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Escrits
dominicals

L’alegria que neix (1-1-2017)
Dèiem aquí que no podem acceptar “un
optimisme obligat”, encara que ens fos
aconsellat per acreditats psicòlegs, per líders polítics, o pel bon amic que ens vol
animar. Per la mateixa raó no podem acceptar “l’alegria obligada”, és a dir, forçada, l’alegria perquè toca o perquè queda
bé. Ni tan sols acceptaríem l’alegria artificial d’un creient que, amb tota la seva
bona voluntat, volgués complir la màxima
que els cristians hem de testimoniar l’alegria de creure.
El començament de l’any sempre va
acompanyat d’una festa poc o molt oficial,
com una mena “d’alegria institucionalitzada”. No està malament, si almenys compensa el sofriment que tanta gent arrossega cada dia. Però preferim aquella alegria
que brolla, neix, espontània, com natural,
de dins de la persona, sense haver-la forçada, sense artificis. Aquesta alegria no
buscada per ella mateixa, sinó que té el
seu origen en una experiència personal i
profunda.
Fa uns dies vaig coincidir a l’ascensor
d’un hospital amb una família jove: el
pare, una filla potser adoptada i la mare,
amb signes d’embaràs ja avançat. Les seves paraules traspuaven una serena alegria. La filla, abraçant la mare, aplicava
l’orella al seu ventre, mentre deia: “no el

sento”. La mare, somrient va respondre:
“potser està dormint”. El pare va intervenir: “com t’agrada descansar el cap en el
cos de la teva mare!”.
La maternitat és una de les meravelles
del món creat, un dels cims de realització
de l’ésser humà. Per això és també una de
les fonts de goig més gran. Ja va dir Jesús
que l’alegria que una mare experimenta
en donar a llum un fill fa oblidar qualsevol
sofriment previ (cf. Jn 16,21). Per això entenem que l’escena de la Visitació de Maria a
la seva cosina Elisabet té un encant extraordinari. Que dues dones embarassades es
busquin, es trobin, que cadascuna d’elles
reconegui el do de Déu en l’altra, que el fill
d’una salti d’alegria en el ventre de la seva
mare i que l’escena acabi amb el meravellós cant de lloança, impregnat d’alegria
exultant, que és el Magníficat, és la plasmació perfecta de l’autèntica alegria.
És l’alegria que neix i brolla sense artificis, sincera, autèntica.
A l’Església comencem l’any amb la solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu. El
motiu potser és perquè convé rebre aquest
dia el testimoniatge de la seva alegria sincera i desbordant. Però potser hi ha una altra raó més profunda. El començament de
l’any nou, encara que la divisió anual del
temps obeeixi a una convenció humana,
s’assembla a un part. Maria està embarassada de Jesús, el Verb de Déu, Déu amb
nosaltres. El seu part significa posar sobre
el món, Jesucrist, el principi de la nova humanitat, destinat a ser germà de tots els
homes de tots els segles.
De fet, la Mare de Déu des de l’Església, no deixa d’engendrar Jesucrist en nosaltres, la seva maternitat passa a tots els
deixebles de Jesús, és també mare nostra
(cf. Jn 19,25-27).

Ens agrada recordar que aquella alegria
profunda, sincera, serena, que brollava de
la seva condició de mare, continua travessant la història i arriba fins a nosaltres,
quan ella veu que de mica en mica Jesucrist va prenent cos en nosaltres, mentre
any rere any renovem la nostra voluntat de
ser-li fidels.
L’alegria que s’encomana (8-1-2017)
Hem celebrat Nadal, l’esdeveniment del
“Déu amb nosaltres”. Déu en la nostra humanitat concreta, a casa nostra, al nostre
interior, a la nostra ciutat...
Hem d’aclarir que no seria correcte dir
que tenim i portem Déu amb nosaltres.
Allò correcte serà dir que Déu ens ha pres i
ens porta amb Ell. El que hem fet a la litúrgia de Nadal és, una vegada més, deixarnos prendre per Ell.
Perquè si Déu ha volgut ser amb nosaltres no ha estat solament en atenció a
nosaltres mateixos, sinó també amb la voluntat de manifestar-se als altres, al món
sencer. El desig de Déu segueix sent el
d’arribar al món, a tots, “perquè tothom se
salvi i arribi al coneixement de la veritat”
(1Tm 2,3-4; Tt 2,11). Amb el benentès que,
com ens recorda sant Pau, Ell no es manifesta, ni el veiem, cara a cara, sinó com en
un mirall (cf. 1Co 13,12). A nosaltres, en realitat, se’ns ha manifestat, no directament,
sinó a través de molts i diversos camins, a
través de múltiples miralls (cadascú sabrà
com i quantes mediacions ha utilitzat Déu
per a arribar fins a la pròpia vida). Un cop
l’hem rebut per la fe, ens convertim immediatament en miralls de la seva llum, és a
dir, imatges del seu ésser (aquella imatge
que érem per creació i que havia quedat
malmesa pel pecat).

El cas és que, segons Déu vol, qui ha
estat il·luminat, ha d’il·luminar, d’ell ha
de sortir llum per al món; no sent ell llum,
però sí reflectint-la, com en un mirall. Però
ara s’esdevé un gran repte. Per gràcia
hem estat introduïts en una habitació il·
luminada, espaiosa, amb múltiples i molt
diverses portes; per gràcia ens ha arribat
un raig de llum i ens en beneficiem. Però
alhora se’ns diu: així com se’t va obrir una
porta per entrar a aquesta habitació, així
com se’t va regalar aquesta llum, així has
d’obrir totes i cadascuna d’aquestes portes, així has de dirigir el teu reflex en totes
les direccions, sense excepció. Darrere de
cada porta, al costat teu, hi ha persones
concretes, éssers humans com tu, molt diverses, amb històries, cultures, temperaments, mentalitats i personalitats, potser
diferents i contràries a la teva... A tots sense excepció has d’obrir la porta, a tots has
de dirigir la lluentor del teu mirall.
Perquè de la mateixa manera que et va
arribar a tu la llum, així l’has de reflectir.
Déu no va esperar que fossis bo per manifestar-se’t; tampoc no va fer selecció de
cultures, psicologies, polítiques o mentalitats: sols va oferir el seu tresor esperant,
això sí, ser acollit.
I així com, en entrar en aquella habitació tan espaiosa i acollir aquella llum tan
brillant, vas experimentar una alegria que
brollava del cor, deixa ara que aquesta alegria acompanyi el teu gest d’obrir portes
i de reflectir la llum, de manera que s’encomani als teus germans. No se’t demana
simplement que siguis simpàtic, o que facis content, o posis de bon humor el teu
germà, sinó que col·laboris perquè s’implanti en ell la font de l’alegria. Perquè on
hi ha font, hi ha aigua viva; on hi ha mirall
al costat d’un focus de llum, hi ha lluentor.
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On hi ha presència viva de Déu, allí hi ha
Evangeli, i on hi ha Evangeli, hi ha alegria
sincera, desbordant, contagiosa.
És veritat que, tal com la fe cristiana
dóna la mà a l’alegria, de vegades qui s’ha
contagiat de l’alegria d’un germà, acaba trobant la fe. Però, amb sant Joan de
la Creu, repetim, per a no oblidar-nos-en
mai, “que bien sé yo la fuente que mana
y corre...”.
Tornar a ser cristià (15-1-2017)
Ha arribat a les meves mans un llibre molt
interessant: és lúcid i actual, il·luminador,
no sols per als creients, sinó també per
als qui avui se situen al marge de la fe. Es
tracta de l’assaig-testimoni de Jean Claude Guillebaud Com he tornat a ser cristià.
Aquest autor es pot considerar representant de tota una generació d’europeus
que han viscut durant la segona meitat
del segle passat impregnats de la cultura moderna, identificats plenament amb
ella. Han experimentat també les últimes
vicissituds d’aquesta cultura i han participat d’aquella actitud, segons la qual, la fe
cristiana s’ha de relegar al magatzem del
prescindible, de l’inútil, del no necessari o
fins i tot perjudicial per allò que realment
interessa. Testimoni al mateix temps d’una
forma de viure la fe cristiana entre els creients, o bé d’un manera vergonyant, dissimulada, silenciosa, o bé d’una manera
merament defensiva.
J. C. Guillebaud ha dedicat gran part
de la seva vida, trenta anys, al reportatge
periodístic de conflictes bèl·lics amb rellevància internacional, arribant a ser president de “Reporters sense fronteres”. El fet
decisiu en la seva trajectòria personal ha
estat el fet d’haver-se constituït en testi-

moni directe d’esdeveniments en el límit
del que és humanament suportable: el
mal i el dolor encarnats en rostres i en persones concretes, majoritàriament víctimes
innocents. Incapaç de mantenir més temps
la distància i la indiferència professional
que s’exigeix a un reporter, va renunciar a
aquest treball, pel qual era tan valorat, per
aturar-se i integrar personalment tot allò
viscut. Es va endinsar per a això en la recerca filosòfica, en l’estudi, la reflexió i el
diàleg, arribant a ser director literari d’una
gran editorial francesa.
No és el lloc de resumir el seu procés
interior. Però sí que deixem constància
aquí del moment en què aquest autor descobreix alguna cosa que Chesterton i el
mateix Benet XVI, coincidint amb no pocs
testimonis d’autors no creients, havien
afirmat: l’humanisme de la nostra cultura,
els drets humans que sustenten la democràcia, són fruit d’una arrel judeocristiana.
En el seu camí de recerca honrada i conseqüent havia trobat un dit que li assenyalava la persona de Jesucrist, portador de
“la més gran i radical revolució que hi ha
hagut en la història”, segons les seves paraules (amb què cita el filòsof Benedetto
Croce). Ell no sabria, en fi, dir si “ha tornat
a ser cristià”, ja que dubta si en el seu anterior agnosticisme, seguia sent-ho, però
la veritat és que avui confessa obertament
la seva decisió de creure per continuar vivint amb sentit.
Moltes vegades hem meditat sobre “el
dit de Joan Baptista”, aquest que assenyalava “l’Anyell que lleva el pecat del món”.
Era una confessió pública, lliure, testimonial i indicadora d’un camí per als qui desitjaven trobar una veritat salvadora. Ens
preguntem què és el que falta avui, si dits
que assenyalin amb claredat on és el Sal-

vador o cors i ulls que busquin amb ànsia
una resposta plena i convincent.
Del que no podem dubtar és que, quan
ambdues circumstàncies es donen, el cor
que busca i el dit que assenyala, es fa possible l’alegria.
Ecumenisme-Política-Església
(22-1-2017)
Acudim a la cita anual de la Setmana d’Oració per la Unitat dels Cristians. Enguany,
afectats pel record d’aquell fet, fa cinccents anys, quan Luter va clavar a la porta
de la catedral de Wittenberg un escrit amb
les seves 95 tesis. Va ser l’inici d’una llarga i tràgica història fratricida, que arribà a
materialitzar-se en una autèntica guerra
de religió. Avui no podem pensar-hi sense
sentir un profundíssim dolor. Amb expressió del filòsof catòlic Jean Guitton, que va
lluitar honestament per la unitat, seguim
contemplant “Crist esqueixat”.
En aquestes breus línies és impossible
donar raó d’aquells fets ni de les seves
conseqüències. Menys encara destriar
responsabilitats dels uns i els altres. Però
sí que és oportú recordar una lliçó que la
història de l’Església ens ha ensenyat i que
correm el risc d’oblidar, caient en errors
iguals o semblants.
Els enfrontaments i les ruptures en l’Església han aparegut als ulls de la majoria
com efecte només de causes religioses o
de fe. Tot i així la història ens ensenya que
el factor estrictament religiós, encara que
ocupava el centre de la discussió, no era
l’únic: sempre ha intervingut un component polític – cultural, barrejant-se amb els
missatges i les accions de tipus teològic o
religiós. El record de l’altra gran separació i ruptura patida a l’Església, el Cisma

d’Orient, que es va produir el 1054, confirma clarament aquesta afirmació. Trencaments, com ara la de l’Església Anglicana
i unes altres de menor importància, com la
del cisma papal entre els segles XIV i XV o
la del gal·licanisme, en són prova evident.
Pensem freqüentment què hauria passat si en la qüestió de la reforma luterana
(o en altres casos semblants) hi hagués
hagut menys presència de prínceps i reis,
o si no hagués estat tan decisiva la defensa
d’interessos particularistes (podríem dir
també “temporals” en tots dos bàndols).
És possible que no s’hagués arribat tan
lluny. L’enemistat i l’enfrontament s’anava forjant des de molt abans, alimentats
per reivindicacions i aspiracions que, en el
seu camp, podien ser legítimes, però que
trobaven en la religió un aliat eficaç per a
la seva defensa. En això no fem diferència
entre una confessió i l’altra.
Per tant el moviment ecumènic no pot
ser sinó un moviment de purificació. Encara que avui les circumstàncies històriques
concretes no siguin les mateixes que les
del segle XVI, les temptacions són semblants. La purificació és un procés d’aproximació a l’essencial, destriant entre el
que són adherències i allò que és pròpiament la fe en Crist.
Reconeixem que una Església encarnada en la història no es pot veure lliure
d’adherències humanes. L’Església no ha
de tenir por a “allò veritablement humà”,
ans al contrari, ho ha d’assumir com va
assumir el Verb de Déu la humanitat completa en Jesús. El problema esdevé quan
l’Església permet que l’humà (ideologia,
cultura, política, economia, interessos de
tot tipus), en lloc de deixar-se transformar
per l’Esperit d’amor universal, el condiciona i el limita adulterant-lo.
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La mirada ecumènica als nostres germans separats ens permet d’avançar en
autenticitat cristiana. Si tots caminem en
la recerca sincera del rostre més autèntic
de Crist, no arribarem a trobar-nos més
units?
Ens equivocarem si anem darrere d’artificis ideològics o polítics. Només el mateix
Esperit de l’únic Senyor Jesucrist aconseguirà fer realitat visible la riquesa de la diversitat en el goig de la unitat.
Fraternitat I. En la vida consagrada
(29-1-2017)
D’acord amb l’objectiu pastoral d’enguany,
ens proposem avançar en l’amor fratern.
Així, ens deixem il·luminar pel manament
de Jesús: “Manteniu-vos en el meu amor...
estimeu-vos els uns als altres com jo us he
estimat” (Jn 15,12).
On podem trobar concrecions de l’amor
fratern? Una pregunta que ens formulen
sovint persones que s’han deixat vèncer
pels fracassos i, decebuts, estan de tornada de moltes il·lusions juvenils sobre
l’amor entre germans.
L’Església té molts referents d’amor fratern en els sants, alguns d’ells autèntics
herois d’aquest amor. Però, si algú objecta
que “son casos especials”, l’Església ofereix, a més, formes de vida estables - institucionals - que tenen en el seu centre, en
la seva essència, l’amor fratern. Les persones que assumeixen aquestes formes de
vida poden fallar, però segueixen essent
cridades a viure l’amor als altres com a
“programa fonamental”. Aquestes formes
de vida són tres: el matrimoni, la vida consagrada i els sacerdots cèlibes.
Les tres formes de vida tenen el mateix
amor fratern, l’amor més perfecte, el de

