta, la que no li va permetre dir que era veritat allò que veia
que no ho era. Aquest compromís amb la veritat, que no va imposar a ningú, és
el que el va dur al martiri. Hauria estat molt senzill cedir, concedir la frase que
volia el rei. Només una frase. No ho va fer. Pilat, en canvi, amb quatre paraules
—«Què és la veritat?»— (quatre paraules que cap relativista d’avui dia no criticaria), se’n va escapolir. El resultat de les accions respectives va ser infinitament
distant, també quan es veuen amb el pas del temps.
Perdoneu si he posat les coses massa extremes. Podreu pensar que si és així
ningú no voldrà ser polític. Però, certament, aquesta és una professió de risc, i
ho és precisament per la seva altíssima dignitat. És assumir la responsabilitat de
tota la comunitat política, que es compon de tots els seus membres, sense que en
manqui cap, i en particular dels desfavorits: quelcom que requereix una particular alçada moral.
Per això, des dels primers temps els cristians hem pregat pels nostres governants, i ho hem de continuar fent. Hem de comprendre —i agrair— que es tracta
d’un servei que demana molta generositat, un complet desinterès, un esperit de
servei infinit, i una profunditat de conviccions morals personals que no s’improvisa.
La figura de sant Tomàs More és molt suggestiva. Va ser un home del seu
temps, cultivat, relacionat amb els altres humanistes d’Europa, inquiet, ben preparat per dur a terme les més altes responsabilitats públiques. És, sí, un sant màrtir de l’Església catòlica, però també va ser, amb el seu testimoni, un dels pioners
del reconeixement públic de la llibertat de les consciències com a dret civil universal, que serà la pedra basilar del nou estat modern dels nostres dies. Ho va ser
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juntament amb altres —alguns no catòlics— que van ser víctimes dels autoritaris
estats confessionals de la Europa de l’edat moderna.
I és que la consciència és el lloc sagrat on ens trobem a soles amb la veritat:
la veritat sobre allò que és just i allò que és injust, allò que he de fer i allò que no
he de fer. Perquè, sí, hi una veritat de les coses que cal reconèixer. Sant Tomàs
More va patir una injusta intromissió dins la seva consciència. Ell va fracassar momentàniament, però amb el seu compromís amb la veritat va arribar a la més alta
santedat, i a la vegada va posar les bases —juntament amb altres— de les nostres
llibertats actuals. Li devem un doble servei: cristià i cívic.
Perdoneu que hagi posat de nou les coses tan extremes. Naturalment que no
cal que hi hagi nous màrtirs, però en el nostre món relativista d’avui els cristians
hem de donar testimoni de la veritat, no perquè la vulguem imposar a ningú,
sinó perquè la trobin en l’exemple de la nostra conducta moral recta, de la nostra
coherència de vida, viscuda en consciència. Em vénen al cap altres exemples de
cristians que, sent homes públics, van fer la defensa de la seva consciència: l’Apologia pro vita sua del beat cardenal Newman, i, a casa nostra, en circumstàncies
ben doloroses, el recull d’articles de Mn. Cinto Verdaguer En defensa pròpia.
Una part molt important de la missió del governant, del polític és conrear
la rectitud moral que el comprometi amb la defensa de la veritat i de la justícia, i
cerqui en consciència el bé dels qui li han estat confiats. Això requereix un gran
desinterès… Però només així defugirà la temptació, tan humana, de dominar els
altres, de la tirania… que va patir sant Tomàs More.
Els cristians tenim l’ajut de la gràcia de Déu. Es preciós llegir el Tractat sobre
la Passió del Senyor que Tomàs escriu tancat a la Torre de Londres. Es fa patent
com en la seva ànima havia arrelat, amb l’estudi i la meditació de l’Escriptura, un
profunda pietat. Era un home de fe. Per això va poder arribar fins al final.
Prego perquè mai manquin homes de fe, ben preparats, que, al mateix temps
conreïn una vida cristiana autèntica i, amb la rectitud dels seus fets, s’endinsin
sense por en el món de la política, sabent que és un destí de la més alta dignitat,
però que comporta proves —fermes, potser—, que els poden fer patir.
Es tracta d’un gran servei i és quelcom que hem de transmetre de generació
en generació: que cal aprendre a ser coherents, a ser valents, acceptant en la intimitat de la consciència la veritat de les coses i del que és just i del que no ho és.
És responsabilitat de tots que sigui així, perquè és virtut que s’aprèn en el si de
la família, en l’escola, entre els amics, i que creix i s’experimenta només quan es
practica.
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És, a més, un servei a la comunitat molt propi dels cristians quan ens decidim de debò, con sant Tomàs More, a viure a fons el nostre temps al mateix temps
que seguim ben de prop Jesús.

Escrits setmanals “Als quatre vents”
662. L’Esperit que dóna vida
4 de juny de 2017
El periodista americà George Weigel es trobava visitant a París l’Arc de la
Defensa, una de les grans obres modernes de l’època Mitterrand. La Gran Arche
és un impressionant cub buit de dimensions gegantines amb parets de vidre i
molts metres de marbre blanc de Carrara, que vol ser un monument als drets
humans. Un ascensor deixa els visitants al seu terrat, amb vistes a tota la ciutat.
En aquestes circumstàncies, la guia va comentar: «És tan gran que la catedral de
Notre-Dame cabria en el seu interior amb les seves torres i la seva agulla.»
Per al periodista aquesta comparació pot ser metafòrica: una obra colossal
d’arquitectura supera la màxima representació de l’espiritualitat que té París, la
seva bonica catedral al costat del Siena. Penso, però, que també es podria veure
d’una altra manera, no antagònica sinó complementària: de la mateixa manera
que el cub podria allotjar la Catedral, el fruit del geni humà pot albergar la fe.
Encara més, només hi ha veritable progrés si inclou els valors espirituals, igual
que les persones tenen en el seu interior el seu tresor més preuat: la consciència.
Continuant amb la metàfora, els deixebles, després de l’Ascensió de Crist, es
trobaven reunits al Cenacle —com si fos un cub tancat— i se sentien amb por i
confusió quan van experimentar la vinguda de l’Esperit Sant que Jesús els havia
promès. Llavors es transformen en persones valentes, capaces «d’anar i ensenyar
a tots els pobles», segons el missatge rebut. Pere parla a les multituds i milers
d’oients s’adhereixen a la nova fe en el Ressuscitat. I així ho fan també els altres
deixebles, estenent la doctrina de Jesucrist pels confins de l’imperi romà i el món
llavors conegut.
En aquest diumenge de Pentecosta hem de demanar amb fe a l’Esperit Sant
que ens concedeixi els seus fruits revolucionaris, que sant Pau traça en una llista:
«Amor, alegria, pau, paciència, benvolença, bondat, fidelitat, dolcesa i domini
d’un mateix.»
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Una persona que mantingui aquests valors sembra la pau i l’alegria per on
passa, i d’això se’n beneficien els seus familiars, els seus veïns, els seus companys
de treball, la gent amb la qual tracta casualment. I una societat que els mantingui
seria alguna cosa així com el paradís a la terra. De la mateixa manera que una
catedral es pot convertir en el centre espiritual d’una gran ciutat, una dona o un
home que han rebut la llum, invisible però real, de l’Esperit Sant serà llum per als
qui l’envolten.

