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butlletí del Fòrum de les Organitzacions Catòliques d’Adults
ARQUEBISBAT DE BARCELONA

DIA DE L’APOSTOLAT SEGLAR
2006
BELLESA I COMUNICACIÓ
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Del 31 de maig al 2 de juny

s’ha celebrat a Roma el II Con-

grés mundial dels moviments

eclesials i de les noves comuni-

tats, organitzat pel Pontifici Con-

sell per als Laics amb el tema:

«La bellesa de ser cristià i la joia

de comunicar-ho». Aquest lúcid

plantejament estava inspirat en

unes paraules de Benet XVI en

l’homilia d’inici del seu ministeri:

«no hi ha res més bell que ser en-

calçats, sorpresos, per l’evangeli

de Crist. No hi ha res més bell que

conèixer-lo i comunicar als altres

l’amistat amb ell». Era apropiat

per a unes realitats eclesials que,

en molts casos, conreen la bellesa

i hi reflexionen.

El Sant Pare, en el seu mis-

satge als congressistes, els va dir:

«Els moviments eclesials i les

noves comunitats són tot un sig-

ne lluminós de la bellesa de Crist

i de l’Església, la seva esposa». I

definí la bellesa com «la força

d’atracció en virtut de la qual la

raó és sostreta de la seva insufi-

ciència i oberta al Misteri. En

Crist s’hi revela la bellesa supre-

ma de l’amor misericordiós de

Déu i, alhora, la bellesa de l’és-

ser humà, que, creat a imatge de

Déu, és regenerat per la gràcia i

destinat a la glòria eterna».

El dia 3 de juny, vigília de

Pentecosta, el Sant Pare es reuní

a pregar amb uns tres-cents re-

presentants d’un centenar de

moviments i comunitats: el to de

la trobada va ser d’una gran so-

brietat, que esqueia a unes reali-

tats apostòliques que van asso-

lint la maduresa en el context

eclesial.

Aquest to de bellesa serena

és el que traspuava també l’eu-

caristia que vam celebrar a

Barcelona a la parròquia major

de Santa Anna el passat dia 8 de

juny, commemorant el dia de

l’Apostolat Seglar. Va ser presidi-

da pel bisbe Pere Tena i s’hi

aplegaren militants i consiliaris

dels moviments d’Acció Catòli-

ca, del Fòrum d’Organitzacions

Catòliques, dels centres parro-

quials i culturals, de les confra-

ries i germandats i, també, de

nous moviments i comunitats. El
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bisbe Tena en l’homilia manifes-

tà el seu goig per la trobada (el

Sr. Arquebisbe va excusar la seva

absència en una carta que publi-

quem en aquest Fòrum).

En escaure’s la festivitat de

Jesucrist Gran Sacerdot per

sempre, el Dr. Tena es referí al

sacerdoci comú dels fidels i va

dir que l’expressió «Poble de

Deu» ha de ser ben entesa per-

què en formen part tant laics

com preveres. Va dir que la imat-

ge de cos és molt precisa perquè

en ell cada membre té la seva

funció específica. Si els diversos

carismes són suscitats per l’Es-

perit i «l’Esperit no es pot con-

tradir a ell mateix», tots hi tenen

la seva missió.

Crec que en uns moments en

què tants laics esteu fent una tas-

ca silenciosa, donant testimoni

en els vostres ambients, ajudant

molts germans en les seves neces-

sitats materials i espirituals, mi-

rant de consolar el qui pateix, de

treballar per la concòrdia i de

crear bellesa per alegrar els cors,

aquest to de fermesa i de serenor

dels nostres pastors ens estimula

i ens conforta.

JAUME AYMAR I RAGOLTA

Delegat d’Apostolat Seglar

MISSATGE DEL
PAPA BENET
XVI

Part central del missatge dirigit
als participants en el II Congrés
mundial dels moviments eclesials i
de les noves comunitats:

(...) És un tema que convida a
reflexionar sobre una característica
essencial del fet cristià, perquè ens
hi surt a l’encontre Aquell que en
carn i sang, d’una manera visible i
històrica, va portar a la terra l’es-
plendor de la glòria de Déu. A ell
s’apliquen les paraules del salm 45:
«Ets el més bell de tots els homes».
I a ell, paradoxalment, fan referèn-
cia també les paraules del profeta:
«No tenia figura ni bellesa que es
fes admirar, ni una presència que el
fes atractiu» (Is 53,2).