Déu, el del seu Esperit, com un dels seus
elements essencials: si els faltés serien
falses, estarien mortes.
La festa de la Presentació del Senyor
en el Temple ens convida a mirar amb
agraïment la Vida Consagrada a la nostra
Església. Les religioses, els religiosos, les
monges i monjos, són cridats a esdevenir
illes d’amor fratern per a tots els nàufrags
de les tempestes del desamor, de la indiferència, de les divisions, dels enfrontaments i de l’odi. Una illa és un refugi,
perquè aporta seguretat i fermesa. Els que
es troben cansats de lluitar per continuar
surant, sostenint el propòsit d’estimar el
germà, en un mar procel·lós d’enveges,
individualisme, lluites i conflictes, en trobar en el seu camí una comunitat de Vida
Consagrada, han de poder dir: “malgrat
tot, segueixo creient en l’amor al germà”.
Podrien dir també: “aquí s’estima el germà”. O almenys: “aquí se segueix creient
que l’amor al germà és el camí i val la pena
continuar intentant-ho”.
Com és sabut, el que caracteritza la
Vida Consagrada és el compromís, assumit davant l’Església, de viure segons els
vots de pobresa, castedat i obediència.
Però aquests tres vots desemboquen necessàriament en l’amor fratern, són portes
i camins cap a aquest amor. Podem dir que
és camí necessari: ningú que digui viure
aquests vots deixarà d’estimar el germà,
com ningú que pretengui estimar el germà
podrà aconseguir-ho sense viure, d’alguna
forma, la profunditat d’aquests vots.
Alhora que els especialment consagrats
constitueixen per a nosaltres un testimoniatge viu d’amor fratern, ens diuen que
la fraternitat s’ha de treballar. El procés
d’iniciació que ells viuen –primera experiència, postulantat, noviciat, professió sim-

ple, professió solemne– no és més que un
camí d’iniciació a l’amor, a l’amor a Déu i
els germans, viscut en la forma específica
del carisma propi.
La seva gran lliçó és fer vida el principi que, quan posem Déu sobre totes les
coses, en el centre de la vida, llavors els
germans adquireixen trets divins i, en conseqüència, els podem estimar fins a donar
la vida per ells.
Fraternitat II. En el matrimoni
(5-2-2017)
Diem que, entre les formes de vida que
l’Església presenta com a models “institucionals” d’amor al germà, n’hi ha tres que
són més significatives: la vida consagrada,
el matrimoni i el celibat.
No és tan freqüent veure el matrimoni
com una forma d’estimar el germà. Però
sens dubte és una forma d’amor fratern
especial, que posseeix una riquesa insondable.
Recordem, una vegada més, que no és
diferent l’amor que intenten viure els consagrats del que es professen els que contrauen matrimoni sacramental: és el mateix
amor perfecte de l’Esperit Sant. La diferència rau en la manera de viure’l. Els qui es
casen en l’Església aspiren a viure l’amor
perfecte al germà, caminant, recolzats en
un “suport” que els proporciona la naturalesa: la naturalesa els empeny a unir-se a
l’altre mitjançant l’atractiu físic i psicològic,
la complementarietat, la fecunditat en els
fills, etc. Són goigs, que el creient reconeix
com a regal de Déu i que compensen i sostenen el camí de l’amor mutu.
Una altra cosa és que, tot i ser una ajuda valuosa, aquest impuls natural no basti
per a viure l’amor perfecte. L’amor natural,

l’impuls vers l’altre és ambigu. Quan algú
parla de la seva esposa o el seu espòs, no
sap què vol dir exactament... Ens entristeix
comprovar el creixent nombre de crisis de
parella, provocades per l’exigència irrenunciable d’una “necessitat” insatisfeta...
Una de les grans revolucions que va
introduir Jesucrist en l’àmbit de la relació
matrimonial va ser justament elevar l’esposa, des de la condició de serventa de
la qual es pot disposar, a la categoria de
persona igual al marit. Diu l’Evangeli que
els deixebles i els seus paisans no ho entenien (després de tants anys, hi ha qui
segueix no entenent-ho). “Si és així, més
val no casar-se”, deien; però Ell va insistir:
“No pots acomiadar la teva dona per qualsevol motiu”. I va afegir, “al principi (és a
dir, quan Déu va crear l’home i a la dona),
no va ser així”: Déu els va crear perquè esdevinguessin una sola carn, és a dir, units
per amor i per dignitat (cf. Mt 19,1-11).
Convindria que, de tant en tant, cadascú s’aturés a pensar: “és la meva esposa/
espòs, però abans de res és la meva germana/germà, a qui dirigeixo tot el meu
esforç per estimar-lo com Jesús m’ha estimat, quan ens deia estimeu-vos els uns als
altres” (cf. Jn 15,12)
El Matrimoni i la Vida Consagrada són
molt semblants pel que fa a l’amor fratern.
El que dèiem dels consagrats –que dedicaven un temps a aprendre a estimar segons
els vot – en sentit profund i vertader, també
ho podem dir dels casats. ¿Com es pot estimar de debò en el matrimoni sense assumir
la pobresa, sense viure la sexualitat segons
l’amor, sense renunciar a l’absoluta autonomia, per a servir la necessitat de l’altre?
També els matrimonis i les seves famílies esdevenen per a nosaltres “illes
d’amor fratern”. I no precisament perquè
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tot els vagi bé, sinó perquè tantes vegades
ens donen lliçons d’amor. És commovedor
rebre el testimoniatge d’un marit o una
esposa, que es dediquen absolutament a
la cura de l’altre amb absoluta gratuïtat,
quan no pot haver-hi cap tipus de compensació, ni tan sols el plaer de la trobada
eròtica o fins i tot una resposta afectiva
gratificant.
No cal demostrar que si entre nosaltres
hi ha dèficit d’amor fratern, possiblement,
és perquè pocs han rebut el testimoniatge
del que es poden arribar a estimar uns esposos, potser els propis pares.
Fraternitat III. Els famolencs
(12-2-2017)
Ens fem ressò, un any més, de la Campanya
contra la fam, promoguda per l’organització catòlica Mans Unides. Aquesta Campanya posa davant els nostres ulls, rostres
humans, llocs i països, que ens parlen de
pobresa i misèria humana. “Mans Unides”
té per objectiu ajudar la gent de qualsevol
indret del món perquè recuperin les condicions socials i personals que corresponen
a la seva dignitat humana. És una organització catòlica, que ofereix ajuda a tot necessitat per igual, sigui quina sigui la seva
raça, cultura, mentalitat, religió, ideologia,
mentre sigui pobre.
Per què de l’interior de l’Església neix
aquesta iniciativa, com moltes altres, a favor de qualsevol pobre de la terra?
Estem compromesos a fomentar i viure la fraternitat. Segons veiem en el Nou
Testament, la fraternitat dels deixebles de
Jesucrist era el vincle que unia tots els creients. Es deien “germans” els qui, haventse convertit i batejat, s’incorporaven a
l’Església. Creure tots el mateix i compartir

els béns era manifestació de la nova fraternitat. Així ho mostren expressament les
descripcions de la vida en comunitat que
apareixen al llibre dels Fets dels Apòstols,
on llegim que tots pensaven i sentien els
mateix i no hi havia entre ells cap indigent
(cf. Ac 4,32-34).
És que els cristians consideren germans
també qualsevol persona? Quan Jesús parlava de “germans” es referia als membres
de la comunitat, els quals, tot creient i reconeixent Déu com a Pare, formaven una
mateixa família. Així, “si el teu germà peca,
reprèn-lo i perdona’l” (Mt 18,15), o “els
meus germans són els qui compleixen la
voluntat del meu Pare” (Mt 12,50), o “vosaltres tots sou germans” (Mt 23,8). Però
un dia una dona pagana se li prosternà als
peus suplicant-li que tragués un esperit
immund de la seva filla; Ell va respondre
que primer són els fills que s’asseien a
taula; la dona va insistir, humiliada, “també els gossets mengen les engrunes que
cauen de la taula dels fills”. Tot elogiant la
fe de la dona, va guarir la filla (cf. Mc 7,2430). Un altre dia, en citar el segon precepte
del Decàleg, un fariseu li preguntà (potser
per a excusar-se de no complir el difícil
manament de l’amor al germà): “i qui és
el meu proïsme?”. Jesús no va respondre
la pregunta, sinó que li va explicar la paràbola del bon samarità, per a concloure:
“ets tu el qui t’has de comportar com a
germà, apropant-te al que trobes arran del
teu camí, malmès, víctima de bandolers, i
guarir les seves ferides” (cf. Lc 10,29-37).
Un altre dia, descrivint el judici final, va
dir que Ell es veia representat en els necessitats, als quals anomenava “els seus
germans més petits” (cf. Mt 25,31-46).
En definitiva, no es tracta d’anar-se preguntant si el qui passa fam és o no germà

meu, sinó “d’apropar-s’hi (fer-se germà
seu)” mitjançant l’amor concret, tan intens, gratuït i generós com l’amor que
professem a Crist. Sant Agustí va dir que
Jesucrist vol ser estimat en el pobre. Per
tant, socórrer el necessitat famolenc, malalt, nu, pres, assedegat,
- No serà perquè la seva imatge commou
la nostra sensibilitat i sentim llàstima,
- Ni perquè creiem en la utopia de la
fraternitat universal,
- Sinó simplement perquè l’estimem.
Som hereus d’una llarguíssima història d’amor al pobre, que mai no va deixar
de practicar la vertadera Església. No hi
ha hagut cap sant que deixés de trobar el
rostre de Crist en qualsevol indigent. Avui
i demà aquella història continuarà, en la
mesura en què entre nosaltres romangui
viu aquest amor dels sants.
Fraternitat IV. El celibat (19-2-2017)
La tercera de les formes “institucionals”
d’amor fratern més significatives a l’Església és la vida cèlibe. Ens referim a la vida
cèlibe, tal com la vivim a l’Església Catòlica, vinculada al sacerdoci ministerial.
El celibat ministerial, el dels preveres,
és una promesa. El celibat ministerial, que
viuen el sacerdots catòlics, és una promesa, un compromís d’amor. És una promesa
que neix de l’amor i es fa per estimar. Si no
fos així, esdevindria una mera repressió,
una imposició o, segons els casos, fins i
tot una opció antievangèlica.
La relació del celibat dels preveres i
l’amor és absolutament essencial.
Per una part, com tot carisma a l’Església, qui opta lliurement per la vida cèlibe
vinculada al ministeri sacerdotal, ha experimentat que l’amor compartit i viscut

a l’Església (família, comunitat, parròquia,
grup, etc.) el porta a lliurar-se absolutament a Jesucrist en el servei sacerdotal
amb aquest estil de vida. En aquest sentit,
podem dir que el celibat neix de la fraternitat viscuda a l’Església concreta. Alguns
fidels, tot deixant-se portar per l’amor
compartit a la comunitat cristiana, s’adonen que aquest amor fratern els empeny
al lliurament cada vegada més total i més
radical al servei en el sacerdoci. Per això
diem que la vocació al sacerdoci ministerial és un dels exemples més clars de
la fecunditat de la comunitat cristiana:
l’amor fratern que s’hi viu no porta a un
tancament egoista, ans al contrari, l’empeny a obrir-se servint l’Església i el món.
Normalment els joves que es presenten al
seminari com aspirants al sacerdoci, d’una
o altra forma, han viscut un amor fratern
particularment intens i autèntic.
Per altra part, el celibat del sacerdot,
viscut amb la seva profunditat, és font
abundant i eficaç de germanor en la comunitat cristiana. El prevere cèlibe, gràcies a
la seva promesa i a la manera específica
d’estimar que ella comporta, és capaç de
viure intensament la germanor sacerdotal
amb els seus germans del presbiteri i alhora esdevé un focus de comunió fraterna
entre els fidels.
Això té la seva explicació. Els conflictes i les divisions dins les comunitats són
molt freqüents. En part tenen el seu origen
simplement en les limitacions que tenen
els seus membres. Però hi ha sovint una
causa més profunda: són els afectes que
demanen i exigeixen, que miren de tancarse en el propi grup ideològic i d’amistat,
que fomenten la competitivitat, que miren
l’altre diferent (sense dir-ho, perquè no
quedaria bé), com equivocat i contrari...
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L’amor celibatari, en canvi, es caracteritza
per la gratuïtat i, en conseqüència, per la
universalitat. La persona que opta pel celibat sacerdotal ha d’haver fet un procés
de maduració dels seus afectes tal, que
esdevingui capaç d’estimar de debò sense
demanar res, en gratuïtat total.
Aquesta gratuïtat total en l’amor, que
ve a coincidir amb la pobresa profunda, fa
possible la fraternitat universal.
- Tantes vegades ens trobem que els
enfrontaments i els conflictes en la
convivència no tenen més solució
que tothom camini en una via de maduració de l’amor, vers la gratuïtat...
- I un celibat mal viscut, només suportat, però sense l’esperit d’amor madur i gratuït que li és essencial, esdevé una font constant de conflictes
i divisions en la comunitat.
- Però, quantes gràcies hem de donar
pels testimoniatges de preveres cèlibes que ens han estimat de debò!
¿Com desaprofitar una font tan fecunda
d’amor fratern com és el celibat sacerdotal? El necessitem, perquè ens calen referents i testimonis vius d’amor fratern.
Religió a l’escola (26-2-2017)
Fa uns dies que em parlava una àvia jove,
entre satisfeta i sorpresa, dient-me com la
seva néta, amb tan sols cinc anys coneixia
passatges de la història de Jesús, resava el
Parenostre, identificava imatges del culte i
gaudia cantant les cançons infantils d’Església. La nena feia aquestes manifestacions en el tracte amb els seus cosins, de la
mateixa edat que ella. Algú, que assistia
a la conversa, no deixava de manifestar
una certa preocupació pel fet que els pares dels cosins no eren creients i podrien

restar molestos per aquesta fe tan espontània i innocent...
Així estem. Res no passaria si els entusiasmes de la petita haguessin estat
motivats per un personatge de dibuixos
animats, un cantant, o un equip de futbol.
No hi havia cap secret. Aquesta nena ha
tingut la sort de trobar al seu col·legi una
religiosa, que, a més de ser una gran pedagoga, amb les seves paraules i la seva
manera de fer, encomana als infants l’alegria de creure. Sembla que ho feia sense
complexos i amb tota naturalitat, ben
identificada amb la seva tasca com a mestra i educadora. El més sorprenent és que
arribava al cor dels alumnes sense cap coacció, amb una eficàcia major que la influència del silenci (o els missatges negatius)
sobre Déu o l’Església, que els envolta en
el seu medi familiar o social.
Vaig compartir la satisfacció d’aquella
àvia, tot fent-li l’observació que altres vegades hem recordat: un dels grans favors
que ha fet aquesta religiosa a l’educació
de la seva néta és que li ha permès omplir
un buit que ningú no omplirà o que omplirà amb succedanis de Déu (aficions, mites,
hedonisme, ídols de tot tipus...).
Anava recordant motius i arguments
que defensen la presència de la formació
religiosa a totes les escoles, siguin estatals o públiques, siguin concertades o privades.
- La formació religiosa a l’escola és un
dret i un deure primari dels pares,
responsables que els seus fills
siguin educats segons les pròpies
conviccions.
- La fe cristiana il·lumina radicalment
la manera d’entendre tota la vida
humana: la persona, la natura, el
sofriment, els diners, la societat, la

convivència, la sexualitat, el treball,
la família, la mort, la felicitat, etc.
- No podem deixar que els nostres fills
siguin educats segons els criteris que
inculquen els mitjans de comunicació,
les xarxes socials, els polítics de torn,
l’ambient de moda, etc.
- La formació religiosa cristiana a l’escola no és catequesi. És l’ensenyament
de la idea de món i de vida humana,
que es desprèn del missatge de Jesucrist, en diàleg amb la cultura que els
alumnes van assimilant.
- El coneixement d’aquest missatge de
Jesucrist humanitza: fa possible el
creixement en humanitat, ser més
persones, millors ciutadans, millors
professionals, canviar el món des de
la persona.
- La formació religiosa cristiana aporta
el gran servei de poder entendre una
gran part de la nostra història i la nostra cultura (pensament, art, fets, identitat, folklore), on la fe cristiana ha
estat un factor absolutament determinant, del qual no es pot prescindir.
Hem pogut visionar un interessant documental, titulat “Hem perdut ‘l’oremus’”.
La pèrdua de la formació cristiana de les
noves generacions, no només seria pèrdua
per les nostres famílies i l’Església, sinó
per tota la societat.

[ ]
Cartes i
exhortacions
pastorals

A Consuelo Puga Frías pel seu nomenament com a directora general de “Cor
Iesu”
Sant Feliu de Llobregat,
10 de enero de 2017
Estimada Consuelo:
Recibí tu carta, en la que me comunicabas tu elección como directora general de
“Cor Iesu” por tres años. Recibe mi cordial
felicitación.
Sin duda, como dices en la carta, el Señor te dirige una nueva llamada a entregarte más, en el servicio a Él en el Instituto. Se
entiende perfectamente tu preocupación,
pero contando con tu disponibilidad encontrarás paz en el abandono a su voluntad. No olvidamos en estos casos pedir al
Espíritu mucha humildad y firmeza.
Cuenta con mi oración, que se añadirá
a la ayuda y la plegaria de todos los miembros del Instituto.
Es una inmensa gracia que el corazón
de Cristo quiera palpitar en nuestros corazones.
Que Dios siga bendiciéndote.
† Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat
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[ ]
Visites
Pastorals

Visita Pastoral als arxiprestats.
Sant Feliu de Llobregat
Durant la segona quinzena de febrer el
bisbe Agustí ha realitzat la Visita Pastoral
a l’Arxiprestat de Sant Feliu. Aquesta visita
ha constat de les següents cites:
• Reunió conjunta amb tots els preveres
de l’arxiprestat, el 17 de febrer de 2017, a
les 12 h a la Casa de l’Església.
• Reunió amb el Consell arxiprestal ampliat, el diumenge 26 de febrer de 2017, a
les 18 h a la Casa de l’Església.
• Trobada personal del bisbe Agustí
amb cada prevere de l’arxiprestat, al llarg
de les dues setmanes últimes de febrer.
Emmarcant la Visita d’enguany dins el
Pla Pastoral vigent, un element a destacar
és la referència a les conclusions de l’anterior Visita Pastoral, fa deu anys. Per tant,
no es tracta només d’analitzar la situació
de la vida cristiana a l’arxiprestat ara, com
si fos una cosa aïllada en el temps, sinó
des del punt de partença del 2007, valorant quin camí s’ha recorregut des d’aleshores, si s’han aconseguit les millores que
es proposaven, etc.
Els laics del Consell arxiprestal ampliat
han reflexionat de manera particular sobre els aspectes positius de l’experiència
actual de fe i de vida cristiana en el si de

la parròquia i sobre els àmbits pastorals
que cal potenciar. La posada en comú i
els comentaris realitzats i escoltats pel
bisbe Agustí durant la reunió del 26 de febrer van ser molt enriquidors, il·luminant
la vida de cada parròquia i del conjunt de
l’arxiprestat.
Com a cloenda, a continuació de la reunió de treball del dia 26, es va realitzar
una pregària a la capella de la Casa de
l’Església, amb el res de vespres i posant a
les mans de la Mare de Déu els fruits de la
Visita Pastoral.