663. El misteri de Déu en si mateix
11 de juny de 2017
S’explica que sant Patrici, l’apòstol d’Irlanda, per explicar a la gent el misteri de la Santíssima Trinitat els mostrava un trèvol de tres fulles. Eren tres fulles
diferents, però un únic trèvol. I és famosa l’escena de sant Agustí en una platja
dialogant amb un nen que pretenia transvasar tota la mar en el seu petit forat a
la sorra. En dir-li que això era impossible, el nen li va replicar: més ho és que tu
siguis capaç d’entendre el misteri de la Santíssima Trinitat.
Són historietes que aborden de manera molt insuficient una veritat de fe
molt principal de la vida cristiana. Per definició els misteris no s’entenen, o deixarien de ser-ho. L’actitud pot ser doble: rebutjar-los, ja que no encaixen amb
el nostre pensament racional, o acceptar-los per confiança en aquell que els ha
revelat.
Aquesta última actitud és la que prenem innombrables vegades en la nostra
vida ordinària. Creiem que vam tenir una pulmonia quan teníem tres anys no
perquè puguem comprovar-ho, sinó perquè ens ho diuen els nostres pares, persones en qui confiem.
La prova més clara que Déu és u i tri —tres persones i un sol Déu— és la revelació que Jesucrist ens va fer d’aquest misteri parlant-nos del Pare i de l’Esperit
Sant, juntament amb la seva condició divina. Així ho va entendre ja la primitiva
Església. Sant Pau s’acomiada en la seva segona carta als Corintis dient: «Que la
gràcia del Senyor Jesucrist, l’amor de Déu i el do de l’Esperit Sant siguin amb tots
vosaltres» (2Co 13,13).
Pensant en Déu com a creador, com a redemptor, com a santificador, podem
aproximar-nos a la Santíssima Trinitat, ja que coneixent les seves obres coneixem
millor Déu, com ens passa amb les persones: com més coneixem com actuen més
les coneixem a elles. Però també és cert que com més coneixem una persona, millor comprenem la seva manera d’obrar.
207

El misteri trinitari és el misteri de Déu en si mateix, la seva autorevelació, la
d’aquell que va advertir als seus deixebles que si no es feien com nens no entrarien
al Regne de Déu.
André Frossard comentava pel que fa a aquest tema: no es tracta de fer-nos
els innocents, de preferir el biberó als llibres, però sí de recuperar la frescor de la
mirada i contemplar la paraula de Déu sobre si mateix amb l’admiració amb què
un nen s’apropa a les coses per primera vegada o amb la qual un pintor contempla
un paisatge. El camí de la fe només troba un obstacle infranquejable: l’orgull.

664. Sagraris acompanyats
18 de juny de 2017
Manuel González era un sacerdot sevillà acabat d’ordenar l’any 1902, quan
el seu bisbe li va encarregar que s’encarregués dels cultes de la Quaresma a Palomares del Río, un petit poble al qual s’hi accedia travessant un curs d’aigua i
viatjant després a lloms d’un ruc.
En arribar, el sagristà li va pintar un panorama molt negre pel que fa a la
devoció de la gent. Va entrar a l’església, es va agenollar davant el sagrari, i en
obrir-lo va veure que era brut i ple d’insectes. Feia molt de temps que no s’havia
obert ni s’havien renovat les sagrades Formes. Aquell fet el va impactar tant que
va dedicar la seva vida sacerdotal a promoure la cura de l’Eucaristia.
Joan Pau II el va beatificar i el va anomenar «bisbe dels sagraris abandonats», i l’octubre de 2016 el papa Francesc el va canonitzar. Va ser bisbe de Màlaga i després de Palència en anys difícils. A Màlaga van incendiar el palau episcopal, i dels catorze sacerdots que va ordenar set van ser màrtirs.
Podem invocar el seu exemple de persona enamorada de l’Eucaristia en
aquesta gran festa del Corpus Christi en la qual el Senyor sagramentat surt als
nostres carrers a pobles i ciutats portat per la devoció del poble cristià.
La tradició d’aquesta festa del mes de juny, mòbil en el calendari, és molt antiga, i la seva celebració pels carrers també. Fa segles al voltant del Corpus molta
gent acudia a l’espectacle de teatre sacre, que eren els actes sacramentals. Lope de
Vega, Tirso de Molina i, sobretot, Calderón de la Barca, van ser autors d’aquestes peces literàries tan celebrades, i molts escriptors van honorar el Corpus, com
García Lorca, meravellat amb el de Granada quan va escriure: «Es así, Dios andando, como quiero tenerte…». Déu caminant, sota paŀli, rebent l’adoració del
poble cristià.
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Com en el temps de sant Manuel González, la nostra societat corre el risc
dels sagraris abandonats, o almenys solitaris. Per això estimulo a la pràctica de
la visita al Santíssim i m’alegren molt totes les iniciatives que es fan en algunes
parròquies de moments d’adoració, durant el dia o la nit.
Que en la festa del Corpus Christi aprofitem per fer aquesta manifestació
d’amor a Jesús sagramentat. En una societat pluralista i democràtica, els cristians
hem de ser absolutament respectuosos amb tothom, però no hem de defugir algunes manifestacions externes de religiositat que formen part de la llibertat en
què vivim. Sigui al carrer o en la quietud de les esglésies, allí està esperant-nos.

665. En els orígens de l’Església
25 de juny de 2017
Celebrem una festa molt gran en el calendari litúrgic: la dedicada a dos
grans sants que van estar en els orígens de l’Església. Tots dos eren jueus: sant
Pere, de Betsaida, població propera al Mar de Galilea, on treballava amb el seu
germà Andreu, i sant Pau, que procedia de Tars i tenia una notable formació
teològica. Tots dos eren homes de molt de caràcter, impetuosos, encara que molt
diferents en la seva experiència cristiana.
Sant Pere va ser un dels quatre primers deixebles cridats pel Senyor. Tots ells
eren pescadors i van abandonar les xarxes per seguir-lo. Des de llavors no es va separar de Jesús en els tres anys de vida pública, i després de la confessió de Cesarea
va ser l’escollit per ser la roca sobre la qual Crist va fundar l’Església.
Aquesta primacia sobre els altres Apòstols és la mateixa que va heretar la
institució del Papat i que es perllonga a través dels segles. Així ho van reconèixer
els altres seguidors de la primera hora i en donen fe els Evangelis i els Fets dels
Apòstols, que recullen també la primera predicació i miracles de sant Pere després de l’Ascensió del Senyor.
Sant Pau en canvi no era «un dels dotze», i la seva experiència de Crist va
ser molt diferent, fins i tot paradoxal, ja que el va conèixer precisament quan perseguia els cristians. El succés, que va marcar un abans i un després en la seva vida,
va ocórrer al camí de Damasc, a prop ja de les portes de la ciutat. Ens commou
pensar no sols en la sublim escena, sinó també en l’escenari: Síria, país avui de
tanta actualitat, on es continua perseguint els cristians.
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Un abans i un després. Jesucrist se li havia manifestat i ja no va viure més que
per servir-lo. L’escena de la caiguda del cavall inclou unes paraules del soldat que
passa de perseguidor a tocat per la gràcia: «Què he de fer, Senyor?»
Tant de bo aquesta fos també la nostra actitud quan percebem que Déu ens
ve a trobar perquè canviem de vida. Preguntem-nos per la voluntat de Déu, que
crida cadascú en moments i circumstàncies diferents. Pere i Pau van acabar presoners a Roma, on van trobar el martiri donant un últim testimoni del seu amor
apassionat per Jesucrist.
La festa dels Apòstols ens porta a demanar especialment pel Papa, per la
seva missió d’unitat en l’Església, i per tots els apòstols, alguns al seu poble i altres,
com Pau, a regions llunyanes on deixen la vida en el servei a la veritat de l’Evangeli
en una sembra impagable de felicitat.

