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ANY DE LA FE A LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Diapositiva Text 

 

 

 

Anem a evocar alguns moments del què ha 
estat l’any de la fe. No és una crònica 
completa, no hi surt tothom ni cada activitat. El 
conjunt de les parròquies, les comunitats, els 
moviments de la diòcesi; les delegacions del 
bisbat, l’acció de cada grup i de cada cristià i 
cristiana és el que ha fet real l’any de la fe, i és 
molt més del que aquí es recorda. Això és 
només una evocació que ens ajudi a fer 
memòria i a entrar en la celebració. 

 

El papa Benet XVI, l’octubre del 2011,  va 
escriure una carta apostòlica a tota l’església 
amb el títol de Porta Fidei, la Porta de la Fe. 
En ella deia: “He decidit convocar un Any de la 
Fe. Començarà l’11 d’octubre de 2012, en el 
cinquantè aniversari de l’obertura del Concili 
Vaticà II,  i acabarà en la solemnitat de 
Jesucrist, Rei de l’univers, el 24 de novembre 
de 2013 (...) Desitjo que aquest Any susciti en 
tot creient l’aspiració a confessar la fe amb 
plenitud i amb renovada convicció, amb 
confiança i amb esperança.  

 

Crec Senyor, però augmenta la meva fe. El 
logo de l’any de la fe, la petita barca dels 
deixebles, a veles desplegades pels braços 
oberts de Crist salvador, impulsada pel vent de 
l’Esperit, sota la mirada del Pare. Aquesta 
navegació ha rebut un nou impuls en aquest 
any de la fe. 
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El bisbe Agustí, fent-se ressò de la invitació del 
Papa, també ha enviat a tots els diocesans de 
Sant Feliu una carta pastoral, amb el títol: La 
bellesa de la fe i el goig del seu anunci.  En 
ella ens diu: Si creure no és per a nosaltres un 
veritable goig, una font de claredat i felicitat, 
potser no creiem de debò.  I també:  Qui creu 
va convertint-se a Jesucrist dut per amor a Ell, 
seduït per la bellesa del seu perdó, el seu 
Evangeli, la seva persona i la seva obra. Tard 
o d’hora acaba experimentant l’immens gaudi 
de ser estimat per Ell. 

 

Un cartell lluminós, amb la llum daurada del 
temple de la Sagrada Família i amb el lema 
“Tingues fe i no tinguis por” ha estat distribuït 
per totes les diòcesis catalanes. A l’entrada dels 
nostres temples i locals moltes pancartes com 
aquesta  donen la mateixa benvinguda. 

 

Una fe confessada, Una fe celebrada, Una fe 
viscuda i una fe pregada. Aquest ha estat el 
programa de l’any. Les activitats diverses han 
tingut aquests objectius. La formació en la fe, 
la professió més conscient d’allò que creiem ha 
tingut el seu espai. 

 

Un instrument que el Papa Benet ha volgut 
commemorar i potenciar. Al llarg de l’any 
2012 s’ha celebrat el vintè aniversari del 
Catecisme de l’església Catòlica promulgat pel 
Papa Joan Pau II. Aquest catecisme ens ha 
recordat allò essencial de la fe, amb aquella 
distribució que ha esdevingut clàssica: el que 
creiem, el que celebrem, el que vivim i el que 
preguem. 
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L’any de la fe ha estat també una memòria dels 
50 anys del  Concili Vaticà II. El Papa va voler 
inaugurar l’any de la fe el mateix dia de 
l’aniversari, l’11 d’octubre. I escrivia citant a 
Joan Pau II: sento més que mai el deure 
d’indicar el Concili com la gran gràcia de què 
l’Església s’ha beneficiat en el segle XX. Amb 
el Concili se’ns ha ofert una brúixola 
segura...”  I afegia Benet XVI:  el Concili pot 
ser i esdevenir un cop més una gran força per 
a la renovació sempre necessària de 
l’Església. (Porta Fidei 5).  

 

A la diòcesi de Sant Feliu s’han preparat unes 
fitxes de catequesi sobre el Credo que han 
arribat a tots els àmbits. En moltes parròquies i 
grups s’han fet servir per ajudar a complir un 
dels objectius de l’any:   “Redescobrir els 
continguts de la fe professada, celebrada, 
viscuda i pregada, i reflexionar sobre el mateix 
acte amb què es creu , és un compromís que tot 
creient ha de fer propi (Porta Fidei 9)”.   

 

TROBADES 

 

Els 9 arxiprestats del nostre bisbat han tingut 
trobades  de celebració de la fe que professem, 
d’aprofundiment en els articles principals del 
Credo, la fe en el Pare, el Fill i l’Esperit Sant. 
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Temps de Pasqua, temps dels sagraments de la 
victòria del Crist. La trobada amb els malalts, 
la força de la fe que ha acompanyat tota una 
vida, també ara a l’hora de la vellesa i la 
malaltia. 

 

La vicaria del Penedès, Anoia i Garraf fa molts 
anys que celebra la seva trobada Pasqual, 
reunint representació de totes les parròquies 
dels quatre arxiprestats: Piera-Capellades, 
Anoia, Vilafranca i Garraf. Aquest any encara 
amb més motiu, el ciri de la llum de Crist, la 
llum de la fe, va brillar amb alegria intensa per 
a totes les comunitats reunides el 12 de maig a 
Sant Pere de Riudebitlles. 