[ ]
Homilies

En la missa exequial de Mn. Jaume Berdoy Alemany
Vilafranca del Penedès, 23-2-2017
Estimada família de Mn. Jaume, germans
bisbes, preveres i diaques i germans tots.
Ens hem aplegat tots aquí a la Basílica
de Sta. Maria de Vilafranca empesos per
un sentiment de dolor davant la pèrdua
d’aquell que estimem de debò com a fill,
germà, amic, prevere... Certament aquesta és la primera sensació que tots tenim:
descobrir al costat un buit irreparable, que
ens ha deixat la mort de Jaume.
És una sensació que provoca moltes preguntes, potser en forma de pregària: per
què? quin sentit pot tenir la mort d’una persona que feia tanta falta en tots els àmbits
de la seva vida? què espera, què vol Déu, de
nosaltres en aquestes circumstàncies?
Respostes clares a aquestes preguntes
només podrem tenir-les quan amb una
certa perspectiva històrica i amb ulls de
l’Esperit, puguem discernir els designis de
Déu. Avui, però, en el marc d’aquesta celebració podem afirmar i celebrar algunes
certeses que ens permeten de continuar
vivint sense perdre la pau i l’alegria.
La primera certesa és que, havent conegut una mica el camí espiritual del nostre

germà Jaume, la seva mort és coherent
amb les motivacions i el sentit de la seva
vida sacerdotal.
Aquella tarda, ara fa uns quinze dies, a
l’endemà d’haver rebut directament l’informe mèdic, segons el qual la seva malaltia no tenia solució humana possible,
vaig mantenir una llarga conversa amb
ell. El nostre diàleg gairebé va començar a
propòsit d’un petit fulletó, amb paper desgastat per l’ús, que ell va treure de la seva
butxaca. Em va explicar que aquest fulletó l’acompanyava cada dia a la nit, des de
feia més de quaranta anys, i el feia servir
per resar un salm després de Completes.
Es tractava del Salm 15(16), que hem cantat com a resposta a la primera lectura.
Aquesta pregària expressava la primera i
fonamental vivència de la seva vocació al
sacerdoci ministerial. En aquells moments
tan difícils i decisius que ell vivia, aquest
salm adquiria una especial lluentor, un significat més real i profund.
En efecte, el nostre germà Jaume es va
sentir sempre en perfecta sintonia amb
aquella pregària farcida de joia i esperança. Ell, en la seva recerca de felicitat, es va
trobar amb el Déu de Jesucrist. Aquesta
descoberta el va portar a menystenir molts
altres déus, que li prometien no pocs triomfs i un segur benestar, donades les seves qualitats humanes. Elegir Déu li va significar rebre un regal immens. Com Jahvè,
en repartir als diferents membres del Poble d’Israel la terra promesa, havia reservat als levites el servei sacerdotal, així el
nostre germà Jaume se sentia regalat amb
l’heretat més deliciosa i encisadora: viure
amb Jesucrist i servir-lo en els germans
com a prevere de l’Església. La presència
viva i ferma de Jesucrist al costat encomanava confiança, instruïa saviesa i, el que
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era més significatiu, constituïa la font de
la inesgotable alegria: “joia i festa a desdir a la vostra presència, Senyor; al costat
vostre delícies per sempre”, com diu el
salmista. I el detall més important, en tant
que il·luminador de la experiència present:
aquest salm, sobre la base de l’amor indefectible de Déu, albirava, en la llunyania
del Antic Testament, la vida per sempre,
més enllà dels sofriments i de la mort.
“El meu cor se n’alegra i en faig festa tot
jo, fins el meu cos reposa confiat: no abandonareu la meva vida enmig dels morts ni
deixareu caure a la fossa el qui us estima”.
Voldria entendre que aquell bon caràcter que tots han reconegut en Jaume
arrelava en aquest convenciment de viure
“segur” de l’amor de Déu.
A la nostra conversa, la consideració del
salm va donar peu a un monòleg seu, sentit i sincer, al voltant d’una íntima professió de fe i d’una visió de l’Església plena
d’amor i realisme.
Aquesta és la nostra primera certesa:
Déu s’ha endut el seu amic i servidor, per
tal que gaudeixi plenament de la seva encisadora heretat.
Hi ha a més una altra certesa a la nostra
celebració. És a dir, que el camí fet els dos
últims mesos pel nostre germà Jaume, lluitant i patint la seva malaltia formava part,
d’una manera natural, del seu lliurament
sacerdotal. El seu sofriment era apostòlic,
viscut amb un vincle estret amb l’anunci
de l’Evangeli, amb la celebració de l’Eucaristia i amb el ministeri de presidir la comunitat de germans com a pastor. Un bon
prevere reprodueix allò que ens va deixar
dit sant Pau com a fruit de la seva pròpia
experiència,
”La vida de Jesús es manifesta en la
nostra carn mortal. D’aquesta manera, la

mort continua la seva obra en nosaltres,
i la vida, en vosaltres... Diu l’Escriptura:
He cregut, i per això he parlat. Nosaltres,
doncs, sabent que tenim l’esperit mateix
de la fe, també creiem, i per això parlem;
sabem que aquell qui va ressuscitar Jesús,
el Senyor, també ens ressuscitarà a nosaltres amb Jesús i ens portarà al costat d’ell
juntament amb vosaltres... L’amor del Crist
ens obliga: hem comprès que un ha mort
per tots, i això vol dir que tots han mort
amb ell. I ell ha mort per tots perquè els
qui viuen ja no visquin per a ells mateixos,
sinó per a aquell qui ha mort i ressuscitat
per tots ells”.
Res de la vida d’un autèntic prevere
s’escapa al seu cor sacerdotal. Urgit per
dos amors, el de Crist i el dels germans,
res no té com a propi i exclusiu, inclosos
el sofriment i la mort. L’experiència de la
davallada de forces, de la malaltia, fins a
la impotència davant la mort, tot és “per
Ell i per vosaltres”, com diu sant Pau. Tot a
la vida del sacerdot és sacrifici eucarístic.
Avui demanem al Pare creador i redemptor, que miri amb amor aquella sensibilitat que tenia el nostre germà Jaume
per tot allò veritablement humà i que al cor
i a les mans sacerdotals pot esdevenir matèria d’Eucaristia.
Hi ha, finalment, una altra certesa, que
ens ve d’escoltar Jesús, quan pregava al
Pare per nosaltres, amb aquella pregària
que l’Evangeli de sant Joan situa poc abans
de la seva mort. Avui sentim Jesús pregar
pel seu servent Jaume, com un d’aquells
que el Pare “li havia donat”:
“Pare, vull que els qui m’has confiat
estiguin amb mi allà on jo estic i vegin la
meva glòria”.
Un sacerdot, pel fet mateix d’haver estat donat a Jesús com a servent i apòstol i,

en la mesura en què ell mateix s’ha lliurat,
des de la seva llibertat, a Jesucrist, ja no es
pertany a si mateix, ni ens pertany a nosaltres. “Són teus i tu me’ls has donat”, diu
Jesús al Pare. Però també, quant més són
seus, més gaudeixen de la seva glòria. Un
gaudi que troben un cop haver fet el pelegrinatge de servei donant la vida, com ho
va fer l’únic Mestre i Bon Pastor Jesucrist.
Les preguntes que s’aixecaven davant
la mort del nostre germà Jaume segueixen
obertes. Però la nostra mirada pot ser diferent i, sobretot, podem continuar vivint
amb esperança.
La mort de Jaume ha coincidit amb la
celebració anual de les jornades diocesanes de formació sacerdotal a Montserrat.
A la penúltima visita que vaig fer-li, em
va recordar la seva particular devoció a la
Mare de Déu: quan ens acomiadàvem em
feia una recomanació, “un record i una
salutació molt especial a la Moreneta...”
Davant la Mare de Déu hem pregat i ens
hem sentit tots més vius i més units en un
mateix amor.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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Decrets

Decret 01/17.- Nomenament d’Arxiprest
de l’Arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat, 11-1-2017
Havent de procedir al nomenament d’Arxiprest, de l’Arxiprestat de Sant Feliu de
Llobregat; tenint en compte el bé pastoral
i ateses les circumstàncies personals de
l’interessat, nomenem Mn. Gaspar Mora
Bartrès per al càrrec d’Arxiprest de l’Arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat, com a
col·laborador del nostre ministeri en l’Església de Sant Feliu de Llobregat, al servei
del Poble de Déu, fins el gener de 2021.
Declarem que li corresponen els drets i
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i li
conferim les facultats adients, segons el dret
i les disposicions diocesanes (c. 553 a 555).
Esperem que la seva personal dedicació
al ministeri i que la seva generosa disponibilitat, esdevindran un bé per a la vida i el
servei pastoral de la Diòcesi.
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Sr. Bisbe,
Joan-Pere Pulido Gutiérrez, pvre.
Secretari general i Canceller

Decret 02/17. Nomenament d’Arxiprest de
l’Arxiprestat del Garraf
Sant Feliu de Llobregat, 11-1-2017
Havent de procedir al nomenament d’Arxiprest, de l’Arxiprestat de Garraf;
Tenint en compte el bé pastoral i ateses
les circumstàncies personals de l’interessat, nomenem Mn. Josep Pausas Mas per
al càrrec d’Arxiprest de l’Arxiprestat de
Garraf, com a col·laborador del nostre ministeri en l’Església de Sant Feliu de Llobregat, al servei del Poble de Déu, fins el
gener de 2021.
Declarem que li corresponen els drets i
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i li
conferim les facultats adients, segons el dret
i les disposicions diocesanes (c. 553 a 555).
Esperem que la seva personal dedicació
al ministeri i que la seva generosa disponibilitat, esdevindran un bé per a la vida i el
servei pastoral de la Diòcesi.
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Sr. Bisbe,
Joan-Pere Pulido Gutiérrez, pvre.
Secretari general i Canceller

Decret 03/17. Nomenament d’Arxiprest de
l’Arxiprestat de Montserrat
Sant Feliu de Llobregat, 11-1-2017
Havent de procedir al nomenament d’Arxiprest, de l’Arxiprestat de Montserrat;
Tenint en compte el bé pastoral i ateses
les circumstàncies personals de l’interessat, nomenem el P. Josep M. Henríquez
Farreras, OSB per al càrrec d’Arxiprest de

l’Arxiprestat de Montserrat, com a col·
laborador del nostre ministeri en l’Església
de Sant Feliu de Llobregat, al servei del Poble de Déu, fins el gener de 2021.
Declarem que li corresponen els drets i
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i li
conferim les facultats adients, segons el dret
i les disposicions diocesanes (c. 553 a 555).
Esperem que la seva personal dedicació
al ministeri i que la seva generosa disponibilitat, esdevindran un bé per a la vida i el
servei pastoral de la Diòcesi.
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

les disposicions diocesanes, en ares a una
comunicació eficaç per a visibilitzar l’acció
de l’Església en la societat.
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Sr. Bisbe,
Joan-Pere Pulido Gutiérrez, pvre.
Secretari general i Canceller

Havent de procedir a la creació del Comitè
de Crisi a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, havent consultat els organismes
diocesans pertinents, creiem oportú procedir a la creació d’aquest ens com un servei de la Diòcesi,
Pel present decret, constituïm el Comitè de Crisi, que quedarà integrat dins la
Secretaria general i Cancelleria d’aquest
Bisbat, d’acord amb el Manual de Comunicació de Crisi, elaborat per la Conferència
Episcopal Tarraconense, en coordinació
amb la Unió de Religiosos de Catalunya i
la Fundació Escola Cristiana de Catalunya,
amb els següents objectius:
1. Acollida i aplicació de l’esmentat Manual de Comunicació de Crisi, de la Conferència Episcopal Tarraconense.
2. Gestió comunicativa davant de possibles crisis que afectin directament o indirecta al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

Decret 04/17. Creació de la Comissió de la
Llei de Transparència
Sant Feliu de Llobregat, 19-1-2017
Havent de procedir a la creació de la Comissió de la Llei de Transparència a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, havent
consultat els organismes diocesans pertinents, creiem oportú procedir a la creació
d’aquest ens com un servei de la Diòcesi,
Pel present decret, constituïm la Comissió de la Llei de Transparència, que
quedarà integrat dins la Secretaria general
i Cancelleria d’aquest Bisbat, amb l’objectiu de promoure la claredat en la gestió
econòmica i patrimonial a la Diòcesi de
Sant Feliu de Llobregat, d’acord amb la legislació civil, regulada per la Llei 19/2013,
de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
publicat al BOE, la legislació eclesiàstica i

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Senyor Bisbe,
Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Secretari general i Canceller

Decret 05/17. Creació del Comitè de Crisi
Sant Feliu de Llobregat, 19-1-2017

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Senyor Bisbe,
Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Secretari general i Canceller
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Pla Pastoral

Escrit del bisbe Agustí sobre l’objectiu
pastoral “Educació afectiva i sexual”, en
l’eix de la Crida a l’evangelització
Un dels objectius del nostre Pla Pastoral
és comprometre’ns en l’educació afectiva
i sexual dels nostres infants, adolescents
i joves.
El nostre propòsit obeeix a una urgent
preocupació. D’una banda, des de la fe
en Jesucrist tenim una manera d’entendre
l’afecte i la sexualitat humana, que és font
de veritat i goig profund. Segons el pla de
Déu, l’afectivitat i la sexualitat humana és
una mena de suport de la trobada personal
d’amor i de la transmissió de la vida. És, per
tant, un autèntic do, que ens omple d’alegria i pel qual lloem constantment a Déu.
Però, d’altra banda, veiem els nostres adolescents i joves que sovint viuen
aquesta dimensió tan important de la vida
d’una manera degradant, com a font de
tristeses i conflictes. Els nostres adolescents i joves viuen la seva afectivitat i la
seva sexualitat moltes vegades sense saber què fer-ne, o com si fos quelcom banal,
obeint simplement els seus impulsos, o
com una cosa independent del compromís
d’amor. Sigui perquè ningú no els ha ensenyat una altra manera de pensar; sigui
perquè han assimilat una idea errònia del

significat de l’afecte i la sexualitat; sigui
perquè han pogut conèixer el seu sentit,
però ningú no els ha ajudat a viure-ho.
Els pares, els educadors, la mateixa Església tenim aquí un repte urgent: comprometre’ns en la tasca d’ensenyar i educar
els nostres infants, adolescents i joves en
l’amor sexual i afectiu.
Hi ha al nostre abast diversos i valuosos
recursos. Aquí no volem indicar-ne un o altre, sinó només assenyalar uns criteris que
considerem necessaris per a encertar en la
nostra tasca educativa cristiana:
1. Partim de la base de l’afirmació de la
dignitat de tota la persona humana, cos,
psique i esperit, i de totes les persones humanes, sigui quina sigui la seva condició.
2. Tota la persona i totes les persones
necessiten educació. L’educació és el procés pel qual la persona va aproximant-se
a l’ideal d’ésser humà, desenvolupant les
seves capacitats i superant les forces contràries a aquell procés. En el nostre cas,
l’objectiu últim és l’educació de l’amor i de
la capacitat de servir a la transmissió de
la vida humana, integrant, comptant amb
la sexualitat, com a fet físic, psicològic i
espiritual.
3. Això vol dir que la finalitat de l’educació afectiva i sexual no és, ni la sola informació fisiològica o psicològica, ni l’ensenyament de mecanismes en funció d’evitar
malalties o embarassos o de l’assoliment
del mer plaer. Des de la perspectiva del
Déu creador, els mecanismes fisiològics i
psíquics, com el mateix plaer, són bons i
volguts per Ell, però estan al servei d’un
ideal més alt.
4. El nostre to en el tracte amb els infants, adolescents o joves serà sempre
positiu, des de la bondat bàsica del cos i
la psique humana, en tant que dons cre-

ats per Déu. La valoració negativa de fets o
conductes es farà sempre en nom d’aquell
valor i dignitat de la persona, vista en el
seu conjunt.
5. Hem de parlar obertament d’aquests
temes amb els infants, adolescents o joves, amb confiança, donant-los la importància que en si mateix tenen. No podem
deixar preguntes sense resposta, adaptant el llenguatge, en la mesura del possible, a la seva capacitat d’entendre.
6. Hem d’evitar tot missatge que suposi
que el cos o els fenòmens psicològics relatius a la vida sexual o afectiva són mers
accidents en la vida personal. Afirmem des
de la fe un concepte unitari de la persona:
el cos humà (fins i tot la psique) no són
quelcom separat de l’esperit (on resideix
la llibertat i l’amor); tot en l’ésser humà és
personal, cos, psicologia, esperit.
7. Mai ens limitarem a informar, sinó
que cercarem sempre la formació de
la persona. Tota educació requereix un
acompanyament proper; més encara en el
cas de l’educació afectiva i sexual, donat
el repte que comporta arribar a estimar de
debò en aquest àmbit de la vida.
Com deia sant Pau, “hem de glorificar
a Déu també en el nostre cos” (Rm 6,20).
És tasca de tots ajudar els nostres infants,
adolescents i joves a aconseguir la maduresa, que els permeti de viure el goig d’haver estat creats per al vertader amor.

