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EDITORIAL

En menys d’un any hem viscut, directa i intensament, dos grans esdeve-
niments eclesials: la consagració de la Sagrada Família i la Jornada mundial 
de la Joventut. El Sant Pare ha vingut a acompanyar-nos i confirmar-nos 
en la fe i l’eclesialitat. Som església diocesana en comunió amb totes les 
diòcesis del món i edificats sobre la roca de l’apòstol Pere.

tanmateix, les nostres associacions provenen d’un entorn i tenen unes 
finalitats específiques però és aquesta diversitat la que ens enriqueix, 
la que ha estat capaç de fer realitat en la diòcesi els diferents dons de 
l’Esperit Sant. amb tot, aquestes singularitats tenen una fita comuna: la 
d’anunciar l’existència i la paraula de Jesús, la de fer present el seu regne 
d’amor i justícia.

La singularitat de cadascuna de les nostres entitats, no ha de suposar que 
treballem al marge i/o aïllats de la diòcesis. Fa uns mesos, el nostre cardenal 
va fer seves unes paraules del cardenal martini amb les que va demanar, 
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als moviments catòlics de milà, a que seguissin treballant en lo propi de 
cada entitat però que també fessin “propis” els objectius diocesans.

com a entitats catòliques, existim i treballem en l’església, guiats i 
orientats per un pastor. El nostre bisbe ens proposa un Pla Pastoral que 
“hem de fer nostre”: conèixer-lo, estudiar-lo i posar-lo en pràctica en la 
mesura de les nostres possibilitats i a l’entorn que ens ha tocat viure, és 
una eficaç i profitosa manera fer Església.

VALORACIÓ I PRESENTACIÓ

el DiUMeNge Dia 25 Del pas-
sat Mes De seteMBRe, va 
teNiR lloc l’avalUació De 
l’aplicació Del pla pastoRal 
2009-2011 i es va pReseN-
taR el NoU pla pastoRal a 
l’aRxiDiÒcesi: Féu tot el que 
Jesús us digui (Jo 2,5). la 
celeBRació De l’eUcaRistia 
va seRviR peR posaR eN les 
MaNs Del seNyoR el tReBall 
D’aqUests pRopeRs cURsos 
peR tal De “FeR tot el qUe 
Jesús eNs DigUi”.

així s’iniciava l’aplicació del nou 
Pla Pastoral diocesà 2011-2015 
que té una finalitat eminentment 
evangelitzadora amb tres objectius 
prioritaris que haurem d’assolir per 
tal de fer-lo realitat.

En la homilia el cardenal va dir: 
Ens hem aplegat per donar gràcies 
a Déu per l’aplicació del Pla Pastoral 
“Anuncieu a tothom l’Evangeli” que 
ha finalitzat i per demanar al Senyor 
l’ajut per aplicar el nou Pla Pastoral 
“Feu tot el que Jesús us digui” que 
iniciem aquest curs. I ho fem amb 
l’Eucaristia que és la pregària d’acció 
de gràcies a Déu per antonomàsia.

El Senyor ens ha ajudat en el 
treball que les parròquies, les co-
munitats religioses, els moviments 
i les escoles cristianes juntament 
amb d’altres institucions eclesials 
hem anat realitzant per aplicar els 
tres objectius pastorals prioritaris 
que ens havíem proposat durant 
aquests dos últims anys. Hem es-
coltat l’avaluació que s’ha fet del 
treball realitzat. Em plau de cor 
donar-vos gràcies a tots per la vostra 
participació en el treball pastoral i us 
prego que ho feu extensiu a tots els 
moltíssims cristians i cristianes que 
ho han fet possible.

(…) Els tres objectius del Pla 
Pastoral són evangelitzadors i són 
expressió del nostre amor als ho-
mes i dones que tenim al nostre 
costat. Volem aplicar el primer 
objectiu que consisteix en “anun-
ciar Jesús a aquelles persones que 
no el coneixen”. Hi ha persones al 
nostre costat que no coneixen a 
Jesús. Els Bisbes de Catalunya, en 
un document de 2007, dèiem que 
“ens cal a tots assumir plenament 
que la nostra situació, en aquest 
començament del segle XXI, és de 
missió. I assumir-la joiosament”. Les 

parròquies o comunitats, i cadascun 
dels cristians, han de veure que po-
den fer en el seu propi ambient per 
ser fidels a aquest encàrrec que han 
rebut del Senyor. Aquest objectiu 
obre grans horitzons i ens fa sortir 
de les esglésies i de casa nostra per 
anar i anunciar Jesucrist amb el 
testimoniatge de la vida i amb les 
paraules.

(…) El segon objectiu del nostre 
Pla Pastoral demana reflexió i treball 
pastoral a nivell diocesà, arxiprestal 
i parroquial per millorar i enriquir la 
pastoral de la iniciació cristiana.

La solidaritat com expressió de la 
nostra fe és el tercer objetiu que ens 
proposem i coincideix amb el que 
ja figurava en l’anterior Pla Pastoral 
perquè desgraciadament la crisis no 
ha acabat i son moltíssimes les per-
sones i famílies que en sofreixen les 
conseqüències no obstant tot el que 
s’està fent a les parròquies, Càrites 
i institucions eclesials (...)