Juny : Activitats pastorals de l’Arquebisbe
Divendres 2
ǷǷ A palau, rep la visita d’un grup de professors i alumnes de l’Escola d’Educació Especial
Tilmar de Montblanc, amb els quals visita el palau, la Catedral i el Seminari.
ǷǷ Al vespre, a la Parròquia de la Mare de Déu del Lledó de Valls, presideix la vetlla de pregària de final de curs organitzada per la Delegació diocesana de pastoral de joventut.

Dissabte 3
ǷǷ A l’auditori municipal del Camp de Mart de Tarragona, assisteix a la representació de
l’espectacle musical Pau de Tars, dins dels actes organitzats amb motiu del 50è aniversari del Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona.
ǷǷ Al vespre, a l’església parroquial de la Santíssima Trinitat de Tarragona, presideix l’eucaristia de la vetlla arxiprestal de Pentecosta.

Diumenge 4
ǷǷ A la Catedral, celebra la missa conventual en la solemnitat de Pentecosta, durant la
qual administra el sagrament de la confirmació.
ǷǷ A la Parròquia de Santa Clara de Tarragona, administra els sagraments de la iniciació
cristiana a un adult, bateja un infant i administra el sagrament de la confirmació a un
grup de joves.

Dimarts 6
ǷǷ Al palau arquebisbal, presideix la reunió n. 383 del Consell Episcopal.
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ǷǷ A la tarda, al Seminari, amb motiu del centenari de la mort de Mn. Ramon Muntanyola, assisteix a la conferència pronunciada per Mn. Manuel M. Fuentes, director de
l’AHAT, sobre el tema «Ramon Muntanyola, home d’Església».

Dijous 8
ǷǷ A la tarda, a Barcelona, presideix la reunió mensual del SIERC.
ǷǷ Al vespre, al Seminari Major Interdiocesà de Barcelona, presideix la reunió dels bisbes
que hi tenen seminaristes, celebra amb ells l’eucaristia i sopen amb els joves i l’equip
rector.

Divendres 9
ǷǷ A l’església parroquial de Sant Francesc d’Assís de Tarragona, administra el sagrament
de la confirmació.
ǷǷ Al vespre, al Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona, participa en el sopar festiu organitzat amb motiu de la clausura del 50è aniversari del centre.

Dissabte 10
ǷǷ Al Mas d’en Lluc, a Cornudella de Montsant, presideix la jornada festiva de portes
obertes.
ǷǷ Al vespre, a l’església parroquial de l’Assumpció d’Alcover, administra el sagrament de
la confirmació a un grup de joves i adults i fa la benedicció i enviament missioner del
seminarista Adrià Fernández.

Diumenge 11
ǷǷ Al matí, a l’església parroquial de Sant Joan Baptista de Valls, administra el sagrament
de la confirmació.
ǷǷ A la tarda, a l’església parroquial de Sant Pere Apòstol de Cambrils, administra el sagrament de la confirmació.

Dilluns 12
ǷǷ A la residència de les germanes de Nostra Senyora de la Consolació de Reus, celebra
l’eucaristia en la solemnitat de santa Maria Rosa Molas i és convidat a dinar amb la
comunitat de germanes.

Dimarts 13
ǷǷ Al palau arquebisbal, presideix la reunió n. 384 del Consell Episcopal.
ǷǷ A la tarda, a la capella de Sant Antoni de Pàdua de Tarragona, celebra l’eucaristia de la
festa del titular i fa la benedicció dels pans.

Dimecres 14
ǷǷ Durant el matí, acompanya els membres del Secretariat Interdiocesà de Conservació
i Promoció de l’Art Sagrat (SICPAS) de la CET que visiten la Catedral i el Seminari.
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ǷǷ A la tarda, al Seminari, presideix l’acte de presentació del llibre Dia vindrà. Antologia
poètica de Ramon Muntanyola, dins dels actes organitzats amb motiu del centenari
del seu naixement.

Divendres 16
ǷǷ Al matí, a la seu de Càritas Diocesana de Tarragona, presideix la roda de premsa de
presentació de la Memòria d’activitats 2016.

Diumenge 18
ǷǷ A la Parròquia de Sant Pau Apòstol de Tarragona, administra el sagrament de la confirmació.
ǷǷ A la tarda, a la Catedral, presideix la missa de la solemnitat del Corpus Christi i la processó amb el Santíssim Sagrament pels carrers de la Part Alta de la ciutat.

Dilluns 19
ǷǷ A la casa diocesana d’exercicis de la Selva del Camp, presideix la jornada de formació
permanent de preveres i diaques.
ǷǷ A la tarda, a l’església parroquial de Sant Ramon de Penyafort de Barcelona, celebra
l’eucaristia de la festivitat de sant Tomàs More amb els membres de l’Associació Persona i Democràcia-Joaquim Xicoy.

Dimarts 20
ǷǷ Al matí, al palau arquebisbal, presideix la reunió n. 385 del Consell Episcopal.
ǷǷ Al migdia, a la Parròquia de Sant Joan Baptista de Reus, celebra l’eucaristia de la trobada interdiocesana de consiliaris del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans
(MCECC). A continuació dina amb ells a la casa de les Missioneres Claretianes.
ǷǷ A la tarda, al Seminari, presideix l’acte de presentació del llibre Cardenal Vidal i Barraquer. Testimoni fidel (1943-2013), organitzat per l’AHAT.

Dimecres 21
ǷǷ Rep la visita de Javier Rolando Ruiz, missioner xavierià.
ǷǷ A la tarda, al Centre Pastoral de les Oblates, presideix l’acte de clausura de curs de la
Delegació diocesana de pastoral familiar.

Dijous 22
ǷǷ A la tarda, al Seminari, presideix l’acte de presentació del llibre Els goigs i altres himnes
populars de Mn. Ramon Muntanyola, editat per l’Associació Gogistes Tarragonins,
dins els actes organitzats amb motiu del centenari del seu naixement.

Divendres 23
ǷǷ A la Parròquia de Sant Martí Bisbe de Vilallonga del Camp, administra el sagrament
de la confirmació.
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Dissabte 24
ǷǷ A la Parròquia de Crist Rei de Reus, administra el sagrament de la confirmació.
ǷǷ Diumenge 25
ǷǷ A la Parròquia de Santa Maria de la Bisbal del Penedès, administra el sagrament de la
confirmació.

Dilluns 26
ǷǷ A Vilanova d’Escornalbou, participa en la trobada diocesana d’escolans.
ǷǷ A la tarda, a Montblanc, participa en la Festa de les famílies, dins els actes organitzats
amb motiu del 40è aniversari del Centre d’educació especial Tilmar.
ǷǷ Al vespre, a la Catedral, celebra l’eucaristia de la festivitat de sant Josepmaria Escrivà
de Balaguer.