[ ]
Crònica
diocesana

GENER
6 de gener. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la catedral de Sant Llorenç, en la
Solemnitat de l’Epifania del Senyor.
7 de gener. El bisbe Agustí concelebra en
l’ordenació episcopal i presa de possessió
de Mons. Francisco Conesa, com a nou bisbe de Menorca, a la Catedral de Menorca.
8 de gener. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la capella del Bon Salvador de
Sant Feliu de Llobregat, en la Solemnitat
del Baptisme del Senyor.
9 de gener. El bisbe Agustí concelebra en
l’Eucaristia presidida per l’Arquebisbe de
Barcelona amb motiu de la inauguració de
l’apertura de la casa natal de Santa Teresa
Jornet Ibars i el 125 aniversari de l’apertura
del primer asil de les germanetes dels pobres a Catalunya, a Aitona (El Segrià).
Reunió de l’equip de la Delegació diocesana de Joventut a la Casa de l’Església.
10 de gener. Trobada de formació dels
mossens de la Vicaria del Penedès a la
Casa d’Espiritualitat de les Germanes de
Santa Anna de la Mare Ràfols, a Vilafranca
del Penedès, amb la conferència a càrrec
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de Mn. Jaume Fontbona amb el títol “Les
estructures sinodals de l’Església local”.
Reunió del moviment de Vida Creixent diocesana, a la Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana de Pastoral Sacramental i Litúrgia, a la Casa de
l’Església.

caria del Llobregat, a la Casa de l’Església
amb la conferència a càrrec de Mn. Jaume
Fontbona amb el títol “Les estructures sinodals de l’Església local”.

11-12 de gener. Jornades de Formació per
a catequistes per a l’Arxiprestat de Sant
Feliu de Llobregat, a la Casa de l’Església.

18 de gener. El bisbe Agustí presideix la
reunió d’arxiprestos de la Vicaria del Penedès-Garraf-Anoia, a Sitges.
Reunió de la Comissió de la Llei de la
Transparència, a la Casa de l’Església.
Reunió del Comitè de Crisi, a la Casa de
l’Església.

11 de gener. El bisbe Agustí presideix la
reunió del Consell per als Assumptes econòmics, a la Casa de l’Església.
12 de gener. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en la festa del beat Pierre-François
Jamet, fundador de la Congregació de les
Filles del Bon Salvador, a la capella del col·
legi del Bon Salvador a Sant Feliu de Llobregat i amb l’assistència de les religioses
i un grup significat d’alumnes i professors.
El bisbe Agustí presideix la reunió del Col·
legi de Consultors, a la Casa de l’Església.
13 de gener. Reunió del Consell Episcopal,
a la Casa de l’Església.
14 de gener. El bisbe Agustí visita els mossens residents a la Residència sacerdotal
Sant Josep Oriol i comparteixen el dinar.
Tot seguit amb el nou Director de la Residència, Mn. Josep Serra, visita alguns preveres malalts de la Diòcesi.
El bisbe Agustí presideix la sessió formativa sobre l’Exhortació Amoris Laetitia organitzada per la Delegació diocesana de
Família i Vida, a la Casa de l’Església.
17 de gener. El bisbe Agustí presideix la
trobada de formació de mossens de la Vi-

18-25 de gener. Setmana de pregària per
la unitat dels cristians.

19 de gener. El bisbe Agustí presideix la
reunió de la Fundació Laurentius a la Casa
de l’Església.
El bisbe Agustí presideix la reunió d’arxiprestos de la Vicaria del Llobregat, a la
Casa de l’Església.
20 de gener. Reunió del Consell Episcopal,
a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí es reuneix amb el General
dels Germans de Sant Joan de Déu, present a la Diòcesi realitzant la Visita canònica, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix la Pregària en
l’Octavari per a la unitat dels cristians, a la
Catedral de Sant Llorenç.
22 de gener. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia en la Festa de Sant Sebastià,
a l’ermita de Sant Sebastià de Sitges, havent finalitzat les obres de restauració. A
la celebració hi assisteix l’alcalde de la
població i altres personalitats i un nombre
significat de feligresos. Tot seguit comparteix el dinar amb la comissió de les obres
de restauració i el rector.

26 de gener. El bisbe Agustí presideix la
pregària vocacional, organitzada per la Delegació diocesana de Pastoral Vocacional,
a la Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana de la
Pastoral Vocacional, a la Casa de l’Església.
27 de gener. Reunió del Consell Episcopal,
a la Casa de l’Església.
28 de gener. El bisbe Agustí presideix la
reunió de Delegats diocesans de Família i
Vida de la Conferència Episcopal Tarraconense, a la Casa de l’Església.
30 de gener a 4 de febrer. Exercicis Espirituals dels seminaristes de Sant Feliu de
Llobregat i Barcelona, a la Casa d’Espiritualitat del Santuari del Miracle (Solsona),
dirigits pel nou Secretari de la Comissió de
Seminaris de la Conferència Episcopal Española, D. Sergio Requena Hurtado.
31 de gener i 1 de febrer. Reunió de bisbes
de la Conferència Episcopal Tarraconense,
a Tiana.
31 de gener. Reunió de bisbes de la Província Eclesiàstica de Barcelona, a Tiana.
FEBRER
2 de febrer. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la catedral de Sant Llorenç amb
la presència de diferents grups del Moviment de Vida Creixent, en la Solemnitat de
la Presentació del Senyor i la seva festa
patronal. Tot seguit comparteix el dinar a
la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
catedral de Sant Llorenç i amb la presèn-

cia de representants de les comunitats de
religiosos i religioses presents a la Diòcesi, en la solemnitat de la Presentació del
Senyor i la Jornada diocesana de la Vida
Consagrada.
3 de febrer. Reunió del Consell Episcopal,
a la Casa de l’Església.
4 de febrer. Jornada de formació d’iniciació al voluntariat organitzada per Càritas
diocesana, a la Casa de l’Església. El bisbe Agustí saluda els assistents i dirigeix la
pregària a l’inici de la trobada.
Trobada diocesana d’adolescents organitzada per la Delegació diocesana de Joventut a Sant Sadurní d’Anoia, amb el lema:
Enamora’t. El bisbe Agustí assisteix a la
trobada, saludant i compartint la pregària
d’inici i cloenda de la trobada. També hi assisteix, donant la benvinguda, l’alcaldessa
de la població.
5 de febrer. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en l’església parroquial de Sant
Jaume Sesoliveres en honor a Sant Nicasi i
la renovació del vot de poble.
5 de febrer. El bisbe Agustí, assisteix a la
pregària de Completes a la parròquia de
Santa Maria de Cervera amb motiu de la
festa del Sant Misteri. Abans és rebut per
l’alcalde i regidors a l’Ajuntament de Cervera.
6 de febrer. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la parròquia de Santa Maria de
Cervera amb motiu de la festa del Sant
Misteri. Tot seguit es fa la processó pels
carrers de la ciutat. Finalment comparteix
el dinar amb el rector i altres preveres assistents a la festa.
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7 de febrer. Reunió de l’equip de la Pastoral Obrera, a la Casa de l’Església.
9 de febrer. Reunió de l’equip de la Delegació diocesana de la Pastoral Juvenil, a la
Casa de l’Església.
10 de febrer. Reunió del Consell Episcopal,
a la Casa de l’Església.
11 de febrer. Jornada de formació d’iniciació al voluntariat organitzada per Càritas
diocesana a la Casa de l’Església. El bisbe
Agustí acull els assistents i dirigeix la pregària d’inici de la trobada.
Trobada d’agents de pastoral de l’Arxiprestat de Bruguers, a la Casa d’Espiritualitat
dels Fills de la Sagrada Família de Begues.
12 de febrer. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès.
13 de febrer. Entrevista al bisbe Agustí en
el programa “La veu de Càritas” de Ràdio
Estel.
14 de febrer. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia on confereix l’Admissió a Ordes
Sagrats dels seminaristes Jordi Mondragón de la nostra diòcesi i Iñaki Marro de
l’arxidiòcesi de Barcelona, a la Capella del
Seminari Conciliar de Barcelona.
15 de febrer. El bisbe Agustí inicia la Visita Pastoral a l’Arxiprestat de Sant Feliu de
Llobregat, entrevistant-se amb els preveres de Molins de Rei, a la rectoria de la Parròquia de Sant Miquel Arcàngel.
16 de febrer. El bisbe Agustí presideix la

reunió del Secretariat del Consell Pastoral
diocesà, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix la reunió del Secretariat del Consell Presbiteral, a la Casa
de l’Església.
17 de febrer. Reunió del Consell episcopal,
a la casa de l’Església.
El bisbe Agustí, en el context de la Visita
Pastoral a l’Arxiprestat de Sant Feliu de
Llobregat, es reuneix amb els preveres i
diaques, a la Casa de l’Església. Tot seguit
comparteix el dinar.
18 de febrer. Jornada d’Animadors de la
Delegació diocesana de Joventut a l’Alberg
Inäout.
19 de febrer. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la parròquia de Sant Esteve de
Cervelló.
20-22 de febrer. XIII Jornades de Formació
i Espiritualitat a Montserrat amb el lema:
La germanor sacerdotal. Les Jornades comencen amb el recés de Quaresma, dirigit
per Mn. Cinto Busquet i les ponències de
les Jornades han estat presentades per
Mn. Joan Planellas i el P. Abat.
20 de febrer. Reunió del Consell Episcopal,
a Montserrat.
21 de febrer. Traspàs de Mn. Jaume Berdoy
Alemany, prevere. Vicari General de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
23 de febrer. El bisbe Agustí presideix la
Missa Exequial per Mn. Jaume Berdoy
Alemany, Vicari general. Hi concelebren
Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe i bisbe
d’Urgell, Mons. Josep Àngel Saiz, bisbe de

Terrassa, Mons. Sebastià Taltavull, bisbe
auxiliar de Barcelona, Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terrassa, el Rvdm. P.
Josep M. Soler, Abat de Montserrat, nombrosos preveres i diaques i feligresos.
El bisbe Agustí es reuneix amb la nova
Junta de l’Hospitalitat de Lourdes de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa, a la Casa de
l’Església.
24 de febrer. El bisbe Agustí, en el context
de la Visita Pastoral a l’Arxiprestat de Sant
Feliu de Llobregat, s’entrevista amb els
preveres de Sant Joan Despí, a la rectoria
de la Parròquia de Sant Joan Baptista.
25 de febrer. Trobada de representants
dels Consells parroquials d’Economia, a la
Casa de l’Església. El bisbe Agustí saluda
els assistents i dirigeix la pregària a l’inici
de la trobada.
26 de febrer. Cloenda de la Visita Pastoral
a l’Arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat.
El bisbe Agustí acull el Consell Pastoral
Arxiprestat, ampliat per aquesta trobada,
a la Casa de l’Església. Es troba amb ells
compartint un diàleg obert sobre la vida i
inquietuds de les diferents parròquies de
l’Arxiprestat. També hi assisteix l’Arxiprest
i el Vicari episcopal. La trobada finalitza
amb la pregària de Vespres, a la capella de
la casa de l’Església.
27 de febrer. El bisbe Agustí, en el context
encara de la Visita Pastoral a l’Arxiprestat
de Sant Feliu de Llobregat, s’entrevista
amb els preveres d’Esplugues de Llobregat en les respectives rectories i vivendes.
28 de febrer. El bisbe Agustí, en el context
encara de la Visita Pastoral a l’Arxiprestat

de Sant Feliu de Llobregat, s’entrevista
amb els preveres de la ciutat de Sant Feliu
de Llobregat, a la rectoria de la CatedralParròquia de Sant Llorenç.
Trobada de formació per a treballadors de
Càritas diocesana, a la Casa de l’Església.
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[ ]
Necrològiques

Mn. Jaume Berdoy Alemany
Prevere diocesà de l’Església de Sant Feliu de Llobregat, Vicari General i Rector de
la Basílica de Santa Maria, de Vilafranca del
Penedès, entre d’altres càrrecs pastorals.
Ha mort a l’Hospital Residència Sant
Camil, de Sant Pere de Ribes, el dia 21 de
febrer de 2017, a l’edat de 70 anys, confortat amb els sagraments de l’Església.
La Sala de Vetlla restarà oberta avui,
dimarts dia 21 de febrer, de 17.00 a 20.00
h, i demà tot el dia, de 10.00 a 20.00 h, al
Tanatori de Sitges (Carrer Josep Bascó i
Carbonell, 5 – Sala núm. 3).
Dijous 23 de febrer a les 9.00 h del matí,
restarà instal·lada la Capella ardent a la
Basílica de Santa Maria, de Vilafranca del
Penedès, a la Capella del Santíssim.
Les exèquies, presidides pel Bisbe
Agustí Cortés, tindran lloc el mateix dijous
23 de febrer, a les 11.00 h, a la Basílica de
Santa Maria, de Vilafranca del Penedès.
Units en la pregària, encomanem-lo a la
misericòrdia del Senyor.
Mn. Gonçal Español Gutiérrez
Mn. Gonçal Español, adscrit a la Parròquia de Sant Pere i Sant Pau, del Prat de
Llobregat, ha mort el 28 de febrer de 2017,
a l’edat de 80 anys, confortat amb els sagraments de l’Església.

La Sala de Vetlla restarà oberta, a partir
de dimecres, 1 de març, a les 13.00 h, al
Tanatori Sancho de Ávila (C/. Sancho de
Ávila, 2, de Barcelona)
Les exèquies, presidides pel Bisbe
Agustí Cortés, tindran lloc dijous, dia 2 de
març de 2017, a les 9.50 h al mateix Tanatori.
Units en la pregària, encomanem-lo a la
misericòrdia del Senyor.
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[ ]
Vicaria
General

Comunicat del traspàs de Mn. Jaume Berdoy Alemany
Sant Feliu de Llobregat, 21-2-2017
A les 00.15 del dia d’avui, 21 de febrer, ha
arribat a la Casa del Pare Mn. Jaume Berdoy, Vicari General de la diòcesi i rector de
la Basílica de Santa Maria, de Vilafranca
del Penedès.
El bisbe de Sant Feliu de Llobregat,
Mons. Agustí Cortés, que l’ha pogut acompanyar en les últimes setmanes i fins al dia
d’ahir, demana a tota la diòcesi d’encomanar-lo a la misericòrdia del Senyor i de pregar per la seva ànima i per tota la família.
Biografia eclesiàstica
Nascut a Sitges, el 8 de gener de 1947.
Cursà els estudis de Filosofia i Teologia
al Seminari Conciliar de Barcelona.
Ordenat de prevere, el 24 de desembre
de 1972, a la Parròquia de Santa Maria
d’Olesa de Montserrat.
Membre nat dels Consells diocesans
a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat:
Consell Episcopal, Col·legi de Consultors,
Consell del Presbiteri i Consell Pastoral
Diocesà.
Nomenaments pastorals:
2007. Rector de la Basílica de Santa

Maria i Adscrit a la Parròquia de la Santíssima Trinitat de Vilafranca del Penedès.
2016. Rector de la Parròquia de Santa
Maria de Foix d’El Terme (Torrelles de Foix).
2016. Rector de la Parròquia de Santa
Maria de Sant Martí Sarroca.
2016. Rector de la Parròquia de Sant
Genís de Torrelles de Foix.
2016. Rector de la Parròquia de Santa
Magdalena de Pontons.
2012. Rector de la Parròquia de Sant
Pere de Sant Pere Molanta (Olèrdola).
2012. Rector de la Parròquia de Sant
Miquel d’Olèrdola.
2009. Rector de la Parròquia de Sant
Pere de la Gornal de Castellet i la Gornal.
Altres:
1996. Consiliari del Moviment de Cristians de Pobles i Comarques i grups de Revisió de Vida.
2008. Membre del Patronat de la Residència de Sant Josep Oriol de Barcelona.
2007. Membre del Patronat de la Fundació Asil Inglada Via de Vilafranca del Penedès.
Historial de serveis pastorals
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
2004. Rector de la parròquia de la parròquia de Sant Antoni Abat de Vilanova i la
Geltrú.
2004. Encarregat de l’església de Sant
Esteve de les Masuques de Castellet i la
Gornal.
2004/2007. Vicari Episcopal de la Vicaria del Penedès, Anoia, Garraf.
2004. Arxiprest de l’Arxiprestat de Garraf.
2009. Rector de la parròquia de Sant
Marçal de Castellet de la Gornal.
Arquebisbat de Barcelona
1971. Diaca adscrit a la Parròquia de