(…) aquest nou Pla Pastoral dio-
cesà, titulat Feu tot el que Jesús 
us digui (Jn 2,5), vol ser també 
eminentment evangelitzador. i vol 

PLA PASTORAL DIOCESÀ: 
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ser-ho perquè la nova evangelització 
és un repte actual com urgent en la 
nostra societat, on hi ha moltes per-
sones que no coneixen Jesús o que 
viuen com si déu no existís. L’amor 
al Senyor Jesús que va lliurar la seva 
vida a la creu per a la salvació de tots 
i l’amor als nostres germans que no 
coneixen Jesús o viuen com si el Sen-
yor no hagés mort per ells, ens mou 
a evangelitzar i posar en pràctica el 
mandat que ens ha confiat.(…)

objectius:
1. L’anunci de Jesucrist als qui no el 

coneixen.
2. La pastoral de la iniciació cris-

tiana.
3. La solidaritat, expressió de la fe 

cristiana.

Mètode de treball:
(…) amb relació a cada objectiu 

s’indiquen un seguit d’accions. Són 
possibles accions, es a dir suggeri-
ments indicatius que es proposen 
(…)

L’aplicació d’aquest Pla Pastoral 
diocesà ens correspon a tots (…)

així doncs convé que totes les 
instàncies pastorals de l’arxidiòcesi 
optin en la seva programació per 
alguna/es acció/ns concreta/es de 
cadascun dels tres objectius del 
Pla i que al final del curs en facin 
l’avaluació corresponent.

Extracte del document 
PPd 2011-2015

CARMEL MISSIONER SEGLAR

el caRMel MissioNeR seglaR (cMs) És UNa associació iN-
teRNacioNal pRivaDa De FiDels laics pRoMogUDa peR les 
caRMelites MissioNeRes. Neix eN l’esglÉsia i peR a l’esglÉsia. 
s’iNspiRa eN l’espiRitUalitat palaUtiaNa (Beat FRaNcesc pa-
laU) i paRticipa De la seva RiqUesa caRisMàtica.

al 1987, a colòmbia, per iniciati-
va d’una laica compromesa i amb el 
desig de viure en aquesta espiritua-
litat, es planteja la conveniència de 
configurar una associació de laics.

al 1994, el capítol general de 
les carmelites missioneres, reunit a 
roma, es compromet a organitzar, 
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impulsar, i donar les primeres passes 
per a la seva configuració.

El 20 de març de 1996, el con-
sell Pontifici per als Laics, decreta la 
aprovació dels estatuts “ad expe-
rimentum” i el reconeixement del 
cmS com associació internacional 
privada.

El 2 d’abril de 2006, el consell 
Pontifici per els Laics decreta la 
aprovació definitiva dels estatuts.

El cmS té grups a diferents països 
d’amèrica, Àsia, Àfrica i Europa.

al 1996, després de la aprovació 
de los estatuts i després de la pri-
mera trobada nacional en el desert 
de les Palmes de Benicàssim, el cmS 
a Espanya, comença a caminar. ac-
tualment hi ha grups a: Badalona, 
El Prat de Llobregat, granada, Es 
castells (menorca), molina de Se-
gura (murcia), trigueros (Huelva) i 
Valladolid. 

Les nostres arrels i les nostres 
fonts espirituals participen de la 
riquesa de la família carmel teresià 
i del beat Francesc Palau fundador 
de les carmelites missioneres. 

té com a finalitat promoure i 
potenciar la vida i missió del laic 
en l’Església i arreu del món. Per 
aconseguir-ho ens basem en cinc 
pilars que són: Església, Oració, 
missió, maria i formació.

S’organitza en grups autònoms, 
la coordinació de cada grup es 
competència de la Junta directiva 
i de l’assemblea del grup, la junta 
directiva coordina l’actuació del 
grup i està integrada per un coor-
dinador, un secretari i un tresorer, a 
nivell nacional i internacional també 
s’estableixen organismes de coor-
dinació i animació. tots els grups 
estan acompanyats d’una assesso-
ra, que es una germana carmelita 
missionera.

un cop a l’any els diferents 
grups ens trobem en l’assemblea 
Nacional, en els darrers anys també 
s’han afegit els grups de Portugal. 
aquestes trobades ens serveixen 
per conèixer-nos tots els membres 
dels diferents grup, tenir formació 
en el carisma, moments d’oració, 
visitem llocs palautians, revisem 
els estatuts, el pla de formació…; 
treballem en la mateixa línia, 
compartim il·lusions, inquietuds, 
reptes, en una paraula anem com-
partint vida i amb el convenciment 
que som i ens sentim família. a la 
vegada intuíem que havíem de fer 
un pas més per consolidar-nos i 
avançar junts en un projecte comú 
col·laborar anualment como as-
sociació en un projecte comú de 
missió en el tercer món, un projecte 
de Prokarde.

avancem amb la satisfacció 
d’estar en el mateix camí, i que el 
cmS a Europa és ja una realitat. 

