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Presències i absències (6-11-2016) 

Que pobre seria el nostre món si la relació 
de parella (el matrimoni) fos buscada no-
més com a remei per a la tensió sexual; o 
si tenir fills (la paternitat o maternitat) es 
considerés únicament com a solució per a 
la solitud i satisfer l’instint de projectar-se 
en la descendència!

Fa por pensar que aquesta possibilitat 
sigui ja més real del que hom pugui ima-
ginar. El nostre món opulent i totpoderós 
està saturat de misèries. I diem això sense 
deixar d’estimar-lo.

Perquè, en relació amb la nostra inqui-
etud, ens vénen no poques imatges tretes 
de la vida real, unides a pensaments i mis-
satges de persones realment lúcides.

Els catequistes de les nostres parròqui-
es tenen serioses dificultats per a trobar 
una hora a la setmana en què els nens es-
tiguin lliures per a tenir una sessió de ca-
tequesi. Tot el temps extraescolar està ple 
d’activitats i ensenyaments complementa-
ris, i tots semblen “indispensables”. Hem 
vist un pare amb el rostre desencaixat cri-
dant contra l’àrbitre, que havia xiulat una 
falta contra el seu fill en un partit de fut-
bol; el mateix pare que, pel bé del seu fill, 
l’havia educat per a ser el primer en tot. 
També hem vist pares i mares exhaurits a 
causa d’una activitat desbordant i diversa, 
incapaços ja del suficient assossec per a 

atendre les exigències educatives dels 
seus fills. I aquests mateixos pares, em-
pleats en empreses multinacionals de gran 
volada, lliurats en cos i ànima al seu treball 
per a aconseguir la cota de rendiment que 
se’ls exigeix.

Qüestió de diners? Potser sí. Però sens 
dubte qüestió de cultura, de mentalitat, 
d’estil de vida.

Fa pensar el que llegim en la ponència 
del sociòleg Javier Elzo, en el n. 233 de 
la revista Quaderns de Pastoral, “Notes 
precipitades davant els canvis familiars”. 
Després d’afirmar que la secularització (i 
el feminisme) és l’única civilització que 
no té un discurs sobre la maternitat, cita 
la filòsofa i psicoanalista Julia Kristeva en 
el seu article “Oser l’humanisme”, per res-
pondre la pregunta què és ser mare? I diu: 
“és ser sentinella de la vida i de la mort, 
entre l’acolliment eròtic de l’home i la ges-
tació d’un desconegut a casa”. I a la pre-
gunta sobre què és ser pare, respon, citant 
el testimoniatge de Sibylle Lacan, filla del 
famós psiquiatra i psicoanalista Jacques 
Lacan: ella acaba confessant que es troba 
psíquicament malalta, fins a no poder des-
envolupar la seva professió, precisament 
per l’absència efectiva del pare en els seus 
anys infantils, causada pel seu lliurament 
als múltiples compromisos professionals i 
per la inclinació preferent a la segona dona 
i a la filla d’aquest segon matrimoni.

Presències excessives, absències fla-
grants. Què passa realment? Això de ser 
pare o mare s’ha deixat en mans dels 
mecanismes instintius? Realment no se 
sap, o no es vol saber, quin és el secret, 
la tasca i la riquesa que té ser pares? I si 
descobríssim que hi ha una crida especial 
a l’amor concret, a la sortida d’un mateix, 
dels seus propis interessos, per a fer viure 

[ ]Escrits
dominicals
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es descobreix ni aquesta crida se sent, què 
ho impedeix? què omple la nostra vida tan 
obsessivament i tan abusivament?

El més trist és que en la maternitat o 
paternitat fallides no només està en joc la 
vida dels pares adults, sinó també la dels 
fills, que, com una temeritat, ha estat di-
positada en les seves mans. Per això, quan 
trobem famílies que, més enllà de l’èxit 
professional o social dels fills, somriuen i 
estan en pau solament perquè han inten-
tat estimar, ens neix una sincera i gojosa 
benedicció a Déu Pare, que fa bé les coses.

La societat del cansament i la misericòr-
dia inesgotable (13-11-2016)

Aquella figura de la família “estressada i 
estressant”, amb fills constantment ocu-
pats, sotmesos a una incessant activitat, 
els pares dels quals no tenen temps per 
res que no sigui assolir la cota de rendi-
ment que els exigeix el treball professio-
nal, no és una caricatura. És la punta de 
l’iceberg d’un estil de vida generalitzat.

Prenc l’encapçalament d’aquest petit 
escrit del títol d’un lúcid assaig del filòsof 
coreà Byung-Chul Han: La societat del can-
sament. Aquest professor fa una diagno-
si clarivident de l’estat d’ànim del nostre 
món occidental, tot i que pot resultar es-
trany i contrari als missatges que escoltem 
habitualment: la seva tesi és que avui la 
persona humana és víctima de la seva prò-
pia autoexigència, de l’autoimposició del 
màxim rendiment en tot. Ens enganyem 
nosaltres mateixos, creient-nos lliures i 
poderosos, fins a arribar a l’esgotament i, 
en molts casos, a algun tipus de neurosi. 
Creiem haver-nos alliberat d’una explota-
ció aliena, econòmica o política, però som 

víctimes d’una autoexplotació, causada 
pel mite del màxim rendiment.

Certament sentim un mateix missatge, 
repetit fins a la sacietat, potser amb la 
bona intenció d’encomanar il·lusió i afa-
vorir el desenvolupament. Funciona en el 
món esportiu (per exemple en les últimes 
olimpíades), en el món econòmic (premis a 
grans emprenedors, campanyes de suport 
a la iniciativa en els negocis) i el món po-
lític (eslògan del President d’EUA, nom de 
partits polítics): “tu pots, tots podem, n’hi 
ha prou que ho vulguem, ens ho proposem 
i posem els mitjans; no posis límit a la teva 
il·lusió”.

Prop de la Casa de l’Església es pot lle-
gir en una tanca una pintada curiosa:

“No sé per què el món s’obstina a po-
sar-me límits: on tu posis el cel, jo hi posa-
ré els meus peus”.

Ignorem d’on ha vingut aquesta frase, 
però és genial. Permet diverses interpre-
tacions; una d’elles seria una confirmació 
del que diem. Seria un mirall fidel del que 
sent avui una majoria dels nostres con-
temporanis. Els límits i les exigències vé-
nen de fora (explotació), les possibilitats 
il·limitades rauen en la pròpia llibertat i el 
propi poder.

Fins a aquí aquesta manera de pensar 
considerem que és errònia. Però el pitjor 
és la conseqüència que se’n segueix: tot 
ha de sortir d’un mateix, de les pròpies 
forces, i si no hi surt ens veiem abocats a 
la depressió, al descoratjament, a la ina-
nició. L’autor citat identifica tres malalties 
contemporànies al costat de la coneguda 
depressió: el dèficit d’atenció per hiperac-
tivitat, el trastorn límit de la personalitat i 
la síndrome del desgast ocupacional.

Acabem l’Any Sant de la Misericòrdia, 
no perquè a Déu se li hagi esgotat la pa-
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sinó perquè les nostres celebracions litúr-
giques són sempre accents, subratllats, 
concentració, expressió particular en el 
temps, del misteri etern. Aquest misteri és 
com aquelles fonts que ragen sense parar, 
dia i nit, a prova d’anys de sequera, ofe-
rint-se generoses al caminant assedegat. 
Enguany hem estat més conscients de la 
nostra set de misericòrdia i hem begut, 
agraïts i esperançats.

Però, qui pot gaudir d’aquesta alegria? 
Com passa quan anem al metge, abans 
del tractament curatiu hem de reconèixer 
la malaltia i encertar en la diagnosi. Això 
demana una bona dosi d’humilitat, precisa-
ment allò que falta a l’arrogant autoexigent.

Esdevenir un mateix (20-11-2016)

És curiós que unes veus, com la de Jacques 
Attali, criden tothom a Convertir-se en un 
mateix, amb missatges com “les utopies 
personals són possibles”. I unes altres, 
com la d’A. Ehrenberg, denuncien La fati-
ga de ser un mateix. Depressió i ansietat. 
Creiem que tenen una millor premsa i més 
ampla acceptació les veus que conviden a 
trencar els límits, apel·lant al propi esperit 
emprenedor, a no resignar-se, i triar la prò-
pia vida. Són paraules molt eficaces per a 
estimular el desenvolupament... i també 
molt seductores. Fins i tot encertades, si 
tenim en compte que, almenys en el cas de 
l’autor Attali, de tradició jueva, entén que 
esdevenir un mateix inclou servir els altres.

Tot i així, la intuïció de l’escriptor 
Byung-Chul Han en el seu llibre La societat 
del cansament fa pensar. Ens la fem nos-
tra, encara que amb importants matisos, a 
la vista de la realitat més concreta: pot re-
sultar insultant per als milers de ciutadans 

que pateixen l’atur laboral, afirmar que la 
societat està malalta de cansament, vícti-
ma de l’autoexigència i de l’obsessió pel 
rendiment. Molts voldrien patir aquesta 
malaltia i no poden.

També és veritat que, fins i tot els atu-
rats, en són víctimes, perquè al sofriment 
elemental de no treballar i no guanyar di-
ners, s’afegeix la tensió interior de sentir-se 
membre de la classe “no productiva”, el col-
lectiu estigmatitzat dels qui no rendeixen.

Hi ha antídots per a la malaltia del can-
sament?

Qualsevol pot respondre que l’antídot, 
lògicament, del cansament és el descans. 
Això funciona bé quan es tracta d’un can-
sament físic o psicològic: ningú no consi-
dera una malaltia cansar-se després d’un 
esforç o tenir fam. Tot se soluciona amb 
descansar i menjar. El problema del can-
sament social és que té el seu origen en 
quelcom intern, alimentat per un mateix. 
Sense deixar el símil de les patologies mè-
diques, es tracta, no d’una malaltia vírica 
(un element estrany que s’introdueix en 
l’organisme), sinó d’una malaltia semblant 
a una indigestió per excés, o a un càncer 
que multiplica les cèl·lules de manera in-
controlada i il·limitada. És la malaltia de 
creure’s i exigir-se un poder i un rendiment 
sense límits en nom de la “iniciativa per-
sonal”. Un té la sensació de ser lliure en 
no sotmetre’s a la voluntat d’un altre, però 
acaba sent més esclau en exigir-se a si ma-
teix un rendiment impossible.

Els qui vivim immersos en el ritme de 
l’Any Litúrgic comprendrem l’oportunitat 
d’aquestes reflexions. Perquè ens trobem 
en aquell temps emmarcat entre la cele-
bració de Tots Sants (els “triomfadors”), 
el dia de difunts (víctimes dels límits hu-
mans), la festa de Crist Rei (jutge victoriós 
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d’un nou any amb la reestrena de l’espe-
rança. Si una de les finalitats de l’Any Li-
túrgic és santificar, sanar, el temps, donant 
color i sabor de gràcia al pur transcórrer de 
les hores i els dies, podríem esperar de la 
seva celebració un alleujament o un remei 
eficaç per a aquelles malalties.

Fixem la nostra mirada en el Crist glori-
ós que ve a la fi dels temps per a concloure 
la història. El contemplem, no com un punt 
final en el qual tot s’acaba, sinó com un 
cim, en el qual tot el bé s’acompleix. Crist 
és la plenitud de la vida humana, el mo-
ment en què tot allò realment humà acon-
segueix la seva plenitud.

Per això, la veritat, la sacietat i la ple-
nitud són al final. L’imperatiu de “ser un 
mateix”, rendir i “autorealitzar-se”, no 
s’acomplirà com una exigència d’una llei 
pròpia o aliena, sinó com un do. Vindrà, 
això sí, per a qui ho cerqui dia rere dia, 
amb responsabilitat i pau, acceptant els 
límits i sense defallir, com qui teixeix una 
tela i hi plasma un brodat amb mirada pa-
cient i contemplativa, deixant-se portar 
per la mà d’aquell que sap i dóna acompli-
ment al treball.

Advent en una societat decebuda 
(27-11-2016)

Ens preguntem des d’on, des de quina si-
tuació, comencem a escoltar els missatges 
d’esperança propis d’Advent.

Parlàvem de “la societat del cansa-
ment”, com aquella societat deprimida i 
derrotada, que és víctima de l’obsessió 
pel rendiment. Sense deixar d’observar-la 
amb amor i respecte, també podem detec-
tar altres trets de la nostra societat, com 
“la decepció” i “l’avorriment”.

Parlem de la societat decebuda o fins i 
tot enfurismada. Si el cansament era una 
malaltia que matava per excés, com una 
indigestió, o com un càncer en el qual 
les cèl·lules creixen incontroladament, el 
desengany vindria a ser una malaltia que 
corroeix, que degrada, com dirien els met-
ges, com una necrosi, on les cèl·lules van 
morint a poc a poc. Es curiós que ambdues 
malalties socials produeixin el mateix efec-
te: la tristesa, el derrotisme, la depressió.

D’on ens ve la decepció? Es parla molt 
de la decepció que sofreix la gent davant 
la classe política. Si aquest fet és veritat, 
l’assumpte resulta greu i preocupant.

Cal advertir, tanmateix, que parlar dels 
polítics com a “classe”, com una mena de 
grup marcat per una mateixa manera d’ac-
tuar, no seria del tot just. A la fi, els polítics 
són com qualsevol de nosaltres, són pro-
ducte de la nostra mateixa societat: en tot 
cas, haurem de reconèixer el desengany 
de nosaltres mateixos. Com aquell que va 
dir, sota la impressió d’haver constatat la 
crueltat i la degradació extrema que els hu-
mans som capaços de provocar: “me’n vaig 
d’aquesta humanitat i d’aquesta història”.

Això sí, allò propi del polític, que jus-
tificaria la nostra decepció i fins i tot la 
nostra indignació, és que gran part de les 
nostres vides estan a les seves mans, per-
què nosaltres els hem fet aquest encàrrec. 
Llavors, si es manifesta la incompetència 
del polític o el motiu principal o únic del 
seu treball és la satisfacció del seu afany 
de poder o l’enriquiment, imposar la seva 
ideologia o destruir l’adversari, la decep-
ció estarà plenament justificada.

Els polítics o la política en general no és 
l’única font de decepció. El sentiment de 
decepció és freqüent en el consum, en les 
relaciones personals, d’amistat, de com-
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2 Realment vivim en una societat avorri-

da? Molts dirien que no. I en certa manera 
tindrien raó. Avui disposem en el primer 
món d’un munt de possibilitats de diver-
sió i gaudi. Hi ha ciutats, i podem dir que 
països sencers, que en viuen. A més, són 
múltiples les manifestacions festives, tra-
dicionals, de nova creació i importades, 
que esglaonen el cicle anual de la nostra 
vida social. El temps lliure, els caps de 
setmana o les vacances, es destinen a la 
“diversió”, en el sentit etimològic de la pa-
raula, és a dir, a realitzar quelcom diferent 
de l’habitual i que a més sigui lúdicament 
satisfactori. En definitiva, el consum de 
diversió s’ha disparat a través del turisme 
i en general en el que anomenem sector 
serveis.

En quin sentit afirmem que la nostra 
societat està avorrida? Certament hi ha 
moltíssimes possibilitats de diversió, però 
la tristesa profunda roman. De fet, entre 
nosaltres el consum de diversions és com-
pulsiu. Es canvia fàcilment de forma de 
divertir-se, esgotant-les fins al cansament. 
Per això, el secret consisteix a oferir cons-
tantment noves formes de diversió (cosa 
de què s’aprofita el mercat de l’oci). Potser 
les diversions solament són evasions, ma-
neres de compensar la duresa de la vida...

No podem dir que això sigui dolent, 
perquè així funciona la nostra psicologia 
humana. Però si parlem d’avorriment real, 
més enllà del riure o del passar-s’ho bé en 
moments específics, és perquè coneixem i 
desitgem una alegria real i profunda, que 
proporcioni un to vital esperançat, serè i 
permanent.

Combatre l’avorriment cercant nous i 
més nombrosos estímuls és un camí er-
rat. L’avorriment es venç amb una mirada 
en profunditat sobre les persones i les 

panys, fins i tot de família; al món profes-
sional, a l’esport, en les ideologies... sem-
pre que hem abocat il·lusions en persones 
o coses, que en un moment donat no han 
complert les nostres expectatives. Decep-
ció, indignació i ràbia, són un mateix senti-
ment, que creix a mesura que la realitat no 
respon als desitjos.

Convé que revisem si demanem a la re-
alitat, quelcom que la realitat, les coses o 
les persones, no poden donar. De tant en 
tant em ve a la memòria una imatge, terri-
ble per a un nen, que vaig observar quan jo 
ho era. Un carreter, enfurit per la ira, entre 
crits i blasfèmies, assotava amb el fuet un 
cavall, que no aconseguia pujar una costa 
molt dreta arrossegant el carro ple a vessar 
de grava. L’animal sagnava per l’esquena i 
treia bromera per la boca. No podia des-
viar la mirada d’aquell espectacle. Era per 
pensar que si el carreter, acceptant la limi-
tació del pobre animal, hagués buidat la 
meitat de la grava, hauria pogut pujar, per 
després baixar a recollir l’altra meitat.

L’Advent és temps de l’esperança sere-
na. No d’ambicions, d’il·lusions entusias-
tes, desitjos i projectes. L’esperança que va 
suscitar Déu al poble d’Israel, i vol desper-
tar entre nosaltres, accepta senzillament 
els límits de la realitat, de les coses, les 
idees, les persones, de nosaltres mateixos.

El fet que Déu compti amb les nostres 
mans, no vol dir que la història i el futur 
no estiguin sempre i indefectiblement a 
les seves.

Advent en una societat avorrida 
(4-12-2016)

La celebració de l’Advent aterra en una so-
cietat, no sols decebuda i indignada, sinó 
també avorrida.
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2coses que tenim davant cada dia. La no-
vetat que ens treu del tedi i de la tristesa 
consisteix en el descobriment del misteri 
amagat en cada cosa, cada esdeveniment 
i en cada ésser humà amb qui ens creuem 
quotidianament. Un gran teòleg i filòsof 
de tradició reformada, Paul Tillich, afirma-
va que la fe no és cap altra cosa que la 
mirada en profunditat de la vida. És a dir 
el descobriment de la veritat, la bondat i 
la bellesa divina que batega en tot el que 
existeix.

És a dir, que la vertadera “diversió” és 
en els ulls, sempre que els ulls sàpiguen 
mirar. Recordem aquelles paraules de Je-
sús retraient als seus paisans tenir ulls 
per a distingir el llenguatge de les plantes, 
quan anuncien la primavera, o del temps 
atmosfèric, quan fa presagiar una tempes-
ta, i no tenir ulls per a adonar-se de la pre-
sència del Regne de Déu enmig seu.

Si l’Advent ens fa recuperar les ganes 
de viure, és perquè ens canvia la mirada.

- És temps de mirar i alçar el cap (Lc 
21,28), de despertar-nos, obrir els 
ulls, espavilar-se i viure avançant vers 
la plena llum del dia (Rm 13,11-12)

- És temps d’alegria inesgotable per la 
proximitat del Senyor (Fil 4,4), pel seu 
perdó (So 3,14) i per la fecunditat del 
poble fidel (Is 54,1)

- És temps de contemplar la gran 
novetat, l’univers i la humanitat nova 
(Ap 21,1)

Per tant la superació de l’avorriment i 
del tedi de la vida és fàcil i barata. Més ben 
dit, és gratis. Perquè el misteri s’ofereix 
en allò quotidià, on ell es vol fer accessi-
ble en forma de presència i promesa. És la 
sorpresa de retrobar, un any més, l’Amor 
i “la Veritat sempre antiga i sempre nova” 
(Sant Agustí).

Advent en una societat enlluernada 
(11-12-2016)

L’alegria que pot vèncer el tedi rau en la 
mirada. Quan aquesta aconsegueix desco-
brir la bellesa de Déu amagada en el més 
immediat i proper, llavors neix a l’interior 
un goig serè, que sobreviu a les contradic-
cions de cada dia. L’Advent, entre altres 
efectes, pretén canviar la nostra manera 
de mirar la vida. En definitiva, cerca pres-
tar-nos els ulls de Déu.

En aquest procés de comprensió amiga-
ble de la nostra societat, per a saber viure 
l’Advent amb ella i des d’ella, hom està 
temptat de diagnosticar-li una malaltia 
de ceguesa. Perquè no sols descobrim la 
necessitat de saber mirar per a recuperar 
l’alegria, sinó que també reconeixem una 
certa incapacitat per a veure-hi.

La ceguesa física pot tenir el seu origen 
en un defecte intern orgànic. Però també 
un pot quedar cec per enlluernament, com 
quan mirem directament el sol. També 
existeixen els miratges, que consisteixen a 
veure amb els ulls quelcom que en realitat 
no existeix, fruit de la combinació de llum, 
formes, imatges, interpretades moltes ve-
gades des de desitjos o necessitats inter-
nes. Això s’esdevé amb els ulls del cos.