Dimarts 27
ǷǷ Al migdia viatja a Roma.
ǷǷ A la tarda fa gestions a diversos dicasteris.

Dimecres 28
ǷǷ A Roma, al matí, assisteix a l’audiència del Sant Pare i a la tarda assisteix al consistori
de creació de nous cardenals en el qual rep la dignitat cardenalícia Mons. Joan Josep
Omella, arquebisbe metropolità de Barcelona.

Dijous 29
ǷǷ Al migdia retorna de Roma.
ǷǷ A Reus, participa en els actes de la festa major de Sant Pere Apòstol: presideix la solemne eucaristia a la Prioral i participa en la processó pels carrers de la ciutat.

Divendres 30
ǷǷ A la Parròquia de Sant Ramon de Penyafort de Masllorenç, administra el sagrament
de la confirmació.

Secretaria general i Cancelleria
Nomenaments
del mes de juny de 2017
El Sr. Arquebisbe, Dr. Jaume Pujol Balcells, d’acord amb els altres bisbes
dels bisbats que conformen el Seminari Major Interdiocesà, ha signat els següents
nomenaments, per a un termini de tres anys :
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Amb data de 19/06/2017
Mn. Norbert Miracle Figuerola,
rector del Seminari Major Interdiocesà.

Mn. Jaume Casamitjana Vilaseca,
vicerector del Seminari Major Interdiocesà.

Mn. Javier Vilanova Pellissa,
director espiritual del Seminari Major Interdiocesà

I també amb data de 19 de juny de 2017, el Sr. Arquebisbe, Dr. Jaume Pujol
Balcells, ha signat els següents nomenaments:

PARROQUIALS
Mn. Joan Àguila Chavero,
rector de les parròquies de Sant Joan Baptista, de Sant Antoni Abat i de la
Mare de Déu del Carme de Valls, i encarregat amb facultats de rector de
l’església de Sant Mateu de Miramar.

Mn. Josep Bofarull Veciana,
rector de les parròquies de Santa Maria Assumpta de Maspujols, de Sant
Pere Apòstol de Riudecols i de Sant Antoni de Pàdua de les Irles, i encarregat de l’església de la Concepció de Maria de les Voltes.

P. Iulian Butnaru,
rector de les parròquies de l’Assumpció de les Borges del Camp, de Sant
Miquel Arcàngel d’Alforja, de Sant Andreu d’Arbolí i de Sant Esteve de la
Febró.

Mn. Josep Moreno Espinosa,
rector de la Parròquia de Sant Bernat Calvó de Reus.

Mn. Estanislau Figuerola Gual,
diaca encarregat de la pastoral de les parròquies de l’Assumpció i de Sant
Josep Obrer de Reus.

Mn. Marcus Vinicius Teixeira Araújo,
rector de les parròquies de Sant Miquel Arcàngel de l’Espluga de Francolí i
de Santa Maria de Senan, i capellà de la Residència de Gent Gran Jaume I
de l’Espluga de Francolí.

Mn. Lluís Simón Pascual,
rector de la Parròquia de Sant Ramon de Penyafort de Masllorenç i encar214

regat de l’església de Sant Bartomeu Apòstol de Masarbonès (continua com
a vicari a les parròquies de Santa Maria de Vila-rodona, de Sant Bartomeu
de Montferri i de Sant Joan Baptista de Rodonyà.)

Mn. Jean Damascene Ndagijimana,
vicari de les parròquies de Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès, de Sant
Julià de l’Arboç i de Santa Maria de Bellvei.

Mn. Ignasi Olivé Costas,
adscrit a la Parròquia de Sant Bernat Calvó de Reus.

Sra. Núria Pasqual Felip,
renovació per a cinc anys com a laica amb missió pastoral de les parròquies
de Sant Andreu de la Selva del Camp, Sant Miquel Arcàngel de l’Albiol i
Sant Miquel Arcàngel d’Almoster, per a un termini de cinc anys.

Sra. Dolors Jané Berga,
renovació per a cinc anys com a laica amb missió pastoral de la Parròquia
de Sant Salvador del Vendrell, per a un termini de cinc anys.

ALTRES NOMENAMENTS
Mn. Joan Àguila Chavero,
delegat diocesà per a la catequesi i el catecumenat, per al termini que resta
als altres delegats (fins al 6 d’octubre de 2018).

Mn. Agustí Ayats Badia,
capellà del Centre Penitenciari Mas d’Enric, per a un termini de tres anys.

RENOVACIÓ DELS SEGÜENTS CÀRRECS
Mn. Josep Queraltó Serrano,
director de la Residència Sacerdotal Sant Fructuós de Tarragona, per a un
termini de dos anys.

Mn. Josep M. Serra Roigé,
administrador de la Residència Sacerdotal Sant Fructuós de Tarragona,
per a un termini de dos anys.

Sr. Andreu Muñoz Melgar,
director del Museu Bíblic Tarraconense, per a un termini de tres anys.

Sr. Francesc Escobar Poblet,
director del Secretariat Justícia i Pau de l’arxidiòcesi de Tarragona, per a
un termini de dos anys.
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Tots aquests nomenaments es faran efectius abans de finalitzar el mes de
setembre de 2017.
Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera
Tarragona, 19 de juny de 2017

Advertiment
relatiu a la preparació d’Expedients matrimonials
Als rectors, vicaris, adscrits i laiques amb missió pastoral
Benvolguts i benvolgudes,
En els darrers mesos ens hem trobat amb alguna irregularitat i fins i tot un
cert relaxament en la preparació dels expedients matrimonials, en concret en dos
aspectes. Us recordem la praxi que cal seguir:
1. Partides de baptisme
a. Han de ser partides de baptisme completes per a casament, no un simple
certificat de baptisme.
b. Si és d’una altra diòcesi sempre han d’estar legalitzades.
c. Han de ser originals, no fotocòpies.
d. Tenen una validesa de 6 mesos.
2. Parròquia on s’ha de preparar l’expedient matrimonial, per ordre
de preferència.
a. Parròquia de la núvia.
b. Parròquia del nuvi.
c. Parròquia on se celebrarà el casament, si els dos contraents són de la nostra arxidiòcesi, si no és així han de preparar l’expedient a la Parròquia on resideixin.
3. Noms dels nuvis
S’han de posar els noms exactes tal com figuren en el DNI, encara que a
la partida de baptisme estiguin escrits d’una altra manera. Si són en castellà s’han
de mantenir en castellà, si és un nom compost s’ha de mantenir, i si a la partida
de baptisme el nom és compost però en el DNI o en el certificat de naixement
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no, s’ha d’escriure tal com estigui en el DNI. Alguns registres civils són molt meticulosos en aquest tema i han posat dificultats als nuvis a l’hora d’inscriure el
matrimoni.
4. Grafia
Tingueu cura d’emplenar l’expedient amb lletra clara. Penseu que els cognoms, per exemple, no sempre són comuns i que les grafies poden ser molt variades, i convé reproduir-los exactament, per la mateixa raó que hem comentat en el
punt anterior.
Si teniu cap dubte consulteu a aquesta Secretaria General i Cancelleria.
Cordialment,
Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera
Tarragona, 21 de juny de 2017
PD: Us demanem que informeu convenientment d’aquestes indicacions a
les persones que us ajudin en l’atenció del despatx parroquial.

CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS

C/ Sant Carles i Sant Josep, 4-6 - 43201 Reus (Tarragona)
Tel./fax 977 320 368 · Mòbil 617 467 919 · fulgenciovillar@terra.es
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secció documental
Francesc, Papa
Audiències generals del dimecres
“L’Esperança cristiana”
25. La paternitat de Déu font de la nostra esperança
7 de juny de 2017
Benvolguts germans i germanes, bon dia!
Hi havia alguna cosa de fascinant en la pregària de Jesús, tan fascinant que
un dia els seus deixebles li van demanar que els ho expliqués. L’episodi es troba a
l’Evangeli de Lluc, que és l’evangelista que ha explicat més i millor el misteri de
Crist «pregant»: el Senyor pregava. Els deixebles de Jesús estaven impressionats
pel fet que ell, especialment al matí i al vespre, es retirés en soledat i «s’immergís» en la pregària. I per això, un dia, ells li demanen que els ensenyi també a ells
a pregar (cf. Lc 11,1).
És llavors que Jesús els transmet la que s’ha convertit en la pregària cristiana
per exceŀlència: el Parenostre. De fet, Lluc, en comparació amb Mateu, ens dóna
la pregària de Jesús en una forma una mica abreujada que comença simplement
amb la invocació «Pare» (v. 2).
Tot el misteri de la pregària cristiana es resumeix aquí, en aquesta paraula:
tenir el valor d’anomenar Déu amb el nom de Pare. Ho afirma també la litúrgia
quan, convidant-nos a la recitació comunitària de la pregària de Jesús, fa servir
l’expressió «gosem dir».
De fet, anomenar Déu amb el nom de «Pare» no és una conclusió evident.
Estaríem inclinats a fer servir títols més elevats, que ens semblen més respectuosos de la seva transcendència. En canvi, invocar-lo com a «Pare» ens posa en una
relació de confiança amb ell, com un infant que s’adreça al seu pare, sabent que és
estimat i cuidat per ell. Aquesta és la gran revolució que el cristianisme imprimeix
en la psicologia religiosa de l’home. El misteri de Déu, que sempre ens fascina i
ens fa sentir petits, ja no ens fa por, no ens aixafa, no ens angoixa. Aquesta és una
revolució difícil d’acollir per part del nostre esperit humà: tant és així que fins i
tot en les narracions de la Resurrecció es diu que les dones, després d’haver vist la
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tomba buida i l’àngel, «van fugir, plenes d’esglai i temoroses […], perquè tenien
por» (Mc 16,8). Però Jesús ens revela que Déu és un Pare bo, i ens diu: «No
tingueu por!»
Pensem en la paràbola del pare misericordiós (cf. Lc 15,11-32). Jesús parla
d’un pare que només sap estimar els seus fills; un pare que no castiga el fill per la
seva arrogància i que és capaç fins i tot de donar-li la seva part de l’herència i de
deixar-lo marxar de casa. Déu és Pare, diu Jesús, però no a la manera humana,
perquè no hi ha cap pare en aquest món que es comporti com el protagonista
d’aquesta paràbola. Déu és Pare a la seva manera: bo, indefens davant el lliure
albir de l’home, capaç només de conjugar el verb «estimar». Quan el fill rebel,
després d’haver-s’ho malgastat tot, retorna finalment a la casa pairal, aquell pare
no aplica criteris de justícia humana, sinó que sent abans de res la necessitat de
perdonar, i amb la seva abraçada fa entendre al fill que durant aquell llarg temps
d’absència ell li ha fet falta, ha fet falta dolorosament al seu amor de pare.
Quin misteri més insondable és un Déu que alimenta aquest tipus d’amor
en el tracte amb els seus fills!
Potser és per aquesta raó que, evocant el nucli del misteri cristià, l’apòstol
Pau no pot estar-se de traduir al grec una paraula que Jesús, en arameu, pronunciava: «abbà». Dues vegades sant Pau, en les seves cartes (cf. Rm 8,15; Gal 4,6),
toca aquest tema, i dues vegades deixa aquesta paraula sense traduir, de la mateixa
manera que va florir en els llavis de Jesús, «abbà», una paraula encara més íntima
respecte a «pare», i que algú tradueix com a «papà, pare».
Estimats germans i germanes, mai no estem sols. Podem estar lluny, enemistats, podem fins i tot professar-nos «sense Déu». Però l’Evangeli de Jesucrist ens
revela que Déu no pot estar sense nosaltres: ell no serà mai un Déu «sense l’home»; és ell, que no pot estar sense nosaltres, i això és un gran misteri! Déu no pot
ser Déu sense l’home: quin gran misteri que és això! I aquesta certesa és la font de
la nostra esperança, que trobem present en totes les invocacions del Parenostre.
Quan necessitem ajut, Jesús no ens diu que ens resignem i que ens tanquem en
nosaltres mateixos, sinó que en diu que ens adrecem al Pare i que l’hi demanem
amb confiança. Totes les nostres necessitats, des d’aquelles més evidents i quotidianes com l’alimentació, la salut, el treball, fins a la de ser perdonats i sostinguts
en les temptacions, no són el mirall de la nostra soledat: hi ha un Pare que sempre
ens mira amb amor i que sens dubte no ens abandona.
Ara us faig una proposta: tothom té molts problemes i moltes necessitats.
Pensem una mica, en silenci, en aquests problemes i en aquestes necessitats. Pensem també en el Pare, en el nostre Pare, que no pot estar sense nosaltres, i que ara
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ens està mirant. I tots junts, amb confiança i esperança, preguem: «Pare nostre,
que esteu en el cel…»