Poden integrar-se al cmS qual-
sevol laic que vulgui donar un 
sentit orant, fratern i missioner a 
la seva vida. Els nens i adolescent 
se’ls ofereix un acompanyament, 
formació, i participació del carisma. 
Els membres assumeixen els com-
promisos del projecte de vida del 
cmS definits en els estatuts i vin-
culats a les carmelites missioneres. 
Formen part activa després d’un 
procés maduratiu d’un mínim de 
dos anys d’assistències als grups, 
són admesos per la Junta directiva 
prèvia consulta dels membres del 
grup.

des de fa ja uns anys, el bloc del 
cmS ja és una realitat:

cms-iberia.blogspot.com 

us convidem a visitar-ho i partici-
par amb els vostres comentaris.

http://cms-iberia.blogspot.com/
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JMJ Barcelona

El 13 d’agost va tenir lloc, a l’Espai 
Fòrum, a Barcelona, l’acte més mul-
titudinari dels dies d’acollida a les 
diòcesis catalanes, els dies previs a la 
jornada mundial de la Joventut. més 
de 40.000 joves, entre els pelegrins 
arribats de diversos països i els d’aquí, 
acompanyats dels voluntaris, van 
participat en la celebració eucarística 
que va tenir lloc a l’Espai Fòrum. 
L’Eucaristia va estar presidida pel car-
denal arquebisbe de Barcelona, Lluís 
martínez Sistach, amb el qual van 
concelebrar altres cardenals, arque-
bisbes i bisbes de les diòcesis cata-
lanes i de les diòcesis d’on provenen 
els joves pelegrins. així mateix, van 
concelebrar uns mil preveres, assistits 
per un bon nombre de diaques. 

En l’homilia, pronunciada en di-
verses llengües, el Sr. cardenal arque-
bisbe de Barcelona va dir: “animo els 
joves a seguir sempre l’exemple i les 
paraules de Jesucrist i, a imitació de 
maria, la seva mare, estar presents a 
tot arreu estimant totes les persones 
sense distinció, però amb un amor 
preferencial pels pobres”. 

a la tarda, es va fer un itinerari 
espiritual i cultural per la ciutat, amb 
visites a la catedral i a les basíliques de 
Santa maria del mar i de la Sagrada 

Família i a les 8 del vespre, un acte 
final festiu, un concert de gen rosso 
i Please a l’Espai Fòrum.

Els joves acollits a l’arxidiòcesi de 
Barcelona van participar el diumenge 
14 d’agost en dues celebracions a la 
Basílica de la Sagrada Família

a partir del 15 d’agost, els joves 
acollits es van anar a madrid per par-
ticipar als actes de la Jornada mundial 
de la Joventut. 1.300 joves catalans 
des del 17 i van ser allotjats a San 
Lorenzo del Escorial.
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“dies de joia, de festa, de jo-
ventut... i de fe”, així és com va 
descriure una jove catalana la seva 
experiència viscuda durant la Jorna-
da mundial de la Joventut celebra-
da a madrid del 16 al 21 d’agost. 
gairebé 2 milions de joves peregrins 
arribats de tot el mon van acollir al 
Sant Pare Benet XVi pels carrers de 
madrid i van viure amb ell moments 
inoblidables: la festa de la benvin-
guda, el Via crucis, la Vetlla amb 
aquella pluja tempestiva, més que 
d’aigua, “de gràcia” (es podria dir), 
i la missa d’acomiadament.

En cada moment un Sant Pare 
feliç, esperançat, ple de força va 
saber transmetre la plenitud d’una 
Vida amb Jesús: “... Ell ve al vostre 

JMJ Madrid

encontre i desitja acompanyar-vos 
en el vostre camí, per obrir-vos les 
portes d’una vida plena, i fer-vos 
partícips de la seva relació íntima 
amb el Pare”. i va demanar a cadas-
cú una resposta generosa a la seva 
predilecció.

aquest va ser un dels regals que 
es van portar els més de 300 joves 
que des del bisbat de Barcelona van 
viatjar per a viure aquesta trobada 
personal amb Jesús. Va ser tot un 
camí de preparació durant tot l’any, 
mitjançant diferents i variats mo-
ments que els van anar preparant: 
l’arribada de la creu de les JmJ, les 
diferents catequesis del Sant Pare, i la 
formació com a voluntaris. Sí, perquè 
la gran majoria va treballar per acollir 

els més de 13.000 joves que de tot el 
mon van arribar a Barcelona durant 
els dEd. molta feina, sí, però una 
experiència d’Església viscuda que no 
es la traurà mai ningú. i amb l’esforç, 
el cansament, el poc dormir... van 
agafar la seva motxilla i màrfega i 
van pujar a un dels 7 autobusos que 
marxaven cap a El Escorial. Lloc on 
es trobarien amb altres 1000 joves 
de les altres 9 diòcesis catalanes. tots 
plegats, el 1.350 joves amb els seus 
bisbes van gaudir d’aquesta JmJ, 
d’una Església fresca, jove i que mira 
cap al futur.
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l’aRqUeBisBe Rino Fisiche-
lla, pResiDeNt Del poNtiFici 
coNsell peR la pRoMoció De 
la Nova evaNgelització, va 
explicaR eN UNa eNtRevista a 
RàDio vaticaNa qUe a la qUa-
ResMa De 2012 s’eNgegaRà 
UNa Nova iNiciativa pasto-
Ral pRoMogUDa pel seU Di-
casteRi, qUe s’aNoMeNaRà 
Missió MetRòpolis.

aquesta iniciativa, és fruit de la 
trobada que va tenir lloc al Vaticà 
el dia 11 de juliol 2011 amb els 
cardenals i arquebisbes europeus 
de Barcelona, Budapest, Brussel·les, 
dublín, colònia, Lisboa, Liverpool, 
París, torí, Varsòvia i Viena.