Tal com fem freqüentment seguint la 
pràctica de Jesús en els Evangelis, prenem 
de la realitat física símbols que expliquen 
realitats espirituals (moltes persones ce-
gues, són més clarividents en la vida que 
d’altres vidents amb els ulls sans). Hi ha 
una ceguesa espiritual, que Jesús denun-
ciava (“guies cecs que guieu altres cecs!”: 
Mt 15,14; 23,16.19). Aquesta ceguesa 
també pot tenir un origen exclusivament 
intern, que anomenem “enduriment del 
cor”. Però igualment pot tenir el seu ori-
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2 “Mireu això mateix que esteu veient: 

els cecs hi veuen, els coixos caminen, els 
leprosos queden purs, els morts ressusci-
ten, els pobres reben l’anunci de la bona 
nova. I feliços aquells per als quals jo no 
sóc causa d’escàndol!”

Preguem durant l’Advent per a apren-
dre a veure-ho, entendre-ho i viure-ho.

Advent en una societat segura i optimista 
(18-12-2016)

Per a viure l’Advent sense sortir de la rea-
litat present, hem reconegut en la nostra 
societat alguns trets amb els quals hem de 
comptar: decepció, avorriment i ceguesa. 
Si volem evitar malentesos, hem de fer 
tres advertiments. El primer, que la nostra 
mirada vol anar més enllà de les aparen-
ces. Els trets socials assenyalats creiem 
que són reals, encara que la imatge de la 
societat digui el contrari. La decepció és 
resultat d’un entusiasme frustrat, l’avor-
riment és efecte d’un desgast d’estímuls 
superficials i la ceguesa té el seu origen en 
un enlluernament. El segon advertiment és 
que, anant més enllà de l’aparença, volem 
descobrir la vida del cor de les persones, 
on hi ha més veritat que en la imatge visi-
ble. El tercer advertiment és que, llavors, 
el significat del nostre llenguatge no és 
exactament el mateix que el que se li dóna 
comunament.

Aquest problema del llenguatge és molt 
freqüent en oradors, escriptors i poetes. 
En el cas de l’Església és constant. No te-
nim més remei que parlar de realitats no 
visibles a simple vista amb paraules d’ús 
comú. La conseqüència és que, si el que 
escolta o llegeix no està advertit i no hi ha 
un mínim de sintonia amb el significat que 
es vol transmetre, la comunicació fracassa.

gen en un enlluernament, conseqüència 
d’un excés de llum: la visió de Déu cara a 
cara no ens és possible, llevat que el ma-
teix Déu es revesteixi d’humanitat o que 
transformi, per un do especial, la nostra 
mirada fent-la “divina”. I si algun humà 
pretengués convèncer-nos que això o allò 
és Déu, mentiria.

Una cosa semblant passa amb els mi-
ratges, que podem denominar “espiritu-
als”. En els miratges espirituals, com en 
els físics o naturals, intervenen factors ex-
terns: idees, objectes, paraules, imatges, 
missatges de tot tipus; i factors interns, 
com ara instints, necessitats, interessos o 
desitjos... Però la seva característica més 
greu és que produeixen un engany vital.

Així com un miratge pot provocar la mort 
a una caminant pel desert, fent-li recórrer 
quilòmetres per camins equivocats en els 
quals desgasta les seves forces inútilment 
fins a verificar el seu error, així els mirat-
ges espirituals poden fer-nos viure durant 
molt de temps en l’error, amb la sensació 
d’estar en el camí correcte. Hom no de-
sitja canviar, perquè psicològicament es 
troba bé: el miratge el sosté en la il·lusió. 
Els miratges espirituals actuen a manera 
de seductors. Sovint aquest mecanisme 
de seducció mitjançant un enlluernament 
enganyós, és aprofitat per interessos ide-
ològics, comercials o polítics, amb efectes 
desastrosos.

L’Advent produeix un efecte alliberador 
en desemmascarar aquestes seduccions i 
convidar a no deixar-se enlluernar ni enga-
nyar: Déu, l’objecte de la nostra esperan-
ça és sempre més gran. Ens ha deixat les 
seves petjades, però aquestes petjades 
no enlluernen, ni enganyen, ni sedueixen 
falsament. Ja les va assenyalar Jesús als 
enviats de Joan el Baptista:
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2hi hauria més sortida que el pessimisme o 
la resignació?

L’Advent convida a una aposta pel fu-
tur; és una força que capacita per a mirar 
el demà sense por. Però, no perquè cridi a 
l’optimisme, ni perquè ensenyi a calcular 
les pròpies possibilitats, ni perquè garan-
teix que “tot sortirà bé”. L’Advent consis-
teix a viure oberts al futur tal com feien els 
profetes, és a dir:

- Perquè el futur, està en mans del Déu, 
Senyor de la història.

- Perquè aquest Déu de la història ha 
complert totes les expectatives real-
ment humanes en el Messies Jesu-
crist.

- Perquè Ell va realitzar aquest compli-
ment, satisfent la mesura de tot amor, 
fins a assumir la fragilitat, la humili-
tat, el fracàs i la impotència.

I el que no hem d’oblidar: aquest Jesu-
crist, que va venir i ve avui en pobresa i hu-
militat, vindrà victoriós i amb Ell venceran 
tots els qui avui segueixen el seu camí.

Bon Nadal, Església! (25-12-2016)

Renovem la nostra voluntat de ser lliures, 
sincers i decidits, inserits en un ambient 
que viu de frases, gestos, formes i imatges 
sense fonament ni sentit. Així doncs, no 
imitem els qui ens feliciten dient “Bones 
festes” i reiterem la nostra felicitació, de-
sitjant “Bon Nadal”. Perquè sempre està 
bé que ens felicitem, però una felicitació 
especial s’ha d’expressar mitjançant el 
motiu que la justifica.

Estaria bé que es llegissin aquestes 
línies amb la mirada posada en la imat-
ge que enguany ens serveix en la Diòcesi 
com a targeta de felicitació. Amb ella i les 
nostres breus paraules expressem el que 

Això passa especialment en temps d’Ad-
vent. Els missatges que escoltem, com el 
llenguatge dels profetes pintant un futur 
de felicitat, són veritablement engresca-
dors, oportuns i estan plens de vida. Però 
es presten a equívocs. No és el mateix la 
virtut cristiana de l’esperança que l’actitud 
optimista; no és el mateix confiar en Déu 
que estar il·lusionat; no és el mateix espe-
rar i cercar el Regne de Déu, que lluitar per 
una utopia. Una cosa no nega l’altra, però 
no signifiquen el mateix.

La nostra societat, filla del seu temps, 
està molt segura de les seves possibilitats 
i recorre a un optimisme insubornable. No 
se sap si per pur instint de conservació o 
per un pensament conscient, la confiança 
de la societat en ella mateixa sembla il-
limitada: el futur millor està garantit pel 
progrés de la ciència i la tècnica, així com 
per la “correcta” organització política i so-
cial.

Quan els fracassos fan acte de presèn-
cia, els optimistes queden frustrats i sor-
presos. S’apel·la llavors a l’optimisme. En 
plena crisi econòmica sentíem més d’una 
vegada en boca de polítics i responsables 
socials afirmacions com “estem obligats a 
ser optimistes!”. Mai no vaig entendre un 
optimisme “per obligació”. Els consellers 
d’imatge els han ensenyat que un líder ha 
de mostrar, per sobre de tot, seguretat; 
seguretat en si mateix i donar confiança 
al grup. Però ¿per ventura la seguretat, 
l’optimisme, la confiança, poden ser resul-
tat d’un acte voluntarista? Creiem que no, 
perquè no es pot falsejar la realitat. A tot 
estirar, l’optimisme seria una aposta posi-
tiva pel futur sobre la base d’indicis reals i 
raonables. I si no es donen aquests indicis 
raonables, cal reconèixer senzillament la 
pròpia limitació. Però en aquest cas, ¿no 
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2 viu absolutament. És comunió perfecta de 

vida i d’amor, família cridada a ser prototi-
pus de tota l’Església, germen d’un Poble i 
família immensa.

Maria i Josep traspuen pau, en la seva 
senzillesa i la seva humilitat orant. No pot 
ser de cap altra manera, perquè estan per 
a Jesús i per Jesús, que ocupa el centre de 
la nostra mirada.

Heus aquí el present i el futur somiat de 
la nostra Església. Disposats a felicitar, no 
tenim altres desitjos que

- Sigui quina sigui la teva visió del 
present, no oblidis que aquell germen 
de primavera ja va néixer per a tu i per 
a tots nosaltres.

- Els dons s’han de rebre, per això 
no deixis de somiar amb el teu 
renaixement: estàs cridat a gaudir de 
la comunió en aquella família.

- Estigues disposat a fer el camí de 
tornar-te a vincular a Ell i als germans 
amb el seu mateix amor.

Es va dir a tothom: “Feliços vosaltres, 
els pobres en l’esperit i els nets de cor, 
perquè veureu Déu”.

vivim i desitgem comunicar amb afecte i 
humilitat.

Mirem les nostres vinyes i no podem 
evitar el record de les paraules de Jesús, 
que el curs passat meditàrem especial-
ment: “manteniu-vos en el meu amor, com 
la sarment que dóna fruit roman en el cep, 
estimeu-vos els uns als altres com jo us he 
estimat”. Jesús en usar en la seva predica-
ció la imatge de la vinya, sabia bé quan i 
per què una vinya era ufanosa i fecunda i 
quan no. Estava segur, a més, que els seus 
oients entenien que parlava d’ells, de ca-
dascun i del Poble d’Israel.

La imatge d’uns ceps en plena tardor 
pot ser reflex d’una Església que, en el 
vell continent europeu, se sent a si matei-
xa com venint d’un temps de frondositat i 
abundància i caminant cap a una sequedat 
creixent. Podria ser la fotografia dels sen-
timents de molts que així ho expressen. 
Vivim en una Església “tardoral”? Segons 
uns, sí, perquè en el nostre record hi ha 
una Església pròspera en nombre i quali-
tat. Segons uns altres, no, perquè la situa-
ció present no és més que un pas necessa-
ri i purificador cap a una primavera...

Deixem aquestes consideracions per 
als profetes. Avui sabem amb certesa que 
aquesta vinya florirà i donarà fruit abun-
dant, si tots els sarments es mantenen 
ben units a Jesucrist, vinculats a la saba 
del seu amor, i si aquests sarments, amb 
aquesta mateixa saba, s’estimen els uns 
als altres.

Enmig d’aquesta vinya tardorenca s’ha 
plantat una vinya de primavera: la família 
de Jesús, amb Maria i Josep. No ha apa-
regut en un món a part, sinó enmig de la 
nostra vinya, tal com és i tal com està. És 
vinya de primavera perquè, ella sí, ha es-
tat plantada pel mateix amor de Déu i en 
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2Aprovecho la ocasión para saludarle 
muy cordialmente y reiterar nuestra volun-
tad de colaboración para el bien de todos.

Con todo afecto en el Señor,

† Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Carta al Sr. Antoni de la Rosa i Torelló, 
President de la Confraria del Cava

Sant Feliu de Llobregat, 9-11-2016

Sr. Antoni de la Rosa i Torelló
President
Confraria del Cava
Torreramona-Subirats
08739 – Subirats

Estimat en el Senyor:
He rebut la vostra carta, del 3 de no-

vembre en la qual ens convideu a partici-
par en la V Nit Solidària del Cava a benefici 
de Càritas, el 25 de novembre, a la Sala 
Oval del Palau Nacional de Montjuïc. 

Agraeixo la vostra invitació i em plau 
comunicar-vos la meva assistència i la del 
meu Secretari, Mn. Joan-Pere Pulido Gutié-
rrez, amb la certesa que contribuïm a una 
gran tasca social en favor dels més desfa-
vorits i especialment dels infants.

Tenim ben presents els vostres esforços 
per portar endavant aquesta iniciativa so-
lidària; rebeu la meva cordial salutació.

† Agustí Cortés i Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Carta al bisbe de Zacatecoluca 
(El Salvador) 

Sant Feliu de Llobregat, 8-11-2016

Excmo. y Rvdmo. Mons. 
Elías Samuel Bolaños Avelar, sdb
Obispo de Zacatecoluca
Casa Episcopal
Apartado Postal 4ª. Calle Pte. 7, 
Zacatecoluca
La Paz, El Salvador, Centro América

Muy estimado en el Señor:
En relación al compromiso de colabo-

ración pastoral del Rvdo. D. Juan Alcides 
Aguilar Somoza con esta Diócesis de Sant 
Feliu de Llobregat, le comunico que, según 
información de él mismo, partirá para su 
país el próximo 24 de este mes.

Queremos dejar constancia de nuestro 
agradecimiento por la presencia y ayuda 
pastoral del Rvdo. D. Juan Alcides Aguilar 
Somoza, y por la ayuda mutua que se esta-
blece por parte de ambas diócesis.

Esperemos que su dedicación a partir 
de ahora en el ministerio que Vd. le en-
comiende sea correspondida en forma de 
generosa disponibilidad en bien para la 
vida y el servicio pastoral de la Diócesis de 
Zacatecoluca.

[ ]Cartes i 
exhortacions 
pastorals
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2 Carta a la Sra. Isabel Gironés Bedós, Se-

cretària General de l’Hospitalitat de la 
Mare de Déu de Lourdes

Sant Feliu de Llobregat, 16-11-2016

Sra. Isabel Gironés Bedós
Secretària General
Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes
Consell de Cent 224-228
08011 - Barcelona

Estimada Sra. Isabel Gironés:
He rebut la vostra comunicació de la 

Presentació de la Candidatura de la Sra. 
Marta Ventura Arasanz del passat dia 10 
de novembre per a presidir l’Hospitalitat 
de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelo-
na, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, i el 
seu equip de Junta per als propers quatre 
anys.

Acuso recepció de la vostra carta i us 
donem el nostre vist-i-plau.

La qual cosa comuniquem als efectes 
pertinents.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos 
cordialment i desitjar-vos la benedicció de 
Déu sobre la vostra tasca al servei del Po-
ble de Déu, especialment dels més dèbils.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Carta a la Sra. Carme Borbonés i Brescó 

Sant Feliu de Llobregat, 16-12-2016

Carme Borbonés i Brescó
Carrer de Baix, 8
25.737 Baldomar – Artesa de Segre

Estimada Carme en el Senyor:

Carta al P. Josep M. Blanquet, SF, Secreta-
ri General de la Congregació dels Fills de 
la Sagrada Família

Sant Feliu de Llobregat, 9-11-2016

P. Josep M. Blanquet, S.F.
Secretari General
Fills de la Sagrada Família
Entença, 301
08029 – Barcelona

Estimat en el Senyor:
He rebut la vostra informació sobre la 

celebració, a partir del proper 28 de de-
sembre, del 23è Capítol General de l’Ins-
titut de Fills de la Sagrada Família. Vull 
expressar-vos la meva comunió amb vos-
altres en la recerca i discerniment de la 
voluntat de Déu, en fidelitat al carisma i 
a l’Església en les circumstàncies actuals.

La riquesa espiritual dels esdeveni-
ments viscuts aquests darrers sis anys és 
motiu suficient per continuar amb confi-
ança servint l’Església i el món. El vostre 
carisma, potser avui més que mai segueix 
sent una riquesa de l’Església per al món 
d’avui.

Podeu comptar amb la meva pregària 
que adreço complagut a l’Esperit, a més 
del meu agraïment pel servei que presteu 
al Poble de Déu a la diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat.

Rebeu la meva salutació sincera i frater-
na.

† Agustí Cortés i Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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2Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, referent 
a la parròquia de la Santa Creu d’Olorde, 
amb data de 2 de novembre de 2016.

Havent consultat el Consell Episcopal i 
l’interessat, proposo Mn. Xavier Aymerich 
Miñarro, actual rector de les parròquies 
de Sant Miquel Arcàngel i Sant Bartomeu 
de la Quadra de Molins de Rei, perquè el 
nomeneu administrador parroquial de la 
parròquia de la Santa Creu d’Olorde.

Demano a Déu que aquesta col·laboració 
sigui en benefici del Poble de Déu.

Rebeu la meva salutació fraterna.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Carta al P. Josep Roca Mas, SF 

Estimat en el Senyor,
Havent rebut la vostra comunicació del 

passat 7 de desembre de 2016, en la qual 
m’adjuntàveu la carta del Pontifici Consell de 
Nova Evangelització, on es comunica el desig 
del papa Francesc que els Missioners de la 
Misericòrdia continueu el vostre servei (Cf 
M.M., 9), amb les mateixes facultats segons 
nomenament i indicacions del rescripte del 
papa Francesc que vau rebre, amb data de 
10 de febrer de 2016, i fins nova disposició.

Havent manifestat la vostra disponibili-
tat de continuar aquest servei en la nostre 
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat,

Per la present, alhora que us agraeixo la 
vostra disponibilitat i servei com a Missio-
ner de la Misericòrdia a la Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat durant l’Any Sant de la 
Misericòrdia, us comunico el meu vot favo-
rable perquè hi continueu aquest servei de 
Missioner de la Misericòrdia.

Prego, doncs, transmeteu la meva de-
cisió al Pontifici Consell de Nova Evange-

He rebut la vostra carta, en la qual, en 
notificar el vostre relleu al davant de Càri-
tas Catalunya, confirmeu la vostra fidelitat 
en el servei a l’Església durant els darrers 
dotze anys.

Vull deixar constància del meu sincer 
agraïment, en primer lloc a l’Esperit pel tre-
ball que heu desenvolupat. En segon lloc 
agrair-vos la vostra sincera generositat i la 
vostra eficàcia en la realització d’aquesta 
responsabilitat tan important a l’Església.

Hem de reconèixer que el futur de Cà-
ritas Catalunya com a tal, el seu desenvo-
lupament, serà possible gràcies al treball 
fet fins ara.

Amb aquesta acció de gràcies rebi igual-
ment la meva personal felicitació nadalen-
ca. Que el Déu fet home es faci molt proper 
a la seva vida a la de tota la família. Ell farà 
que la vostra generositat romangui viva i 
efectiva en favor de l’Església i del món.

Reiterant el meu agraïment, demano a 
Déu per a vós la seva benedicció.

† Agustí Cortés i Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Carta a l’Arquebisbe Joan Josep Omella 
en relació a l’administrador parroquial de 
la Parròquia de la Santa Creu d’Olorde

Sant Feliu de Llobregat, 16-12-2016
Excm. i Rvdm. Mons.
Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe Metropolità de Barcelona
Carrer del Bisbe, 5
08002 Barcelona

Estimat Sr. Arquebisbe:
Havent rebut la vostra carta del passat 

dia 12 de desembre de 2016 amb els acords 
signats entre l’Arxidiòcesi de Barcelona i la 
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2 Carta al P. Bernabé Dalmau Ribalta, osb

Sant Feliu de Llobregat, 17-12-2016

Estimat en el Senyor,
Havent rebut la vostra comunicació, en 

la qual m’adjuntàveu la carta del Pontifici 
Consell de Nova Evangelització, on es co-
munica el desig del Papa Francesc que els 
Missioners de la Misericòrdia continueu 
el vostre servei (Cf M.M., 9), amb les ma-
teixes facultats segons nomenament i in-
dicacions del rescripte del Papa Francesc 
que vau rebre, amb data de 10 de febrer de 
2016, i fins nova disposició.

Havent manifestat la vostra disponibili-
tat de continuar aquest servei en la nostra 
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat,

Per la present, alhora que us agraei-
xo el vostre servei com a Missioner de la 
Misericòrdia a la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat durant l’Any Sant de la Miseri-
còrdia, us comunico el meu vot favorable 
perquè hi continueu aquest servei a la 
nostra Diòcesi.

Prego, doncs, transmeteu la meva de-
cisió al Pontifici Consell de Nova Evange-
lització, juntament amb el meu agraïment 
i pregària pels bons fruits d’aquest Any 
Sant de la Misericòrdia en la nostra Diòce-
si de Sant Feliu de Llobregat.

Amb la meva salutació i benedicció,

 + Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

lització, juntament amb el meu agraïment 
i pregària pels bons fruits d’aquest Any 
Sant de la Misericòrdia en la nostra Diòce-
si de Sant Feliu de Llobregat.

Amb la meva salutació i benedicció,

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Carta al P. Ramon Olomí Batlle, cmf

Sant Feliu de Llobregat, 17-12-2016

Estimat en el Senyor,
Havent rebut la vostra comunicació, en la 

qual m’adjuntàveu la carta del Pontifici Con-
sell de Nova Evangelització, on es comunica 
el desig del Papa Francesc que els Missioners 
de la Misericòrdia continueu el vostre servei 
(Cf M.M., 9), amb les mateixes facultats se-
gons nomenament i indicacions del rescripte 
del Papa Francesc que vau rebre, amb data 
de 10 de febrer de 2016, i fins nova disposició.

Havent manifestat la vostra disponibili-
tat de continuar aquest servei en la nostra 
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat,

Per la present, alhora que us agraeixo el 
vostre servei com a Missioner de la Miseri-
còrdia a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobre-
gat durant l’Any Sant de la Misericòrdia, us 
comunico el meu vot favorable perquè hi 
continueu aquest servei a la nostra Diòcesi.

Prego, doncs, transmeteu la meva de-
cisió al Pontifici Consell de Nova Evange-
lització, juntament amb el meu agraïment 
i pregària pels bons fruits d’aquest Any 
Sant de la Misericòrdia en la nostra Diòce-
si de Sant Feliu de Llobregat.