En Crist trobem la bellesa de la
veritat i la de l’amor; però, com
sabem, l’amor implica també la dis-
ponibilitat a sofrir, una disponibili-
tat que pot arribar fins i tot a
l’entrega de la vida per aquells que
estimem (cf. Jn 15,13).

Crist, que és «la bellesa de tota
bellesa», com acostumava a dir sant
Bonaventura (Sermons domini-

cals 1,7), es fa present en el cor de
l’home i l’atreu cap a la seva voca-
ció, que és l’amor. Gràcies a
aquesta extraordinària força
d’atracció, la raó surt del seu entor-
piment i s’obre al misteri. Així es
revela la bellesa suprema de l’amor
misericordiós de Déu i, alhora, la
bellesa de l’home que, creat a imat-
ge de Déu, reneix per la gràcia i està
destinat a la glòria eterna.

Al llarg dels segles, el cristianis-
me s’ha comunicat i s’ha difós grà-
cies a la novetat de vida de perso-
nes i comunitats capaces de donar
un testimoni eficaç d’amor, d’unitat
i d’alegria. Precisament aquesta
força ha posat en «moviment» tan-
tes persones una generació rere
l’altra. ¿No ha estat potser la be-
llesa que la fe ha engendrat en el
rostre dels sants la que ha impulsat
tants homes i dones a seguir les se-
ves petjades?

En el fons, això val també per a
vosaltres: a través dels fundadors i
els iniciadors dels vostres movi-
ments i comunitats heu albirat amb
una lluminositat singular el rostre de
Crist i us heu posat en camí. Tam-
bé avui Crist continua fent ressonar
al cor de molts la invitació: «Vine i
segueix-me», que pot decidir el seu
destí. Això es produeix normalment
a través del testimoni dels qui han
experimentat personalment la pre-
sència de Crist. En el rostre i en la
paraula d’aquestes «noves criatu-
res» es fa visible la seva llum i audi-
ble la seva invitació.

Així, doncs, a vosaltres, esti-
mats amics dels moviments, us dic:
feu que siguin sempre escoles de
comunió, companyies en camí, en
les quals s’aprengui a viure en la
veritat i en l’amor que Crist ens va
revelar i comunicar per mitjà del
testimoni dels Apòstols, dins la
gran família dels seus deixebles.
Que ressoni sempre en el vostre
cor l’exhortació de Jesús: «Que
brilli igualment la vostra llum da-
vant la gent; així veuran les vostres
bones obres i glorificaran el vostre
Pare del cel» (Mt 5,16).

Dueu la llum de Crist a tots els
ambients socials i culturals en què vi-
viu. L’impuls missioner és una con-
firmació de la radicalitat d’una expe-
riència de fidelitat, sempre renova-
da, al propi carisma, que porta a
superar qualsevol tancament, can-
sament i egoisme en si mateixos.

Il·lumineu la foscor d’un món
trastornat pels missatges contradic-
toris de les ideologies.

No hi ha bellesa que valgui si no
hi ha una veritat a reconèixer i se-
guir, si l’amor es redueix a un senti-
ment passatger, si la felicitat es con-
verteix en un miratge inassolible, si
la llibertat degenera en instintivitat.
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Quant de mal pot fer en la vida de
l’home i de les nacions l’afany de
poder, de possessió, de plaer!

Dueu a aquest món torbat el
testimoni de la llibertat amb què
Crist ens ha alliberat (cf. Ga 5,1).
L’extraordinària fusió entre amor
de Déu i amor al proïsme embelleix
la vida i fa que torni a florir el de-
sert en què sovint vivim. Allà on la
caritat es manifesta com a passió
per la vida i pel destí dels altres,
irradiantse en els afectes i en el tre-
ball, i convertint-se en força de
construcció d’un ordre social més
just, es construeix la civilització ca-
paç de frenar l’avenç de la barbà-
rie. Sigueu constructors d’un món
millor, segons l’ordo amoris en
què es manifesta la bellesa de la
vida humana.