La Missió Metròpolis, “de mo-
ment s’engegarà en les grans ciutats 
europees i comprendrà: activitats de 
pastoral ordinària”, sobretot dedi-
cades a la formació, i d’altra banda 
a la quaresma de 2012, les onze 
grans ciutats d’Europa esmentades 
anteriorment “desenvoluparan les 
mateixes iniciatives contemporà-
niament.”

“Es tracta -assegura mons. Fisi-
chella- d’una primera resposta al 
que el Papa Benet XVi va demanar 
a la nostra primera reunió plenària. 
És a dir, superar les accions frag-
mentàries i oferir signes d’unitat. i 
serà un signe concret que les grans 
ciutats, les grans diòcesis d’Europa, 
brindin al Sínode dels bisbes de 
2012 sobre el tema de la nova 
evangelització”.

La nueva evangelización en 

MISSIÓ METRÒPOLIS

Europa: “Misión metrópolis”

Para evitar el riesgo de que la nueva evangelización se quede sólo en 
una fórmula afortunada, adecuada para cualquier época, es importante 
que se la llene de contenidos capaces de cualificar la acción pastoral de 
las diferentes comunidades cristianas. En este sentido, la pastoral de 
cada día, que anima desde siempre la vida de la Iglesia, deberá tomar 
mayor conciencia de que debe ser nueva en su propuesta y en sus 
modalidades de actuación.

Benedicto XVI, hablando a la primera plenaria del Consejo pontificio 
para la promoción de la nueva evangelización, dijo que era decisivo ir 
más allá de lo fragmentario y presentar signos concretos capaces de 
dar respuesta a los grandes desafíos presentes en la sociedad. Para co-
rresponder a esta exigencia, se ha pensado llevar a cabo una «misión 
metrópolis». La finalidad es sencilla: dar una señal de unidad entre di-
versas diócesis presentes en grandes ciudades europeas particularmente 
marcadas por el laicismo.

La iniciativa, por el momento, se limita a algunas grandes diócesis 
europeas para comprobar más concretamente su eficacia. El proyecto, 
por lo demás, debería extenderse más allá de los confines del viejo con-
tinente, aunque con modalidades que respeten las diversas tradiciones 
culturales y eclesiales.

La elección de Europa se debe al hecho de que ya dos sínodos re-
flexionaron sobre la situación actual. En 1991 y en 1999 los obispos 
analizaron con franqueza no sólo las condiciones sociales y culturales 
de estos países, sino sobre todo de qué modo las Iglesias podrían dar 
una respuesta adecuada. Con Ecclesia in EuropaJuan Pablo II indicó un 
itinerario para recuperar un compromiso unitario de las Iglesias.

En este sentido, la «misión metrópolis» quiere ser un primer paso. Se 
distingue por la realización de iniciativas comunes y simultáneas, que 
encontrarán espacio en la pastoral ordinaria con un compromiso espe-
cífico en la formación, y en la Cuaresma de 2012 con signos públicos 
ofrecidos a la ciudad. Precisamente esta idea de iniciativas comunes 
realizadas al mismo tiempo proporciona una nota de originalidad. Es 
una experiencia pastoral que quiere situar a toda la comunidad cristiana 
en estado de evangelización.

La catedral será el lugar central para estos signos. Ante todo, lectura 
continuada de los Evangelios para poner en el centro la Palabra de Dios; 
luego, tres catequesis del obispo dedicadas a los jóvenes, a las familias 
y a los catecúmenos sobre las temáticas de la fe; después, una celebra-
ción del sacramento de la reconciliación para atraer la atención hacia la 
confesión, también por su alto valor antropológico. Un gesto de caridad 
completará la experiencia para poner de relieve que la fe que se profesa 
y se ora también se debe testimoniar. Por último, un signo de espiritua-
lidad y de índole cultural será la lectura de algunos textos significativos, 
tomados por ejemplo de las Confesiones de san Agustín.
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Estas iniciativas partirán de la catedral por su alto valor simbólico, 
pero con la finalidad de extenderse a las parroquias de la diócesis para 
una acción más directa en el territorio. En suma, la «misión metrópolis» 
desea llegar a quienes viven la fe, pero a menudo sin la conciencia de la 
peculiaridad que infunde en el estilo de vida, y a quienes, aun alejados 
de la fe, se sienten atraídos por la persona de Jesucristo, para que con 
él encuentren también a su Iglesia.

Gracias a esta iniciativa, las diócesis caminan juntas con un proyecto 
común, con experiencias propias y peculiares de cada una ya hechas en 
el pasado; se sostienen mutuamente ante las dificultades comunes que 
se encuentran; y miran al futuro con la esperanza de unidad de propó-
sitos para un sentido recuperado de responsabilidad participada y para 
favorecer la aportación creativa y creíble de los cristianos. 