Amb la meva salutació i benedicció,

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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2reprodueix la imatge d’aquella meravello-
sa i singular visita per la qual el suprem 
Pastor i Bisbe de les nostres ànimes (1Pe 
5,4; 2,25), Crist Jesús, ha visitat i redimit 
el seu poble (Lc 1,58). Per mitjà de la Visita 
Pastoral el Bisbe apareix com a principi i 
fonament visible de la unitat de l’Església 
particular que li ha estat encomanada” (Cf. 
Apostolorum Successores. Directori per al 
ministeri episcopal dels bisbes, La Visita 
Pastoral; c III, nn. 679-680)

En aquest sentit, la Visita Pastoral està 
molt lluny de ser un mer tràmit adminis-
tratiu o burocràtic, o una pura acció de 
control que l’autoritat exerceix sobre les 
parròquies i institucions. Per contra, el que 
es pretén és celebrar una trobada entre la 
vida concreta dels fidels i el pastor de la 
diòcesi, de la qual surtin beneficiades tant 
les mateixes parròquies en la seva condi-
ció de vertaderes comunitats cristianes i 
eclesials, com el bisbe que ha d’intentar 
realitzar cada vegada millor el seu servei. 
En efecte, una tal trobada directa entre els 
fidels i el bisbe pot ser molt fecunda, en 
tant que facilita el coneixement mutu, la 
informació, el diàleg, l’intercanvi, l’estímul 
i, sobretot, la vivència de comunió en la fe.

És precisament en aquest terreny de la 
vivència i el creixement de comunió en la fe, 
on cal esperar més fruit de la Visita Pastoral. 
Perquè una de les missions primordials del 
bisbe és constituir el vincle d’unitat propi de 
l’Església de Jesucrist. És a dir, de la unitat, 
no solament a l’interior de la comunitat dio-
cesana, entre els seus membres, grups, ca-
rismes, sempre plurals i variats, sinó també 
entre l’Església particular i l’Església Univer-
sal, l’única Església que subsisteix en totes 
i cadascuna de les esglésies particulars de 
tot el món, que, al seu torn, té el signe visi-
ble de comunió en la Seu de Pere.

Als preveres i diaques sobre la Visita Pas-
toral als arxiprestats 

Sant Feliu de Llobregat, 12-12-2016

Introducció
Entre les obligacions que l’Església de-

mana al bisbe, per al bé de l’Església que li 
ha estat confiada, hi ha la realització de la 
Visita Pastoral:

“El bisbe té l’obligació de visitar la diò-
cesi cada any totalment o parcialment, de 
manera que almenys cada cinc anys visiti 
la diòcesi sencera” (Cf CDC c. 396.1)

Aquesta obligació respon a l’experièn-
cia multisecular en l’Església, segons la 
qual el servei propi del pastor no es pot 
exercir adequadament sense que existeixi 
un contacte directe amb la realitat dels fi-
dels i de les seves comunitats.

Això que es veu convenient per al bon 
funcionament de qualsevol institució, és 
exigit a més pel fet que el bisbe, amb els 
preveres, és la presència de Jesucrist, Pas-
tor de l’Església, per a tota la diòcesi. “Vi-
sitar” el poble de Déu en la seva realitat 
concreta, trobar-se personalment i directa-
ment amb els fidels, s’ha de considerar, en 
efecte, com tot un esdeveniment eclesial:

“La Visita Pastoral és una tasca apos-
tòlica, un esdeveniment de gràcia, que 

[ ]Visites 
pastorals
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2 Visita s’informarà de les modificacions 

més significatives que s’han produït des 
d’aleshores.

2. L’ordre de les Visites als diferents ar-
xiprestats serà el mateix que es va seguir a 
l’anterior Visita Pastoral.

3. Es disposarà d’una o dues setmanes 
per arxiprestat segons els casos.

4. El calendari i el seguit d’actes a cada 
arxiprestat serà consensuat pel bisbe (Se-
cretari) i l’arxiprest, el qual ho haurà con-
sultat amb l’equip de preveres i amb el 
Consell Pastoral Arxiprestal.

5. En tot cas, seran actes fixos que es 
faran en tots els arxiprestats:

5.1. Reunió amb l’equip de preveres, 
preparada prèviament i amb possibi-
litat de diàleg obert i lliure.

5.2. Entrevista amb cadascun del pre-
veres.

5.3. Reunió amb el Consell Pastoral 
Arxiprestal, preparada prèviament i 
amb possibilitat de diàleg obert i lliu-
re.

5.4. Una celebració de l’Eucaristia amb 
preveres i fidels de totes les parròqui-
es, en el lloc que es consideri oportú.

6. Segons criteri de l’equip de preveres 
o dels laics, s’assenyalaran les visites o 
entrevistes que convindrà fer, segons el 
particular relleu que pugui tenir.

7. S’aixecarà acta de la visita realitzada.

+ Agustí Cortés Soriano, 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Als religiosos i laics sobre la Visita Pasto-
ral als arxipretats

Sant Feliu de Llobregat, 12-12-2016

Estimats,

Alhora s’ha de confiar que aquesta vi-
vència més profunda i eclesial de la fe, 
que fa possible la Visita Pastoral, desperti 
i estimuli la missió de les comunitats cris-
tianes en el món, és a dir, l’evangelització 
en totes les seves dimensions. D’aquesta 
forma, la Visita Pastoral pot arribar a ser 
un bon instrument, no sols de renovació 
espiritual, sinó també de reforma estruc-
tural, de la comunitat cristiana i de la ma-
teixa Diòcesi, que hauran d’assumir cons-
tantment els canvis que exigeixi la seva 
missió en el món. Una reforma que tindrà 
tant més valor, com millor serà l’exercici 
de la coresponsabilitat que tot el poble de 
Déu, laics, religiosos, sacerdots i bisbe, té 
respecte de la seva vida i la seva missió: 
tots, en efecte, poden i han d’intervenir en 
la Visita Pastoral, com a membres actius i 
responsables de la comunitat i de l’Esglé-
sia particular.

Normes particulars per a la Visita Pas-
toral

I. Continuïtat amb l’anterior Visita Pas-
toral. 

Realitzem aquesta Visita amb el mateix 
esperit (motivació, objectius, manera de 
fer-la) que l’anterior, ara fa entre 7 i 9 anys. 
Enguany, però, és motivada a més pel Pla 
Pastoral que ens hem proposat i la fem 
molt més senzilla, visitant cadascun dels 
nou arxiprestats al llarg dels cursos 2016-
2017 i 2017-2018. 

II. Pautes generals.
Senyalem unes pautes generals, que 

s’hauran de completar amb el que es con-
sideri oportú segons les particularitats de 
cada arxiprestat.

1. Convé fer un repàs a les conclusions 
de l’anterior Visita Pastoral que cada par-
ròquia conserva al seu arxiu. Abans de la 



B i s b e  d i o c e s à 3 8 9

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 7

2les mateixes parròquies en la seva condi-
ció de vertaderes comunitats cristianes i 
eclesials, com el bisbe que ha d’intentar 
realitzar cada vegada millor el seu servei. 
En efecte, una tal trobada directa entre els 
fidels i el bisbe pot ser molt fecunda, en 
tant que facilita el coneixement mutu, la 
informació, el diàleg, l’intercanvi, l’estímul 
i, sobretot, la vivència de comunió en la fe.

Una de les missions primordials del bis-
be és constituir el vincle d’unitat propi de 
l’Església de Jesucrist. És a dir, de la unitat, 
no solament a l’interior de la comunitat di-
ocesana, entre els seus membres, grups, 
carismes, sempre plurals i variats, sinó 
també entre l’Església particular i l’Esglé-
sia Universal, l’única Església que subsis-
teix en totes i cadascuna de les esglésies 
particulars de tot el món, que, al seu torn, 
té el signe visible de comunió en la Seu de 
Pere.

Realitzem aquesta Visita amb el mateix 
esperit (motivació, objectius, manera de 
fer-la) que l’anterior, ara fa entre 7 i 9 anys. 
Enguany, però, és motivada a més pel Pla 
Pastoral que ens hem proposat i la fem 
molt més senzilla, visitant no cada parrò-
quia en particular, sinó cadascun dels nou 
arxiprestats, al llarg dels cursos 2016-2017 
i 2017-2018. 

+ Agustí Cortés Soriano, 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Indicacions als arxiprestats sobre la Visi-
ta Pastoral 

Sant Feliu de Llobregat, 16-12-2016

Cursos 2016-2017 i 2017-2018
Procediment per a la preparació de la 

Visita Pastoral a l’arxiprestat

Entre les obligacions que l’Església de-
mana al bisbe, per al bé de l’Església que li 
ha estat confiada, hi ha la realització de la 
Visita Pastoral:

“El bisbe té l’obligació de visitar la di-
òcesi cada any totalment o parcial-
ment, de manera que almenys cada 
cinc anys visiti la diòcesi sencera” (Cf 
CDC c. 396.1)

El contacte directe amb la realitat dels 
fidels i les seves comunitats, que es veu 
convenient per al bon funcionament de 
qualsevol institució, és exigit a més pel fet 
que el bisbe, amb els preveres, és la pre-
sència de Jesucrist, Pastor de l’Església, 
per a tota la diòcesi. “Visitar” el poble de 
Déu en la seva realitat concreta, trobar-se 
personalment i directament amb els fidels, 
s’ha de considerar, en efecte, com tot un 
esdeveniment eclesial:

“La Visita Pastoral és una tasca apostò-
lica, un esdeveniment de gràcia, que 
reprodueix la imatge d’aquella mera-
vellosa i singular visita per la qual el 
suprem Pastor i Bisbe de les nostres 
ànimes (1 Pe 5,4; 2,25), Crist Jesús, ha 
visitat i redimit el seu poble (Lc 1,58). 
Per mitjà de la Visita Pastoral el Bisbe 
apareix com a principi i fonament visi-
ble de la unitat de l’Església particular 
que li ha estat encomanada” (Cf Apos-
tolorum Successores. Directori per al 
ministeri episcopal dels bisbes, La Vi-
sita Pastoral; c III, nn. 679-680)

En aquest sentit, la Visita Pastoral està 
molt lluny de ser un mer tràmit adminis-
tratiu o burocràtic, o una pura acció de 
control que l’autoritat exerceix sobre les 
parròquies i institucions. Per contra, el que 
s’hi pretén és celebrar una trobada entre 
la vida concreta dels fidels i el pastor de la 
diòcesi, de la qual surtin beneficiades tant 
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2 Dates per a la Visita Pastoral als arxipres-

tats

Curs 2016-2017
1. Arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat
	Primera Visita pastoral: 28 de ge-
ner de 2007 a 24 de març de 2007.
	Visita pastoral en el curs 2016-
2017: Mes de febrer.

2. Arxiprestat de Garraf
	Primera Visita pastoral: 3 de no-
vembre de 2007 a 13 de gener de 
2008.
	Visita pastoral en el curs 2016-
2017: Mes de març.

3. Sant Boi de Llobregat
	Primera Visita pastoral: 28 de ge-
ner de 2008 a 8 de març de 2008.
	Visita pastoral en el curs 2016-
2017: Mes d’abril.

4. Sant Vicenç dels Horts
	Primera Visita pastoral: 25 d’oc-
tubre de 2008 a 21 de desembre de 
2008.
	Visita pastoral en el curs 2016-
2017: Mes de maig.

5. Anoia
	Primera Visita pastoral: 28 de ge-
ner de 2009 a 29 de març de 2009.
	Visita pastoral en el curs 2016-
2017: Mes de juny.

Curs 2017-2018
6. Piera-Capellades
	Primera Visita pastoral: 26 de ge-
ner de 2010 a 21 de març de 2010.
	Visita pastoral en el curs 2017-
2018: Mes d’octubre.

7. Vilafranca del Penedès
	Primera Visita pastoral: 3 de febrer 
de 2011 a 29 de maig de 2011.

1. Secretaria General entregarà al Vicari 
episcopal l’informe i conclusions de la dar-
rera Visita Pastoral.

2. El Vicari episcopal entregarà a l’Arxi-
prest l’informe de la darrera Visita Pastoral 
i li demanarà, amb el seguiment correspo-
nent, concretar les següents referències:

a) Presentar al Senyor Bisbe un informe 
de la realitat actual de l’Arxiprestat, te-
nint present l’informe de la darrera Visita 
Pastoral. Aquest informe servirà per a en-
quadrar les diferents trobades i actes de la 
Visita Pastoral.

b) Proposar al Senyor Bisbe les dates 
(dia, lloc i hora) dels actes de la Visita Pas-
toral a l’Arxiprestat. 

Els actes principals seran:
	Reunió amb els preveres i diaques.
	Reunió amb el Consell Pastoral Ar-
xiprestal.
	Presència del Senyor Bisbe en 
àmbits pastorals de l’Arxiprestat i 
altres espais significats.
	Eucaristia de cloenda de la Visita 
Pastoral.

c) Informar els preveres i diaques de 
l’entrevista personal amb el Senyor Bisbe 
i que el lloc de la trobada serà en la parrò-
quia corresponent. Caldrà que cada preve-
re i diaca es posi en contacte amb Secreta-
ria Particular per a concretar el dia i hora.

d) Designar el Secretari de la Visita 
Pastoral que s’haurà de coordinar amb el 
Secretari General, del qual rebrà les indi-
cacions oportunes. Es procedirà a fer una 
única acta de la Visita Pastoral a l’Arxi-
prestat. Aquesta acta es custodiarà a Se-
cretaria General i s’enviarà a l’Arxiprest i 
als rectors corresponents que l’hauran de 
custodiar degudament a l’Arxiu parroquial 
i transcriure al Llibre de Visites Pastorals 
de la Parròquia.
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Per a la revista Ressò, del Moviment Vida 
Creixent 

Maduresa de la transparència
Moltes gràcies per donar-me l’oportu-

nitat de comunicar amb vosaltres a través 
d’aquestes breus lletres. No volen ser més 
que un senzill ressò de la Paraula, que a 
tots ens fa viure, el naixement de la qual 
entre nosaltres ja veiem proper.

Hi ha poques coses tan ridícules com 
disfressar la realitat que som amb guar-
nicions artificials, que només miren l’apa-
rença, buscant donar la imatge que se sos-
pita que serà més atractiva. Per contra, el 
més bell d’una persona d’edat avançada 
és verificar que porta endavant els seus 
anys i els seus límits amb naturalitat, amb 
dignitat i senzillesa. Trobar-te amb una 
persona així t’inspira confiança. Encara 
que no tots aconsegueixin formular el mo-
tiu d’aquesta confiança, en el fons hi ha 
una raó: hom intueix que aquesta persona 
és lliure i sincera, perquè no li fa res caure 
bé o malament, sinó ser transparent.

El cas és que, segons el conegut es-
criptor francès Gustav Thibon, el pas dels 
anys, el procés d’envelliment, és un pro-
cés de “pèrdua de color”. Aquest autor vo-
lia dir que amb el temps un perd lluentor, 
imatge, capacitat d’impactar, segons els 

	Visita pastoral en el curs 2017-
2018: Mes de novembre.

8. Montserrat
	Primera Visita pastoral: 21 de ge-
ner de 2012 a 24 de març de 2012.
	Visita pastoral en el curs 2017-
2018: Mes de desembre.

9. Bruguers
	Primera Visita pastoral: 19 de ge-
ner de 2013 a 9 de març de 2013.
	Visita pastoral en el curs 2017-
2018: Mes de gener.

[ ]Articles i 
altres escrits
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2 Presentació de la col·lecció “Clàssics 

cristians del segle XX” a la Facultat de 
Teologia de Catalunya 

Barcelona, 14-12-2016

Plantejament
Volem en aquest curt espai de temps 

oferir una mirada teològica i pastoral so-
bre la col·lecció “Clàssics cristians del 
segle XX” que avui es presenta, en con-
cloure els seus vint títols que hi havia pro-
gramats. Pretenem que aquesta mirada 
inclogui una valoració objectiva, que posi 
de manifest la seva vàlua, tant pel que fa 
al lector que s’hi atansa des del interior 
de l’Església, com pel que fa al lector que 
mira des de fora, val a dir, des de la mera 
curiositat, l’ateisme, l’agnosticisme, la in-
diferència, o fins i tot la ignorància.

Aquesta publicació, en efecte, és adre-
çada a tothom, al gran públic, o millor, al 
públic indiferenciat en el sentit de la fe o la 
no fe cristiana. És així, encara que totes les 
obres són “confessionalment cristianes” i 
tenen com argument matèries explícitament 
cristianes. Són obres nascudes al si de la fe. 
La col·lecció “Clàssics cristians del segle XX” 
ve a ser una mena d’oferta realitzada des de 
dins la fe a tothom, creients o no creients.

Amb quina finalitat? La tria d’autors i 
títols és significativa. Els creients afirmem 
que la fe veritable “dóna fruits” com ens 
diu Jesús a l’Evangeli de sant Joan (cf. Jn 
15.1-18). Aquests fruits pertanyen a tots els 
àmbits de la vida humana. I també a l’àm-
bit de la vida del pensament i de la cultura 
en general. Per aquí és per on arribem a 
afirmar que la nostra col·lecció constitueix 
un testimoniatge de la fecunditat de la fe. 
Un testimoniatge, perquè, naturalment, no 
pot ser exhaustiva.

criteris de la moda. Però, aquest pensador 
afegia:

“Hi ha un art del bon envelliment: gua-
nyar en transparència el que es perd en 
color”

Aquest missatge té una gran importància.
En primer lloc, significa que en nosal-

tres hi ha coses que passen i envelleixen, 
com ara el color, la lluentor, l’aparença. En 
canvi hi ha altres coses que, depenent de 
la nostra voluntat, no solament no desa-
pareixen, sinó que poden créixer. És el cas 
de la transparència, és a dir, la sinceritat, 
l’autenticitat. I aquesta virtut és molt prò-
pia de les persones d’edat, per la senzilla 
raó que tenen molt poc a perdre: són més 
sinceres perquè són més lliures.

En segon lloc, aquest missatge signifi-
ca que, amb els anys, no només ens hem 
de preocupar de ser transparents, sinó 
també del que vivim al cor, el que por-
tem dins nostre. No solament hem de ser 
sincers, sinó també “vertaders”, és a dir, 
que el que transparentem sigui realment 
lluminós, sigui constructiu, com la veritat 
mateixa.

Pròxima la celebració de l’Encarnació i 
el naixement de la Paraula entre nosaltres, 
recordem que a Déu Pare de Jesucrist no 
li agrada la xerrameca, ni les obres espec-
taculars. Li agrada més ser rebut a casa 
nostra, com insinua l’Evangeli de sant Joan 
(cf. Jn 1,12) i un cop rebut en el cor, trans-
parentar-ho, sobretot, en la mirada i en els 
petits gestos de cada dia.

Rebeu la meva més sincera felicitació 
nadalenca. Que Déu Pare de Jesucrist us 
beneeixi amb una vida sincera i senzilla.

+ Agustí Cortés Soriano. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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2Col·lecció de “Clàssics”
A tots els qui hem estudiat i ens hem 

format al voltant del Concili Vaticà II ens 
pot sobtar aquest adjectiu de “clàssics” 
que intitula la Col·lecció. Els vint autors 
inclosos ens sonen a contemporanis, o bé 
cronològicament en el sentit que alguns 
d’ells eren vius coetàniament a la nostra 
formació, o bé perquè el seu pensament 
formava part de l’ensenyament que ales-
hores rebíem, i eren citats com “actuals”.

Aquests autors, en efecte, pertanyen 
a la novetat, a la modernitat, que vivia la 
teologia, el pensament i la cultura del se-
gle XX en general. “Novetat”, en el sentit 
que eren conscients d’oferir un pensament 
teològic en contrast amb el que havia do-
minat, tret d’algunes excepcions, des de 
l’Edat Mitjana fins a la segona meitat del 
segle XIX. Com veurem, són autors renova-
dors i fins i tot trencadors. “Modernitat”, 
en el sentit d’haver elaborat una teologia 
que responia al món contemporani, a les 
exigències de la història i la cultura del 
moment.1

Tot i així, els podem anomenar “clàs-
sics” amb propietat. Ja han esdevingut 
avui realment clàssics. Per tres motius fo-
namentalment. El primer, perquè per nos-
altres avui són (potser millor dir “han de 
ser”) referents del nostre treball teològic. 
Ho han de ser sobretot per la seva dispo-
sició, el seu projecte, la seva empenta, el 
seu esforç i la seva productivitat. El segon 
motiu, perquè el seu treball, mirat en con-
junt, és d’una fecunditat, d’una creativitat 
tal que cap historiador de la fe cristiana els 
podrà negligir, si vol ser fidel a la veritat. 
Més encara, podem dir que cap historio-
grafia, que llegeixi la història de l’Església 
amb ulls de la fe, podrà deixar de reconèi-
xer en ells la fecunditat de l’Esperit.

Però, per què cal un testimoniatge de la 
fecunditat de la fe cristiana en l’àmbit del 
pensament i de la cultura? Ens cal un tes-
timoniatge d’aquest tipus, en primer lloc, 
a l’interior del poble dels creients. Perquè 
també els creients es veuen amenaçats pel 
tancament, la renúncia al pensament i per 
l’anomenat fonamentalisme. Igualment 
davant “el món” en general, les persones 
humanes, en qualsevol de les possibles 
actituds enfront del fet cristià, perquè tam-
bé tothom ha de conèixer, encara que sigui 
via testimonial, el que la fe dóna de si al 
pensament i la cultura humana.