Santa Maria d’Olesa de Montserrat.
1973. Vicari de la Parròquia de Santa
Maria d’Olesa de Montserrat i Membre
de l’Equip Sacerdotal de l’Arxiprestat de
Montserrat.
1976. Delegat de Pastoral Juvenil de
l’Arxiprestat de Piera-Capellades.
1977. Membre del Consell Presbiteral
de l’Arxidiòcesi de Barcelona, càrrec que
renovà el 1985.
1979. Arxiprest de l’Arxiprestat de Piera-Capellades.
1984. Rector de la Parròquia de Santa
Maria de Martorell.
1986. Membre de la Comissió diocesana
per al Diaconat Permanent i els Ministeris.
1986. Vicari Episcopal de les Zones pastorals 7 i 8.
1993. Rector de la Parròquia de Sant
Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú.
1996. Consiliari diocesà del Moviment
de Cristians de Pobles i Comarques.
1996. Administrador parroquial de la
Parròquia de Santa Maria de Cubelles.
1997. Arxiprest de l’Arxiprestat de Garraf.
1998. Rector de la Parròquia de Sant
Pere Apòstol de Castellet i la Gornal.
2001. Vicari Episcopal de la Demarcació
Episcopal IV de l’Arxidiòcesi de Barcelona.
2001-2003. Membre del Consell del
Presbiteri i Secretari.
Crònica del funeral de Mn. Jaume Berdoy
Alemany
Sant Feliu de Llobregat, 23-2-2017
La Basílica de Santa Maria, plena de gom a
gom, pel seu funeral
Aquest matí a les 11.00 h, a la capital del
Penedès ha tingut lloc la cerimònia religiosa per acomiadar Mn. Jaume Berdoy Ale-

many, vicari general de la Diòcesi de Sant
Feliu de Llobregat, que ho ha estat sempre
sense deixar de ser mai rector i prevere,
sobretot.
La Basílica ha quedat petita, per acollir
la multitud que s’ha aplegat. El bisbe de
Sant Feliu, Mons. Agustí Cortés, ha presidit la celebració, acompanyat pel bisbe de
Terrassa, Mons. Josep-Àngel Saiz, i el seu
auxiliar, Mons. Salvador Cristau; pel bisbe
auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull; per l’arquebisbe Joan-Enric Vives,
bisbe d’Urgell; i per l’abat de Montserrat,
Josep Maria Soler. Amb ells, més d’un centenar de preveres i diaques, sobretot de la
diòcesi de Sant Feliu, però també de les
veïnes Barcelona i Terrassa, a més d’altres
diòcesis catalanes.
Moltes persones i entitats han fet arribar també el seu condol ben sentit a la família i al bisbe Agustí, com ara el cardenal
emèrit de Barcelona, Mons. Lluís Martínez
Sistach; l’arquebisbe de Tarragona, Mons.
Jaume Pujol; el bisbe de Girona, Mons.
Francesc Pardo; el bisbe de Lleida, Mons.
Salvador Giménez; el bisbe emèrit de Solsona, Mons. Jaume Traserra; i altres bisbes,
representats pels seus vicaris generals.
A la seva homilia, el bisbe Agustí ha
parlat de la figura de Mn. Jaume, com a
“bon prevere, urgit per dos amors: el de
Jesucrist i el dels germans”. Ha reconegut que la pèrdua és real i patida, com
en una família o grup d’amics, quan falta
una persona particularment estimada. I
que aquesta experiència provoca moltes
preguntes: “Per què, quin sentit pot tenir
la mort d’una persona que feia tanta falta en tots els àmbits de la seva vida? Què
vol Déu de nosaltres en aquestes circumstàncies?”. Les respostes clares -explicava
el bisbe Agustí- només podrem tenir-les
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quan, amb una certa perspectiva històrica
puguem discernir el designi de Déu. Però,
ja ara, mirem de viure-ho amb una perspectiva evangèlica i amb esperança.
Al final de l’Eucaristia, alguns membres
del Consell Pastoral de la parròquia han
llegit unes paraules d’agraïment vers el
qui fou el seu rector. De manera similar,
una neboda de Mn. Jaume, en nom de la
família, s’ha referit “al tiet” amb expressions entranyables.
La música de la celebració ha anat a
càrrec dels organistes de Sta. Maria i del
poble fidel, amb un parell d’intervencions
musicals per part d’alguns membres de la
Polifònica de Vilafranca i de la Schola Gregorianum. En acabar la missa, el Cos de
Portants del Sant Crist han portat el fèretre a la plaça Jaume I, on la Colla Castellers
de Vilafranca i la Colla Xicots de Vilafranca
han alçat sengles pilars de quatre.
El cos de Mn. Jaume Berdoy ha estat enterrat al cementiri de Sitges.

[ ]
Vicaria
del Llobregat

Trobada d’agents de Pastoral de l’Arxiprestat de Bruguers
Des de fa alguns anys, l’Arxiprestat de
Bruguers celebra una trobada anual dels
agents de pastoral. Enguany, prenia més
relleu, ja que dins dels objectius del Pla
Pastoral, hi ha el que es refereix a aquest
àmbit: “Cal articular mecanismes perquè
les parròquies properes coordinin les seves estructures pastorals, a fi que puguin
ser ateses adequadament les necessitats
del poble de Déu pels ministres i agents de
pastoral”.
La trobada es va preparar en la reunió
de preveres i diaques i en el consell pastoral de laics de l’arxiprestat, i va comptar
amb la participació de quasi 90 persones,
provinents de les 13 parròquies, que es
van aplegar al Centre d’Espiritualitat Josep
Manyanet, a Begues, el dissabte 11 de febrer al matí, i s’acabà amb el dinar.
Dins de la dinàmica de treball, es va
proposar que cada parròquia compartís
una experiència pastoral nova o significativa entre les que fa, fruit de la creativitat
que suscita l’Esperit, a més de compartirne altres més esteses, que ja han donat
prova de la seva validesa.

[ ][ ]
Vicaria del
Penedès-AnoiaGarraf

Vicaria Judicial –
Tribunal
eclesiàstic

Equips d’acollida per a les celebracions
dominicals en absència de prevere

Testimoni d’un prevere en un procés matrimonial

El dissabte 18 de febrer tingué lloc, a Sant
Sadurní d’Anoia, la segona trobada arxiprestal dels Equips d’acollida i laics que
dirigeixen celebracions dominicals en absència de prevere. Es tracta d’una coordinació arxiprestal que vol ser un ajut a les
persones que a poc a poc van assumint
tasques d’acollida a les parròquies i que
són punt de referència en els pobles, especialment on no viu el rector. Poder obrir
l’església més sovint, convocar algun acte
de pregària entre setmana, coordinar els
diferents assumptes que sobrevenen quotidianament, estar al cas dels malalts, assumir el despatx parroquial quan cal... són
algunes de les tasques que porten a terme
aquestes persones que, juntament amb
els rectors, i el suport de l’arxiprestat, són
una cara visible de la comunitat cristiana a
les diverses parròquies.

No qualsevol persona pot testimoniar
en un procés matrimonial, si bé podria
semblar-ho a primera vista, ja que el dret
canònic permet que els familiars puguin
integrar la llista de testimonis. Així, els
sacerdots, si bé poden en principi assumir aquesta funció per ser majors d’edat,
no estar incapacitats i no tenir cap interès
particular en la causa, el dret ho prohibeix
de manera terminant a qui coneix a un i altre consort pel sagrament de la reconciliació. El motiu és obvi: risc de narrar fets que
es troben sota el sigil sacramental. La llei
eclesiàstica és taxativa (DC art. 196.2.2.o),
fins a tal punt que encara que el consort
que va ser penitent seu li demani que vagi
a declarar, el clergue no ha d’acceptar tal
responsabilitat. Succeeix, en la praxi dels
nostres tribunals, que compareix algun
prevere com a testimoni assegurant conèixer a títol personal un consort, si bé de
manera molt eventual li ha administrat el
sagrament de la confessió, creient per tant
en consciència que pot assumir la funció
de testimoni en la causa. En aquest cas
creiem que el jutge al principi de la declaració (es declara sota jurament) li adverteix amb claredat que es limiti a narrar fets
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que els coneix a partir de l’exclusiu tracte personal, mai via sacramental. Davant
d’una situació de dubte, s’ha d’optar per
la via més segura: apartar-lo de la llista de
testimonis. Tot i que seria prudent al·legar
el motiu; en cas contrari la seva passivitat
podria donar peu a errònia interpretació:
falta d’interès pel procés o la justícia eclesiàstica, ignorar completament el que va
succeir, afeblir la tesi de la part que el va
proposar de testimoni, etc. Segons el cànon 983 el sigil sacramental és inviolable.
Prohibició tan absoluta que, del que s’hagi
sentit mitjançant tal circumstància, no pot
acceptar-se la narració ni com a mer indici
de prova.

[ ]
Administració
econòmica

Reunió informativa del nou pla general
comptable
Sant Feliu de Llobregat, 6-2-2017
Benvolgut Mossèn,
El proper dissabte dia 25 de febrer de
2017 a les 9.30 h, us convoquem a la reunió que celebrarem a l’auditori de la Casa
de l’Església per tal d’informar de totes les
novetats d’adequació del nou pla general
comptable i totes les modificacions que
comporta a la memòria econòmic-patrimonial.
En aquesta reunió només donarem una
informació general dels canvis que són
obligatoris a partir d’aquest 2017 i que per
la seva complexitat és necessària la informació ampliada. És el nostre desig donar
tota la informació i assessorament que
calgui fent reunions per arxiprestats i en el
temps més breu possible.
En el decurs de la reunió donarem informació en paper perquè tots els voluntaris
que porten els comptes parroquials, tinguin una informació el més acurada possible. També serà necessària la participació
en aquestes xerrades dels responsables o
els que portin el comptes de les entitats
que actuen amb el CIF parroquial, ja que
el rector de la parròquia és el responsable

de tots els comptes que sota el CIF de la
parròquia i a través d’un compte bancari
són utilitzats.
També farem entrega d’un nou software
per totes les gestions econòmico-patrimonials que la parròquia desenvolupa. No cal
dir que hi haurà tot l’assessorament possible des de l’administració econòmica del
Bisbat.
És important que confirmeu quantes
persones de cada parròquia hi assistiran,
per preparar la documentació i quants representants d’entitats (Esplai, Romeries,
Colònies etc.).
Rafael Galofré
Ecònom
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[ ]
Mitjans de
Comunicació

Assemblea de delegats de Mitjans de Comunicació a Múrcia
La Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació Social de la Conferència Episcopal Espanyola convoca anualment l’Assemblea de delegats diocesans a la seu de
la CEE. Enguany, del 30 de gener a l’1 de
febrer, aquesta Assemblea ha tingut lloc
a Múrcia. Dos motius ho han propiciat: la
celebració de l’Any Jubilar de la Santíssima
i Vera Creu de Caravaca i les sinergies establertes entre la Diòcesi de Cartagena, la
Comissió Episcopal, la Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, el Instituto de Turismo de la Región de
Murcia y la UCAM, que ho han fet possible.
El programa de l’Assemblea ha comptat
amb tres ponències de relleu: la del professor de la Università de la Santa Croce, José
Maria La Porte; la de la vicedirectora de la
Sala de Premsa Vaticana, Paloma García
Ovejero; y la del director de Relacions Institucionals de la UCAM (Universidad Católica
de San Antonio), amb el seu equip.
Altres ponències menors han servit per
posar en comú el treball diocesà en l’àmbit de la comunicació: les de les diòcesis
d’Aragó i la de la delegada de Mitjans de
Comunicació del Bisbat de Sant Feliu de
Llobregat.

La nota distintiva d’aquesta Assemblea,
sens dubte, ha estat la participació a la peregrinació Jubilar a Caravaca, “El camí de
la Vera Creu”. Des de l’estació jubilar al
temple parroquial del Salvador, els participants van peregrinar a peu pels carrers de
Caravaca fins a la Basílica-Santuari de la
Vera Creu, on van participar a l’Eucaristia
jubilar, presidida pel bisbe de Cartagena,
José Manuel Lorca i concelebrada per altres bisbes de la Comissió i preveres.
La descoberta de la gran dimensió
d’aquest Jubileu a perpetuïtat ha impactat
els delegats diocesans, que han pogut viure en primera persona les profundes arrels
cristianes d’aquesta devoció secular, esdevenint-ne al mateix temps difusors.

[ ]
Catequesi

Jornades de Formació de Catequistes en
els arxiprestats
Des de diversos arxiprestats, ens arriben
notícies de l’àmbit de la catequesi. Com ja
és tradició a l’Arxiprestat de Sant Feliu, un
cop acabades totes les celebracions de les
festes nadalenques, els catequistes van
ser convocats per a unes sessions formatives els dies 11 i 12 de gener, a la Casa de
l’Església. Enguany, l’encàrrec ha estat per
al delegat de Litúrgia de la nostra Diòcesi,
Mn. Xavier Aymerich, que els va il·lustrar
sobre com la Litúrgia i la Catequesi han
d’anar plegades per assolir una experiència de fe viscuda. El llenguatge dels
símbols és ben present a la nostra vida,
i moltes vegades ens ajuden a expressar
allò que les paraules no poden acabar
de transmetre. La litúrgia cristiana comprèn tots els nostres sentits, percebent
les olors, veient els colors, sentint la música..., tot influeix en l’esperit i ajuda a la
pregària, tant individual com comunitària.
Amb una assistència representativa de les
parròquies de l’arxiprestat, va ser ocasió
de compartir un cop més la joia de la vocació de catequistes.
Dissabte 14 de gener va tenir lloc la I
Trobada de catequistes de l’Arxiprestat de
Sant Boi, a la parròquia Maria Auxiliadora,

acollits pels germans salesians. Es va convocar amb la finalitat d’aprofundir en la vocació pròpia del catequista, per reflexionar
i compartir experiències i créixer en el sentiment de comunitat que camina, tot i pertànyer a realitats parroquials diferents. La
delegada diocesana de Catequesi, Isabel
Campmany, va desenvolupar els següents
continguts: la crida o vocació, tractada des
de diferents personatges bíblics, i la intel·
ligència espiritual. Amb la interacció amb
els assistents, els catequistes, provinents
de les parròquies de Sant Baldiri, Mare
de Déu de Montserrat, Maria Auxiliadora i
Sant Josep Obrer i acompanyats pel rector
de Sant Pere Apòstol, van poder prendre
consciència del seu rol, des de nous paradigmes. El berenar posterior va permetre
continuar gaudint d’un bon clima de diàleg
i d’intercanvi. La tarda de formació va concloure amb la celebració de l’Eucaristia al
temple parroquial.
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[ ]
Joventut

Trobada diocesana d’adolescents i joves
El passat dissabte 4 de febrer, a Sant Sadurní d’Anoia, van aplegar-se un centenar
de joves d’arreu del bisbat per celebrar
una nova edició de la Trobada diocesana
d’adolescents i joves. Hi havia joves de
Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Llorenç
d’Hortons, Capellades, Piera, Esparreguera, Abrera, Sant Andreu de la Barca, Sant
Vicenç dels Horts, Viladecans i El Prat de
Llobregat, que participen del grup de joves de la parròquia, o de la catequesi de
Confirmació, o del Centre d’Esplai, etc.
Durant aquella tarda, en la qual van estar
acompanyats pels catequistes, preveres i
pel bisbe Agustí, van aprofundir com concretar l’amor que Déu ens té, en un mateix,
en els altres, en la natura i en la comunitat.
Una trobada amb temps per anar en profunditat, per pregar, per celebrar i per fer
festa. Aquesta trobada és sempre un moment de visibilitat del jovent de la diòcesi,
però el que realment importa és el camí
que el jove realitza al grup de la parròquia,
catequesi, esplai... i que l’ajuda a inserirse a una parròquia o comunitat concreta.
Per això, la Comunitat d’Acompanyants
s’ofereix per donar un cop de mà als catequistes i animadors d’adolescents i joves.
Us podeu posar en contacte amb ells a

santfeliujove@bisbatsantfeliu.cat. Com a
propera cita en aquest camí d’acompanyament, diumenge 5 de març, de les 17.00 a
les 20.00 h, a la Casa de l’Església de Sant
Feliu de Llobregat, tindrem el recés de
Quaresma i la Trobada amb aquells joves
que han de rebre el sagrament de la Confirmació. Aquella tarda ens acompanyarà
el grup de música de Tarragona «Canta
la teva Fe», que dinamitzaran i guiaran la
pregària durant el recés. En aquest recés,
hi poden participar els qui tenen entre els
14 als 25 anys. Altres activitats de la Delegació de Joventut, les podeu seguir al web,
facebook i twitter de SantfeliuJove.