Rino Fisichella

El passat diumenge 18.de setem-
bre el nostre cardenal escrivia: 

(…) a la reunió del passat juliol 
a roma vaig tenir l’oportunitat 
d’exposar que la nostra diòcesi de 
Barcelona ha dedicat el Pla Pas-
toral 2009-11 fonamentalment a 
l’evangelització. L’anunci de l’Evangeli 
a tothom ha estat l’objectiu de fons 
que hem volgut posar en pràctica 
per tal que tota la nostra diòcesi sigui 
més missionera i més evangelitzado-
ra. El nou Pla Pastoral

i el nou Pla Pastoral pels anys 
que vindran, que serà presentat 
el proper diumenge en una euca-
ristia celebrada a la basílica de la 
Sagrada Família, té uns objectius 
que s’emmarquen plenament en la 
necessitat de la nova evangelització. 
El primer pretén anunciar Jesucrist 
als qui no el coneixen. aquest ob-
jectiu és eminentment evangelitza-
dor, pensant en les persones que 
tenim al costat que no coneixen 
Jesús, amb el desig que a través de 

diverses accions possibles puguem 
oferir amb respecte i convicció la 
persona de Jesús i el seu missatge i 
una trobada personal amb ell. aquí 
hi entra plenament el diàleg entre 
creients i no creients i l’anomenat 
atri dels gentils.

El segon objectiu del nostre 
nou Pla Pastoral estarà dedicat a 
la pastoral de la iniciació cristiana, 
adreçada a famílies que demanen 
el baptisme per als seus fills i a 
la preparació, celebració i acom-
panyament dels tres sagraments 
de la iniciació cristiana: baptisme, 
confirmació i eucaristia. En aquest 
objectiu hi quedarà implicada la 
pastoral de les parròquies adreçada 
a aquestes famílies i haurà de tenir 
un contingut molt evangelitzador, 
atenent la situació religiosa de mol-
tes d’aquestes famílies.  

El tercer objectiu serà el de la 
solidaritat com a expressió de la fe 
cristiana. cal remarcar que el treball 
de la solidaritat i d’ajuda fraterna, 
promogut per moltes institucions 
cristianes -entre les quals excel·leix 
càritas- és una expressió i exigència 
de la fe cristiana i un testimoni de 
la fe, especialment per mitjà dels 
fets abans que per mitjà de les 
paraules.

Penso que aquests tres objectius 
del nostre nou Pla Pastoral, que han 
suggerit les parròquies, comunitats, 
consells diocesans i institucions 
eclesials, integren els tres elements 
constitutius de la vida de l’Església 
i per tant de la nova evangelització, 
ja que l’Església existeix per evange-
litzar. i aquests tres elements són 
la professió de la fe, la litúrgia i la 
caritat.

El proper dissabte celebrem la fes-
ta de la mare de déu de la mercè, pa-
trona de la ciutat i de tota la diòcesi 
de Barcelona. tots aquests projectes 
voldrien ser el compliment d’aquelles 
paraules de la mare de déu a canà 
de galilea: “Feu el que Jesús us di-
gui”. a ella encomanem els fruits 
d’aquests projectes i treballs.
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100 ANYS 

celeBReM el ceNteNaRi De la 
pRoclaMació Del tiBiDaDo 
coM a teMple expiatoRi

Ja forma part del nostre paisatge. 
al punt més alt de la serralada de 
collserola, i dominant la plana del 
Barcelonès, destaca la silueta de la 
basílica del tibidado, rematada en 
la seva cúpula més alta, per una 
estàtua del Sagrat cor que, amb 

els seus braços oberts, sembla voler 
abraçar la humanitat sencera. El seu 
origen es remunta al 1886, quan el 
sacerdot italià (després proclamat 
sant), Joan Bosco, va venir a Barce-
lona des de torí, per visitar els tallers 
que els salesians tenien a Sarrià. Joan 
Bosco, es queda quatre setmanes a 
Barcelona, i en aquest temps rep un 
grup anomenat «Junta de cavallers 
catòlics», que havien adquirit en pro-
pietat els terrenys del punt més alt de 
collserola, per fer-ne donació perquè 
s’hi construís una ermita dedicada al 
Sagrat cor de Jesús. La donació, es 
va fer oficial a la Basílica de la mercè, 
el 5 de maig del mateix any. Entre 
els presents hi havia la benefactora i 
també inspiradora del projecte, do-
rotea de chopitea. comentava que, 
segons paraules de dom Bosco, sentia 
com una veu interior que li repetia 
«tibi dabo... tibi dabo...» (en llatí, «et 
donaré»). La interpretació d’aquestes 
paraules ha estat àmplia i diversa. 
des de la sorpresa per tan inesperada 
donació, fins a la contraposició de la 
temptació bíblica (cfr. mt 4,8), com si 
el cor de Jesús ens digués: «Et donaré 
una vida plena si estimeu als altres tal 
com jo os he estimat».