Els moviments eclesials i les
noves comunitats són avui un signe
lluminós de la bellesa de Crist i de
l’Església, la seva Esposa. Vosal-
tres pertanyeu a l’estructura viva
de l’Església. L’Església us agraeix
el vostre compromís missioner,
l’acció formativa que dueu a terme
d’una manera creixent en les famí-
lies cristianes, la promoció de les
vocacions al sacerdoci ministerial i
a la vida consagrada que feu en el
vostre interior. També us agraeix la
disponibilitat que mostreu per a
acollir les indicacions operatives no
sols del successor de Pere, sinó
també dels bisbes de les diverses
Esglésies locals, que són, juntament
amb el Papa, custodis de la veritat
i de la caritat en la unitat.

Confio en la vostra obediència
prompta. Més enllà de l’afirmació
del dret a la pròpia existència, sem-
pre ha de prevaler, amb una indis-
cutible prioritat, l’edificació del Cos
de Crist entre els homes. Els movi-
ments han d’afrontar qualsevol

problema amb sentiments de pro-
funda comunió, amb esperit d’ad-
hesió als legítims pastors.
Que us sostingui la participació en
la pregària de l’Església, la litúrgia
de la qual és l’expressió més eleva-
da de la bellesa de la glòria de Déu,
i constitueix d’alguna manera un
abocar-se del cel a la terra.

Us encomano a la intercessió
de Maria, a la qual invoquem com
la Tota pulchra, la «tota bella», un
ideal de bellesa que els artistes
sempre han procurat reproduir en
les seves obres, la «dona que tenia
el sol per vestit» (Ap 12,1), en la
qual la bellesa humana es troba
amb la bellesa de Déu.

Amb aquests sentiments, envio
a tots, com a prova de constant
afecte, una especial benedicció
apostòlica.

Vaticà, 22 de maig del 2006

CARTA DE
L’ARQUEBISBE
DE BARCELONA

Barcelona, 8 de juny de 2006

Benvolgudes i benvolguts:
Amb goig m’uneixo a la cele-

bració de l’eucaristia que amb mo-
tiu de la Pentecosta ha organitzat la
nostra Delegació Diocesana
d’Apostolat Seglar. M’ha estat im-
possible presidir-la perquè demà
divendres, dia 9 de juny, el sant
pare Benet XVI ha tingut la bene-
volència de concedir-me una audi-
ència privada.

Amb aquestes lletres m’uneixo
a tots vosaltres, membres dels mo-

viments i associacions eclesials
d’apostolat seglar de l’arxidiòcesi.
Ho faig amb l’afecte i la pregària.
També em plau agrair-vos el treball
que realitzeu moguts per l’Esperit
Sant, que distribueix els dons i ca-
rismes per a la realització de la mis-
sió de l’Església.

La vostra celebració de pregà-
ria posa en relleu l’actitud eclesial
que teniu tots, de donar la primacia
a Jesucrist en la vida i activitat de
l’Església i de cadascun dels movi-
ments i grups dels quals formeu
part. Fou en el cenacle —on esta-
ven reunits Maria i els apòstols pre-
gant—, que reberen l’Esperit Sant
i començà l’anunci de l’Evangeli
arreu del món.

Demà al matí seré rebut pel
successor de Pere en audiència
privada. El Sant Pare, en virtut del
seu ministeri petrí, confirma en la fe
els pastors i els fidels. Aquesta vi-
sita contribuirà a confirmar en la fe,
a sostenir en l’esperança i a enfor-
tir en la caritat el pastor i els mem-
bres de l’Església de Barcelona.
He preparat aquesta audiència
amb la pregària i us demano que en
aquesta Eucaristia que celebreu ho
feu també tots vosaltres. La sol·li-
citud apostòlica del successor de
Pere s’estén a totes les Esglésies
diocesanes i amb aquesta visita la
nostra arxidiòcesi estarà molt pre-
sent en el cor del Sant Pare. Ell és
el principi i el fonament de la unitat
de tota l’Església universal i amb el
seu magisteri i el seu guiatge enfor-
teix la comunió eclesial.