26. Fills estimats, la certesa de l’esperança
14 de juny de 2017
Benvolguts germans i germanes, bon dia!
Avui fem aquesta audiència en dos llocs, però connectats gràcies a les pantalles grans: els malalts, perquè no pateixin tant amb la calor, són a l’Aula Pau VI, i
nosaltres aquí. Però estem tots junts units i ens uneix l’Esperit Sant, que és qui fa
sempre la unitat. Saludem els qui són a l’Aula!
Cap de nosaltres no pot viure sense amor. I és una mala servitud creure i
estar convençut que l’amor s’ha de merèixer. Potser una bona part de l’angoixa de
l’home contemporani ve d’això: creure que si no som forts, atractius i bells, ningú no s’ocuparà de nosaltres. Moltes persones intenten avui fer-se veure només
per omplir una buidor interior: com si fóssim persones que necessiten sempre
una confirmació. Però, ¿us imagineu un món on tots busquen motius per cridar
l’atenció dels altres, i en canvi ningú no està disposat a estimar gratuïtament una
altra persona? Imagineu un món així: un món sense la gratuïtat d’estimar! Sembla un món humà, però en realitat és un infern. Tants narcisismes de l’home neixen d’un sentiment de soledat i d’orfandat. Darrere de molts comportaments aparentment inexplicables s’hi amaga una pregunta: és possible que jo no mereixi ser
cridat pel meu nom, és a dir ser estimat? Perquè l’amor sempre crida pel nom…
Quan qui no és o no se sent estimat és un adolescent, aleshores pot néixer la
violència. Al darrere de tantes formes d’odi social i de vandalisme sovint hi ha un
cor que no ha estat estimat. No hi ha infants dolents, de la mateixa manera que
no hi ha adolescents dolents del tot, sinó que hi ha persones infelices. I què pot
fer-nos feliços sinó l’experiència de l’amor donat i rebut? La vida de l’ésser humà
és un intercanvi de mirades: algú que ens mira a nosaltres ens arrenca el primer
somriure, i nosaltres, que gratuïtament somriem a qui està tancat en la tristesa i
així li obrim un camí de sortida. Intercanvi de mirades: mirant els ulls s’obren les
portes del cor.
El primer pas que Déu fa envers nosaltres és el d’un amor preventiu i sense
condicions. Déu estima primer. Déu no ens estima perquè trobi en nosaltres alguna raó que desvetlli l’amor. Déu ens estima perquè ell mateix és amor, i l’amor
tendeix per la seva naturalesa a difondre’s, a donar-se. Déu tampoc no condiciona
la seva benvolença a la nostra conversió: en tot cas aquesta és una conseqüència
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de l’amor de Déu. Sant Pau ho diu d’una manera perfecta: «Déu ha donat prova de l’amor que ens té, perquè Crist va morir per nosaltres quan encara érem
pecadors» (Rm 5,8). Quan encara érem pecadors. Un amor sense condicions.
Estàvem «lluny», com el fill pròdig de la paràbola: «Encara era lluny que el seu
pare el veié i es commogué» (Lc 15,20). Per amor nostre, Déu s’ha abandonat a si
mateix, per venir a trobar-nos en aquesta terra on era impensable que ell transités.
Déu ens ha estimat malgrat que anàvem errats.
Qui de nosaltres estima d’aquesta manera, si no és el pare o la mare? Una
mare continua estimant el seu fill encara que aquest fill estigui tancat a la presó.
Recordo tantes mares, que feien cua per entrar a la presó, a la meva diòcesi precedent. I no se n’avergonyien. El fill era a la presó, però era el seu fill. I sofrien moltes humiliacions en els controls, abans d’entrar, però: «És el meu fill!» «Però,
senyora, el seu fill és un delinqüent!» «És el meu fill!» Només aquest amor de
mare i de pare ens fa comprendre com és l’amor de Déu. Una mare no demana
que no s’apliqui la justícia humana, perquè tot error exigeix una redempció, però
una mare no deixa mai de sofrir pel seu fill. L’estima encara que sigui pecador.
Déu fa el mateix amb nosaltres: som els seus fills estimats! Però pot ser que Déu
tingui alguns fills que no s’estimi? No. Tots som fills estimats de Déu. No hi ha
cap maledicció sobre la nostra vida, només una benèvola paraula de Déu, que
ens ha fet existir del no-res. La veritat de tot això és la relació d’amor que uneix el
Pare amb el Fill mitjançant l’Esperit Sant, relació en la qual nosaltres som acollits
per gràcia. En ell, en Crist Jesús, nosaltres hem estat volguts, estimats, desitjats.
Hi ha Algú que ha imprès en nosaltres una bellesa primordial, que cap pecat, ni
cap mala elecció no podrà mai esborrar del tot. Nosaltres som sempre, davant
els ulls de Déu, petites fonts d’aigua bona que brolla. Ho va dir Jesús a la dona
samaritana: «L’aigua que jo [et] donaré es convertirà en una font d’on brollarà
vida eterna» ( Jn 4,14).
Per a canviar el cor d’una persona infeliç, quina és la medecina? Quina és la
medecina per a canviar el cor d’una persona que no és feliç? [responen: l’amor]
Més fort! [criden: l’amor!] Bravo! Bravo, bravo a tots! I com es fa sentir a una
persona que se l’estima? En primer lloc cal abraçar-la. Fer-li sentir que és desitjada, que és important, i deixarà d’estar trista. Amore chiama amore, ‘l’amor crida
amor’, d’una manera més forta que no pas l’odi crida la mort. Jesús no va morir
i ressuscitar per ell mateix, sinó per nosaltres, perquè els nostres pecats fossin
perdonats. És, doncs, temps de resurrecció per a tots: temps de treure els pobres
del desànim, sobretot dels qui jeuen a la tomba des de fa molt més que tres dies.
Bufa aquí, a les nostres cares, un vent de llibertat. Brolla aquí el do de l’esperança.
I l’esperança és la de Déu Pare que ens estima tal com som: ens estima sempre a
tots. Gràcies!
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27. Els sants, testimonis i companys d’esperança
21 de juny de 2017
Benvolguts germans i germanes, bon dia!
El dia del nostre baptisme van recitar per nosaltres la invocació dels sants.
Molts de nosaltres en aquell moment érem infants, portats als braços dels pares.
Poc abans de fer la unció amb l’oli dels catecúmens, símbol de la força de Déu en
la lluita contra el mal, el sacerdot va convidar tota l’assemblea a pregar per aquells
que estaven a punt de rebre el baptisme, invocant la intercessió dels sants. Aquella
era la primera vegada que, en el curs de les nostres vides, se’ns regalava aquesta
companyia de germans i germanes «grans» —els sants— que han passat pel nostre camí mateix, que han conegut les nostres mateixes dificultats i que viuen per
sempre en l’abraçada de Déu. La Carta als Hebreus defineix aquesta companyia
que ens envolta amb l’expressió «multitud dels testimonis» (12,1). Així són els
sants: una multitud de testimonis.
Els cristians, en la lluita contra el mal, no perden l’esperança. El cristianisme
conrea una confiança incurable: no creu que les forces negatives i trencadores
puguin prevaler. L’última paraula sobre la història de l’home no és l’odi, no és
la mort, no és la guerra. En cada moment de la vida ens assisteix la mà de Déu,
i també la presència discreta de tots els creients que «ens han precedit amb el
signe de la fe» (Cànon romà). La seva existència ens diu en primer lloc que la
vida cristiana no és un ideal inabastable. I ens conforta tots junts: no estem sols,
l’Església està formada per innombrables germans, sovint anònims, que ens han
precedit i que, per l’acció de l’Esperit Sant, estan compromesos en els assumptes
dels qui encara viuen aquí.
La del baptisme no és l’única invocació dels sants que marca el camí de la
vida cristiana. Quan dos nuvis consagren el seu amor en el sagrament del matrimoni, hi torna a haver una nova invocació per a ells —aquesta vegada com a
parella— a la intercessió dels sants. I aquesta invocació és una font de confiança
per als dos joves que emprenen el «viatge» de la vida conjugal. Qui estima de
debò té el desig i la força de dir «per sempre» —«per sempre»— però sap que
necessita la gràcia de Crist i l’ajut dels sants per a poder viure la vida matrimonial
per sempre. No com diuen alguns: «Mentre duri l’amor.» No: per sempre! En
cas contrari és millor que no et casis. O per sempre o res. Per això en la litúrgia