Potser algú veurà aquí un afany apolo-
gètic del cristianisme. Per la nostra part 
considerem que aquest anhel seria legí-
tim, si entenem per “apologia” en el sentit 
que donaven a aquesta paraula els Sants 
Pares, des de sant Justí, és a dir, el fet de 
donar raó de la pròpia fe. No ho seria si 
s’entengués que es pretén enlluernar, per 
tal de guanyar adeptes. En tot cas, ens tro-
bem, en el terreny apassionant del diàleg 
fe – món, fe – cultura, pensament cristià – 
filosofia, la necessitat del qual tots recla-
mem amb fermesa. Amb el benentès que 
la Col·lecció “Clàssics cristians del segle 
XX” és una aportació a aquest diàleg, lògi-
cament monodireccional, ja que, com hem 
dit, es tracta d’una tria d’autors i títols pro-
ducte d’una fe cristiana confessada.

Des d’aquí ens formulem preguntes 
que mirarem de respondre breument. És 
legítima aquesta pretensió, d’oferir avui 
testimonis de pensament cristià a la soci-
etat? Pot ser que aquesta pretensió sigui 
útil i convenient per als creients; però, 
també té sentit des del punt de vista del 
món? En quin sentit es pot dir (o defensar) 
que el pensament cristià és o crea cultura 
humana?
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2 La nostra mirada, doncs, resulta agraïda 

a aquests clàssics que, ultrapassant el seu 
temps, es fan actuals i il·luminen, d’alguna 
manera, la història futura del pensament, 
obrint camins a la comprensió de la fe.

El Tarannà apologètic al servei del diàleg 
Diàleg amb el món 
Situats, doncs, en el terreny apassio-

nant de la relació fe – món, fe – cultura, 
pensament cristià – filosofia, la Col·lecció 
inclou un seguit d’autors que, lluny de si-
tuar-se en actitud de lluita enfront del món 
modern nascut de la Il·lustració, saberen 
adoptar una postura de diàleg, tot pensant 
en el benefici que aquest diàleg aportaria, 
tant a la fe, com al món mateix. Cal dir que 
a la base del seu treball teològic hi havia la 
fidelitat a la Revelació, però també la fide-
litat al món contemporani, al qual estima-
ven, empesos precisament per les seves 
conviccions de fe cristiana.

Podem dir que aquests autors eren 
ornats per una qualitat irrenunciable i es-
sencial de l’autèntic teòleg: ésser cercador 
apassionat i honrat de la Veritat. Amb el ben- 
entès que, com deia sant Agustí, la recer-
ca de la Veritat en un cristià és doble. Per 
un costat, hi ha una recerca prèvia a la fe, 
que es fa des de la raó i amb totes les ca-
pacitats humanes. Segons aquesta recerca 
ens situem al costat de la societat i el món, 
amb tots els homes que malden per trobar 
llum.3 I per altre costat, hi ha una recerca 
dins la fe, un cop la Veritat ha estat trobada 
i assumida en la fe, perquè essent la Veri-
tat del Déu de Jesucrist inabastable per a 
un ser finit, demana un constant aprofun-
diment, no només intel·lectual, sinó també 
vital. Segons aquesta cerca ens situem al 
costat de tots els germans deixebles, i es-
devenim servidors de l’Església incansable 

Afirmem això mirant més enllà de la doc-
trina de cadascun d’ells i del seu grau de fi-
delitat al missatge revelat, el seu grau d’en-
cert i d’ortodòxia. Molts en general també es 
poden considerar patrimoni del que alguns 
anomenen “el magisteri o el carisma dels 
teòlegs a l’Església” (Y. Congar). El fet de te-
nir-los recollits en una sola col·lecció ajuda 
a recordar que tantes vegades a la història 
de la teologia, i fins i tot la història del dog-
ma, alguns errors, deguts a la parcialitat o la 
unilateralitat d’una intuïció originàriament 
bona, ha contribuït decisivament al progrés 
del coneixement o reformulació de la fe. 

De fet, gairebé tots han marcat la his-
tòria del pensament teològic, o bé perquè 
han estat capdavanters d’un corrent i d’un 
seguici de deixebles més o menys decla-
rats, o bé perquè han estat ocasió de de-
bats entre tendències i escoles; debats 
que, en conjunt, han resultat positius per 
l’enriquiment de la mateixa teologia. Re-
cordem, per exemple, les tendències con-
trastants de l’historicisme de Harnak i de 
la teologia dialèctica de Barth, d’aquesta i 
l’existencialisme de Bultman, del gir antro-
pològic de Rahner i d’aquest amb el trans-
cendentalisme de Von Balthasar...

Un tercer motiu justificaria el qualifi-
catiu de “clàssics”: alguns han tingut una 
certa pretensió de totalitat, en el sentit de 
fer una síntesi de tots els tractats teològics 
o d’oferir una clau interpretativa de tota la 
Revelació. Recordem Paul Tillich amb la 
seva Dogmàtica, A. Von Harnak i la seva In-
troducció al Cristianisme, K. Barth i la seva 
Dogmàtica eclesial, H. U. Von Balthasar 
amb la seva gran trilogia Estètica, Dramà-
tica i Teològica, K. Rahner amb el seu Curs 
Fonamental sobre la fe, i en certa manera 
Serguei Bulgàkov amb la seva obra sintèti-
ca L’Ortòdoxia.2
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2vinculat al món contemporani i més es-
forços hi dedicà, fou K. Rahner. Més enllà 
del seu llenguatge i de l’eficàcia del seu 
projecte, va defensar sempre l’elaboració 
d’una teologia vinculada necessàriament 
a la vida humana concreta, tant com a punt 
de partida, com a punt d’arribada. D’aquí 
el lligam estret que constantment va man-
tenir entre la teologia dogmàtica, l’acció 
pastoral i l’espiritualitat.

És ben significatiu que un autor, que va 
subratllar la identitat i la transcendència, 
com H. U. von Balthasar, seguint el ras-
tre que amb tant d’encert havia explorat 
metodològicament Romano Guardini, es 
pugui considerar com l’autor modèlic en 
l’obertura i la incorporació de la cultura 
humana en general, amb una immensa 
erudició i amb una admirable capacitat de 
síntesi en unitat de pensament. Convé es-
mentar el cas de Rudolf Bultmann, per qui 
l’assumpció de la filosofia de Martin Hei-
degger fou absolutament decisiva.5

Un cas a part constitueix la creació li-
terària d’Edith Stein, que no tenia un pro-
jecte de crear una teologia estrictament 
parlant, però per qui la filosofia fenome-
nològica de Husserl, assumida abans de 
la seva conversió, va constituir una terra 
essencial i fecunda per l’aprofundiment 
de la seva fe i la seva experiència d’orant 
contemplativa.

Per altra banda, en tots ells la creació 
teològica es troba estretament vinculada a 
la pròpia vida: mai aquesta creació és fruit 
d’un raonament abstracte. Les vicissituds 
de les seves vides personals han estat un 
determinant fonamental en la recerca teo-
lògica, fins al punt que no es pot entendre 
llur pensament si no es té present la seva 
biografia, fins i tot el moment vital al qual 
respon una o altra obra. L’arrelament de 

cercadora del seu Senyor Jesucrist. Però 
també l’esforç de recerca realitzat des de 
la fe té present la humanitat concreta, la 
seva història i la seva cultura, per tal que 
la Revelació esdevingui intel·ligible al món.

En aquest context i sense deixar d’afir-
mar que tots els autors han escrit des de 
la fe, ha estat un encert incloure-hi autors 
que per la seva història i la seva recerca 
personal se situaren al límit, entre la cre-
ença, el dubte i la negació. Resulten veri-
tables testimonis del diàleg, tant pel que 
fa al seu pensament vital, com pel que fa 
al seu tarannà personal, la seva sinceritat, 
la seva honradesa intel·lectual, el seu hu-
manisme i la seva cultura. És el cas d’Una-
muno i Maragall.

De tots els autors, uns accentuaran un 
moment o altre de la recerca de la Veritat, 
però, com diem, tots tenen com a interlo-
cutor, d’una manera o altra, el món con-
temporani. En un doble sentit: en el sentit 
de l’assumpció d’una filosofia o la cultura 
del moment i en el sentit de fer teologia 
des de l’experiència concreta. 

Com a teòlegs els ha calgut una filoso-
fia (una cultura en general), que a mane-
ra d’instrument els permeti pensar la fe.4 
Tots ells han integrat el pensament con-
temporani per donar raó de la seva fe. Di-
guem que han acceptat el risc que aquesta 
pràctica comporta de reduir la veritat de 
la Revelació als límits que la raó humana 
del moment estableix (el kantià “La reli-
gió dins els límits de la raó”); perill al qual 
s’ha cedit tantes vegades a la història de la 
teologia. En tot cas cal reconèixer el mèrit 
d’aquests autors en endinsar-se en aquest 
mar complicat, però necessari metodològi-
cament per a una correcta teologia.

Potser l’autor que més explícitament 
defensà aquest principi del treball teològic 
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2 treball teològic.9 Se’n poden afegir molts 

altres, com H. U. Von Balthasar i el seu 
aprofundiment en la teologia de Barth, o 
Arthur Michael Ramsey i la seva obertura 
teològica al catolicisme, etc.

La càrrega testimonial de la col·lecció
Cal subratllar finalment la càrrega tes-

timonial de la Col·lecció Clàssics cristians 
del segle XX. Al marge de la qüestió secun-
dària de si hi són tots els que hi haurien de 
ser, el cert és que, els que hi són, repre-
senten significativament una manera de 
pensar la fe cristiana, que fa d’ells verita-
bles testimonis davant l’Església i el món. 

En un primer sentit, són testimonis 
d’una manera de fer teologia com ja hem 
esmentat abans, tot i les seves marcades 
diferències. Ja hem assenyalat com a tret 
comú la seva obertura al món contempora-
ni amb la doble pretensió d’inculturar la fe 
cristiana i de cristianitzar la cultura. 

En un segon sentit, són testimonis de la 
mateixa època, del seu moment històric. 
Des del punt de vista de la història de la 
cultura, un moment en el qual es consolida 
l’anomenada modernitat. Des de l’interior 
de l’Església Catòlica un moment que tro-
ba el seu cimal en la celebració del Concili 
Vaticà II. De fet, gosem dir que no es po-
dria fer la història de la cultura del segle XX 
menystenint autors com els aquí recollits, 
i que sens dubte no es podria entendre 
l’abast del Concili sense tenir present tot 
el seguit d’autors que, com aquests, han 
estat el seu preludi o la seva prolongació.

Però sobretot volem subratllar el taran-
nà testimonial de les seves pròpies vides, 
en el sentit d’haver assumit la dificultat i 
el sofriment a causa de les seves convic-
cions. Ja hem assenyalat que tots feien 
teologia des de la vida personal. Però, a 

l’especulació al moment històric va ser en 
uns casos especialment marcat, com ara 
en el cas de D. Bonhoeffer, que en això re-
sulta paradigmàtic.6

Diàleg ecumènic
Un cas particular del diàleg que aquests 

autors han afavorit és el diàleg ecumènic 
a l’interior de la fe. Ja resulta significatiu 
que la Col·lecció inclogui autors, junt als 
catòlics, altres, tant del món reformat pro-
testant, com del món de l’ortodòxia. Es 
pot esmentar, en aquest sentit, el servei 
a la causa ecumènica prestat per Dumitru 
Staniloae.7 A més de ser fidel al títol de 
“cristians”, aquest fet palesa una voluntat 
de subratllar el reconeixement de “veritats 
evangèliques en altres confessions cristi-
anes”, com ens va recordar el Concili Va-
ticà II: aquestes veritats, en alguns casos, 
havien restat en l’oblit o descurades en la 
tradició teològica catòlica, com ara la teo-
logia de la Paraula de Déu desenvolupada 
per la tradició reformada, o la pneumato-
logia i la recuperació de la gran Tradició 
patrística de la mà dels teòlegs ortodoxos. 
I certament aquests autors han fet el seu 
bé, a la manera de profetes que il·luminen 
amb la seva paraula.

Pel que fa al diàleg amb l’ortodòxia, 
com exemples més significatius, comptem 
amb les aportacions per la part catòlica 
amb Y. Congar i per la part ortodoxa Vladi-
mir Lossky. Aquest, des de la seva biogra-
fia i amb una voluntat decidida de donar 
a conèixer la veritable teologia ortodoxa 
en el món cultural occidental, als teòlegs 
catòlics i reformats,8 i aquell havent lliu-
rat gran part dels seus esforços a integrar 
l’eclesiologia i la pneumatologia ortodoxa 
en el pensament catòlic, així com a l’estu-
di del luteranisme des dels inicis del seu 
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2versitat, serviren el món i l’Església inten-
tant la plausibilitat de la fe.

Aquesta Col·lecció, doncs, esdevé un 
decidit recolzament a la causa humana, 
en el sentit de la profecia (denúncia) que 
expressava el filòsof M. Horkheimer (“La 
nostalgia del totalmente Otro”):

“La dimensió teològica serà suprimida. 
I amb ella desapareixerà del món allò que 
anomenem sentit”.

La Col·lecció és, de fet, una defensa de 
l’estatut epistemològic de la teologia en el 
concurs del pensament “científic” actual. 
I, com a tal, li donem la benvinguda.

+ Agustí Cortés Soriano. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

NOTES
1 És un encert haver inclòs A. von Har-

nack amb la seva obra L’essència del cristi-
anisme, com un inici significatiu del segle, 
arrelat al moment cultural. Cf. GIBELLINI, 
R., La teología del siglo XX, Santander 
1998, 15ss. Cf. TRILLHASS, W., Teología 
protestante en el siglo XX, en VORGRIM-
LER, H. –VANDDER GUCHT, R., La teología 
en el siglo XX, Madrid 1973, 77ss. Cal dir, 
però, que el panorama teològic del segle 
XX és ben variat simultàniament i el temps: 
WINLING, R., La teología del siglo XX. La 
teología contemporánea (1945-1980). Sa-
lamanca 1987.

2 O la Petita Trilogia, sota el títol signi-
ficatiu Sobre la divino-humanitat: cf. BUL-
GÀKOV, S., L’ortodòxia. Assaigs sobre la 
doctrina de l’Església ortodoxa. Barcelona 
2015. Intr. de Boris Robrisnkoy, 20.

3 Podem esmentar la valoració agusti-
niana de la “teología filosófica” (com ara 
dels neoplatònics) enfront de la teologia 
dels mites i la teologia civil (la dels sa-

més, les vicissituds de les seves vides i el 
seu projecte personal els va portat a haver 
d’acceptar entrebancs i obstacles de tot 
tipus. 

La font dels seus sofriments era doble. 
Per una banda, havien de patir a causa de 
les seves voluntats d’ésser conseqüents 
amb les pròpies conviccions de fe i d’in-
troduir les novetats que consideraven ne-
cessàries, encara que signifiquessin un 
trencament amb el que a les seves respec-
tives esglésies anava sent tradicional. Una 
gran majoria va tenir conflictes, en forma 
de marginació o sancions, amb les seves 
respectives autoritats: des de Harnak, fins 
a Von Balthasar, passant per Bonhoeffer, 
Blondel, Unamuno, Chenu, Congar, De 
Lubac, etc. Pel que fa als autors catòlics, 
tots han estat rehabilitats i reconeguts 
en i des del Vaticà II, i l’acceptació evan-
gèlica del seu sofriment no va deixar mai 
d’esdevenir fecunda per a la seva creació 
teològica, però això no treu valor al seu 
testimoniatge.

Per altra banda, eren víctimes del poder 
social o polític. Uns del nacionalsocialis-
me: al costat dels paradigmàtics D. Bon- 
hoeffer i Edith Stein, que varen perdre la 
vida a les seves mans, hi hagué el mateix 
Paul Tillich, fugit a Estats Units. Es pot es-
mentar que l’adscripció de Bultmann i Barth 
a l’Església Confessant va suposar per ells 
l’enfrontament tant a la seva església oficial 
nacionalsocialista, com a la pròpia autoritat 
política. Uns altres, víctimes del comunis-
me: a tot el grup dels exiliats a París, com 
Vladimir Lossky o Serguei Bulgàkov10, s’ha 
d’afegir Dumitru Staniloae, que va patir la 
presó a la seva pàtria, Romania.11

Tot plegat tenim a les mans una bona 
representació del testimoni que ens han 
deixat germans en la fe, que, en la seva di-
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2 cerdots, amb les seves cerimònies públi-

ques)… La teologia cristiana seria el com-
pliment de la teologia natural… Cf. GIBE-
LLINI, R., Breve historia de la teología del 
siglo XX, Madrid 2011, 9-10.

4 Tots han palesat la confiança en la raó 
humana per accedir a la Veritat (Veritatis 
Splendor, i la doctrina de Benet XVI: el Lo-
gos revelat i el logos humà. Tots segueixen 
la integració consolidada a sant Anselm i 
sant Tomàs d’Aquino sobre la teologia com 
a ciència. “La teologia és la fe in statu sci-
entiae” (M. D. Chenu).

5 Motiu del distanciament amb Barth: 
cf. BULTMANN, R., El cristianisme dels orí-
gens. Barcelona 2015. Intr. d’Armand Puig 
i Tàrrech, 22-32.

6 El contacte del qual amb la cultura 
d’Estats Units va significar la descober-
ta i posada en pràctica d’aquest principi, 
condicionant decisiu per la seva evolució 
posterior: cf. BONHOEFFER, D., Cartes des 
de la presó. Barcelona 2008. Intr. de Lluís 
Duch, 13. 26. 33.

7 Cf. STANILOAE, D., Jesucrist, llum del 
món i divinitzador de l’home, Barcelona 
2016. Intr. de Nicolae Mosoiu, 14ss.

8 En el marc del seu treball i residència 
a París, amb altres exiliats de la URSS: cf. 
LOSSKY, V., Teologia mística de l’Església 
d’orient. Barcelona 2009. Intr. de Nicolas 
Lossky, 11ss. 

9 Amb la creació de la col·lecció “Unam 
sanctam”: cf. CONGAR, Y., Un poble messi-
ànic. Intr. de Joan Planellas, 11 i 13ss.

10 Cf. BULGÀKOV, S., L’ortodòxia. As-
saigs sobre la doctrina de l’Església orto-
doxa. Barcelona, 2015. Intr. de Boris Ro-
brisnkoy, 14ss.

11 Cf. STANILOAE, D., Jesucrist, llum del 
món i divinitzador de l’home, Barcelona 
2016. Intr. de Nicolae Mosoiu, 13ss.
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2 + Agustí Cortés Soriano

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Sr. Bisbe,

Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Secretari general i canceller

Decret 15/16.- Sobre la correcció del nom 
de la Parròquia de la Mare de Déu de 
Montserrat de Viladecans 

Sant Feliu de Llobregat, 13-12-2016

Havent de procedir a l’erecció de la parrò-
quia de la Mare de Déu de Montserrat, a la 
població de Viladecans, d’aquesta Diòce-
si de Sant Feliu de Llobregat, amb decret 
09/16 de 11 de juliol de 2016,

Havent fet els tràmits d’inscripció de la 
nova parròquia al Registro de Entidades 
Religiosas del Ministeri de Justícia i amb la 
confirmació de la inscripció, amb data de 
26 de novembre de 2016,

Havent trobat un error en el decret 
09/16 d’11 de juliol de 2016, en referència 
al nom de la parròquia erigida,

Pel present decret disposem el següent:
1. El nom de la nova parròquia erigida 

en aquesta Diòcesi amb el decret 09/16, 
amb data d’11 de juliol de 2016, ha de ser: 
“Mare de Déu de Montserrat”.

2. El domicili complet de la parròquia 
“Mare de Déu de Montserrat”, és: Avingu-
da Roureda 44, en la ciutat de Viladecans, 
Província de Barcelona.

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 14/16.- Sobre la renovació d’arxi-
prestos dels arxiprestats de Garraf, Sant 
Feliu i Montserrat 

Sant Feliu de Llobregat, 25-11-2016

Havent de procedir a la renovació del càr-
rec d’Arxiprest dels arxiprestats del Garraf, 
Sant Feliu de Llobregat i Montserrat, que 
finalitzen el seu nomenament l’11 de gener 
de 2017;

Pel present decret disposem el següent:
1. Es procedirà a la consulta prèvia al 

nomenament d’arxiprestos en els arxipres-
tats esmentats més amunt, dins un termini 
que finirà el 23 de desembre de 2016;

2. La consulta es farà d’acord amb les nor-
mes aprovades el 3 de juliol de 2007 (Decret 
08/07), i que declaro vigents. Es presentarà 
un acta de la votació, concretant el dia, els 
assistents i el resultat de la consulta;

3. Encarreguem a la Secretaria general 
del Bisbat que organitzi el desenvolupa-
ment de la consulta, juntament amb els 
Vicaris Episcopals de les dues Vicaries i els 
corresponents Arxiprestos.

4. Els nous arxiprestos dels esmentats 
Arxiprestats, seran nomenats per un perío-
de que finirà el gener de 2021.

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

[ ]Decrets
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S e c r e t a r i a  G e n e r a l

• El Rev. Sr. Frederic Esteve Cañameras 
ha estat nomenat capellà en el servei reli-
giós de L’Hospital de Viladecans. 

• El Rev. Sr. Sebastià Payá Sánchez, DP, 
ha estat nomenat per al càrrec de diaca 
adscrit a la Parròquia de la Mare de Déu de 
Montserrat, de Viladecans.