Es bonic constatar que en la
versió catalana de la professió de
fe, des de segles, es fa menció ex-
plícita de l’Església catòlica, apos-
tòlica i romana. Aquesta rica tradi-
ció l’hem de mantenir i intensificar
per tal que s’enforteixi la nostra
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comunió amb el successor de Pere.
La Pentecosta empeny a

l’anunci de Jesucrist arreu. El Se-
nyor us envia a tots, moviments i
membres, a evangelitzar la nostra
societat catalana.

Amb una cordial benedicció,

+ LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH

Arquebisbe metropolità

de Barcelona

PRESENTACIÓ
DEL
PLA PASTORAL
DIOCESÀ DE
BARCELONA
2006-2009

El passat 27 de maig va tenir
lloc la presentació del Pla Pasto-
ral Diocesà 2006-2009, acte pre-
sidit per Mons. Lluís Martínez
Sistach, arquebisbe metropolità
de Barcelona.

Va ser un acte d’Església en el
qual ens vam trobar tots aquells
carismes que formem el cos de
l’Església, cadascun amb la seva
especificitat, però amb una font
comuna: la persona del Crist.

Aquest Pla porta per títol En-

viats per donar fruit, fent referèn-
cia a tres objectius plenament ac-
tuals: la transmissió de la fe als jo-
ves; la pastoral de la família i el
matrimoni; i l’Eucaristia.

Realment són uns objectius als
quals tots i cadascun dels grups i
moviments que formem l’Església

hem d’abocar els nostres esforços,
ja que formen part del nostre pre-
sent i també del nostre futur.

Volem anunciar a tots aquells
que no hi vau poder assistir que es
va fer entrega d’un llibret en el qual
hi ha especificats aquests tres ob-
jectius d’una manera més àmplia i
també unes possibles accions que
podem dur a terme.

Us fem saber també que la Se-
cretaria General de l’Arquebisbat
pot facilitar-vos-en tots els exem-
plars que us calguin per a difondre
aquesta publicació.

Penseu que ara que comencem
a programar el proper curs és un
bon moment per a tenir en compte
aquests objectius i portar-los a la
pràctica en la mesura de les nostres
possibilitats.

Aprofito l’avinentesa per a de-
sitjar-vos unes vacances plenes de
descans i que gaudiu amb tots els
vostres.

Fins al proper curs.

MÒNICA DOMINGO

OFERTES DE
FORMACIÓ PER
A L’ESTIU 2006

Exercicis espirituals
a Montserrat
organitzats per
la Unió de Religiosos
de Catalunya (URC)

Tot i que aquests Exercicis van
adreçats a membres de la Vida
Consagrada, també hi poden par-
ticipar laics i laiques.

Tanda de juliol: del 10 al 16.
Després de la missa conventual del
dia 10 es fa el repartiment d’habi-
tacions i, tot seguit, una primera
trobada/conferència amb el direc-
tor dels Exercicis. S’acaba amb el
dinar el dia 16. Director: P. Cebrià
Pifarré, OSB.

Tanda d’agost: del 14 al 20.
Després de la missa conventual del
dia 14 es fa el repartiment d’habi-
tacions i, tot seguit, una primera
trobada/conferència amb el direc-
tor dels Exercicis. S’acaba amb el
dinar el dia 20. Director: P. Jordi
Castanyer, OSB.

La Unió de Religiosos de
Catalunya (URC) té la seu a la pla-
ça d’Urquinaona, 11, 2n 2a. 08010
Barcelona. Tel. 93 302 43 67. Fax.
934 123 882.

Setmana de formació:
Apropament a l’islam
europeu

Contingut: Aquest curs vol
ser una eina que ajudi a conèixer
la realitat de l’islam a casa nostra i
en el seu context europeu. Es-
pecialment dirigit a mestres i pro-
fessors d’ensenyament reglat i
també a d’altres professionals in-
teressats en el fet del pluralisme
religiós.

Organitza: Migra-Studium.
Dates: Del 3 al 7 de juliol de

2006.
Lloc: Sala d’actes de la Resi-

dència Major del Sagrat Cor, car-
rer de Roger de Llúria, 13.
Barcelona.

Informació i inscripcions:

Secretaria Migra-Studium, Palau,
3, 2n 3r. Barcelona. Tel. 93 412 25
85. Web: www.migrastudium.org
a/e: info@migrastudium.org