nupcial s’invoca la presència dels sants. I en els moments difícils cal tenir el valor
de mirar cap al cel, pensant en tants cristians que han passat per la tribulació i
han mantingut blanc el seu vestit baptismal, rentant-lo en la sang de l’Anyell (cf.
Ap 7,14): així ho diu el Llibre de l’Apocalipsi. Déu no ens abandona mai: cada
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vegada que el necessitarem vindrà un àngel seu a aixecar-nos i a donar-nos consol.
«Àngels» alguna vegada amb un rostre i un cor humà, perquè els sants de Déu
són sempre aquí, ocults enmig nostre. Això és difícil d’entendre i també d’imaginar, però els sants són presents en la nostra vida. I quan algú invoca un sant o una
santa, és precisament perquè és a prop nostre.
També els sacerdots guarden el record d’una invocació dels sants pronunciada sobre ells. És un dels moments més emotius de la litúrgia de l’ordenació. Els
candidats s’estiren a terra, amb la cara a terra. I tota l’assemblea, guiada pel Bisbe,
invoca la intercessió dels sants. Un home quedaria aixafat sota el pes de la missió
que se li confia, però sentint que tot el cel és sobre seu, que la gràcia de Déu no
faltarà perquè Jesús és sempre fidel, aleshores pot continuar serè i animat. No
estem sols.
I què som nosaltres? Som pols que aspira al cel. Febles per les nostres forces,
però forts pel misteri de la gràcia que és present en la vida dels cristians. Siguem
fidels a aquesta terra que Jesús ha estimat en cada moment de la seva vida, però
sapiguem i vulguem esperar la transfiguració del món, en el seu compliment definitiu on finalment no hi haurà més llàgrimes, ni dolenteria ni sofriment.
Que el Senyor ens doni a tots nosaltres l’esperança de ser sants. Però algun
de vosaltres em pot preguntar: «Pare, es pot ser sant en la vida de cada dia?» Sí
que es pot. «Però això vol dir que hem de pregar durant tot el dia?» No, significa
que tu has de complir el teu deure durant tot el dia: pregar, anar a la feina, preocupar-te pels fills. Però cal fer-ho tot amb el cor obert a Déu, de manera que el
treball, també la malaltia i el sofriment, també enmig de les dificultats, sigui obert
a Déu. I així ens podem fer sants. Que el Senyor ens doni l’esperança de ser sants.
No pensem que és una cosa difícil, que és més fàcil ser delinqüents que sants! No.
Es pot ser sant perquè ens ajuda el Senyor; és ell qui ens ajuda.
És el gran do que cada un de nosaltres pot fer al món. Que el Senyor ens
doni la gràcia de creure tan profundament en ell que ens convertim en una imatge de Crist per a aquest món. La nostra història necessita «místics»: persones
que rebutgen qualsevol domini, que aspiren a la caritat i a la fraternitat. Homes i
dones que viuen acceptant també una part de sofriment, perquè es fan càrrec de
l’esforç dels altres. Però sense aquests homes i dones el món no tindria esperança.
Per això us desitjo a vosaltres —i també m’ho desitjo a mi— que el Senyor ens
doni l’esperança de ser sants.
Gràcies!
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28. L’esperança, la força dels màrtirs
28 de juny de 2017
Benvolguts germans i germanes, bon dia!
Avui reflexionem sobre l’esperança cristiana com a força dels màrtirs. Quan,
a l’Evangeli, Jesús envia els seus deixebles en missió, no els enganya amb miratges
d’èxit fàcil; al contrari, els adverteix clarament que l’anunci del Regne de Déu
comporta sempre una oposició. I utilitza també una expressió extrema: «Tothom us odiarà» —odiarà— «per causa del meu nom» (Mt 10,22). Els cristians estimen, però no sempre són estimats. Immediatament Jesús ens posa davant
d’aquesta realitat: en una mesura més o menys forta, la professió de la fe es fa en
un clima d’hostilitat.
Els cristians són, doncs, homes i dones «a contracorrent». És normal: perquè el món està marcat pel pecat, que es manifesta en diverses formes d’egoisme i
d’injustícia; qui segueix el Crist camina en direcció contrària. No per un esperit
polèmic, sinó per fidelitat a la lògica del Regne de Déu, que és una lògica d’esperança, i es tradueix en un estil de vida fonamentat en la paraula de Jesús.
I la primera indicació és la pobresa. Quan Jesús envia els seus en missió,
sembla que es preocupi més de «despullar-los» que no pas de vestir-los! De fet,
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un cristià que no sigui humil i pobre, desprès de les riqueses i del poder i sobretot
desprès de si mateix, no s’assembla a Jesús. El cristià recorre el seu camí per aquest
món amb l’essencial per al camí, però amb el cor ple d’amor. La veritable derrota
per a ell o per a ella és caure en la temptació de la venjança i de la violència, responent el mal amb el mal. Jesús ens diu: «Jo us envio com ovelles enmig de llops»
(Mt 10,16). Doncs sense boca, sense ungles, sense armes. El cristià més aviat haurà de ser prudent, a vegades fins i tot astut: aquestes són virtuts acceptades per la
lògica evangèlica. Però la violència mai. Per vèncer el mal no es poden compartir
els mètodes del mal.
L’única força del cristià és l’Evangeli. En temps difícils, s’ha de creure que
Jesús va al davant nostre, i no deixa d’acompanyar els seus deixebles. La persecució no és una contradicció a l’Evangeli, sinó que en forma part: si han perseguit
el nostre Mestre, com podem esperar que se’ns estalviï la lluita? Però, enmig de la
tempesta, el cristià no ha de perdre mai l’esperança, pensant que ha estat abandonat. Jesús tranquiŀlitza els seus dient: «Pel que fa a vosaltres, fins i tot els cabells,
us té comptats» (Mt 10,30). Ve a dir que cap dels sofriments de l’home, ni els
més petits i amagats, no són invisibles als ulls de Déu. Déu veu, i sens dubte
protegeix, i donarà el seu rescat. En efecte, enmig nostre hi ha algú que és més
fort que el mal, més fort que la màfia de grups foscos, de qui es beneficia amb la
pell dels desesperats, de qui aixafa els altres amb prepotència… Algú que escolta
sempre la veu de la sang d’Abel que crida des de la terra.
Els cristians han de mantenir-se sempre, per tant, a «l’altre costat» del món,
el que Déu ha elegit: no perseguidors, sinó perseguits; no arrogants, sinó humils;
no venedors de fum, sinó sotmesos a la veritat; no impostors, sinó honestos.
Aquesta fidelitat a l’estil de Jesús —que és un estil d’esperança— fins a la
mort, va ser anomenat pels primers cristians amb un nom bellíssim: martiri, que
significa ‘testimoni’. Hi havia tantes possibilitats, ofertes pel vocabulari: se’n podia dir heroisme, abnegació, sacrifici d’un mateix. I en canvi els primers cristians
l’han anomenat amb un nom que fa olor de deixebles. Els màrtirs no viuen per a
ells, no lluiten per defensar les seves idees, i accepten haver de morir només per
fidelitat a l’evangeli. El martiri no és ni tan sols l’ideal suprem de la vida cristiana,
perquè damunt d’això hi ha la caritat, és a dir l’amor a Déu i al proïsme. Ho diu
molt bé l’apòstol Pau en l’himne a la caritat, entesa com l’amor a Déu i al proïsme;
ho diu molt bé l’apòstol Pau: «Si repartís tots els meus béns als pobres, fins i tot
si em vengués a mi mateix per esclau i tingués així un motiu de glòria, però no
estimés, de res no em serviria» (1Co 13,3). Repugna als cristians la idea que els
qui se suïciden puguin ser anomenats «màrtirs»: no hi ha res en la seva fi que
pugui assemblar-se a l’actitud dels fills de Déu.
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A vegades, llegint les històries de molts màrtirs d’ahir i d’avui —que són més
nombrosos que els màrtirs dels primers temps—, ens sorprèn la fortalesa amb
què han afrontat la prova. Aquesta fortalesa és el signe de la gran esperança que
els animava: l’esperança certa que res ni ningú no els podia separar de l’amor de
Déu que se’ns dóna en Jesucrist (cf. Rm 8,38-39).
Que Déu ens doni sempre la força de ser els seus testimonis. Que ens doni
viure l’esperança cristiana sobretot en el martiri ocult de fer bé i amb amor els
nostres deures de cada dia. Gràcies.
Traduccions inicials de Josep M. Torrents Sauvage, per a Catalunya Religió, revisades