[ ][ ]
Pastoral
dela salut

Vida
consagrada

Carta per a la Jornada mundial del malalt

Jornada Mundial de la Vida Consagrada

Sant Feliu de Llobregat, 30 -1-2017

Amb aquesta jornada del proper dia 2 de
febrer, festa de la Presentació del Senyor
al Temple, es pretén donar a conèixer una
mica més en profunditat la vida i la missió de la Vida Consagrada en l’Església. El
lema d’enguany és «Testimonis de l’esperança i la joia». Esperança i joia són dues
paraules que estan presents en els missatges del papa Francesc no només als religiosos i religioses, sinó a tota l’Església.
Recordant que la vida consagrada ha de
ser signe d’esperança, el papa Francesc,
en la carta apostòlica dirigida a tots els
consagrats amb ocasió de l’Any de la Vida
Consagrada, els proposava viure el passat
amb gratitud, el present amb passió i el
futur abraçar-lo amb esperança. Una esperança que no es recolza en la quantitat de
membres ni en les obres que es fan, sinó
únicament en Aquell en qui han posat tota
la seva confiança. Pel que fa a la joia, en la
mateixa carta apostòlica que hem esmentat, el papa escrivia: «On hi ha religiosos hi
ha joia», perquè el consagrat ha de buscar
la felicitat en Déu, l’únic que pot saciar el
seu cor i omplir-lo de felicitat.

Benvolguts/des,
Us enviem el material que ens ha arribat
a la Delegació de Pastoral de la Salut, per
celebrar la Jornada del Malalt el proper dissabte 11 de febrer, festa de la Mare de Déu
de Lourdes. I també, el 21 de maig, per la
Pasqua del Malalt (VI Diumenge de Pasqua).
En la Campanya d´aquest any, el dia 11
se centra en la figura de Santa Maria en les
aparicions de Lourdes i el 21 de maig tracta
sobre Pastoral de la salut i ecologia integral, “Salut per tu, salut per la teva llar” (1
Sam. 25,6), a partir de la invitació que fa el
papa Francesc en la “Laudato Si”.
Concretament us enviem:
 El missatge del Sant Pare per a la
Jornada. En català i castellà.
 Els cartells, segons consta per les
comandes habituals del Bisbat.
 L’estampa d´aquest any.
Per correu electrònic s’enviaran els temes de formació, les orientacions pastorals i les orientacions litúrgiques d’aquesta Campanya del Malalt 2017. També ho
posarem a l’apartat de la Delegació del
web del nostre Bisbat.
Molt cordialment,
L'equip de Pastoral de la Salut
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[ ]
Pastoral
sacramental i
Litúrgia

Carta del delegat de litúrgia sobre el nou
missal en castellà
Sant Feliu de Llobregat, 8-2-2017
Benvolguts,
Com segurament ja deveu saber, acaba
de sortir publicada la 3ª edició del Missal
Romà en llengua castellana. Segons ha
disposat la Conferència Episcopal Espanyola, aquesta nova edició entrarà en vigor el primer diumenge de Quaresma, és a
dir el proper diumenge 5 de març. Cal, per
tant, que totes les parròquies i comunitats
on se celebri alguna missa en castellà disposin d’aquesta nova edició del Missal.
Adjuntem un document on s’expliquen les
principals novetats d’aquesta nova edició
del Missal Romà, que es correspon a la tercera edició típica llatina. El podeu trobar
publicat a Missa Dominical n.1/2017.
Una de les novetats més significatives
de la nova edició del Missal és la traducció
de les paraules de la consagració del vi,
que a partir d’ara seran “por muchos” en
lloc de “por todos los hombres”, per fidelitat a la traducció del llatí “pro multis”. Adjuntem també una catequesi per explicar
els motius d’aquest canvi. La podeu trobar
publicada en forma de full verd a Missa
Dominical n.4/2017.

Pel que fa al català, de moment cal
continuar utilitzant la 2ª edició del Missal
Romà, amb l’expressió “per tots els homes” a la consagració del calze. La nova
traducció del “pro multis” en català no es
pot aplicar fins que no surti publicada la
3ª edició del Missal Romà en llengua catalana; o bé fins que no arribi el reconeixement de la Congregació per al Culte Diví i
la Disciplina dels Sagraments de l’expressió “per molts”, que els bisbes de Catalunya han demanat però que fins ara encara
no s’ha produït.
La nova edició del Missal Romà en castellà no disposa dels propis de les diòcesis de Catalunya en castellà. La Comissió
Interdiocesana de Litúrgia està treballant
per tal de poder publicar un annex amb
aquests textos, tal com apareixien en
l’edició anterior del Missal en castellà a
Catalunya, actualitzats amb els calendaris litúrgics dels bisbats a data d’avui. De
moment, per tant, caldrà utilitzar per als
textos propis de les diòcesis de Catalunya
en castellà l’annex del Missal anterior. O
bé també, per a les festes i solemnitats, es
pot fer servir el Dossier CPL n.119, on apareixen els textos propis en català i castellà
de les Solemnitats i Festes de les diòcesis
catalanes.
A la vostra disposició per a qualsevol
dubte o aclariment,
Xavier Aymerich i Miñarro, delegat

[ ]
Pastoral
vocacional

Recés dels seminaristes a Montserrat
Com és ja tradició, els seminaristes de
Sant Feliu de Llobregat i Barcelona han iniciat el nou any amb un pelegrinatge-recés
al santuari de Montserrat. El 2 de gener
passat es van aplegar, juntament amb els
seus formadors, al voltant de la Mare de
Déu per passar un dia de convivència i
oració acollits per la comunitat benedictina. El prior del monestir, el P. Ignasi Fossas, va ser l’encarregat de dirigir el recés
i oferir algunes pautes per envigorir, tant
la pregària comunitària com la personal.
«La pregària, que és adoració a Déu, és
allò que més ens defineix com a cristians»,
va afirmar el monjo benedictí, «la pregària informa, vivifica, orienta, alimenta i
expressa la vida espiritual». El P. Fossas
va convidar també els seminaristes i els
seus formadors a «entrar en la pregària,
com en la litúrgia, per la porta estreta de
la fe». «Perquè a pregar –va acabar dient–
només s’aprèn pregant.» Juntament amb
la dimensió espiritual, la jornada va comptar amb espais de fraternitat i enriquiment
cultural, com ara la visita a l’exposicióhomenatge al bisbe Torras i Bages que la
comunitat benedictina ha organitzat en la
seva biblioteca. La trobada, que es va iniciar molt d’hora amb el rés de l’ofici i laudes

al cambril de la Mare de Déu, es va tancar
a la basílica, als peus de la Moreneta, amb
la pregària comunitària del rosari i de vespres.
Exercicis dels seminaristes al Miracle
Com cada any i com ja és tradició, un cop
finalitzats els exàmens semestrals, els seminaristes de Barcelona i Sant Feliu van
gaudir de la setmana del 29 de gener al 4
de febrer dels exercicis espirituals, al Santuari del Miracle (Solsonès), enguany predicats per D. Sergio Requena, prevere, secretari tècnic de la Comissió Episcopal de
Seminaris i Universitats, de la Conferència
Episcopal Espanyola. Moments de meditació i moments de pregària personal van
enfortir els joves per emprendre amb força
el darrer semestre de curs. Va coincidir, a
més, que en aquells dies els seminaristes
van celebrar la Festivitat de la Candelera (2
de febrer) juntament amb els monjos del
monestir, amb la benedicció de candeles i
de la celebració de l’Eucaristia.
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[ ]
Ecumenisme

Octavari de Pregària per la Unitat dels
Cristians
Reconciliem-nos. L’amor del Crist ens hi
empeny» (2Co 5,14-20). Aquest és el lema
de la Setmana de Pregària que celebrem
del 18 al 22 gener per demanar el do de la
unitat entre tots els cristians i la gràcia de
Déu per poder portar junts la seva Paraula al món, que està necessitat de la seva
tendresa i la seva misericòrdia. Enguany
té un to especial, ja que se celebrarà els
500 anys de la Reforma luterana. De fet, el
papa Francesc va viatjar el 31 d’octubre de
2016 a Suècia, en l’inici de les commemoracions de la Reforma. Aquest és un signe
visible de l’inici de la realització, clara i nítida, del que fa més de seixanta anys demanem a l’únic Senyor de l’Església: que
tots els cristians siguem u. En aquella ocasió, a la catedral luterana de Lund, el papa
Francesc va expressar-se així: «“Estigueu
en mi, i jo en vosaltres” (Jn 15,4). Jesús ens
diu que ell és el cep veritable i nosaltres
les sarments; i que, com ell està unit al
Pare, així nosaltres hem d’estar units a ell,
si volem donar fruit. En aquesta trobada
de pregària, aquí a Lund, volem manifestar
el nostre desig comú de romandre units a
ell per tenir vida. Li demanem: “Senyor,
ajudeu-nos amb la vostra gràcia a estar

més units a vós per donar junts un testimoni més eficaç de fe, esperança i caritat”.
És també un moment per donar gràcies a
Déu per l’esforç de tants germans nostres,
de diferents comunitats eclesials, que no
s’han resignat a la divisió, sinó que mantenen viva l’esperança de la reconciliació entre tots els que creuen en l’únic Senyor».
És una invitació a viure amb intensitat
aquest octavari, amb la pregària personal
o comunitària a nivell parroquial, arxiprestal o diocesà.

[ ]
Evangelització i
Apostolat Seglar

Vida Creixent celebra els seus patrons
Ja en anys anteriors, el Moviment Vida
Creixent ha celebrat els seus patrons, sant
Simeó i santa Anna, el dia 2 de febrer,
coincidint amb la Presentació del nen Jesús al temple, festivitat coneguda com la
Candelera. Donada l’acollida i l’auge de
Vida Creixent a la diòcesi, enguany la commemoració prendrà més relleu, amb dos
moments i dos espais de celebració. A les
11.30 h tindrà lloc l’Eucaristia, a la Catedral
de St. Llorenç, presidida pel bisbe Agustí;
a continuació hi haurà, allà mateix, un senzill refrigeri. Amb el desig d’afavorir la coneixença entre els diversos grups de Vida
Creixent a la diòcesi, s’ha organitzat un
dinar de germanor al menjador de la Casa
de l’Església. D’aquesta manera es podrà
viure i aprofundir punts clau d’aquest moviment com són l’amistat, l’espiritualitat i
l’apostolat.
Campanya contra la Fam, de Mans Unides
Sempre sota el paraigües del Bisbat de
Sant Feliu de Llobregat, Mans Unides va
emprendre la campanya núm. 58, a tota
la diòcesi, amb un nou projecte a Bodmal,
Odisha (Índia) en la col·lecta de la segona setmana de febrer 2017. Les activitats

solidàries han continuat amb els Sopars
de la Fam que es van celebrant a moltes
de les nostres parròquies. En el transcurs
de l’any, les voluntàries i voluntaris aniran
fent propostes amb l’objectiu de comprometre més persones en la sensibilització
vers els sectors més vulnerables. El lema
d’enguany: “No falta més menjar sinó més
gent compromesa”. Mans Unides es postula d’acord amb l’encíclica Laudato si’ del
papa Francesc quan diu: “No hi ha dues
crisis separades, una d’ambiental i una
altra de social, sinó una sola i complexa
crisi socioambiental. Les trajectòries per
a la solució requereixen una aproximació
integral per a combatre la pobresa, per a
retornar la dignitat als exclosos i simultàniament per a protegir la natura” [139]. Es
pot col·laborar en qualsevol moment amb
un donatiu o aportació, indicant: Titular,
Mans Unides Sant Feliu de Llobregat IBAN:
ES78 2100 5731 7602 0018 5880.
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[ ]
Càritas
diocesana

Informació als coordinadors de les Càritas sobre el conveni de col·laboració
amb l’Associació de La Passió d’Olesa de
Montserrat
Benvolgut/da coordinador,
Càritas Diocesana ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació de La
Passió d’Olesa de Montserrat per aquesta
temporada 2017. L’acord inclou una jornada institucional a favor de Càritas Diocesana de Sant Feliu el proper dissabte 18 de
març a la tarda.
També inclou un preu especial en la
compra d’entrades per a totes les persones vinculades amb Càritas i per a totes
les sessions d’enguany. Aquestes seran a
12,00€ (habitualment són 21,00€). Per a
la compra d’entrades cal accedir a https://
www.ticketea.com/entradas-teatro-lapassio-dolesa/
Per poder gaudir del descompte, després d’haver triat i confirmat la quantitat
d’entrades i seients, a la dreta de la pantalla hi ha la casella que hi posa “¿Tienes
algún descuento?”. Posar-hi la paraula Càritas i validar (podreu veure el descompte
aplicat de 9,00€). Adjunt hi trobareu el cartell amb els dies que hi ha representació.
Pot ser una bona excusa per promoure
un excursió de voluntaris de la vostra Cà-

ritas amb la família, ja que tothom es pot
beneficiar de la bonificació. No dubteu a
preguntar si hi ha res que no quedi clar.
D’altra banda, si no ho heu fet encara,
recordeu que cal confirmar la vostra assistència a la trobada de coordinadors del
dissabte 25 de març, segons correu enviat
el passat 17/2/2017.
Cordialment,
Ramon E. Carbonell Pujol
Desenvolupament Institucional de
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
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[ ]
Província
Eclesiàstica de
Barcelona

Trobada dels diaques de la Província
Eclesiàstica de Barcelona
La Parròquia de la Verge de la Pau, de Barcelona, va acollir aquesta celebració per a
tota la Província Eclesiàstica de Barcelona
el passat 21 de gener, en la diada dels màrtirs sant Fructuós, bisbe de Tarragona, i els
seus diaques sant Auguri i sant Eulogi. A
les dotze del migdia, els diaques, les esposes, familiars i candidats al diaconat, de
les diòcesis de Barcelona, Terrassa i Sant
Feliu, celebraren l’Eucaristia presidida
per l’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep
Omella, qui va concelebrar-la amb el seu
bisbe auxiliar, Sebastià Taltavull, i altres
preveres. Durant l’homilia, l’arquebisbe
va convidar els diaques a la contemplació i va posar la mirada en el testimoni de
diversos diaques que lliuraren la vida per
la causa de la fe: sant Esteve, sant Auguri, sant Eulogi, sant Llorenç, sant Vicenç,
convidant a aprofundir en l’espiritualitat
i en el servei a l’Església. També va agrair l’important paper de les esposes en la
tasca dels diaques. Després de l’Eucaristia, els assistents compartiren el dinar de
germanor que es va servir en els locals de
la mateixa parròquia. En la sobretaula, el
Dr. Ricard Rodríguez-Martos Dauer, degà
del Col·legi Diaconal de Barcelona, va

prendre la paraula per agrair l’acolliment
dispensat pel rector de la parròquia, Mn.
Manel Claret, i l’assistència a tots els presents. Els diaques Mn. Eduardo Ocio i Mn.
Pere Arribas van ser felicitats pels 25 anys
de la seva ordenació diaconal, rebent un
reconeixement de mans dels bisbes presents. Seguint el ritme rotatori d’aquesta
celebració, el proper 2018, la festa patronal es realitzarà a la Diòcesi de Sant Feliu
de Llobregat.

[ ]
Conferència
Episcopal
Tarraconense

Comunicat de la reunió n. 221
Tiana, 1-2-2017
Els dies 31 de gener i 1 de febrer de 2017
ha tingut lloc la reunió n. 221 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) a la
Casa d’Espiritualitat «Maria Immaculada»
de Tiana. La reunió ha estat presidida per
Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de
Tarragona, i hi han assistit tots els seus
membres.
En començar, els bisbes han tingut un
record i una pregària per Mons. Jaume
Camprodon i Rovira, bisbe emèrit de Girona, que va morir el passat 26 de desembre
de 2016.
Els bisbes s’han reunit amb la Junta
Directiva de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC) per dialogar amb ells sobre
«la situació actual de la vida religiosa en
el context de l’Església i la societat de Catalunya».
En nom dels religiosos, han fet les diverses intervencions el president de la
URC, P. Màxim Muñoz, claretià; la vicepresidenta, Gna. Rosa Masferrer, religiosa de
Sant Josep de Girona; el secretari, Gmà.
Lluís Serra, marista; la Gna. Consol Muñoz,
franciscana missionera de la Immaculada
Concepció; el P. Llorenç Puig, jesuïta; el P.