• El Rev. Sr. Rafael Vilaplana Moltó ha 
estat nomenat per al càrrec de membre del 
Consell del Presbiteri de Sant Feliu de Llo-
bregat, fins l’octubre de 2017.

Felicitació de Nadal al bisbe Agustí i a la 
Cúria
 
Sant Feliu de Llobregat, 23-12-2016

Sr. Bisbe, Vicaris episcopals, delegats i 
treballadors de la casa, que formeu part 
d’aquesta cúria. Aquest any m’han de-
manat que em dirigeixi a vostè Sr. Bisbe 
per felicitar-lo amb motiu de les festes de 
Nadal en nom de tots els col·laboradors 
d’aquesta casa de l’Església. Aprofito 
l’avinentesa per felicitar-lo també en nom 
de tots els aquí presents en el seu aniver-
sari d’ordenació sacerdotal. 

Les festes de Nadal són unes festes que 
ens apropen al misteri de l’Encarnació, que 
ens revela el rostre del nostre Déu que ha 
compartit en la persona de Jesús la nostra 
condició humana. Encarnar-se en la reali-
tat és una de les característiques de tota 
pastoral des del Concili Vaticà II. És una 
manera d’apropar-nos a l’home i la dona 
d’avui. És una tasca primordial que tenim 
els cristians, ja que compartim la vida amb 
els nostres germans. Vivim en un mateix 
món i per això poden ressonar aquelles pa-
raules de la Constitució Gaudium et spes. 
“El goig i l’esperança, la tristesa i l’angoi-
xa dels homes d’aquest temps, sobretot 
dels pobres i de tota mena d’afligits, són 

[ ][ ] CúriaNomenaments



N o v e m b r e  -  D e s e m b r e  2 0 1 64 0 2
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 7
2 Estem convidats a ser significatius des de 

l’acció social, de la qual tant és testimoni 
la nostra Església, passant per la cateque-
si, l’ensenyament, la pastoral de la salut, 
la pastoral vocacional, la de la família i 
vida, la vida consagrada, la joventut, les 
missions, els mitjans de de comunicació, 
la litúrgia, les vocacions i altres realitats 
d’apostolat seglar. I així ser significatius 
per donar conèixer Jesucrist. 

“Glòria a Déu a dalt del cel i a la ter-
ra pau als homes que estima el Senyor”. 
Aquest és el millor desig per aquest Na-
dal; ens el recorda l’anunci joiós de l’àn-
gel als pastors. Un anunci que també ens 
convida a adorar el nen Jesús, el Déu fet 
home en l’humil pessebre de Betlem. Una 
bona notícia, que potser perquè la sentim 
sovint en cada solemnitat, exceptuant els 
temps litúrgics d’Advent i Quaresma, pot 
anar perdent la seva força i importància. 
Conèixer Jesucrist porta necessàriament a 
desitjar la pau i per això voldria acabar les 
meves paraules amb les del papa Francesc 
en el seu missatge per a la jornada mundi-
al de la pau. 

“Tots desitgem la pau; moltes perso-
nes la construeixen cada dia amb petits 
gestos; molts pateixen i suporten paci-
entment la fatiga d’intentar edificar-la. El 
2017, comprometem-nos amb la nostra 
pregària i acció a ser persones que apar-
tin del seu cor, de les seves paraules i dels 
seus gestos la violència, i a construir co-
munitats no violentes, que tinguin cura de 
la casa comuna. Res no és impossible si 
ens dirigim a Déu amb la nostra pregària. 
Tots podem ser artesans de la pau”.

Que tingueu tots unes bones festes de 
Nadal. 

Mn. Ricard Hernández Taulé, 
Delegat per al Servei Diocesà per al Catecumenat. 

també goig i esperança, tristesa i angoixa 
dels deixebles de Crist, i no hi ha res de 
veritablement humà que no ressoni en llur 
cor”. Apropar-se al misteri de Nadal porta 
necessàriament a encarnar-nos en la reali-
tat que vivim i a fer costat als marginats de 
la nostra societat que viuen en tot tipus de 
perifèries, també les existencials. Perquè 
la major pobresa que avui té la persona 
és que no conegui Déu i així visqui al mar-
ge del seu amor. Però, encarnar-nos per a 
que? Com una actitud amable vers els al-
tres, com una estratègia per guanyar adep-
tes o per acostar els homes i les dones a 
l’evangeli de Jesucrist. L’acolliment no és 
qüestió d’estratègia o d’amabilitat, sinó 
una forma d’estimar l’altre tal com és. I així 
estimant-lo mostrar-li la font de l’amor in-
esgotable que és Déu. 

El temps de Nadal és un temps propici 
per mostrar als altres la tendresa de Déu. 
I com ho farem, si no és des del testimoni 
personal. És a dir, donant a conèixer la ten-
dresa que Déu ha tingut al llarg del procés 
de la meva història. Durant aquestes fes-
tes ens intercanviarem regals, signe i ex-
pressió d’estimació vers els altres. Nosal-
tres els cristians tenim el regal més valuós 
i preciós que és l’amor de Déu. Una regal 
que, si ens el guardem només per a nosal-
tres, com el laïcisme demana al fet religi-
ós perquè només es visqui privadament, 
anirà minvant i s’anirà empetitint. Ens 
toca durant aquestes festes fer-lo créixer, 
quan toqui, de paraula, i sobretot amb una 
manera de viure evangèlica. En aquesta 
societat que vivim, com en tots els altres 
temps de la història, és oportú donar a co-
nèixer la nostra fe amb la nostra manera 
de viure. No tinguem por d’obrir les portes 
a Crist com ens recordava sant Joan Pau 
II, l’any 1978, en l’inici del seu ministeri. 
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2 5 de novembre. Curs d’iniciació al volunta-

riat a la Casa de l’Església organitzat per 
Càritas diocesana, a la Casa de l’Església.
VII Trobada d’animadors de litúrgia, amb 
el lema: ”Evangelització per la litúrgia, en-
viats a renovar el món amb misericòrdia” 
organitzada per la Delegació diocesana de 
Pastoral Sacramental i Litúrgia, a la Casa 
de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia al 
Centre penitenciari Brians 1, amb motiu 
del jubileu de la Misericòrdia.
Sessió de Diàleg en Família, organitzat per 
la Delegació diocesana de Família i Vida, a 
la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de la Mare de Déu de la Mercè 
del Prat de Llobregat amb l’entrada del 
nou rector, Mn. Josep Torrente.

6 de novembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la Parròquia de Crist Salva-
dor de Martorell amb l’entrada del nou 
rector, Mn. Francesc Tirado.

7 de novembre. Reunió de l’equip de la De-
legació diocesana de Pastoral de la Salut, 
a la Casa de l’Església.

8 de novembre. Trobada de formació de 
preveres i diaques de la Vicaria del Pene-
dès-Anoia-Garraf, a la Residència Mare Rà-
fols de les Germanes de la Caritat de Santa 
Anna, a Vilafranca del Penedès. El tema de 
formació és: “Preveres i diaques: com el 
do rebut configura l’exercici del ministeri”, 
a càrrec de Mn. Jaume Fontbona Missé, 
president del Centre de Pastoral Litúrgica 
de Barcelona.
II Trobada de Secretaris Generals de la Con-
ferència Episcopal Espanyola, a la seu de la 
Conferència Episcopal Espanyola, a Madrid.

NOVEMBRE

1-30 de novembre. Al llarg del mes de no-
vembre la Delegació Diocesana de Pasto-
ral Vocacional organitza la Cadena de pre-
gària per les vocacions coordinada amb la 
resta de les diòcesis catalanes. També es 
fa present a l’Arxiprestat de Vilafranca del 
Penedès amb diferents actes (pregàries, 
reunions, conferència, recés, etc.) apro-
fundint el tema de la cultura vocacional.

1 de novembre. El bisbe Agustí és entrevis-
tat per la revista Mar i Muntanya.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en la 
Solemnitat de Tots Sants a la parròquia de 
Santa Magdalena de Canyelles. 

3 de novembre. Reunió d’arxiprestos de la 
Vicaria del Llobregat, a la Casa de l’Esglé-
sia.
Trobada dels Consells Parroquials d’Eco-
nomia a la Casa de l’Església, amb motiu 
de la diada de Germanor.

4 de novembre. Reunió del Consell Episco-
pal, a la Casa de l’Església.
Trobada vocacional i pregària amb joves, 
a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca 
del Penedès.

[ ]Crònica 
diocesana
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Reunió d’animadors del Moviment de Vida 
Creixent, a la Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana per al Di-
aconat Permanent, a la Casa de l’Església.

10-11 de novembre. El bisbe Agustí presi-
deix el XXXI Encontre de Pastoral Univer-
sitària de la Conferència Episcopal Espa-
nyola, a Màlaga i amb el lema: El dialogo, 
clave para construir la Universidad.
Concert de l’Escolania de Montserrat, a la 
Basílica de Santa Maria de Vilafranca del 
Penedès, en benefici de les obres de res-
tauració.

11-13 de novembre. IX Jornades de forma-
ció per a catequistes, organitzat pel Secre-
tariat Interdiocesà de Catequesi, a Caldes 
de Montbui.

12 de novembre. Consell Pastoral Diocesà, 
a la Casa de l’Església.
Curs d’iniciació al voluntariat, organitzat per 
Càritas diocesana, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Parròquia de Sant Mateu de Vallirana amb 
l’entrada del nou rector, Mn. Rafael Vila-
plana.

13 de novembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la Parròquia de Sant Esteve 
de Sant Esteve Sesrovires, en el 125è ani-
versari de la benedicció del temple.
Cloenda de l’Any Sant de la Misericòr-
dia a la Diòcesi. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la Catedral amb la presència 
de fidels, vinguts de diferents comunitats 
cristianes de la Diòcesi.

14 de novembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la capella de la Casa Provin-
cial de Barcelona de les Germanes Missi-

oneres Mercedàries, en l’aniversari de la 
fundació.
El bisbe Agustí rep a Mons. Ciprien Buka, 
bisbe de Boma (El Congo), a la Casa de 
l’Església.

15 de novembre. Trobada de formació de 
preveres i diaques de la Vicaria del Llo-
bregat, a la Casa de l’Església. El tema de 
formació és: “Preveres i diaques: com el 
do rebut configura l’exercici del ministeri”, 
a càrrec de Mn. Jaume Fontbona Missé, 
president del Centre de Pastoral Litúrgica 
de Barcelona.

16 de novembre. Reunió d’arxiprestos de la 
Vicaria del Penedès, Anoia, Garraf, a Piera.

17 de novembre. Reunió del Consell del 
Presbiteri, a la Casa de l’Església.
Reunió de la Fundació Laurentius, a la 
Casa de l’Església.

18 de novembre. Reunió del Consell Epis-
copal, a la Casa de l’Església.
Reunió de les esposes de diaques, a la 
Casa de l’Església.

19 de novembre. Recés d’Advent de la De-
legació per a la Vida Consagrada, predicat 
per la M. Montserrat Viñas, a la Casa de 
l’Església. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia i comparteix el dinar amb els religi-
osos i religioses participants en el recés.
Trobada de responsables de corals que 
participaran en les celebracions diocesa-
nes a la Catedral, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Parròquia de Sant Esteve de Cervelló amb 
la nova entrada de rector, Mn. Rafael Vila-
plana.
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2 cesana de Pastoral de la Salut, a la Casa 

de l’Església.
Xerrada pedagògica per a professors i 
mestres cristians en el marc del Pla Pasto-
ral “L’educació afectiva i sexual”, organit-
zada per la Delegació d’Ensenyament, a la 
Casa de l’Església.
Recés vocacional predicat pel bisbe Agus-
tí en l’Estada vocacional a l’Arxiprestat de 
Vilafranca del Penedès i Eucaristia de clo-
enda a la Basílica de Santa Maria de Vila-
franca del Penedès.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Catedral, en el primer diumenge d’Advent 
i l’entronització de la Paraula de Déu, en la 
setmana de la Bíblia.

27 de novembre. El bisbe Agustí assisteix 
als actes de la cloenda del VII centenari de 
Ramon Llull, a la Catedral de Mallorca.
Recés d’Advent, organitzat per la Delega-
ció diocesana de Joventut, a Vilanova i la 
Geltrú.

28 de novembre a l’1 de desembre. Reunió 
d’Equips de pastoral de les escoles cristia-
nes, a la Casa de l’Església.
XI Jornades de Formació i Animació Pasto-
ral de la Vicaria del Llobregat, amb el lema: 
Fem camí en l’Any de la Misericòrdia, a la 
Casa de l’Església.

29 de novembre. Sessió de formació amb 
els treballadors de Càritas diocesana, a la 
Casa de l’Església.

DESEMBRE

2 de desembre. Reunió del Consell Episco-
pal, a la Casa de l’Església.

3 de desembre. El bisbe Agustí assisteix a 

20 de novembre. Cloenda de l’Any Sant de 
la Misericòrdia a Roma.
Trobada de la Delegació per al Catecume-
nat amb la celebració del Ritu d’ingrés al 
catecumenat, presidit pel bisbe Agustí, a 
la capella de la Casa de l’Església.

21-25 de novembre. El bisbe Agustí partici-
pa en l’Assemblea Plenària de la Conferèn-
cia Episcopal Espanyola, a Madrid.

21-27 de novembre. Setmana de la Bíblia, 
organitzada pel Secretariat de pastoral bí-
blica.

21 de novembre. Estada vocacional a l’Ar-
xiprestat de Vilafranca del Penedès. Taula 
Rodona Vocacional, a la sala Mn. Vinyeta, 
de la Parròquia de Santa Maria de Vilafran-
ca del Penedès.
Reunió de l’Equip de la Delegació de Jo-
ventut, a la Casa de l’Església.

24 de novembre. Trobada de pregària-for-
mació amb capellans de la Diòcesi, orga-
nitzada per la Delegació de Pastoral Voca-
cional, a la Casa de l’Església.
Estada vocacional a l’Arxiprestat de Vila-
franca del Penedès. Trobada amb cate-
quistes de l’Arxiprestat de Vilafranca del 
Penedès, a la sala Mn. Vinyeta, de la Par-
ròquia de Santa Maria de Vilafranca del 
Penedès.
Pregària Vocacional a la capella de la Casa 
de l’Església.

25 de novembre. El bisbe Agustí partici-
pa en el sopar solidari de la Confraria del 
Cava, al MNAC.

26 de novembre. Trobada de visitadors vo-
luntaris, organitzada per la Delegació dio-
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11 de desembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la Catedral, en el tercer diu-
menge d’Advent.

12 de desembre. El bisbe Agustí predica un 
recés als preveres de la Diòcesi de Sogorb-
Castelló.
El bisbe Agustí participa en una trobada 
d’universitaris a València, organitzada per 
la Subcomissió d’Universitats de la Confe-
rència Episcopal Espanyola.
13 de desembre. Recés d’Advent per a pre-
veres i diaques de les dues Vicaries, a la 
Residència Mare Ràfols de les germanes 
de la Caritat de Santa Anna a Vilafranca del 
Penedès. Predicat per Fr. Octavi Vilà, Abat 
del Monestir de Poblet.

14 de desembre. El bisbe Agustí presenta, 
a la Facultat de Teologia de Catalunya, la 
col·lecció dels Clàssics cristians dels segle 
XX.
Conferència “Refugiats i Migrants amb 
Drets”, organitzada per Càritas diocesana, 
a la Casa de l’Església.

15 de desembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia amb universitaris i personal 
docent de la Universitat de Barcelona, a la 
capella del Col·legi Major Sant Ramon de 
Penyafort de Barcelona.

16 de desembre. Reunió del Consell Epis-
copal, a la Casa de l’Església.

17 de desembre. Reunió de l’Equip i coor-
dinadors de la Delegació diocesana de Ca-
tequesi, a la Casa de l’Església.
Concert de Nadal: el Messies de Händel, 
organitzat per Càritas diocesana, a la Ca-
tedral.

la imposició del pal·li a l’Arquebisbe Me-
tropolità, Mons. Joan Josep Omella per 
Mons. Renzo Fratini, Nunci Apostòlic, a la 
Catedral de Barcelona.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Parròquia de la Immaculada Concepció de 
Vilanova i la Geltrú, on confereix el sagra-
ment de la Confirmació.

4 de desembre. El bisbe Agustí acull un 
grup de seminaristes del Seminari de Va-
lència i presideix l’Eucaristia a la capella 
de la Casa de l’Església, amb ells. Tot se-
guit comparteixen una estona de diàleg i 
participa en el dinar organitzat al Seminari 
Conciliar de Barcelona.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a 
la Catedral, en el segon diumenge d’Ad-
vent.

5 de desembre. El bisbe Agustí s’entrevis-
ta amb una consellera del Consell General 
de les Dominiques de la Presentació, a la 
Casa de l’Església.

7 de desembre. El bisbe Agustí s’entrevis-
ta amb la Provincial de les Germanes Agus-
tines, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí participa en la Vetlla de 
pregària de la Immaculada, a la Basílica 
de la Mare de Déu de la Mercè, organit-
zada per les Delegacions diocesanes de 
Joventut de la Província Eclesiàstica de 
Barcelona.

9 de desembre. Reunió del Consell Episco-
pal, a la Casa de l’Església.

10 de desembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la Parròquia de Crist Salva-
dor, de Martorell, on confereix els sagra-
ments de la Iniciació cristiana.
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de Sant Feliu de Llobregat. Mn. Ricard Her-
nández, delegat diocesà per al catecume-
nat, felicita el Nadal al bisbe Agustí i a tots 
els assistents.
El bisbe Agustí presideix la trobada de 
Nadal dels seminaristes de la diòcesi, a 
la Parròquia de Sant Martí de Torrelles de 
Llobregat, on celebren l’Eucaristia i la pre-
gària de vespres. Tot seguit comparteixen 
el sopar amb els testimonis de Mn. Vicenç 
Roig i Mn. Joan Deu, jubilats i el matrimoni 
David i Cristina que han estat de missio-
ners a Bolívia.

24 de desembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia de Nadal al Centre penitenci-
ari Brians 1, acompanyat pel responsable 
de la pastoral penitenciaria, Mn. Miquel 
A. Jiménez i els preveres i voluntaris que 
cada setmana es fan presents en el Centre 
Penitenciari. Abans el bisbe Agustí saluda 
els responsables del Centre i els entrega la 
seva felicitació de Nadal.

25 de desembre. El bisbe Agustí presideix 
la Missa de la Nit de Nadal, a la Catedral.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia de 
Nadal a l’església de Sant Joan Baptista de 
Sitges.
El bisbe Agustí comparteix el dinar de 
Nadal amb la comunitat de Carmelites de 
Sant Josep, a la residència de gent gran 
Mare de Déu del Carme, de Sant Feliu de 
Llobregat. 

29 de desembre. El Vicari general assis-
teix, en nom del bisbe Agustí, a la missa 
exequial pel bisbe emèrit de Girona Jaume 
Camprodon, a la catedral de Girona. 

18 de desembre. El bisbe Agustí partici-
pa en el Dinar de Nadal de l’Hospitalitat 
de Lourdes de la Província Eclesiàstica de 
Barcelona, a l’Hotel Barceló de Barcelona. 
En el dinar es convida el bisbe Agustí a fer 
la benedicció de la taula; abans saluda els 
participants de la Diòcesi, de les poblaci-
ons de Sitges, Vilanova i La Geltrú, Vilade-
cans i Sant Vicenç dels Horts.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Catedral, en el quart diumenge d’Advent.

19 de desembre. El bisbe Agustí presi-
deix l’Eucaristia i pregària de vespres 
de la celebració del Nadal del Seminari 
Conciliar de Barcelona; hi concelebra 
l’Arquebisbe de Barcelona i fa l’homilia. 
Tot seguit, comparteixen el sopar i una 
sobretaula nadalenca organitzada pels 
seminaristes. 

20 de desembre. Sessió de formació amb 
els treballadors de Càritas diocesana, a la 
Casa de l’Església.
Felicitació de Nadal de Càritas diocesana, 
a la Casa de l’Església. El bisbe Agustí feli-
cita el Nadal als assistents.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia, a la 
capella de la Casa de l’Església amb els res-
ponsables del Moviment de Vida Creixent.

21 de desembre. El nou vicari de l’Opus 
Dei per a Catalunya i Andorra, Mn. Ignasi 
Font, es va trobar amb el bisbe Agustí a la 
Casa de l’Església. Mn. Ignasi va ser nome-
nat per aquest càrrec el mes d’octubre, en 
substitució del Dr. Antoni Pujals, que co-
mençava a treballar al consell general de 
la prelatura a Roma.

23 de desembre. Reunió del Consell Epis-
copal, a la Casa de l’Església.
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presentar les ofrenes. Donada la coinci-
dència amb la Jornada de Germanor, el 
nou ecònom diocesà va motivar la partici-
pació a la col·lecta de la missa, destinada 
a les necessitats de l’Església diocesana. 
El final de la celebració va ser el cant del 
Magnificat, com a expressió d’agraïment i 
de lloança a Déu pels dons rebuts durant 
aquest any.