 

El 16 de juny es van trobar a Molins de Rei les 
parròquies de la Vicaria del Llobregat 
aplegades en els seus cinc arxiprestats: 
Montserrat, Sant Feliu de Ll., Sant Vicens dels 
Horts, Sant Boi de Ll. i Bruguers. Era la 
primera vegada que es feia una trobada així i 
va ser una gran experiència de comunió i 
d’experimentar la joia de la fe i el testimoni. 

 

Els preveres de totes les diòcesis de Catalunya 
van tenir la seva trobada al monestir de Poblet. 
Un dia de germanor, de renovada catequesi 
sobre la fe i el ministeri de proclamar 
l’evangeli. 

 

Els moviments juvenils de la diòcesi, com la 
Joc, la Jarc, els centres d’esplai, els escoltes i 
molts d’altres han fet les seves trobades de 
formació, de celebració de la fe. I la delegació 
de joves ha convocat grans trobades per als 
diversos grups. 

També els moviments d’adults han fet les seves 
activitats i trobades per ajudar-se en el camí de 
la fe i en la missió de donar testimoni de 
l’evangeli. 
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Totes les delegacions del bisbat han dut a 
terme el seu programa de treball amb especial 
atenció a l’any de la fe. Jornades de formació, 
trobades, recessos, difusió de materials. L’any 
de la fe també implica la preocupació per la 
justícia social i el diàleg amb diferents visions 
de la vida i el món. El bisbe Agustí va 
participar en un acte sobre el dret a l’habitatge, 
a la seu dels castellers de Vilafranca. 

 

A la casa de l’església, trobada de religiosos i 
religioses. La vida consagrada és una de les 
riqueses de la diòcesi i un testimoni molt 
important del tresor de la fe i de la seva 
transmissió 

 

Hi ha moltes activitats de les Delegacions i 
dels seus grups a cada parròquia que formen 
part de la vida ordinària de l’Església, és allò 
que es fa sempre i cada any perquè forma part 
de la vida cristiana...,  

 

però que enguany ha agafat més el color de 
l’any de la fe en les seves diverses dimensions. 

 

 

Els grups i les delegacions de Caritas,  de 
Catequesi, d’Ensenyament, de Família i vida, 
de  Litúrgia,  de Missions,  d’ Ecumenisme  tot 
s’ha amarat d’aquests objectius de l’any 
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Al mes de maig hi va haver el pelegrinatge 
diocesà a les antigues esglésies de l’Àsia 
Menor, a l’actual Turquia. El record de Sant 
Pau, de les esglésies de l’Apocalipsi, de Santa 
Maria a Efes, ens parla de l’origen apostòlic de 
la fe 

 

L’Itinerari Diocesà de Renovació Cristiana, 
començat a la diòcesi ja des de l’any 2011, és 
un instrument que també col·labora als objectiu 
de l’any de la fe. La vivència renovada i més 
intensa del trobament personal amb Jesús i la 
proposta d’anunci i comunicació de la fe. 

 

L’any de la fe arriba al seu final, però ens deixa 
molts fruits. Els més importants són els 
amagats, aquella trobada personal amb Jesús 
que s’ha pogut produir, renovar o fer més 
intensa. Això només ho sap el Senyor. També 
aquells fruits de vida comunitària. Hi ha també 
uns fruits que ens han deixat el Papa Francesc i 
els nostres bisbes.  

 

Al llarg de l’any de la Fe hi ha hagut un fet 
insòlit en la vida de l’església: la renúncia del 
Papa Benet XVI i l’elecció del Papa Francesc. 
Al gran exemple d’humilitat i amor a l’església 
del papa emèrit, s’ha sumat l’alegria i 
l’esperança suscitada pel nou Papa Francesc. 
Ell ens parla sovint de la fe, amb paraules 
directes i gestos evocadors. Acaba 
d’escriure’ns també una carta Lumen Fidei on 
ens diu al final: “Recordeu que el qui creu no 
està mai sol. Ensenyeu-nos a mirar amb els 
ulls de Jesús, perquè ell sigui llum en el nostre 
camí” 

 

Al  llarg de tot l’any el bisbe Agustí ha escrit la 
seva secció al Full Dominical centrant-se en els 
testimonis de la fe i la conversió. Ara aquests 
articles es publiquen aplegats en un llibre que 
tindrà àmplia distribució i quedarà com un fruit 
d’aquest any de la fe, per tornar a aprofundir, 
per difondre com una invitació a reproduir en 
els nostres dies el que aquests testimonis ens 
presenten. 
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Els bisbes de la Tarraconense també avui 24 de 
novembre ens ofereixen una carta :  
Transmetre el tresor de la fe , ens animen a 
mirar endavant amb esperança per «avançar-
nos, testimoniar, dialogar i proposar la fe amb 
l'audàcia que tenien els primers apòstols i 
deixebles, que parlaven amb valentia, confiats 
en el Senyor (Ac 14,3)”. 

Els bisbes recorden que Jesucrist és l'essencial 
en la vida del cristià: «Estem convençuts que 
comunicarem l'Evangeli en la mesura que ens 
centrem decididament en el que és més 
fonamental, la fe en Jesucrist Ressuscitat, 
creguda en l'Església». Animen a comunicar 
Crist «a través de la nostra manera de ser i de 
viure en el món, mostrant sempre un rostre 
fratern, obert i acollidor, expressió d'una 
humanitat intensa i cordial». 

 

Ens disposem ara a l’Eucaristia per donar 
gràcies de tot el que ha significat aquest any de 
la fe i per caminar endavant com a diòcesi de 
Sant Feliu amb amor i amb esperança. 

 