Eduard Pini, escolapi; i la Gna. Mercè Arimany, superiora general de les germanes
hospitalàries de la Santa Creu.
En un interessant diàleg entre tots
s’ha posat en relleu el bon clima de col·
laboració i confiança que hi ha entre els
membres de la Vida Consagrada i les diòcesis. S’han valorat les debilitats i les fortaleses que es viuen en aquests moments,
així com també les noves oportunitats que
s’estan plantejant en la missió evangelitzadora a la nostra terra.
Els bisbes han encoratjat els religiosos
pel treball que estan fent en els camps de
l’ensenyament, la sanitat, la solidaritat...,
tot agraint els carismes que la vida consagrada aporta al conjunt de tota l’Església i,
més en concret, a les Esglésies diocesanes
que formen la Conferència Episcopal Tarraconense.
El Sr. Francesc Roig Queralt, que inicia
aquests dies el seu servei com a nou president de Càritas Catalunya, ha exposat als
bisbes un informe global de les accions de
les Càritas Diocesanes de Catalunya envers les persones refugiades. Ha explicat
també alguns dels objectius que en l’àmbit de la coordinació es proposen des de
Càritas Catalunya.
Mons. Agustí Cortés, bisbe encarregat
de la Pastoral Familiar a la CET, ha presentat una reflexió sobre l’aplicació pastoral
de l’exhortació apostòlica Amoris Laetitia
del papa Francesc. Així mateix, ha anunciat
la celebració d’una trobada de les famílies
cristianes a la Basílica de la Sagrada Família
de Barcelona el proper 26 de març, organitzada per les Delegacions de Pastoral Familiar de les diòcesis catalanes com a clausura
de la setmana de la Família i de la Vida.
Els bisbes han tractat diverses qüestions sobre el Gabinet d’Informació de l’Es-
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glésia a Catalunya (GIEC), la documentació
dels arxius eclesiàstics, i les traduccions
dels textos litúrgics.
Mons. Joan Enric Vives, secretari de
la CET, ha presentat als bisbes el Balanç
econòmic de l’any 2016 i el Pressupost de
l’any 2017 del Fons Comú Interdiocesà, els
quals han estat estudiats i aprovats.
Els bisbes han aprovat el nomenament
dels nous president i secretària de l’Associació Bíblica de Catalunya que són el Dr.
Joan Ferrer Costa, laic de la diòcesi de Girona i la Llic. Esperança Amill Rocamora,
laica de l’arxidiòcesi de Tarragona.
Així mateix, Mn. Gabriel Carrió, prevere
de l’arquebisbat de Barcelona, ha estat
nomenat consiliari de l’associació Pueri
Cantores.

[ ]
Conferència
Episcopal
Espanyola

Nota de prensa sobre la 240º reunión de
la Comisión Permanente
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha celebrado
en Madrid, los días 21 y 22 de febrero, su
240º reunión. Este encuentro ha sido el último del trienio 2014-2017. En la próxima
Asamblea Plenaria, que tendrá lugar del
13 al 17 de marzo, se renovarán todos los
cargos de la CEE, excepto el del secretario
general.
Situación de la Enseñanza de la Religión en España
El presidente de la Comisión Episcopal
de Enseñanza y Catequesis, Mons. César
A. Franco, ha presentado un informe sobre
“La situación de la Enseñanza de Religión
en España, en el proceso del Pacto Educativo”. El obispo mantuvo el pasado 18 de
octubre un encuentro con el ministro de
Educación, en el que Íñigo Méndez de Vigo
mostró su deseo de incluir a la Iglesia católica, con sus distintos sectores educativos,
en el proceso que ha iniciado para concertar un pacto en materia de educación.
Además, la CEE se reunirá el 2 de marzo
con los representantes de instituciones de
la Iglesia católica implicadas en el campo
de la educación.

“Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”
Los obispos de la Comisión Permanente
han aprobado crear un grupo de trabajo
para llevar a cabo en España el proceso de
consulta sobre el documento preparatorio
para la XV Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos, que se celebrará
en el mes de octubre de 2018 sobre “Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Forman parte de este grupo de trabajo los responsables del Departamento de
Pastoral de Juventud, dentro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, y el
secretariado de la Comisión Episcopal de
Seminarios y Universidades.
Como en los últimos Sínodos, el documento preparatorio sirve de consulta e
incluye un cuestionario para ayudar a la
reflexión. Además está prevista otra consulta a todos los jóvenes a través de un
sitio web, con un cuestionario sobre sus
expectativas y su vida. Las respuestas a
los dos cuestionarios constituirán la base
para la redacción del Documento de trabajo o Instrumentum laboris, que será el
punto de referencia para la discusión de
los Padres sinodales.
Otros temas del orden del día
Otro de los temas del orden del día ha
sido el estudio de la nueva Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis “El don
de la vocación presbiteral” que hizo pública la Santa Sede el 8 de diciembre de
2016. El presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, Mons.
Joan Enric Vives, ha expuesto las novedades que ofrece el documento.
La Comisión Permanente también ha
aprobado la actualización de Normas de la
Biblioteca de Autores Cristianos y el tema-

rio de la CIX Asamblea Plenaria. Como es
habitual, los presidentes de las distintas
Comisiones Episcopales han informado
sobre las actividades de las mismas. También se ha informado sobre diversos asuntos de seguimiento y temas económicos.
Nombramientos
La Comisión Permanente ha ratificado
el nombramiento, llevado a cabo por los
obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, de Manuel Bretón Romero
como presidente de Cáritas Española. Desde el año 2005 ocupaba este cargo Rafael
del Río Sendino.
La Comisión Permanente ha nombrado
a María del Camino Cañón Loyes, de la
Institución Teresiana, directora general de
la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC).
Sustituye a Carlos Granados, quien ocupaba el cargo desde 2011.
Otros nombramientos:
– Mons. Fidel Herráez y Mons. Ginés
García Beltrán, como consiliarios in solidum, de la Asociación Católica de Propagandistas (AcdP).
– Dolores Loreto García Pi, laica de la
archidiócesis de Madrid, como presidenta
General del “Foro de Laicos”.
– José Luis González Aullón, laico de la
archidiócesis de Madrid, como presidente
Nacional de la Asociación “Adoración Nocturna Española” (ANE).
– Antonio Escolano Hernández, laico de
la diócesis de Cádiz y Ceuta, como presidente de la “Federación de Scouts Católicos de Andalucía.
– Manuel Matos López, sacerdote de
la archidiócesis de Mérida-Badajoz, como
consiliario general del Movimiento de Acción Católica “Juventud Estudiante Católica” (JEC).
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– Ignacio Mora Guijarro, laico de la diócesis de Orihuela Alicante como presidente de la “Federació d´Escoltisme Valencià”.
– María del Rosario Bartolomé Matesanz, laica de la archidiócesis de Burgos,
como presidenta Nacional de “Adoración
Real, Perpetua y Universal al Santísimo
Sacramento” (ARPU).
– José Luis Esteban Vallejo, sacerdote
de la archidiócesis de Burgos, como consiliario nacional de “Adoración Real, Perpetua y Universal al Santísimo Sacramento”
(ARPU).
– Alfonso Fernández Benito, sacerdote
de la archidiócesis de Toledo, como consiliario de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA)

[ ]
Santa Seu

Missatge del Papa Francesc per a la Quaresma 2017
Vaticà, 18-10-2016
La paraula és un do. L’altre és un do
Benvolguts germans i germanes,
La Quaresma és un nou començament,
un camí que ens porta a una destinació segura: la Pasqua de Resurrecció, la victòria
de Crist sobre la mort. I en aquest temps
rebem sempre una forta crida a la conversió: el cristià està cridat a tornar a Déu
«amb tot el vostre cor» (Jl 2,12), a no acontentar-se amb una vida mediocre, sinó a
créixer en l’amistat amb el Senyor. Jesús
és l’amic fidel que mai no ens abandona,
perquè fins i tot quan pequem espera pacientment que tornem a ell, i amb aquesta
espera, manifesta la seva voluntat de perdonar (cf. Homilia, 8 gener 2016).
La Quaresma és un temps propici per
a intensificar la vida de l’esperit a través
dels mitjans sants que l’Església ens ofereix: el dejuni, la pregària i l’almoina. En la
base de tot hi ha la Paraula de Déu, que en
aquest temps se’ns convida a escoltar i a
meditar amb més freqüència. En concret,
voldria centrar-me aquí en la paràbola de
l’home ric i el pobre Llàtzer (cf. Lc 16,19-

31). Deixem-nos guiar per aquest relat tan
significatiu, que ens dóna la clau per a
entendre com hem de comportar-nos per
aconseguir la felicitat veritable i la vida
eterna, exhortant-nos a una conversió sincera.
1. L’altre és un do
La paràbola comença presentant els
dos personatges principals, però el pobre
és el qui trobem descrit amb més detall:
ell es troba en una situació desesperada i
no té força ni per aixecar-se, està ajagut a
la porta del ric i menja les engrunes que
cauen de la seva taula, té nafres per tot el
cos i els gossos vénen a llepar-les-hi (cf. v.
20-21). El quadre és fosc, i l’home, degradat i humiliat.
L’escena resulta encara més dramàtica
si considerem que el pobre es diu Llàtzer:
un nom ple de promeses, que significa
literalment ‘Déu ajuda’. Aquest no és un
personatge anònim, té trets concrets i es
presenta com algú amb una història personal. Mentre que per al ric és com si fos
invisible, per a nosaltres és algú conegut
i gairebé familiar, té un rostre i, com a tal,
és un do, un tresor de valor incalculable,
un ésser estimat, recordat per Déu, encara que la seva condició concreta sigui la
d’una desferra humana (cf. Homilia, 8 gener 2016).
Llàtzer ens ensenya que l’altre és un do.
La relació justa amb les persones consisteix a reconèixer amb gratitud el seu valor. Fins i tot el pobre a la porta del ric no
és una càrrega molesta, sinó una crida a
convertir-se i a canviar de vida. La primera
invitació que ens fa aquesta paràbola és a
obrir la porta del nostre cor a l’altre, perquè cada persona és un do, tant si és un
veí nostre com si és un pobre desconegut.

La Quaresma és un temps propici per obrir
la porta a qualsevol necessitat i reconèixer
en ell o en ella el rostre de Crist. Cada un
de nosaltres els trobem en el nostre camí.
Cada vida que trobem és un do i mereix
acolliment, respecte i amor. La Paraula de
Déu ens ajuda a obrir els ulls per acollir la
vida i estimar-la, sobretot quan és dèbil.
Però per a fer això cal prendre’s seriosament també allò que l’Evangeli ens revela
sobre l’home ric.
2. El pecat ens encega
La paràbola és despietada en mostrar
les contradiccions en què es troba el ric
(cf. v. 19). Aquest personatge, al contrari que el pobre Llàtzer, no té un nom, se’l
qualifica només com ric. La seva opulència
es manifesta en la roba que porta, d’un
luxe exagerat. La porpra, efectivament,
era molt valuosa, més que no pas la plata i l’or, i per això estava reservada a les
divinitats (cf. Jr 10,9) i als reis (cf. Jt 8,26).
La tela era d’un lli especial que contribuïa a donar a l’aspecte un caràcter gairebé
sagrat. Per tant, la riquesa d’aquest home
és excessiva, també perquè l’exhibia de
manera habitual tots els dies: «Celebrava
cada dia festes esplèndides» (v. 19). En ell
s’entreveu de manera patent la corrupció
del pecat, que es realitza en tres moments
successius: l’amor al diner, la vanitat i la
supèrbia (cf. Homilia, 20 setembre 2013).
L’apòstol Pau diu que «l’amor al diner
és l’arrel de tots els mals» (1Tm 6,10).
Aquesta és la causa principal de la corrupció i font d’enveges, plets i recels. El diner
pot arribar a dominar-nos fins a convertir-se en un ídol tirànic (cf. Exh. Ap. Evangelii gaudium, 55). En comptes de ser un
instrument al nostre servei per a fer el bé
i exercir la solidaritat amb els altres, el di-
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ner pot sotmetre’ns, a nosaltres i a tot el
món, a una lògica egoista que no deixa lloc
a l’amor i impedeix la pau.
La paràbola ens mostra com la cobdícia
del ric el fa vanitós. La seva personalitat
es desenvolupa en l’aparença, a fer veure als altres allò que ell es pot permetre.
Però l’aparença amaga un buit interior. La
seva vida està presonera de l’exterioritat,
de la dimensió més superficial i efímera de
l’existència (cf. ibid., 62).
L’esglaó més baix d’aquesta decadència moral és la supèrbia. L’home ric es vesteix com si fos un rei, simula les maneres
d’un déu, oblidant que és simplement un
mortal. Per a l’home corromput per l’amor
a les riqueses, no hi ha altra cosa que el
propi jo, i per això les persones que estan
al seu voltant no mereixen la seva atenció.
El fruit de l’afecció al diner és una espècie de ceguesa: el ric no veu el pobre famolenc, ple de nafres i prostrat en la seva
humiliació.
Quan mirem aquest personatge s’entén
per què l’Evangeli condemna amb tanta
claredat l’amor als diners: «Ningú no pot
servir dos senyors, perquè si estima l’un,
avorrirà l’altre, i si fa cas de l’un, no en farà
de l’altre. No podeu servir alhora Déu i el
diner» (Mt 6,24).
3. La Paraula és un do
L’Evangeli del ric i el pobre Llàtzer ens
ajuda a preparar-nos bé per a la Pasqua
que s’acosta. La litúrgia del Dimecres de
Cendra ens convida a viure una experiència semblant a la que el ric ha viscut de
manera molt dramàtica. El prevere, mentre
imposa la cendra al cap, diu les paraules
següents: «Recorda’t, home, que ets pols,
i que a la pols retornaràs.» El ric i el pobre,
efectivament, moren, i la part principal de

la paràbola es desenvolupa en el més enllà. Els dos personatges descobreixen de
sobte que «no dúiem res quan vam arribar al món, i no ens en podrem endur res»
(1Tm 6,7).
També la nostra mirada es dirigeix al
més enllà, on el ric manté un diàleg amb
Abraham, al qual anomena «pare» (Lc
16,24.27), demostrant que pertany al poble de Déu. Aquest aspecte fa que la seva
vida sigui encara més contradictòria, ja
que fins ara no s’havia dit res de la seva
relació amb Déu. En efecte, en la seva vida
no hi havia lloc per a Déu, i ell era el seu
únic déu.
El ric només reconeix Llàtzer enmig dels
turments de l’altra vida, i vol que sigui el
pobre qui l’alleugi del seu sofriment amb
una mica d’aigua. Els gestos que es demanen a Llàtzer són semblants als que el
ric hauria hagut de fer i mai no va realitzar. Abraham, però, li explica: «Fill, recorda’t que en vida et van tocar béns de tota
mena, mentre que Llàtzer només va rebre
mals. Ara, doncs, ell troba aquí consol i tu,
en canvi, sofriments» (v. 25). En el més enllà es restableix una certa equitat i els mals
de la vida s’equilibren amb els «béns».
La paràbola s’allarga, i d’aquesta manera el seu missatge es dirigeix a tots els
cristians. En efecte, el ric, els germans del
qual encara viuen, demana a Abraham
que els enviï Llàtzer per advertir-los; però
Abraham li respon: «Ja tenen Moisès i els
Profetes: que els escoltin» (v. 29). I, davant
l’objecció del ric, afegeix: «Si no escolten
Moisès i els Profetes, tampoc no els convencerà cap mort que ressusciti» (v. 31).
D’aquesta manera es descobreix el veritable problema del ric: l’arrel dels seus
mals es troba a no parar l’oïda a la Paraula de Déu; això és el que el va portar a no

estimar ja Déu i per tant a menysprear el
proïsme. La Paraula de Déu és una força
viva, capaç de suscitar la conversió del cor
dels homes i d’orientar novament a Déu.
Tancar el cor al do de Déu que parla té com
a efecte tancar el cor al do del germà.
Benvolguts germans i germanes, la
Quaresma és el temps propici per a renovar-se en l’encontre amb Crist viu en
la seva Paraula, en els sagraments i en el
proïsme. El Senyor –que en els quaranta dies que va passar al desert va vèncer
els enganys del Temptador– ens mostra el
camí que cal seguir. Que l’Esperit Sant ens
guiï a realitzar un veritable camí de conversió, per a redescobrir el do de la Paraula de
Déu, ser purificats del pecat que ens encega i servir Crist present en els germans
necessitats. Animo tots els fidels a manifestar també aquesta renovació espiritual
participant en les campanyes de Quaresma que moltes organitzacions de l’Església promouen a diferents parts del món
perquè augmenti la cultura de l’encontre
en una única família humana. Preguem els
uns pels altres per tal que, participant de
la victòria de Crist, sapiguem obrir les nostres portes als dèbils i als pobres. Llavors
viurem i donarem un testimoniatge ple de
l’alegria de la Pasqua.
Francesc, papa