Santa Seu
Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments
Carta circular als Bisbes
sobre el pa i el vi per a l’Eucaristia.
Prot. N. 320/17
1. La Congregació per al Culte Diví i la disciplina dels Sagraments, per encàrrec del Sant Pare Francesc, s’adreça als Bisbes diocesans (i als qui se’ls equiparen en dret) per a recordar que els correspon, sobretot a ells, proveir dignament
el què és necessari per a la celebració de la Cena del Senyor (cf. Lc 22,8.13). Correspon al Bisbe, principal dispensador dels misteris de Déu, moderador i custodi
de tota la vida litúrgica en l’Església que els ha estat confiada (cf. CIC, cànon 835,
§1), vetllar per la qualitat del pa i del vi destinats a l’Eucaristia i, per tant, a aquells
que els preparen. Amb la finalitat d’ajudar. són recordades les disposicions vigents i suggerides algunes indicacions pràctiques.
2. Mentre que fins ara, generalment, algunes comunitats religioses s’ocupaven de preparar el pa i el vi per a la celebració de l’Eucaristia, avui dia s’en ven
també en supermercats, en altres negocis i a través d’internet. Aquest Dicasteri,
per tal de no deixar dubtes sobre la validesa de la matèria eucarística, suggereix
als Ordinaris que donin indicacions al respecte, per exemple, garantint la matèria
eucarística mitjançant certificats apropiats.
És l’Ordinari qui ha de recordar als preveres, particularment als encarregats
i als rectors de les esglésies, la seva responsabilitat en la comprovació de la persona
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encarregada de proveir el pa i el vi per a la celebració, com també la idoneïtat de
la matèria.
Endemés, correspon a l’Ordinari informar i recordar als productors del vi i
del pa per a l’Eucaristia el respecte absolut per les normes.
3. Les normes sobre la matèria eucarística, indicades en el cànon 924 del
CIC i en els números 319-323 de la Institutio generalis Missalis Romani, han
estat explicitades en la Instrucció Redemptionis Sacramentum d’aquesta Congregació (25 de març de 2004) :
a) “El pa que s’empre en el sant Sacrifici de l’Eucaristia ha de ser àzim,
de només de blat i fet recentment, perquè no hi hagi cap perill que es
corrompi. No pot constituir, doncs, matèria vàlida per a la realització del
sacrifici i del sagrament eucarístic el pa elaborat amb altres substàncies,
encara que siguin cereals, ni aquell que porta barreja d’una substància diversa del blat, en tal quantitat que segons la valoració comuna, no es pot
anomenar pa de blat. És un abús greu introduir, en la fabricació del pa per
a l’Eucaristia, altres substàncies com ara fruita, sucre o mel. És clar que les
hòsties han de ser preparades per persones que no sols es distingeixin per
la seva honestedat, sinó que a més siguin expertes en l’elaboració i disposin dels instruments adequats” (n. 48).
b) “El vi que s’utilitza en la celebració del sant sacrifici eucarístic ha
de ser natural, del fruit de la vinya, pur i sense corrompre, sense barreja
de substàncies estranyes. […] Tingui’s diligent atenció que el vi destinat
a l’Eucaristia es conservi en perfecte estat i no s’avinagri. Està totalment
prohibit utilitzar un vi del qual hi hagi dubte pel que fa al seu caràcter genuí o a la seva procedència, perquè l’Església exigeix certesa sobre les condicions necessàries per a la validesa dels sagraments. No s’ha d’admetre
sota cap pretext altres begudes e qualsevol gènere, que no constitueixen
una matèria vàlida” (n. 51)
4. La Congregació per a la Doctrina de la Fe, en la Carta circular als Presidents de les Conferències Episcopals sobre l’ús del pa amb poca quantitat de
gluten i del most com a matèria eucarística (24 de juliol de 2003, Prot. N. 89/78
- 17498), ha indicat les normes respecte a les persones que, per motius diversos
i greus, no poden prendre pa preparat normalment o vi normalment fermentat :
a) “Les hòsties sense gens de gluten són matèria invàlida per a l’Eucaristia. Són matèria vàlida, les hòsties amb la mínima quantitat de gluten
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necessària per a obtenir la panificació sense afegir-hi substàncies estranyes ni recórrer a procediments que desnaturalitzin el pa” (A. 1-2).
b) “És matèria vàlida per a l’Eucaristia el most, això és, el suc de raïm
fresc o conservat, la fermentació del qual ha estat suspesa mitjançant procediments que no alterin la seva naturalesa (per exemple, la congelació)”
(A. 3).
c) “És competència de l’Ordinari concedir als fidels i als sacerdots la
llicència per a usar pa amb una quantitat mínima de gluten o most com a
matèria de l’Eucaristia. La llicència pot concedir-se habitualment, mentre duri la situació que l’ha motivat” (C. 1).
5. Endemés, dita Congregació ha decidit que la matèria eucarística preparada amb organismes genèticament modificats pot ser considerada matèria vàlida
(Carta al Prefecte de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments pel que fa a la matèria eucarística preparada amb organismes genèticament modificats, 9 de novembre de 2013, Prot. N. 89/78 - 44897).
6. Els qui preparen el pa i produeixen el vi per a la celebració han de ser
conscients que el seu treball està orientat al Sacrifici Eucarístic i això demana
honestedat, responsabilitat i competència.
7. Per tal que es compleixin les normes generals, els Ordinaris, si ho creuen
oportú, poden posar-se d’acord com a Conferència Episcopal, donant indicacions concretes. Vista la complexitat de situacions i circumstàncies, així com la falta de respecte en l’àmbit sagrat, s’evidencia la necessitat pràctica que, per encàrrec
de l’Autoritat competent, hi hagi que garanteixi efectivament la genuïnitat de la
matèria eucarística per part dels fabricants com de la seva convenient distribució
i venda.
Se suggereix, per exemple, que una Conferència Episcopal pugui encarregar
a una o més Congregacions religioses o alguna altra Entitat capaç de verificar les
garanties necessàries sobre la producció, conservació i venda del pa i del vi per a
l’Eucaristia en un determinat país i en els països en els que s’exporten. Es recomana també que el pa i el vi destinats a l’Eucaristia siguin convenientment tractats
en els lloc de venda.
A la seu de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments,
a 15 de juny de 2017, solemnitat del Santíssim Cos i Sang de Crist.
Robert Card. Sarah, Prefecte
Arthur Roche, Arquebisbe Secretari
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