Resum de l’Any Sant de la Misericòrdia al 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 

(Llegit a l’Eucaristia de cloenda, a la Cate-
dral de Sant Llorenç)

Sant Feliu de Llobregat 13-11-2016

Avui que acabem la celebració del Jubileu 
Extraordinari de la Misericòrdia a la nostra 
diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, fem el 
que ja ens deia el papa Francesc en la butlla 
Misericordiae Vultus per la qual convocava 
aquest Any Sant: “tinguem primer que res 
sentiments de gratitud i de reconeixement 
envers la Santíssima Trinitat per haver-nos 
concedit un temps extraordinari de gràcia”. 
O com ens deia el nostre bisbe Agustí en la 
carta per la qual ens convocava a aquesta 
celebració d’avui: “Serà l’ocasió de fer me-
mòria dels moments de gràcia que l’Esperit 
ens ha permès de viure al llarg de l’Any”.

Efectivament, des que es va obrir la Por-
ta Santa en aquesta catedral el diumenge 
13 de desembre de 2015, la nostra diòce-
si ha viscut amb goig l’Any Sant. A més a 
més, ha coincidit amb el primer curs del 
Pla Pastoral Diocesà per al trienni 2015-
2018, que porta per títol general “Jo sóc 
el cep i vosaltres les sarments”; doncs en 
aquest primer curs el lema era “Manteniu-
vos en el meu amor”, i certament l’Any 

Cloenda de l’Any Sant de la Misericòrdia 

El 13 de novembre es cloïa l’Any Sant de 
la Misericòrdia en l’àmbit diocesà, com 
a la resta de bisbats de tota l’Església. A 
Sant Feliu de Llobregat la celebració va te-
nir lloc a la Catedral de Sant Llorenç, amb 
una Eucaristia presidida pel bisbe Agustí 
i concelebrada per nombrosos preveres 
de la diòcesi. També hi eren presents un 
bon grup dels diaques diocesans, religi-
osos i religioses, entre els quals dos dels 
tres missioners de la misericòrdia: el P. 
Ramon Olomí, CMF, i el P. Josep Roca, SF, 
donat que el P. Bernabé Dalmau, OSB, era 
a Roma. La participació dels fidels va ser 
nombrosa, omplint el temple, amb repre-
sentants de cada arxiprestat. Al principi de 
la celebració, el vicari general, Mn. Jaume 
Berdoy, va llegir una valoració de l’Any 
Sant, mirant d’evidenciar el camí recorre-
gut durant aquest any de gràcia, des que 
el 13 de desembre de l’any passat es va 
obrir la Porta de la Misericòrdia de la Ca-
tedral de Sant Llorenç, simbolitzant l’inici 
del Jubileu a la diòcesi. Tots els detalls de 
la celebració litúrgica van ser molt acu-
rats, destacant la participació dels semi-
naristes de la diòcesi, que van animar els 
cants, mentre que els membres del Consell 
Pastoral Diocesà van llegir les pregàries i 

[ ]Informacions
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2 alment durant la Quaresma, doncs, es van 

programar un bon nombre de celebracions 
comunitàries de la penitència, amb con-
fessió i absolució individuals, força parti-
cipades i viscudes.

Val la pena destacar el paper dels tres 
Missioners de la Misericòrdia designats al 
nostre bisbat: els pares Bernabé Dalmau, 
Ramon Olomí i Josep Roca. Ells van rebre 
l’encàrrec del papa Francesc i han estat 
efectivament portadors de la misericòrdia 
en conferències, trobades i celebracions a 
les quals se’ls ha convidat en diversos in-
drets de la diòcesi. Els agraïm també, de 
tot cor, el seu servei.

És impossible resumir tot el que s’ha fet 
durant aquest Any Sant, sobretot perquè 
en moltes ocasions no han estat actes o 
celebracions especials, sinó que tot el que 
es viu ja habitualment a les parròquies i 
comunitats, enguany tenia el color que li 
ha donat el Jubileu. Ens hi han ajudat les 
imatges del logo i el lema de l’Any Sant, 
com també l’emblemàtic quadre de Rem-
brandt del Pare misericordiós de la parà-
bola, presents en cartells, estampes i pan-
cartes; o la pregària de l’Any Sant que hem 
resat tantes vegades. Igualment, la litúrgia 
de la Paraula de Déu, en especial l’evange-
li segons sant Lluc que hem llegit aquest 
any, ens ha ajudat a aprofundir i a celebrar 
la misericòrdia de Déu, qui, com ha escrit 
el bisbe Agustí, “no deixa d’estimar-nos i 
donar-nos oportunitats de reconciliació de 
de creixement en l’amor”.

En acabar la celebració del Jubileu Ex-
traordinari de la Misericòrdia, fem nostres 
les paraules del papa Francesc: “Encoma-
nem la vida de l’Església, la humanitat 
sencera i l’immens cosmos a la Senyoria 
de Crist, esperant que difongui la seva mi-
sericòrdia com la rosada del matí per a una 

Sant ens ha permès experimentar aquest 
amor i aquesta misericòrdia. Han estat 
moltes les parròquies, arxiprestats i grups 
que han organitzat pelegrinatges als llocs 
establerts per rebre el do de la indulgèn-
cia jubilar: en aquesta mateixa església 
catedral, al Santuari de la Mare de Déu de 
Montserrat, o en altres esglésies i santua-
ris de les diòcesis germanes.

També les delegacions diocesanes han 
organitzat recessos, trobades i sessions 
de formació per reflexionar sobre el tema 
de la misericòrdia. Per tots els arxipres-
tats s’han organitzat conferències, estu-
dis d’evangeli, grups de reflexió, per tal 
d’aprofundir en aquest concepte, tan pre-
sent en la Sagrada Escriptura; i també so-
bre la manera d’esdevenir nosaltres “mi-
sericordiosos com el Pare” (d’acord amb el 
lema de l’Any Jubilar), especialment a tra-
vés de la concreció que ens proposen les 
Obres de Misericòrdia, espirituals i corpo-
rals. En aquest àmbit, cal fer esment dels 
preveres i diaques del bisbat, que al llarg 
del curs passat vàrem tenir com a punt fort 
de la nostra formació pastoral i espiritual 
el tema del prevere com a testimoni i sa-
grament de la misericòrdia.

Un dels moments centrals per poder 
experimentar els fidels la misericòrdia del 
Pare és el sagrament del perdó. Per això en 
totes les parròquies i comunitats aquest 
any s’ha volgut potenciar la celebració 
d’aquest sagrament, que ve implícita en la 
gràcia del jubileu, tant en forma individu-
al com comunitària. Des del bisbat es van 
oferir uns materials per a la celebració del 
sagrament del perdó amb textos i pregàri-
es especialment pensats per a aquest Any 
Sant de la Misericòrdia, així com també 
una pauta per als grups que fessin l’ex-
periència del pelegrinatge jubilar. Especi-
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V i d a  D i o c e s a n a

fecunda història, encara per construir amb 
el compromís de tots en el pròxim futur. 
Com desitjo que els anys per venir estiguin 
impregnats de misericòrdia per poder anar 
a l’encontre de cada persona portant la 
bondat i la tendresa de Déu! Que a tots, 
creients i llunyans, pugui arribar el bàlsam 
de la misericòrdia com a signe del Regne 
de Déu que ja és present enmig de nosal-
tres”.
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marques de Catalunya, que van començar 
a fer-les al Penedès, on estava més arrelat 
aquest moviment. Amb el naixement de la 
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, l’any 
2004, va evolucionar aquesta proposta 
formativa per a la comunitat cristiana de 
tot el territori, arribant enguany com a tals 
Jornades de formació i animació pastoral, 
amb la seva 23a edició a Vilafranca, i 11a 
edició a Sant Feliu.

Jornades de formació i animació pastoral 

Del 28 de novembre a l’1 de desembre es 
van celebrar a la Casa de l’Església (Sant 
Feliu de Llobregat), aquestes sessions de 
formació adreçades a laics, religiosos i re-
ligioses, diaques i preveres de la Vicaria 
del Llobregat. El primer dia, Mn. Daniel 
Palau, rector de Corbera de Llobregat, va 
aprofundir sobre la figura del bisbe Torras 
i Bages en el centenari de la seva mort. Di-
marts 29, Mn. Gaspar Mora, arxiprest de 
Sant Feliu de Llobregat, va transmetre les 
reflexions més interessants sobre l’amor 
i la família en l’exhortació Amoris Laetitia 
del papa Francesc. Dimecres 30, va ser el 
torn del professor de la UB Albert Soler, 
que va presentar la figura del beat Ramon 
Llull. El ponent del dia de la cloenda va ser 
Mn. Xavier Morlans, amb el tema «Pistes 
per a una parròquia renovada i en sortida», 
amb la presència del bisbe Agustí. L’assis-
tència ha estat nombrosa, amb unes cent 
cinquanta persones aproximadament cada 
vespre, provinents de diverses poblacions 
del Baix Llobregat. El passat mes d’octu-
bre del 17 al 20 unes jornades similars, 
amb els mateixos ponents, van tenir lloc a 
Vilafranca del Penedès, per al territori de la 
Vicaria del Penedès-Anoia-Garraf. L’origen 
d’aquestes Jornades està en les iniciatives 

[ ]Vicaria del
Llobregat
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O r g a n i s m e s  D i o c e s a n s

es diu «cartes testimonials» a persones de 
reconeguda honestedat que coneguin di-
rectament el testimoni. O, si és un rector 
de parròquia, que pugui informar ajudat 
per algú de la comunitat que de forma 
indubtable sàpiga de les qualitats huma-
nes i conducta de vida del que és propo-
sat com a testimoni. Això és extensible a 
responsable d’algun col·legi de religiosos. 
Així doncs, amb sentit de la prudència, el 
citat cànon 1572 exigeix que quan s’escol-
ta un testimoni s’expliciti si el testimoni ho 
sap de «ciència pròpia», o bé es limita a 
«manifestar la seva opinió o la del sentir 
comú, o ho ha escoltat dels altres». Tam-
bé obliga a observar la coherència en les 
seves paraules, o per contra si hi ha en la 
seva persona inseguretat o vacil·lació. Fi-
nalment, en fer una valoració conjunta de 
tota la prova testifical, gaudeix de gran for-
ça probatòria l’anomenat en dret canònic 
figura del «testimoni concordant»: quan 
tots els testimonis han asseverat l’exis-
tència o inexistència d’un fet concret, un 
fet que podria ser rellevant per al resultat 
final de la causa.

El testimoni en els processos matrimo-
nials (II)

En tota funció judicial és bàsica l’aportació 
del testimoni, d’aquí l’adagi judicial: «Dó-
na’m tu els fets que jo et donaré el dret». 
El testimoni explica o narra el que ha vist 
o ha sentit: no opina ni jutja. Suposa una 
forma noble, eficaç i humil de col·laborar 
amb la justícia. En els processos matrimo-
nials, per mitjà del testimoni objectiu, es 
pot conèixer el que va succeir en aquell 
conflicte de parella, les seves possibles ar-
rels amb anterioritat al consentiment nup-
cial. El testimoni, declarant sota jurament, 
ensenya al jutge la realitat del que ha pas-
sat. No és part interessada en el procés i 
des de la seva neutralitat ha de desgranar 
en llenguatge senzill un fet darrere l’al-
tre. D’aquí que la paraula llatina «testis» 
(testimoni) seria la contracció del terme 
«terstis» és a dir, el que només és un «ter-
cer» en el procés. No obstant això, hi ha 
un perill en aquesta prova en la praxi de 
la justícia eclesiàstica: que qui compareix 
en qualitat de testimoni inventi els fets o 
els deformi sense mala fe, fruit de la seva 
imaginació, però allunyant el jutge de l’ob-
jectiva realitat. Per això el cànon 1572 (CIC) 
atorga gran rellevància al deure de valorar 
els testimonis. Això es fa demanant el que 

[ ]Vicaria Judicial – 
Tribunal 
eclesiàstic
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Reunió 17-11-2016

El passat dijous 17 de novembre, vam reu-
nir-nos el Consell del Presbiteri. En aques-
ta sessió, s’hi va incorporar Mn. Rafael 
Vilaplana, per a cobrir la plaça vacant que 
deixa Mn. Josep Vicenç Moragues. També 
va ser escollit membre del Secretariat com 
a adjunt Mn. Antoni Fernández.

Després del rés de l’Hora menor, de les 
paraules de benvinguda del bisbe Agustí i 
del Secretari del Consell, en Carles Muñiz, 
vam aprovar l’acta de la darrera reunió.

En aquest Consell hem volgut establir 
un diàleg i respondre a la consulta que 
ens feia el bisbe Agustí. En el marc del 
Pla Pastoral 2015 – 2018, i en concret per 
aquest curs 2016 – 2017, volem fixar-nos 
en preveres i diaques: Ministres de la co-
munió eclesial. Compartim amb tots els 
membres del Consell la pregunta de com 
fer que aquest objectiu passi pel cor de 
cadascú de nosaltres i es tradueixi en uns 
compromisos. Us proposem compartir en 
petits grups diferents accions que podem 
impulsar en nosaltres i les parròquies, 
elements de compromís i d’acció per a 
afavorir que esdevinguem ministres de la 
comunió eclesial.

El bisbe Agustí ens pregunta suggeri-
ments perquè els preveres i els diaques 

 Reunió 12-11-2016 

El passat 12 de novembre, al matí, va te-
nir lloc a la Casa de l’Església la primera 
reunió del curs d’aquest òrgan consultiu 
del Bisbe. En aquesta ocasió, l’objectiu 
principal era entomar el segon any del Pla 
Pastoral que s’ha engegat a la diòcesi. 
Per propiciar-ne el diàleg, el bisbe Agustí 
va plantejar als membres del Consell la 
següent pregunta: «De quina manera, el 
que ha sorgit de tots nosaltres, pot tornar 
a nosaltres? La comunió interna». Aquesta 
qüestió fa referència al fet que, fruit de la 
reflexió realitzada l’any del 10è aniversari, 
nosaltres mateixos, Església diocesana, 
vam generar uns objectius, plasmats en el 
Pla Pastoral, que ara hem d’aplicar, i tam-
bé vol posar l’accent en la comunió, rostre 
de l’Església formada per germans que 
s’estimen.

[ ] [ ]Consell 
Pastoral Diocesà

Consell 
del Presbiteri
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O r g a n i s m e s  D i o c e s a n s

esdevinguem ministres de la comunió; 
com també ens pregunta sobre quines ac-
cions ha de potenciar, tirar endavant, en la 
línia d’aquest objectiu.

Aquest cop se’ns demana una reflexió 
i un discerniment sobre el presbiteri, que 
ens porti a prendre compromisos a favor 
de la Comunió.
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Com ensenyar a estimar 

Gairebé una quarantena de mestres i pro-
fessors es van aplegar a la Casa de l’Esglé-
sia, el dissabte 26 de novembre al matí, 
per tal de treballar en la formació de l’afec-
tivitat i la sexualitat amb adolescents, des 
de la visió cristiana de la integritat de la 
persona. La formació va anar a càrrec de 
la professora Mercè Lajara que, de manera 
molt amena, va presentar aquesta temàti-
ca oferint recursos que despertaven l’inte-
rès i suscitaven la participació activa dels 
assistents. Per acabar la matinal de forma-
ció, el refrigeri final ha servit per continuar 
intercanviant punts de vista, alhora que 
per desitjar-se mútuament un Bon i Sant 
Nadal.

Ingrés al catecumenat

El diumenge de Crist Rei, 20 de novembre, 
va tenir lloc a la Casa de l’Església el ritu 
d’ingrés al catecumenat per a tres catecú-
mens de les parròquies de Sant Andreu, de 
Sant Andreu de la Barca, i de Sant Baldiri, 
de Sant Boi de Llobregat. En primer lloc, 
van rebre una catequesi sobre la fe, amb 
la referència i l’exemple d’Abraham i, des-
prés, a la capella de la Casa, es va celebrar 
el ritu d’ingrés, amb l’acompanyament 
dels padrins, amics i familiars, i els res-
pectius rectors. D’aquesta manera inicien 
un itinerari de fe que els portarà a rebre 
els sagraments del baptisme, confirmació 
i eucaristia. 

[ ] [ ]Servei diocesà 
per al 
catecumenat

Ensenyament
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

Consagració d’Arcadia Ruiz Ferrón a l’Ins-
titut Cor Iesu 

L ’últim dissabte d’octubre, dia 29, Arcadia 
Ruiz Ferrón, coneguda per tots a Sant Feliu 
de Llobregat com a “Chiqui”, es va consa-
grar dins de l’Institut Cor Iesu. Aquest ins-
titut compta amb una presència important 
de membres al nostre bisbat. Chiqui és 
catequista de primera comunió a la Par-
ròquia de Sant Joan Baptista i membre de 
l’equip de pastoral de la salut de la Cate-
dral de Sant Llorenç i de les Carmelites. És 
també una perseverant i fidel adoradora, 
les nits dels primers divendres de mes, a 
Sant Joan Baptista.

Recés d’Advent per a la Vida Consagrada
 
Com a pòrtic a l’Advent, dissabte 19 de 
novembre, a la Casa de l’Església, va tenir 
lloc aquest recés per a religiosos i religio-
ses, amb la presència d’una cinquantena 
de persones a la Casa de l’Església. L’aba-
dessa emèrita del Monestir de Sant Benet, 
Gna. Montserrat Viñas, va oferir un punt 
de reflexió per a cada diumenge d’aquest 
temps litúrgic, resseguint el sí a la voluntat 
de Déu, com la Verge, l’actitud vigilant, la 
figura de Maria com a peregrina en la fe, 
l’actitud d’obertura i acollida a tothom. 

Pastoral de la salut i ecologia integral a 
Sant Feliu de Llobregat 

El dissabte 26 de novembre, a la Casa de 
l’Església de Sant Feliu, va tenir lloc la tro-
bada de visitadors i voluntaris de Pastoral 
de la Salut, amb la presència d’un cen-
tenar de persones, amb un títol que pre-
nia la referència de l’última encíclica del 
papa, Laudato Si’: «Pastoral de la salut i 
ecologia integral. Tenir cura de la terra, te-
nir cura de les persones». Després d’una 
pregària-cançó, conduïda per Mn. Francis-
co Garcia Baca i els seus col·laboradors, el 
bisbe Agustí va obrir la trobada ressaltant 
la importància de la unitat de la persona 
i la necessitat de no caure en el dualisme 
ànima-cos. La primera ponència, titulada 
«La pràctica religiosa i la salut. Té millor 
salut qui va a missa?», va anar a càrrec de 
Fernando Trullols, doctor en medicina, que 
va presentar estudis científics on la pràc-
tica religiosa es relaciona amb una millor 
salut. La següent ponència la va exposar el 
diaca permanent Albert Manich, doctor en 
ciències químiques. Es titulava «Ecologia i 
salut. Aportacions de l’encíclica Laudato 
Si’» i va explicar com l’ecologia afecta di-
rectament la salut.

[ ][ ] Vida consagradaPastoral
de la salut
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VII Trobada dels animadors de la litúrgia

Dissabte 5 de novembre, durant tot el 
matí, tingué lloc a la Casa de l’Església de 
Sant Feliu de Llobregat, la VII Trobada Di-
ocesana dels animadors de la litúrgia. Hi 
van assistir 140 persones, provinents de 
diferents parròquies de gairebé tots els 
arxiprestats del bisbat. 

El bisbe Agustí va rebre els participants, 
animant-los a descobrir en la litúrgia l’es-
pai principal de la comunió eclesial, tema 
al qual està dedicat l’objectiu del pla pas-
toral diocesà d’aquest curs (“Estimeu-vos 
els uns als altres”). 

El tema central de la trobada d’aquest 
any era la presentació del document 
“Evangelitzats per la litúrgia, enviats a re-
novar el món amb misericòrdia”, en el qual 
els bisbes de Catalunya, amb motiu del 
centenari del I Congrés Litúrgic de Mont-
serrat (1915) i de l’Any Sant de la Miseri-
còrdia, fan balanç de la reforma litúrgica a 
casa nostra, alhora que plantegen els rep-
tes del present i de cara al futur en l’àmbit 
de la celebració de la fe. L’encarregat de la 
ponència va ser Mn. Joan Baburés, delegat 
de Litúrgia del Bisbat de Girona, i coordi-
nador de la Comissió Interdiocesana de Li-
túrgia i Música de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, el qual ha anat comentant 

Per acabar la matinal de recés, es va cele-
brar l’Eucaristia, presidida pel bisbe Agus-
tí i concelebrada pel delegat per a la Vida 
Consagrada, Josep Maria Henríquez, i es 
va cloure amb un dinar de germanor.

Traspàs del P. Salvador Plans, OSB

26-11-2016

Segons informa el Monestir de Montser-
rat, aquest matí ha mort al monestir el P. 
Salvador M. Plans i Vall, confortat amb els 
sagraments de l’Església.

La missa exequial tindrà lloc dimarts, 
dia 29, a les 10.45 h, a la Basílica de Santa 
Maria i serà presidida pel P. Abat Josep M. 
Soler.

El bisbe Agustí ha traslladat al pare 
abat i a tota la comunitat el seu condol.

El P. Salvador tenia 74 anys i en feia 53 
que va entrar al monestir, va ser prefecte 
de l’Escolania i visitador de monestirs de 
monges benedictines de l’Estat espanyol. 
A la nostra Diòcesi va formar part de la 
Delegació Diocesana per a la Vida Consa-
grada.