El dia 3 de Juliol de 1886 s’inaugura 
una petita ermita que encara es pot 
veure a la part dreta de l’actual ba-
sílica. És l’any 1902, quan es posa la 

CORONANT LA CIUTAT
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primera pedra per construir la cripta 
i s’inaugura el 1911, coincidint amb 
el congrés Eucarístic internacional 
de madrid, que el va declarar «tem-
ple nacional expiatori». un any més 
tard, s’hi instal·laven els salesians i 
l’any 1914 comencen les obres de la 
nau superior. durant la guerra civil, 
es produeixen greus deterioraments, 
tant de la cripta com de la nau supe-
rior. L’any 1952, amb motiu del XXXV 
congrés Eucarístic internacional de 
Barcelona es produeix la dedicació 
del temple. i és l’any 1961 quan 
finalitzen les obres de construcció. 
L’Enric Sagnier, n’ha estat l’arquitecte 
i és el (de la basílica. El) seu fill qui (va 
concloure) finalitza l’obra al morir son 
pare. El papa Joan XXiii, eleva (elevà) 
el temple a la categoria de Basílica, 
i des de roma mateix prem el botó 
que posa en marxa la il·luminació 
nocturna del temple.

L’estil del conjunt presenta un 
graciós contrast. La cripta inferior, 
feta amb pedra de montjuïc, de 
color ocre salmó i d’estil neobizantí, 
i el temple superior fet amb pedra 
calcària blanca, d’estil neogòtic. dos 
estils diferents que marquen un camí 
ascendent. La decoració de la cripta 
combina elements clàssics amb altres 
propers al modernisme. El timpà 
d’entrada, molt ornamentat, presen-
ta la mare de déu de la mercè, sant 
Jordi i sant Jaume, com a patrons 
respectius de Barcelona, catalunya 
i Espanya. des de la cripta s’arriba 
a la capella de l’adoració Perpetua, 
que està excavada en la mateixa 
muntanya. a dreta i esquerra de 
la cripta, hi ha unes escales semi-
circulars que condueixen al temple 
superior, que va ser beneit pel bisbe 
gregorio modrego l’any del congrés 
Eucarístic, quan encara faltaven edi-
ficar les torres. L’edifici és de planta 
quadrada amb tres absis, amb una 
torre central i quatre de més baixes, 
on estan les escultures dels dotze 
apòstols, obra de l’escultor Josep 
miret, i al frontó superior, hi ha la 
imatge de sant Joan Bosco. Els vitralls 
ens presenten les diferents advoca-

cinc cèntims

•	Un	dels	miradors	sobre	Barcelona	més	espectaculars.
•	El	temple	del	Tibidabo	acull	moltes	activitats	religioses	i	culturals.	

www.templotibidabo.info 

cions de la Verge maria, a Espanya 
i al món. Veiem com la religiositat 
popular fa seva aquesta maternitat 
universal de maria. 

a la part esquerra, un ascensor, 
puja a una de les torres, des d’on es 
pot contemplar una vista magnífica 
sobre Barcelona. aquesta panoràmi-
ca ens presenta un altre graciós con-
trast, potser encara més sorprenent: 
un temple expiatori que el passat 
28 de juny va complir 100 anys, el 
veiem situat al bell mig d’un parc 
d’atraccions! això que en principi 
sembla una contradicció, potser té 

una lectura més simpàtica i positiva. 
un membre de l’actual comunitat 
salesiana, amb un cert sentit del 
humor, ens deia que Jesús ens pica 
l’ullet, i ens diu: «Per què no feu del 
món, un espai divertit, on tothom 
es trobi a gust?». Sí, senyor. aquest 
hauria de ser el repte i l’objectiu. 
això com una ètica de mínims, com 
un punt de partença, ampliable a 
metes més altes. des d’aquestes 
pàgines, felicitem la comunitat sale-
siana per aquest aniversari i pel seu 
testimoni.

antoni Pedragosa

Records d’infantesa

Érem amb la família passant l’estiu sota mateix del Tibidabo, quan es 
va iniciar la guerra civil espanyola. Un dia els milicians van començar a 
disparar amb la metralleta contra l’estàtua del Sagrat Cor de Jesús que 
hi havia sobre la porta d’entrada. Com que era de bronze cada tret feia 
com si fos una campanada. Després un cop lligada la imatge amb ca-
denes, uns camions la van anar tibant fins que es va desplomar a terra. 
Es va dir que la fondrien per fer-ne canons. Jo tenia 8 anys acabats de 
fer, a cada toc de campana el meu petit cor s’estremia, era com si tot el 
meu cos rebés una forta batzegada. Des d’aleshores es va establir una 
relació d’amor amb Ell, diria de complicitat, tant és així que sempre que 
puc, des de la ciutat, miro cap amunt i quan el veig allà dalt amb els seus 
braços estesos, instintivament li pico l’ullet i li dic: sóc aquí.