Carta del papa Francesc als bisbes de tot
el món sobre els nens en ocasió de la festivitat dels sants infants innocents
Vaticà, 28-12-2016
Benvolgut germà,
Avui, dia dels Sants Innocents, mentre
continuen ressonant en els nostres cors

les paraules de l’àngel als pastors: «Us
anuncio una bona nova que portarà a tot
el poble una gran alegria: avui, a la ciutat
de David, us ha nascut un salvador, que és
el Messies, el Senyor» (Lc 2,10-11), sento la
necessitat d’escriure’t. Ens fa bé escoltar
una vegada i una altra aquest anunci; tornar a escoltar que Déu és enmig del nostre
poble. Aquesta certesa que renovem cada
any és font de la nostra alegria i esperança.
Durant aquests dies podem experimentar com la litúrgia ens agafa de la mà i ens
condueix al cor del Nadal, ens introdueix
en el Misteri i ens porta paulatinament a la
font de l’alegria cristiana.
Com a pastors, hem estat cridats per
ajudar a fer créixer aquesta alegria enmig
del nostre poble. Se’ns demana cuidar
aquesta alegria. Vull renovar amb tu la invitació a no deixar-nos robar aquesta alegria, ja que moltes vegades desil·lusionats
–i no per manca de raons– amb la realitat,
amb l’Església, o fins i tot desil·lusionats
de nosaltres mateixos, sentim la temptació d’aferrar-nos a una tristesa mel·líflua,
sense esperança, que s’apodera dels nostres cors (cf. Exhortació apostòlica Evangelii gaudium, 83).
El Nadal, encara que ens pesi, és acompanyat també del plor. Els evangelistes
no es van permetre disfressar la realitat
per a fer-la més creïble o abellidora. No es
van permetre realitzar un discurs «bonic»
però irreal. Per a ells el Nadal no era refugi fantasiós on amagar-se davant els desafiaments i injustícies del seu temps. Al
contrari, ens anuncien el naixement del Fill
de Déu també envoltat d’una tragèdia de
dolor. Citant el profeta Jeremies, l’evangelista Mateu el presenta amb gran cruesa:
«A Ramà se sent un crit, un plany, un plor
amarg: és Raquel que plora els seus fills»
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(Jr 31,15). És el plany de dolor de les mares
que ploren les morts dels seus fills innocents davant la tirania i afany de poder desenfrenat d’Herodes.
És un plany que avui també podem continuar escoltant, que ens arriba a l’ànima
i que no podem ni volem ignorar ni callar.
Avui als nostres pobles, lamentablement
–i ho escric amb molt de dolor–, es continua escoltant el plany i el plor de tantes
mares, de tantes famílies, per la mort dels
seus fills innocents.
Contemplar el pessebre és també contemplar aquest plor, és també aprendre a
escoltar allò que s’esdevé al nostre voltant
i tenir un cor sensible i obert al dolor del
proïsme, més especialment quan es tracta de nens, i també és tenir la capacitat
d’assumir que avui es continua escrivint
aquest capítol trist de la història. Contemplar el pessebre aïllant-lo de la vida que
l’envolta seria fer del Nadal una bonica
faula que ens generaria bons sentiments
però que ens privaria de la força creadora de la Bona Notícia que el Verb Encarnat
ens vol regalar. I la temptació hi és.
L’alegria cristiana, ¿es pot viure d’esquena a aquestes realitats? Es pot realitzar
ignorant el plany del germà, dels infants?
Sant Josep va ser el primer convidat a
custodiar l’alegria de la Salvació. Davant
els crims atroços que s’estaven esdevenint, sant Josep –testimoni de l’home obedient i fidel– va ser capaç d’escoltar la veu
de Déu i la missió que el Pare li encomana.
I perquè va saber escoltar la veu de Déu i
es va deixar guiar per la seva voluntat, es
va tornar més sensible a allò que l’envoltava i va saber llegir els esdeveniments amb
realisme.
Avui també a nosaltres, pastors, se’ns
demana el mateix: que siguem homes ca-

paços d’escoltar i no fer el sord a la veu
del Pare, i així poder ser més sensibles
a la realitat que ens envolta. Avui, tenint
com a model sant Josep, som convidats a
no deixar que ens prenguin l’alegria. Som
invitats a custodiar-la dels Herodes dels
nostres dies I com sant Josep, ens cal coratge per assumir aquesta realitat, per a
aixecar-nos i agafar-la entre les mans (cf.
Mt 2,20); el coratge de protegir-la dels
nous Herodes dels nostres dies, que fagociten la innocència dels nostres infants,
una innocència esqueixada sota el pes del
treball clandestí i esclau, sota el pes de la
prostitució i l’explotació; innocència destruïda per les guerres i l’emigració forçosa,
amb la pèrdua de tot allò que això comporta. Milers dels nostres nens han caigut en
mans de bandes, de màfies, de mercaders
de la mort que l’únic que fan és fagocitar i
explotar la seva necessitat.
A tall d’exemple, avui dia 75 milions de
nens –a causa de les emergències i crisis
prolongades– han hagut d’interrompre la
seva educació. L’any 2015, el 68 per cent
de totes les persones objecte de tràfic sexual en el món eren nens. Per altra part,
un terç dels nens que han hagut de viure
fora dels seus països ha estat per desplaçaments forçosos. Vivim en un món on
gairebé la meitat dels infants menors de 5
anys que moren ha estat a causa de la malnutrició. L’any 2016 es calcula que 150 milions de nens han realitzat treball infantil
vivint molts d’ells en condició d’esclavatge. D’acord amb el darrer informe elaborat
per la UNICEF, si la situació mundial no es
reverteix, l’any 2030 seran 167 milions els
nens que viuran en la pobresa extrema, 69
milions de nens menors de 5 anys moriran
entre 2016 i 2030, i 60 milions de nens no
aniran a l’escola bàsica primària.

Escoltem el plor i el plany d’aquests
nens; escoltem el plor i el plany també
de la nostra mare Església, que plora no
sols davant el dolor produït en els seus
fills més petits, sinó també perquè coneix
el pecat d’alguns dels seus membres: el
sofriment. La història i el dolor dels menors que van ser abusats sexualment per
preveres. Pecats que ens avergonyeixen.
Persones que tenien a càrrec seu la cura
d’aquests petits el han destrossat la dignitat. Això ho lamentem profundament i en
demanem perdó. Ens unim al dolor de les
víctimes i en plorem el pecat. El pecat pel
que ha passat, el pecat d’omissió d’assistència, el pecat d’amagar i negar, el pecat
de l’abús de poder. L’Església també plora
amb amargura aquest pecat dels seus fills
i en demana perdó. Avui, recordant el dia
dels Sants Innocents, vull que renovem tot
el nostre afany perquè aquestes atrocitats
no tornin a passar entre nosaltres. Agafem
la força necessària per a implementar totes les mesures necessàries i protegir-ne
tota la vida dels nostres infants, perquè
crims com aquests no es repeteixin més.
Assumim de manera clara i lleial la consigna «tolerància zero» en aquest assumpte.
L’alegria cristiana no és una alegria
que es construeix al marge de la realitat,
ignorant-la o fent com si no existís. L’alegria cristiana neix d’una crida –la mateixa
que va tenir sant Josep– a prendre i cuidar
la vida, especialment la dels sants innocents d’avui. El Nadal és un temps que ens
interpel·la a custodiar la vida i a ajudarla a néixer i créixer; a renovar-nos com a
pastors de coratge, un coratge que genera
dinàmiques capaces de prendre consciència de la realitat que molts dels nostres
infants avui estan vivint i treballar per a
garantir-los el mínim necessari per tal que

la seva dignitat com a fills de Déu sigui no
sols respectada sinó, sobretot, defensada.
No deixem que els robin l’alegria. No
ens deixem robar l’alegria, cuidem-la i ajudem-la a créixer.
Fem això amb la mateixa fidelitat paternal de sant Josep i amb l’ajut de Maria, la
Mare de la tendresa, perquè no se’ns endureixi el cor.
Amb afecte fraternal,
Francesc, papa

Missatge del papa Francesc per a la 51
Jornada Mundial de les comunicacions
socials
Vaticà, 24-1-2017
«No tinguis por, que jo sóc amb tu» (Is
43,5). Comunicar esperança i confiança en
els nostres temps
Gràcies al desenvolupament tecnològic, l’accés als mitjans de comunicació és
tal que moltíssims individus tenen la possibilitat de compartir immediatament notícies i de difondre-les de manera capil·lar.
Aquestes notícies poden ser boniques o
lletges, veritables o falses. Els nostres pares en la fe ja parlaven de la ment humana
com d’una pedra de molí que, moguda per
l’aigua, no es pot aturar. No obstant això,
qui s’encarrega del molí té la possibilitat
de decidir si moldre blat o jull. La ment de
l’home està sempre en acció i no pot deixar de «moldre» el que rep, però ens correspon a nosaltres decidir quin material li
oferim. (Cf. Cassià el Romà, Carta a Leonci
Igumeno).
M’agradaria amb aquest missatge arribar i animar a tots els qui, tant en l’àmbit
professional com en el de les relacions
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personals, «molen» cada dia molta informació per oferir un pa tendre i bo a tots
els que s’alimenten dels fruits de la seva
comunicació. Voldria exhortar a tots a una
comunicació constructiva que, rebutjant
els prejudicis contra els altres, fomenti
una cultura de la trobada que ajudi a mirar
la realitat amb autèntica confiança.
Crec que és necessari trencar el cercle
viciós de l’angoixa i frenar l’espiral de la
por, fruit d’aquest costum de centrar-se en
les «males notícies» (guerres, terrorisme,
escàndols i qualsevol tipus de frustració en
l’esdevenir humà). Certament, no es tracta
d’afavorir una desinformació en què s’ignori el drama del sofriment, ni de caure en
un optimisme ingenu que no es deixa afectar per l’escàndol del mal. Voldria, al contrari, que tots tractem de superar aquest
sentiment de disgust i de resignació que
sovint s’apodera de nosaltres, llançant-nos
en l’apatia, generant pors o donant-nos la
impressió que no es pot frenar el mal. A
més, en un sistema comunicatiu on regna
la lògica segons la qual perquè una notícia
sigui bona ha de causar un impacte, i on fàcilment es fa espectacle del drama del dolor i del misteri del mal, es pot caure en la
temptació d’adormir la pròpia consciència
o de caure en la desesperació.
Per tant, voldria contribuir a la recerca
d’un estil comunicatiu obert i creatiu, que
no doni tot el protagonisme al mal, sinó
que tracti de mostrar les possibles solucions, afavorint una actitud activa i responsable en les persones a les quals va dirigida la notícia. Convido a tots a oferir als
homes i les dones del nostre temps narracions marcades per la lògica de la «bona
notícia».
La bona notícia
La vida de l’home no és només una crò-

nica asèptica d’esdeveniments, sinó que
és història, una història que espera ser
narrada mitjançant l’elecció d’una clau interpretativa que sàpiga seleccionar i recollir les dades més importants. La realitat,
en si mateixa, no té un significat unívoc.
Tot depèn de la mirada amb la qual és percebuda, del «vidre» amb el qual vam decidir mirar-la: canviant les ulleres, també
la realitat se’ns presenta diferent. Llavors,
què cal fer per llegir la realitat amb «les
ulleres» adequades?
Per als cristians, les ulleres que ens
permeten desxifrar la realitat no poden ser
altres que les de la bona notícia, partint de
la «bona nova» per excel·lència: l’«Evangeli de Jesucrist, Fill de Déu» (Mc 1,1). Amb
aquestes paraules comença l’evangelista
Marc la seva narració, anunciant la «bona
notícia» que es refereix a Jesús, però més
que una informació sobre Jesús, es tracta
de la bona notícia que és Jesús mateix. En
efecte, llegint les pàgines de l’Evangeli es
descobreix que el títol de l’obra correspon
al seu contingut i, sobretot, que aquest
contingut és la persona mateixa de Jesús.
Aquesta bona notícia, que és Jesús mateix, no és bona perquè estigui exempta de
sofriment, sinó perquè contempla el sofriment en una perspectiva més àmplia, com
a part integrant del seu amor pel Pare i per
la humanitat. En Crist, Déu s’ha fet solidari
amb qualsevol situació humana, revelantnos que no estem sols, perquè tenim un
Pare que mai oblida els seus fills. «No tinguis por, que jo sóc amb tu» (Is 43,5): és
la paraula consoladora d’un Déu que s’implica des de sempre en la història del seu
poble. Amb aquesta promesa: «sóc amb
tu», Déu assumeix, en el seu Fill estimat,
tota la nostra debilitat fins a morir com
nosaltres. En Ell també les tenebres i la

mort es fan lloc de comunió amb la Llum i
la Vida. Precisament aquí, al lloc on la vida
experimenta l’amargor del fracàs, neix una
esperança a l’abast de tothom. Es tracta
d’una esperança que no defrauda –perquè
l’amor de Déu ha estat vessat en els nostres cors (cf. Rm 5,5)– i que fa que la vida
nova broti com la planta que creix de la
llavor enterrada. Sota aquesta llum, cada
nou drama que succeeix en la història del
món es converteix també en l’escenari per
a una possible bona notícia, des del moment en què l’amor aconsegueix trobar
sempre el camí de la proximitat i suscita
cors capaços de commoure, rostres capaços de no enfonsar-se, mans a punt per
construir.
La confiança en la implantació del Regne
Per iniciar els seus deixebles i la multitud en aquesta mentalitat evangèlica, i
lliurar-los «les ulleres» adequades amb les
quals acostar-se a la lògica de l’amor que
mor i ressuscita, Jesús recorria a les paràboles, en què el Regne de Déu es compara,
sovint, amb la llavor que desencadena la
seva força vital just quan mor a la terra (cf.
Mc 4,1-34). Recórrer a imatges i metàfores
per comunicar la humil potència del Regne, no és un manera de restar-li importància i urgència, sinó una forma misericordiosa per deixar a qui escolta l’«espai» de
llibertat per acollir-la i referir-la fins i tot a
si mateix. A més, és el camí privilegiat per
expressar la immensa dignitat del misteri
pasqual, deixant que siguin les imatges
-més que els conceptes- les que comuniquin la paradoxal bellesa de la vida nova
en Crist, on les hostilitats i la creu no impedeixen, sinó que compleixen la salvació
de Déu, on la debilitat és més forta que
tota potència humana, on el fracàs pot ser
el preludi del compliment més gran de to-

tes les coses en l’amor. En efecte, així és
com madura i s’aprofundeix l’esperança
del Regne de Déu: «Com un home sembra
el gra a la terra; tant si dorm com si està
despert, de nit o de dia, la llavor germina i
creix» (Mc 4,26-27).
El Regne de Déu està ja entre nosaltres,
com una llavor oculta a una mirada superficial i el creixement té lloc en el silenci.
Qui té els ulls nets per la gràcia de l’Esperit Sant el veu brollar i no deixa que el jull,
que sempre està present, li robi l’alegria
del Regne.
Els horitzons de l’Esperit
L’esperança fundada sobre la bona notícia que és Jesús ens fa elevar la mirada
i ens impulsa a contemplar-lo en el marc
litúrgic de la festa de l’Ascensió. Encara
que sembla que el Senyor s’allunya de
nosaltres, en realitat, s’eixamplen els horitzons de l’esperança. En efecte, en Crist,
que eleva la nostra humanitat fins al Cel,
cada home i cada dona pot tenir la plena
llibertat d’«entrar al santuari en virtut de
la sang de Jesús, per aquest camí nou i viu,
inaugurat per ell per a nosaltres , a través
del vel, és a dir, de la seva pròpia carn» (He
10,19-20). Per mitjà de «la força de l’Esperit Sant» podem ser «testimonis» i comunicadors d’una humanitat nova, redimida,
«fins a l’extrem de la terra» (cf. Ac 1,7-8).
La confiança en la llavor del Regne de
Déu i en la lògica de la Pasqua configura
també la nostra manera de comunicar.
Aquesta confiança ens fa capaços de treballar –en les múltiples formes en què es du a
terme avui la comunicació– amb la convicció que és possible descobrir i il·luminar la
bona notícia present en la realitat de cada
història i en el rostre de cada persona.
Qui es deixa guiar amb fe per l’Esperit
Sant és capaç de discernir en cada esdeve-
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niment del que passa entre Déu i la humanitat, reconeixent com ell mateix, a l’escenari dramàtic d’aquest món, està teixint la
trama d’una història de salvació. El fil amb
el qual es teixeix aquesta història sacra és
l’esperança i el teixidor no és cap altre que
l’Esperit Defensor. L’esperança és la més
humil de les virtuts, perquè roman amagada en els plecs de la vida, però és similar al
llevat que fa fermentar tota la massa. Nosaltres l’alimentem llegint de nou la Bona
Nova, aquest Evangeli que ha estat moltes
vegades «reeditat» en les vides dels sants,
homes i dones convertits en icones de
l’amor de Déu. També avui l’Esperit sembra en nosaltres el desig del Regne, a través de molts «canals» vivents, a través de
les persones que es deixen conduir per la
Bona Nova enmig del drama de la història,
i són com fars en la foscor de aquest món,
que il·luminen el camí i obren noves senderes de confiança i esperança.
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