[ ]Pastoral 
sacramental i 
Litúrgia
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

Cadena de pregària per les vocacions 

Durant el mes de novembre, totes les di-
òcesis amb seu a Catalunya reforcen la 
pregària per les vocacions que, com l’any 
passat, torna a incloure la referència a 
l’Any Sant de la Misericòrdia, que conclou 
aquest mes. En aquesta cadena la nostra 
diòcesi té encomanats els dies 9, 19 i 29 de 
novembre, per omplir-los de pregària per 
les vocacions. Tota la informació es troba 
a www.cadenadepregaria.cat. Aquesta ini-
ciativa recorda la possibilitat d’enfocar, en 
clau vocacional, cadascuna de les realitats 
pastorals que conformen la vida diocesa-
na i en el context del Pla Pastoral “Jo sóc el 
cep i vosaltres les sarments”. En definiti-
va, és una crida a continuar treballant per-
què la cultura vocacional sigui present en 
l’acompanyament als creients. En aquest 
context es desenvolupa la presència voca-
cional a l’Arxiprestat de Vilafranca del Pe-
nedès, amb les següents activitats a la ca-
pital del Penedès: Dimecres 16, a la tarda: 
Trobada amb catequistes sobre la cultura 
vocacional. Dilluns 21, a les 21.00 h: Taula 
rodona vocacional. Dijous 24, a les 10.00 
h: Trobada de pregària i formació per a pre-
veres i diaques, sobre l’acompanyament 
vocacional. Dissabte 26, a les 18.00 h: 
Recés amb el bisbe Agustí; i a les 20.00 h, 

els diversos capítols de la carta pastoral.  
En una segona part de la trobada, el ma-
teix ponent ha presentat la 2a edició del 
Cantoral Litúrgic Bàsic, i també s’ha donat 
la informació sobre la nova edició de la Li-
túrgia de les Hores en català, la cloenda de 
l’Any Jubilar de la Misericòrdia a la diòce-
si, i la Setmana de la Bíblia i diumenge de 
la Paraula, que tindrà lloc el proper 27 de 
novembre. 

També s’ha aprofitat l’avinentesa per 
aprendre i assajar els cants propis del ri-
tual de les exèquies, per tal de millorar la 
pastoral del cant en aquestes celebracions.

Tots els assistents han valorat molt po-
sitivament aquesta trobada, que està ja 
consolidada en el calendari pastoral de la 
diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

[ ]Pastoral
vocacional
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crist: subjectivament, per tant, és sempre 
resposta a Déu. Aquí rau allò seu més 
específic i el que determina els seus tres 
essencials: neix i s’alimenta de la partici-
pació en el Misteri Pasqual de Crist (mort 
que purifica i resurrecció a la nova creació. 
El text de 1Pe 1,23 diu “sense desistir mai 
del vostre amor. Penseu que heu nascut 
de nou”). És gratuït, universal, totalit-
zant, concret, indefectible... La vocació, en 
aquest nivell d’amor forma part del movi-
ment de resposta a Déu que estima avan-
çant-se sempre. De fet és un amor centrat 
en Déu, més que en un mateix, encara que 
en l’estimació a Déu trobem la felicitat.

Aquest amor nou, en la vida personal és 
un dinamisme que no deixa de créixer i ma-
durar. Per això, encara podem assenyalar 
un altre estadi d’amor i de vocació corres-
ponent. En el procés de creixement, s’arriba 
a una consciència tal de l’amor que Déu ens 
té, que es vol respondre amb un amor sem-
blant al seu, amb la mateixa gratuïtat, do-
nació, lliurament, universalitat... És l’amor 
que està a la base i justifica, des del punt de 
vista de la vivència subjectiva, els vots de la 
vida consagrada i les promeses que acom-
panyen l’ordenació del prevere (pobresa, 
obediència, celibat apostòlics). Si faltés 
aquest tipus d’amor no es podria viure ni 
justificar la vida consagrada ni les exigènci-
es que acompanyen l’ordenació presbiteral.

En definitiva, pregar per les vocacions 
especials a l’Església, significa pregar pel 
creixement i la maduresa del veritable 
amor entre els seus fidels...

Recés de seminaristes a Tiana 

Cada mes, els seminaristes del Seminari 
Conciliar, que acull els de les diòcesis de 

Eucaristia de cloenda a la Basílica de San-
ta Maria.

Comentari vocacional en la Parròquia de 
Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú 

Lectura vocacional de 1Pe 1, 22-23

Tenim present que la 1ª Carta de sant Pere 
conté unes catequesis i exhortacions adre-
çades als nous batejats. Un dels seus ob-
jectius és, per tant, recordar als neòfits el 
gran significat del que havien viscut i com 
ha de ser la vida en coherència amb el sa-
grament. Quina pregària vocacional sugge-
reixen aquests missatges? Suggereix una 
pregària centrada en l’amor que és essen-
cial i a la base de tota autèntica vocació.

La Carta suposa que hi ha un ordre “natu-
ral” de l’amor. És aquell amor que compartim 
amb totes les persones, que surt espontani 
en tots els éssers humans pel fet de ser-ho 
i que consisteix bàsicament en la necessitat 
d’estimar i ser estimat. En l’àmbit d’aquest 
amor la vocació respon a la pregunta: on i 
com trobaré la satisfacció d’aquesta neces-
sitat que tinc d’amor? O una altra manera 
de formular-la: on i com em realitzaré, esde-
vindré “jo mateix” i seré feliç? És la vocació 
entesa com autorealització.

La 1ª Carta de sant Pere, en adreçar-
se als nou batejats, subratlla el fet que el 
baptisme (mort de l’home vell i naixement 
de l’home nou, en llenguatge paulí), ens 
fa néixer a un nou amor. Aquest nou amor 
integra l’amor natural, però transformant-
lo i purificant-lo (les paraules que el text 
fa servir són: “vosaltres, que heu acceptat 
la veritat, us heu purificat per poder-vos 
estimar sincerament com a germans”). 
La característica més important (decisi-
va) d’aquest nou amor és que neix del fet 
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

Viure la fraternitat 

Dissabte 19 de novembre a les 17.30 h, a 
la sala parroquial Mn. Vinyeta de Vilafran-
ca del Penedès, va tenir lloc una sessió de 
conferències d’àmbit ecumènic organit-
zada pel Grup Estable de Diàleg i Consell 
Ecumènic. Els ponents van ser la pastora 
Marta López Ballalta, de l’Església pro-
testant de Barcelona-Centre i delegada 
d’Ecumenisme de l’Església evangèlica de 
Catalunya, i Mn. Josep Esplugas, prevere, 
delegat d’Ecumenisme de la Diòcesi de 
Terrassa. Sota el títol «Viure la fraternitat» 
es va desenvolupar una reflexió conjunta 
sobre les relacions ecumèniques que po-
den plantejar-se en el futur, en un any en 
el qual es commemora els 500 anys de la 
Reforma protestant. Els dos ponents van 
coincidir en un ecumenisme no des de la 
uniformitat, sinó des d’una harmònica di-
versitat on l’ecumenisme no sigui un afegit 
que el cristià pugui adoptar o no, sinó un 
compromís explícit, arrelat profundament 
en la vida cristiana de qualsevol confessió.

Barcelona i Sant Feliu, fa un dia de recés. 
El desembre, amb l’accent de l’Advent, tin-
drà lloc el proper dimarts dia 6, a la Casa 
d’Espiritualitat Maria Immaculada de Tiana 
i serà predicat per l’arquebisbe emèrit de 
Barcelona, cardenal Lluís Martínez Sistach. [ ]Ecumenisme
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Setmana de la Bíblia i Diumenge de la 
Paraula 

Del 21 al 27 de novembre se celebra per 
primera vegada la Setmana de la Bíblia, 
que culmina amb el Diumenge de la Parau-
la, coincidint amb el 1r diumenge d’Advent 
i l’inici de l’any litúrgic. Aquesta és una 
iniciativa que els bisbes de la Conferència 
Episcopal Tarraconense han acollit a peti-
ció de l’Associació Bíblica de Catalunya, 
per promoure i intensificar el valor de la 
Paraula de Déu en tota la vida de l’Esglé-
sia. Entitats com ara l’Abadia de Montser-
rat, el Centre de Pastoral Litúrgica, l’Edito-
rial Claret, Ràdio Estel i Catalunya Cristia-
na, i altres associacions compromeses en 
l’animació bíblica de la pastoral se sumen 
a aquesta iniciativa, amb el lema «La Pa-
raula de Déu és llum dels meus passos» 
(Sl 119,105). El Secretariat d’Animació Bí-
blica de la Pastoral de la nostra diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat també col·labora 
amb diverses activitats bíbliques i donant 
suport a les iniciatives de la resta d’asso-
ciacions i entitats. Els primers actes de la 
setmana són el dimarts 22 de novembre: A 
Vilafranca del Penedès, a les 18.30 h, pre-
gària amb la Bíblia, organitzada pel Grup 
de Bíblia parroquial a la Basílica de San-
ta Maria; a Esplugues de Llobregat, a les 

Trobada amb les esposes dels diaques
 
El bisbe Agustí es va reunir amb les espo-
ses dels diaques, el passat 18 de novem-
bre al vespre, amb la presència del delegat 
per al diaconat, Josep Maria Gómez del Pe-
rugia. La trobada, que es va iniciar amb la 
pregària de Vespres a la capella de la Casa 
de l’Església, va permetre de reflexionar 
junts i compartir experiències al voltant de 
la comunió eclesial, viscuda per les espo-
ses al costat dels diaques i en funció del 
servei pastoral. El bisbe Agustí va plante-
jar un parell de qüestions per suscitar el 
diàleg: És difícil acompanyar el meu marit 
en la vida de pregària? És fàcil acompanyar 
els diaques en la tasca pastoral? L’inter-
canvi de parers i de vivències va ser molt 
enriquidor, constatant els reptes i les sa-
tisfaccions del servei del diaconat, des de 
l’aportació de les seves esposes.

[ ] [ ]Diaconat 
permanent

Evangelització i 
Apostolat Seglar
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

Mans Unides visita el Monestir de Sant 
Benet 

El 19 de novembre, la Delegació de Mans 
Unides del Bisbat de Sant Feliu de Llobre-
gat va fer una visita de cortesia a les ger-
manes benedictines del Monestir de Sant 
Benet de Montserrat. Després de visitar els 
tallers de ceràmica i les dependències de 
la casa, varen reunir-se amb la comunitat 
presidida per la mare abadessa Maria del 
Mar Albajar i Viñas. El president de Mans 
Unides, Josep M. Oró, va explicar el funcio-
nament i els objectius d’aquesta ONG, que 
són la denúncia de les situacions injustes, 
el treball per a recaptar fons per als projec-
tes de desenvolupament i d’emergència i 
la sensibilització al nostre país. En aquesta 
trobada varen ser presents les delegades 
comarcals de l’Anoia, Vilafranca del Pene-
dès i Vilanova i La Geltrú. Seguidament, 
varen resar conjuntament les vespres 
abans d’acomiadar-se.

20.00 h, taula rodona ecumènica al voltant 
de la Bíblia, al casal parroquial Santa Mag-
dalena.

Jubileu del pres a Brians 1 

El 6 de novembre es va celebrar a totes 
les diòcesis del món el Jubileu del pres. 
Aquest acte va tenir un ressò especial a 
Roma, on el papa Francesc es va reunir 
amb presos d’arreu. D’Espanya varen as-
sistir-hi 24 interns de diferents presons de 
l’Estat, acompanyats de capellans de pre-
sons, voluntaris, funcionaris de presons i 
familiars; malauradament de Catalunya no 
n’hi va anar cap. A la nostra diòcesi, el bis-
be Agustí es va fer present a Brians1 per 
al Jubileu el dia 5, per motius logístics del 
centre. Gairebé una norantena d’interns 
entre dones i homes van assistir a la ce-
lebració, concelebrada pels capellans que 
habitualment celebren l’Eucaristia al cen-
tre i algun altre capellà diocesà, acompa-
nyats dels voluntaris que normalment van 
a la presó. Al principi de la celebració hi 
va haver una estona perquè, aquells que 
ho volguessin, poguessin viure el sagra-
ment de la reconciliació. En l’homilia el 
bisbe Agustí va comentar l’evangeli del 
fill pròdig, remarcant la misericòrdia que 
ens porta aquest evangeli, i al final de la 
celebració va repartir una creu petita com 
a record i també es van distribuir unes en-
ganxines perquè cada intern la col·loqués 
a la porta de la seva cel·la, representant la 
Porta Santa, ja que ells no tenen la possi-
bilitat d’assistir a cap santuari per guanyar 
el Jubileu. Un cop acabada la celebració 
hi va haver una estona en què els interns 
van poder parlar més relaxadament amb el 
bisbe Agustí.
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Corbera de Llobregat. Fa 37 anys que va mar-
xar del poble per formar part de la Fraternitat 
de les Germanetes de Jesús. Els darrers tres 
anys ha treballat per a fer possible la funda-
ció d’una Fraternitat a Ceuta, a partir de la 
petició que els va fer el bisbe de Cadis. 

Durant el seu testimoni, explicat a un 
auditori d’un centenar de persones aple-
gades a la Casa de l’Església del Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat, va repetir en nom-
broses ocasions expressions com aques-
tes: «Ja n’hi ha prou! …Ja no puc callar! 
...Què podem fer?», que brollaven del seu 
cor després d’haver vist amb els propis ulls 
tantes situacions de dolor i d’injustícia. 

Però les paraules de la Germaneta Ro-
saura traspuaven també encoratjament i 
esperança: «Sigueu creatius! L’esperan-
ça del Nadal! El celebrarem tenint davant 
nostre molt reptes... Siguem realistes –ens 
diu el papa–, però sense perdre l’alegria, 
l’audàcia i l’entrega esperançada! No ens 
deixem robar la força de l’esperança i po-
sem-nos en marxa.»

L’acte va ser introduït pel director de Cà-
ritas Diocesana, Joan Torrents, mentre que 
el bisbe Agustí Cortés va pronunciar unes 
paraules a la cloenda. Francesc Arnàez, de 
l’àrea de Comunicació i Sensibilització de 
Càritas Diocesana va presentar amb dades 
la situació recent i actual de les persones 
que volen arribar a Europa com a refugiats. 
També va fer-se present Lourdes Borrell, 
segona tinenta d’alcaldia del consistori 
municipal de Sant Feliu de Llobregat.

Concert solidari contra la pobresa infan-
til, a la Catedral de Sant Llorenç

Dissabte 17 de desembre a les 18.30 h, va 
tenir lloc aquest concert, que ha estat el 

Xerrada “Refugiats i migrants amb drets”

Va tenir lloc el 14 de desembre a l’auditori 
de la Casa de l’Església de Sant Feliu de 
Llobregat, i va resultar una aturada en la 
segona meitat de l’Advent, a les portes del 
Nadal, i a un mes vista de la Jornada Mun-
dial del Migrant i Refugiat que serà el 15 
de gener. 

La xerrada, organitzada pel Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat i Càritas Diocesana 
volia ser un acte de sensibilització sobre la 
situació, els drets i la dignitat de les per-
sones migrants i refugiades. Va resultar 
un vespre per fer memòria, amb dades 
concretes, del recorregut de la crisi dels 
refugiats i, sobretot, per fer una immersió 
en la vida d’aquelles persones que, fugint 
de la pobresa extrema, de la violència i la 
guerra, de la manca de llibertat, de la cor-
rupció, etc, cerquen una segona oportuni-
tat saltant la tanca fronterera de Ceuta. Va 
ser també ocasió per conèixer de prop la 
vida d’aquells que, com la comunitat de 
Germanetes de Jesús del Pare Foucauld, 
present a la ciutat autònoma, estan allà 
per escoltar, acollir, ajudar a portar els 
pesos feixucs que esclafen, recollir llàgri-
mes, pregar amb ells i suplicar Déu l‘ajut 
per tots els qui estan encara a l‘altra banda 
de la tanca.

[ ]Càritas 
diocesana
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

Càritas i per a totes aquelles persones que 
han pogut apropar-se al món de la música 
clàssica a través d’una orquestra de gran 
qualitat i alhora exercir un compromís per 
fer un món més just i sostenible, apropant-
se a les persones que més ho necessiten.

22è d’un cicle de 24 concerts que la Fun-
dació Música solidària, amb el suport del 
grup BBVA i la Fundació d’antigues caixes 
catalanes, ha promogut en benefici de Cà-
ritas i per lluitar contra la pobresa infantil. 
Aquest 2016 les diferents diòcesis catala-
nes, han acollit fins a 24 concerts solida-
ris; en el cas de Sant Feliu de Llobregat, 
aquest ha estat el tercer concert que s’ha 
celebrat, després dels magnífics concerts 
que es van realitzar a la Basílica de San-
ta Maria a Montserrat i a l’Auditori Eduard 
Toldrà de Vilanova i la Geltrú.

Al concert hi van assistir unes 300 per-
sones i va comptar amb la presència del 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí 
Cortés, i Jordi San José, alcalde de Sant 
Feliu de Llobregat, que van poder gaudir 
d’una de les obres musicals més emble-
màtiques de la música barroca, el Messies 
de G.F. Händel. Abans del concert, es va 
procedir a la lectura d’un manifest per part 
de Conxa Marqués, sotsdirectora de Càri-
tas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, 
en el qual es reivindicaven els drets i la 
dignitat dels infants, i es convidava a la so-
cietat a adoptar un sistema i estil de vida 
en què les persones i la cura del planeta 
sigui el més important. 

Tot seguit, amb Gonçal Comellas a la 
batuta, l’orquestra i el cor Unesco Barcelo-
na va interpretar aquest oratori de Händel, 
que va comptar amb la participació com a 
solistes de la soprano Maria Mateu, la con-
tralt Marisa Roca, el tenor Beñat Egiarte i 
el baix Pau Bordas.

Prop d’una hora i mitja de concert, que 
va tenir un dels moments més àlgids en 
l’al·leluia, que va desencadenar els aplau-
diments intensos del públic assistent.

La unió de la música i la solidaritat, ha 
estat una experiència molt gratificant per 
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beu, el pal·li és un ornament que porten 
els arquebisbes metropolitans a les espat-
lles i al coll, és de tela blanca amb creus de 
seda negra. Segons la seva forma ve a ser 
una mena de cinyell o escapulari, com si 
fos un anyell a les espatlles del Bon Pas-
tor. Així cal que ho sigui l’arquebisbe per 
als seus feligresos i àdhuc per als bisbes 
sufraganis de la seva província. 

El papa Francesc ha disposat que el pal-
li pugui ser imposat a les pròpies esglésies 
locals, un signe de més sinodalitat i parti-
cipació. 

Esperant trobar-nos el proper dia 3 de 
desembre a la catedral de Barcelona, re-
beu el meu afecte fraternal en Crist, 

+Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Comunicació del bisbe Sebastià Taltavull 
en relació a la imposició del pal·li a l’ar-
quebisbe metropolità de Barcelona

Barcelona, 15-11-2016

Benvolguts germans i germanes de les di-
òcesis de Barcelona, de Sant Feliu de Llo-
bregat i de Terrassa.

Si Déu ho vol, a les 11.30 del matí del 
dissabte dia 3 del proper mes de desem-
bre i a la Catedral Metropolitana de Barce-
lona, li serà imposat el pal·li a Mons. Joan 
Josep Omella per a l’exercici del seu minis-
teri d’arquebisbe metropolità. Serà en el 
marc de la celebració de l’Eucaristia que 
serà presidida pel nunci de S.S. el papa 
Francesc, Mons. Renzo Fratini, i concele-
brada pels altres bisbes de les diòcesis de 
Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de Llobre-
gat. Diòcesis que conformen la Província 
Eclesiàstica de Barcelona, juntament amb 
els preveres i diaques i participada per tot 
el Poble de Déu. 

Per tal de poder compartir aquest esde-
veniment, em plau convidar-vos a aquesta 
celebració, que és d’acció de gràcies i, al 
mateix temps, expressió de la comunió i 
treball pastoral compartit entre les tres di-
òcesis. Serà un goig comptar amb la vostra 
presència, celebrant i pregant junts. 

[ ]Província 
Eclesiàstica de 
Barcelona
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D o c u m e n t s

par Borda, delegat de Família del bisbat 
de Terrassa, va fer una conferència sobre 
el capítol setè de l’exhortació apostòlica 
Amoris Laetitia que tracta de l’educació de 
les noves generacions des de la família i la 
necessària col·laboració dels altres àmbits 
educatius com ara la catequesi.

Mons. Josep Àngel Sáiz Meneses presi-
dí una massiva celebració de l’Eucaristia 
dominical a l’església parroquial de Santa 
Maria de Caldes on agraí el servei insubs-
tituïble que fan els catequistes en totes les 
diòcesis i els instà a mantenir-se fidels en 
el seu servei i en la seva formació.

Diada de Germanor: “Amb tu, som una 
gran família”

Barcelona, 10-11-2016

Com cada any per aquestes dates, aquest 
any el diumenge 13 de novembre, l’Esglé-
sia, al nostre país, dedica un dia a fer una 
col·lecta extraordinària per a cadascuna 
de les Esglésies locals diocesanes. Aquest 
any el lema de la “Diada de Germanor” 
és “Amb tu, som una gran família” i vol 
conscienciar tots els fidels de la necessitat 
d’ajudar l’Església perquè serveixi millor i 
més adequadament en tots els camps en 
què treballa a favor de la societat (Càritas, 
serveis d’acollida, formació i catequesi, 
Seminaris, conservació i construcció de 
temples, celebracions sacramentals, pas-
toral de joventut, esplais i colònies d’estiu, 
pastoral familiar, pastoral de la salut, aten-
ció pastoral en els centres penitenciaris, 
mitjans de comunicació social, moviments 
laïcals, atenció a la gent gran, missions i 
ajuda al tercer món, i altres).