R.S.E.

http://www.templotibidabo.info/
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eucaristia
tots els dissabtes celebració de 

l’Eucaristia comunitària a les 19.30h 
(missacasalloiola.blogspot.com) 
i tots els dimecres celebració de 
l’Eucaristia a les 19.15h

CASAL LOIOLA

En temps de crisi ha arribat una 
bona notícia:

L’ajuntament de Barcelona ret 
homenatge a rosa deulofeu, en re-
coneixement de la seva tasca social 
amb la joventut, per la qual cosa 
insta a la Ponència de Nomenclàtor 
a iniciar el procediment per posar el 
seu nom a un espai públic, interior 
d’illa o equipament de la ciutat.

així es reconeix el testimoni 
d’una persona que vivia els valors 
forts que la nostra societat necessita 
en aquests moments de dificultat. 
Però, qui era la rosa? una laica que 
va viure lliurada a déu i als altres. 
i la seva mort, el 5 de gener de 
2004 víctima d’un càncer, va seguir 
aquesta mateixa línia. cinc anys 
després es va iniciar el seu procés 
de beatificació.

serveis de que pots gaudir
•	Acompanyament	i	Exercicis	Espirituals.
•	Espais	de	pregària.
•	Possibilitat	de	realitzar	celebracions	litúrgiques.
•	Espais	per	reunir-te	amb	el	teu	grup	o	comunitat.
•	Biblioteca	i	sales	per	estudiar.
•	Punt	de	venda	de	la	llibreria	Claret.

casal loiola És UN espai peR al cReixeMeNt hUMà i 
espiRitUal De les peRsoNes De caRa a coNtRiBUiR a UNa 
societat MilloR

Per a més informació de les 
propostes a la web:
www.casalloiola.org

O la seva agenda:
www.casalloiola.org/content/
agenda

LA ROSA: UN SOMRIURE PLE DE VALORS

http://www.casalloiola.org/
http://www.casalloiola.org/content/agenda
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Jo la vaig conèixer al llarg de la 
seva última responsabilitat dioce-
sana com a delegada de Pastoral 
de Joventut de l’arquebisbat de 
Barcelona i vaig poder gaudir de la 
seva amistat i del seu testimoni des 
del treball compartit pels joves.

com era la Rosa? 
amb la rosa era fàcil col·laborar 

i treballar en equip ja que sempre 
valorava i agraïa les aportacions 
de tothom. Si alguna cosa no era 
convenient sabia donar-li la volta 
de manera que la persona no se 
sentís malament. acollia tothom, 
d’una manera especial aquells que 
podien tenir més dificultats: malalts, 
immigrants... Era una persona molt 
positiva que manifestava externa-
ment allò de bo que hi havia en 
cadascú, encomanava el seu entu-
siasme. Si en una reunió algú s’havia 
d’aixecar per fer qualsevol cosa, era 
ella qui ho feia, la seva actitud de 
servei i la seva disponibilitat eren 
constants. La seva presència, el seu 
actuar, eren els que qüestionaven les 
persones. Et senties davant d’algú 
que t’estimava i que volia el millor 
per a tu.

El dia de sant Jordi de 2004 va 
sortir el primer llibre sobre ella: 
rosa, el somriure de la fe. aquest 
títol mostra la seva essència: una 
creient convençuda que vivia la fe 
amb goig i alegria contagioses...

...en la família.
La vida de la rosa és com aquell 

brodat que el Senyor va fent amb els 
qui es deixen treballar per Ell: una 
família creient que fa de l’estimació 
el seu centre, amb la preocupació 
amatent dels uns pels altre, fent-se 
pròpies les alegries i les penes de 
cadascun.

...en l’amistat.
Per a la rosa no era un espai tan-

cat, era obertura a tothom que déu 
li posava en el camí. En les relacions 
no hi havia queixes ni retrets, sinó 
un to positiu i joiós, amb mostres 
d’afecte i gratitud sinceres i fer-
mes. Sempre et senties atesa quan 
t’apropaves a ella i et rebia amb el 
seu generós somriure.

“L’acomiadament de la gent de 
l’hospital ha estat del tot entranya-
ble, n’estic molt contenta i agraïda, 
crec que s’ha establert afecte i això 
em fa pensar que aquí rau una de 
les meves missions: saber estar, ser 
agraïda, no queixar-me, donar afec-
te, no perdre el somriure...” (Rosa)

...amb els joves. 
com a delegada de Pastoral de 

Joventut, vivia amb veritable zel 
apostòlic la missió rebuda del bis-
be. No es cansava de dir que la fe 
no és un afegit, que cal fer-la vida. 
i animava a estimar l’Església com 
a mare.

http://www.rosadeulofeu.net

“Els joves que l’hem pogut tractar 
hem descobert en ella una autènti-
ca mestra de què és ser persona. 
La seva fe la portava a viure amb 
plenitud tot allò que feia.” (Jove de 
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de 
Lourdes).

...en el dolor.
Era humana i, com a tal, desitjava 

viure i li ho demanava a déu. Li feia 
por el patiment però era una por 
a no saber-ho viure amb enteresa. 
déu li va concedir les forces per 
fer-ho. La pregària i els sagraments 
varen ser els seus companys de 
camí. amb ells, la rosa ens mostra 
com l’alegria, no és tant l’absència 
de problemes, sinó la fortalesa de 
no perdre el somriure profund en 
les adversitats.

Ens trobem en un món de valors 
tous en el que algunes famílies han 
perdut l’horitzó del que es necessita 
per créixer com a parella, com a 
pares o com a fills, en el que molts 
amics i relacions es trenquen amb 
massa facilitat, en el que es parla 
només dels joves “ni ni” sense veure 
la globalitat d’aquests, en el que 
el dolor es veu com una càrrega i 
no com una possibilitat per créixer. 
El somriure de la fe de la rosa ens 
pot resultar un estímul per viure els 
valors forts que proposa l’Evangeli; 
això sí, amb la certesa que hi ha algú 
que ens estima sempre i ens empeny 
a prendre decisions valentes.

mercè Lajara

http://www.rosadeulofeu.net/
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VIII SETMANA DE CINEMA ESPIRITUAL

TROBA LA TEVA PARRÒQUIA
una nova eina a la web de 

l’arquebisbat de Barcelona http://
www.arqbcn.org  que us permetrà 
localitzar -donant la vostra adreça 
postal- la parròquia que us corres-
pon. És una eina desenvolupada 
sobre “google maps” i que amb un 
cercador (on sols indicant la pròpia 
adreça amb el nom del carrer, nú-
mero i població), us portarà a trobar 
quina és la vostra parròquia i, per 
tant, on podeu dirigir-vos per qual-
sevol servei o atenció que necessiteu 
de l’Església a Barcelona.

Per ara, aquest cercador -que 
trobareu en els botons blaus de 
mà dreta de la plana principal del 
web- està implementat en un total 
de 130 parròquies de les 208 que 
hi ha l’arquebisbat de Barcelona, i 
corresponen a Barcelona ciutat i una 
part de Sant adrià.

desitgem que la resta de pa-
rròquies que manquen puguin ser 
també incorporades, tant abans 
millor, en aquest cercador.

40 seus arreu d’Espanya fan pa-
lès que aquest és un projecte que 
s’ha consolidat i continua creixent 
en qualitat i quantitat. Enguany el 
llançament de la Setmana s’ha fet 
els passats 23 i 24 de setembre, a 
la residencia marti codolar, amb 
representants de les diverses seus 
del projecte. S’ha ofert un curs 
intensiu sobre el cinema com a 
instrument educatiu i pastoral, 
amb una introducció al llenguatge 
cinematogràfic en prespectiva edu-
cativa i aprofundiments de les claus 
antropològiques del cinema.

El títol d’aquest any será: “Viu, 
resa, perdona, estima” i s’acostarà 
a aquests valors amb pel·lícules com 
El discurso del rey, Soul Sourfer, 
En un mundo mejor, Encontrarás 
dragones, De dioses y hombre, El 
secreto de Kells.

Es pot consultar més informació 
sobre les pel·licules al web:
semanacineespiritual.org

http://www.arqbcn.org/node/2387
http://www.semanacineespiritual.org/
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“els xinesos fan servir dos traços per escriure la paraula crisi.
una pinzellada vol dir perill i l’altra oportunitat.

en una crisi, sigues conscient 

del perill, però reconeix 

l’oportunitat”

John F, Kennedy

12 d’abril de 1959
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església
arquebisbat de Barcelona
conferència Episcopal tarraconense
conferència Episcopal Espanyola
Santa Seu

Bíblia
Bíblia catalana interconfessional
www.biblija.net

notícies
revista Ecclesia digital
Flama, agència cristiana de notícies
zENit, agència de notícies

lecturafacil.net L’associació lectura fácil apropa la lectura a persones amb 
dificultats de comprensió lectora. És un referent pel que fa a iniciatives i 
materials per ajudar a descubrir el plaer de llegar a persones que mostren 
dificultats lectores transitòries o permanents.

viatgeaddictes.com Web amb informació pràctica recursos i eines d’ajuda 
per a tot tipus de viatge i viatger. també s’hi poden trobar excursions d’un 
día, rutes, fotografíes, llibres, fórums i diferents enllaços a pàgines web 
relacionades amb el món dels viatges.

sieu.info Bon ús de l’energia es tracta d’un projecte que té per finalitat 
fomentar l’estalvi energètic donant protagonisme als estudiants de cicles 
formatius que es converteixen en els executors de projectes proposats per 
empreses, associacions o entitats publiques. L’anomenat SiEu es va iniciar 
en el 2009.

sportmeet.org El món de l’esport s’entrecreua amb l’àmbit social a molts 
nivells: des de la política a l’economia, de la salut a la comunicació, etc. 
L’objectiu principal és el de contribuir a una cultura de l’esport oberta i 
solidària, creativa i constructiva caracteritzada per la fraternitat universal, 
en l’arrel de la qual està la regla d’Or present en totes les cultures: “Fes 
els altres el que t’agradaria que et fessin a tu”.

“els xinesos fan servir dos traços per escriure la paraula crisi.
una pinzellada vol dir perill i l’altra oportunitat.

en una crisi, sigues conscient 

del perill, però reconeix 

l’oportunitat”

John F, Kennedy

12 d’abril de 1959

http://www.lecturafacil.net/content-management/
http://www.viatgeaddictes.com/
http://www.sieu.info/
http://www.sportmeet.org/
http://www.arqbcn.org/portada
http://www.tarraconense.cat/
http://www.conferenciaepiscopal.es/
http://www.vatican.va/phome_sp.htm
http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=ca
http://www.revistaecclesia.com/
http://www.flama.info/
http://www.zenit.org/0?l=spanish