Cadascuna de les deu diòcesis catala-
nes, i també les altres diòcesis espanyo-

IX Jornades Interdiocesanes de Formació 
de Catequistes a Caldes de Montbui

Els dies 11, 12 i 13 de novembre s’han cele-
brat a Caldes de Montbui aquestes jorna-
des de formació, organitzades anualment 
pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi 
de Catalunya i de les Illes Balears (SIC).

Hi van participar gairebé tres-cents ca-
tequistes de totes les diòcesis de l’àmbit 
catalano-balear. Les activitats formatives 
es van desenvolupar en diversos espais de 
la vila de Caldes de Montbui, especialment 
l’església parroquial de Santa Maria, l’Es-
cola Pia i la Casa d’Espiritualitat.

Les jornades comptaren amb la presèn-
cia i participació de Mons. Sebastià Talta-
vull, Bisbe President del SIC, Mons. Josep 
Àngel Sáiz Meneses, bisbe de Terrassa, 
Mons. Salvador Giménez, bisbe de Lleida, 
i Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar de 
Terrassa.

“L’Evangeli, de generació en generació” 
era el títol que emmarcà aquestes jorna-
des. Mons. Taltavull en féu la ponència de 
presentació divendres a la tarda inspirant-
se en diversos textos de l’exhortació apos-
tòlica Evangelii Gaudium. Dissabte es tre-
ballà en diversos cursos conduïts per un 
ampli professorat i amb una alta partici-
pació de catequistes. Diumenge, el P. Gas-

[ ]Conferència 
Episcopal 
Tarraconense
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2 Vic) i de Barcelona (Barcelona, Sant Feliu 

de Llobregat i Terrassa), i també el movi-
ment econòmic global ordinari i extraordi-
nari de la seva acció pastoral. 

(Nota del Gabinet d’Informació de l’Es-
glésia a Catalunya)

del Centre d’Estudis Canongins Ponç de 
Castellví i actualment n’és el president. És 
membre del patronat de la Fundació priva-
da Mútua Catalana. És autor d’una àmplia 
bibliografia tant de poesia com d’investi-
gació històrico-literària.

Ha estat inspector en cap d’Ensenyament 
dels Serveis Territorials d’aquest departa-
ment a Tarragona fins a la seva jubilació.

Des del mes de març de 2010 és director 
de Càritas Diocesana de Tarragona, servei 
que exerceix com a voluntari de la institu-
ció i que compaginarà amb la nova respon-
sabilitat.

És membre del Consell pastoral de la 
parròquia de Sant Sebastià de La Canonja.

les, informen aquests dies dels comptes i 
despeses de l’any 2015 i de les previsions 
pel present any 2016. Adjuntem les dades 
estadístiques de les deu diòcesis amb seu 
a Catalunya, agrupades en les Províncies 
Eclesiàstiques de Tarragona (Tarragona, 
Girona, Lleida, Solsona, Tortosa, Urgell i 

El Sr. Francesc Roig Queralt, nomenat pre-
sident de Càritas Catalunya

Barcelona, 24-11-2016

Els bisbes que formen la Conferència Epis-
copal Tarraconense han nomenat com a 
President de Càritas Catalunya el Sr. Fran-
cesc Roig Queralt, actualment director de 
Càritas Diocesana de Tarragona.

Francesc Roig Queralt (La Canonja – 
1955), casat i pare de tres fills, és llicen-
ciat en Filologia Romànica-Hispànica per 
la Universitat de Barcelona. És membre 
de l’Associació Internacional de Llengua i 
Literatura Catalanes. És membre fundador 

DADES ESTADÍSTIQUES DE LES PROVÍNCIES ECLESIÀSTIQUES 
DE TARRAGONA I BARCELONA

ANY 2015
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continuada dels seus familiars i de l’equip 
mèdic. 

Encomano a tots els preveres que ofe-
reixin per ell l’Eucaristia i el tinguin molt 
present en la pregària del fidels, quan ho 
creguin més adient. També demano a tots 
els fidels que preguin pel qui fou pastor fi-
del i entregat d’aquesta Diòcesi de Girona 
durant 28 anys, tot agraint el seu ministeri. 

Que descansi en pau. 

+ Francesc, bisbe de Girona 

Els bisbes agraeixen a la Dra. Carme 
Borbonès Brescó, que ha exercit el càrrec 
de Presidenta de Càritas Catalunya des de 
l’octubre de 2004, la seva dedicació i el 
servei eficaç i generós.

Comunicat del bisbe de Girona amb motiu 
de la mort de Mons. Jaume Camprodon i 
Rovira, bisbe emèrit

Girona, 27-12-2016

El bisbe Francesc, el bisbe emèrit Carles i 
el Consell Episcopal us comuniquem amb 
dolor i confortats amb l’esperança en la 
Resurrecció, que ahir, dia 26 de desembre, 
festa de Sant Esteve, a les 10 del vespre, 
el bisbe emèrit Jaume Camprodon ens ha 
deixat per anar a la casa del Pare. Ell ha 
estat el nostre bisbe de Girona des de l’any 
1973 a l’any 2001, quan li fou acceptada la 
renúncia. 

Les seves últimes voluntats, decidides 
des fa temps, han estat que el seu cos si-
gui lliurat a la ciència. Era conscient que 
des del primer infart que va tenir, fa anys, 
la medicina havia fet molt per ell i, com a 
agraïment, volia fer la donació del seu cos 
per poder ajudar a la investigació de totes 
les malalties. Immediatament després de 
la seva mort, en compliment d’aquestes 
darreres voluntats, s’han realitzat les ges-
tions oportunes per fer-les efectives. 

Celebrarem la Missa exequial a la Cate-
dral de Girona el dijous 29 de desembre de 
2016 a les 11 del matí. Hi pregarem per ell i 
donarem gràcies a Déu per la seva vida i el 
seu ministeri de prevere i de bisbe. Agraïm 
a les Germanetes dels Pobres de Girona 
l’acolliment i la cura que han tingut del 
bisbe Jaume els darrers anys, fins al mo-
ment de la seva mort, i també la presència 
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2 Mons. Luis Javier Argüello García, obis-

po auxiliar de Valladolid; y Mons. Arturo 
Pablo Ros Murgadas, obispo auxiliar de 
Valencia. Los nuevos prelados se han in-
corporado a las Comisiones Episcopales 
de Vida Consagrada, Mons. de las Heras y 
Mons. Herrero;  y a la Comisión Episcopal 
de Apostolado Seglar, Mons. Ros.  

Asistieron a las primeras sesiones de 
la Asamblea Plenaria, como invitados, los 
obispos electos de Menorca y Teruel y Al-
barracín, los sacerdotes Francisco Simón 
Conesa Ferrer y Antonio Gómez Cantero.

En el sesión de apertura, se tuvo un 
recuerdo especial para los dos obispos 
fallecidos recientemente, Mons. Luis Gu-
tiérrez Martín y Mons. Miguel Asurmendi 
Aramendía.

2.- Visita de SS. MM. los Reyes
El martes por la mañana la Plenaria 

recibía la visita de SS. MM. los Reyes con 
motivo del 50º aniversario de la CEE. Con 
esta visita se respondía a la invitación rea-
lizada por el Presidente de la CEE, carde-
nal Ricardo Blázquez, en su anterior visita 
institucional a S.M. el Rey, en el Palacio de 
la Zarzuela, el pasado 22 de julio de 2015.

Los Reyes llegaron a la sede de la CEE 
a las 12.00 horas. Fueron recibidos por el 
presidente, el secretario general y los vi-
cesecretarios de la CEE, junto a la vicepre-
sidenta del Gobierno, ministra de la Presi-
dencia y para las Administraciones Terri-
toriales, Soraya Sáenz de Santamaría. En 
distintos momentos de la visita,  saluda-
ron personalmente a los cardenales, arzo-
bispos y obispos españoles y a los obispos 
invitados a la Plenaria. También saludaron 
a los directores y al personal que trabaja 
en la CEE.

SS. MM. los Reyes conocieron la capilla 
de la Sucesión Apostólica, obra del jesuita 

Asamblea Plenaria 108º de la CEE

La Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) ha celebrado su 
108º reunión del 21 al 25 de noviembre. 
La Plenaria se  inauguraba con el discurso 
del presidente de la CEE, cardenal  Ricar-
do Blázquez Pérez, y el saludo del nuncio 
apostólico en España, Mons. Renzo Fratini.

1.- Obispos participantes
Actualmente tienen derecho a voto en 

la Plenaria: 3 cardenales; 13 arzobispos, 
48 obispos residenciales y 12 auxiliares, 
además de los cuatro administradores 
diocesanos. De estos, han participado 
todos excepto el obispo de Salamanca. 
La diócesis de Mallorca ha estado repre-
sentada por su administrador apostólico, 
Mons. Sebastià Taltavull, obispo auxiliar 
de Barcelona. Los administradores dioce-
sanos son: Gerardo Villalonga Hellín, de la 
diócesis de Menorca; Francisco Rico Bayo, 
de Plasencia; Gabriel-Ángel Rodríguez Mi-
llán, de Osma-Soria; y Alfonso Belenguer 
Celma, de Teruel y Albarracín. Como es ha-
bitual, se ha contado con la presencia de 
varios obispos eméritos.

Han asistido por primera vez Mons. 
Ángel de las Heras Berzal, CMF, obispo de 
Mondoñedo-Ferrol; Mons. Manuel Herre-
ro Fernández, OSA, obispo de Palencia;  

[ ]Conferència 
Episcopal 
Espanyola
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Federación Agustiniana Española, que pre-
side el P. Miguel Ángel Orcasitas. También 
han aprobado iniciar los trámites para que 
la Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos apruebe el 
prefacio de la Fiesta Litúrgica de Santa Ma-
ría Magdalena en lengua catalana.

Ademas, la Plenaria ha aprobado la 
disolución de la oficina de Pastoral para 
los Católicos Orientales. El trabajo que ha 
venido realizando esta oficina lo asume el 
Ordinariato para los fieles católicos orien-
tales residentes en España  que fue erigido 
por el papa Francisco el pasado 9 de junio. 
Ese mismo día fue nombrado Ordinario 
suyo el arzobispo de Madrid, cardenal Car-
los Osoro Sierra.

La Plenaria ha aprobado la modifica-
ción de estatutos del Movimiento Scout 
Católico y la aprobación de los estatutos 
y erección de la Federación Española de 
Hospitalidades de Nuestra Señora de Lo-
urdes.

La concelebración eucarística, como es 
habitual en las Asambleas Plenarias, se 
celebró en la mañana del  miércoles, a las 
12.45 h. En esta ocasión, presidió el obis-
po emérito de Ciudad Real, Mons. Antonio 
Algora Hernando.

5.- Asuntos económicos
La Asamblea Plenaria ha aprobado el 

Reglamento de Rendición de cuentas para 
las entidades inscritas en el Registro de  
entidades religiosas de ámbito nacional,  
que serán supervisadas a través de la 
Oficina de trasparencia creada en el mes 
de Junio. Dichas normas  se ofrecen de 
orientación a las diócesis como base para 
la implantación de sus propias oficinas de 
trasparencia diocesanas.

esloveno Marko Rupnik. Posteriormente, 
en el salón de la Plenaria, el cardenal Bláz-
quez pronunció un discurso de bienveni-
da, al que respondió S.M. el Rey.

Como recuerdo, los Reyes recibieron de 
regalo institucional un busto de san Juan 
Pablo II, reproducción del que está en la 
Capilla de la CEE, y un Misal Romano en 
español, con el escudo de la Casa Real. 
SS.MM. también compartieron con los 
obispos un vino español.

3.- Temas de estudio
Uno de los temas del orden del día ha 

sido el estudio de un informe sobre la si-
tuación actual del clero en España, sobre 
el que está trabajando la Comisión Epis-
copal del Clero. Ha hecho su presentación 
Mons. Jesús E. Catalá Ibáñez, presidente 
de la Comisión.

El presidente de la Comisión Episcopal 
de Seminarios y Universidades, Mons. 
Joan E. Vives, también ha presentado un 
estudio sobre la misión de los formadores 
y directores espirituales en la formación 
integral de los candidatos al sacerdocio.

La Subcomisión Episcopal para la Fa-
milia y la Defensa de la Vida, que preside 
Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa,  ha 
ofrecido una reflexión sobre la pastoral 
familiar a la luz de la Exhortación PostSi-
nodal “Amoris Laetitia”.

El presidente de la Comisión Episcopal 
de Vida Consagrada, Mons. Vicente Jimé-
nez Zamora, ha informado sobre la situa-
ción actual del Fondo Intermonacal y ha 
propuesto a la Asamblea la aprobación de 
un protocolo para el uso de este Fondo.

4.- Otros temas del orden del día
Los obispos han aprobado la solicitud 

del título de doctor de la Iglesia Universal 
de Santo Tomás de Villanueva, agustino y 
arzobispo de Valencia, a propuesta de la 
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2 Una dona i Jesús es troben. Ella, adúlte-

ra i, segons la Llei, jutjada mereixedora de 
lapidació; ell, que amb la seva predicació i 
el do total de si mateix, que el durà fins a la 
creu, ha retornat la llei mosaica al seu genuí 
propòsit originari. En el centre no apareix 
la llei i la justícia legal, sinó l’amor de Déu 
que sap llegir el cor de cada persona, per a 
comprendre el seu desig més amagat, i que 
ha de tenir la primacia sobre tot. En aquest 
relat evangèlic, tanmateix, no es troben el 
pecat i el judici en abstracte, sinó una pe-
cadora i el Salvador. Jesús ha mirat aquella 
dona als ulls i ha llegit el seu cor: allí ha re-
conegut el desig de ser compresa, perdona-
da i alliberada. La misèria del pecat ha es-
tat revestida per la misericòrdia de l’amor. 
Per part de Jesús, cap judici que no estigui 
marcat per la pietat i la compassió cap a la 
condició de la pecadora. A qui volia jutjar-
la i condemnar-la a mort, Jesús respon amb 
un silenci prolongat, que ajuda a que la veu 
de Déu ressoni en les consciències, tant de 
la dona com dels seus acusadors. Aquests 
deixen caure les pedres de les seves mans 
i se’n van d’un en un (cf. Jn 8,9). I després 
d’aquest silenci, Jesús diu: «Dona, on són 
els qui t’acusen? Ningú no t’ha condem-
nat? […] Tampoc jo no et condemno. Vés, i 
d’ara endavant no pequis més» (vv. 10-11). 
D’aquesta manera l’ajuda a mirar el futur 
amb esperança i a estar a punt per a enca-
minar novament la seva vida; d’ara enda-
vant, si ho voldrà, podrà «viure estimant» 
(cf. Ef 5,2). Un cop que hem estat revestits 
de misericòrdia, encara que romangui la 
condició de debilitat pel pecat, aquesta de-
bilitat és superada per l’amor que permet 
mirar més enllà i viure d’una altra manera.

2. Jesús ho havia ensenyat amb clare-
dat en un altre moment quan, convidat a 
menjar per un fariseu, se li havia apropat 

Carta Apostòlica del papa Francesc Mise-
ricordia et misera

Roma, 20-11-2016

Misericordia et misera són les dues parau-
les que sant Agustí utilitza per a comentar 
la trobada entre Jesús i l’adúltera (cf. Jn 
8,1-11). No podia trobar una expressió més 
bella i coherent que aquesta per fer com-
prendre el misteri de l’amor de Déu quan 
ve a l’encontre del pecador: «Quedaren 
només ells dos: la miserable i la misericòr-
dia» [1]. Quanta pietat i justícia divina hi 
ha en aquest episodi. El seu ensenyament 
il·lumina la conclusió del Jubileu Extraor-
dinari de la Misericòrdia i indica, a més, 
el camí que estem cridats a seguir en el 
futur.

1. Aquesta pàgina de l’Evangeli pot ser 
considerada, justament, com a imatge del 
que hem celebrat en l’Any Sant, un temps 
ric de misericòrdia, que demana ser sem-
pre celebrada i viscuda en les nostres co-
munitats. En efecte, la misericòrdia no pot 
ser un parèntesi en la vida de l’Església, 
sinó que constitueix la seva mateixa exis-
tència, que manifesta i fa tangible la ve-
ritat profunda de l’Evangeli. Tot es revela 
en la misericòrdia; tot es resol en l’amor 
misericordiós del Pare.

[ ]Santa Seu
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llàgrimes de vergonya i de dolor s’han 
transformat en el somriure de qui se sap 
estimat. La misericòrdia suscita alegria 
perquè el cor s’obre a l’esperança d’una 
vida nova. L’alegria del perdó és difícil 
d’expressar, però es transparenta en nos-
altres cada vegada que l’experimentem. 
En el seu origen hi ha l’amor amb el qual 
Déu ve al nostre encontre, trencant el 
cercle de l’egoisme que ens envolta, per 
a fer-nos també a nos-altres instruments 
de misericòrdia.

Que significatives són, també per a nos-
altres, les antigues paraules que guiaven 
els primers cristians: «Revesteix-te d’ale-
gria, que troba sempre gràcia davant de 
Déu i sempre li és agradable, i complau- 
te en ella. Perquè tot home alegre obra el 
bé, pensa el bé i deprecia la tristesa [...] 
Viuran en Déu els qui allunyin d’ells la tris-
tesa i es revesteixin de tota alegria» [2]. 
Experimentar la misericòrdia produeix ale-
gria. No permetem que les afliccions i pre-
ocupacions ens la treguin; que estigui ben 
arrelada al nostre cor i ens ajudi a mirar 
sempre amb serenor la vida quotidiana.

En una cultura freqüentment domina-
da per la tècnica, es multipliquen les for-
mes de tristesa i solitud en les que cauen 
les persones, entre elles molts joves. En 
efecte, el futur sembla estar en mans de 
la incertesa que impedeix tenir estabili-
tat. D’aquí sorgeixen sovint sentiments de 
malenconia, tristesa i avorriment que len-
tament poden conduir a la desesperació. 
Es necessiten testimonis de l’esperança 
i de la veritable alegria per a desfer les 
quimeres que prometen una felicitat fàcil 
amb paradisos artificials. El buit profund 
de molts pot ser satisfet per l’esperança 
que portem al cor i per l’alegria que brolla 
d’ella. Hi ha molta necessitat de reconèi-

una dona coneguda per tots com a peca-
dora (cf. Lc 7,36-50). Ella havia ungit amb 
perfum els peus de Jesús, els havia banyat 
amb les seves llàgrimes i eixugat amb els 
seus cabells (cf. vv. 37-38). A la reacció 
escandalitzada del fariseu, Jesús respon: 
«aquesta dona estima molt i és que eren 
molts els pecats que li han estat perdo-
nats, però quan no hi ha tant a perdonar, 
no hi ha tant amor» (v. 47).

El perdó és el signe més visible de 
l’amor del Pare, que Jesús ha volgut reve-
lar al llarg de tota la seva vida. No existeix 
cap pàgina de l’Evangeli que pugui ser 
sostreta a aquest imperatiu de l’amor que 
arriba fins al perdó. Fins i tot en l’últim 
moment de la seva vida terrena, mentre 
estava essent crucificat, Jesús té paraules 
de perdó: «Pare, perdoneu-los perquè no 
saben el que fan» (Lc 23,34).

Res de tot el que un pecador penedit 
col·loca davant de la misericòrdia de Déu 
queda sense l’abraçada del seu perdó. Per 
aquest motiu, cap de nosaltres pot po-
sar condicions a la misericòrdia; ella serà 
sempre un acte de gratuïtat del Pare del 
cel, un amor incondicionat i immerescut. 
No podem córrer el risc d’oposar-nos a la 
plena llibertat de l’amor amb el qual Déu 
entra a la vida de cada persona.

La misericòrdia és aquesta acció con-
creta de l’amor que, perdonant, transfor-
ma i canvia la vida. Així es manifesta el seu 
misteri diví. Déu és misericordiós (cf. Ex 
34,6), la seva misericòrdia dura per sem-
pre (cf. Sal 136), de generació en generació 
abraça cada persona que es confía a ell i la 
transforma, donant-li la seva mateixa vida.

3. Quanta alegria ha brollat del cor 
d’aquestes dues dones, l’adúltera i la pe-
cadora. El perdó ha fet que se sentissin 
a la fi més lliures i felices que mai. Les 
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2 divina. Les nostres comunitats continua-

ran amb vitalitat i dinamisme l’obra de la 
nova evangelització en la mesura que la 
«conversió pastoral», que estem cridats a 
viure [3], es plasmi cada dia, gràcies a la 
força renovadora de la misericòrdia. No li-
mitem la seva acció; no entristim l’Esperit, 
que sempre indica nous camins per recór-
rer i portar a tots l’Evangeli que salva.

En primer lloc estem cridats a celebrar 
la misericòrdia. Quanta riquesa conté la 
pregària de l’Església quan invoca Déu 
com a Pare misericordiós. En la litúrgia, la 
misericòrdia no només s’evoca amb fre-
qüència, sinó que es rep i es viu. Des de 
l’inici fins al final de la celebració eucarís-
tica, la misericòrdia apareix diverses vega-
des en el diàleg entre l’assemblea orant i 
el cor del Pare, que s’alegra cada vegada 
que pot vessar el seu amor misericordiós. 
Després de la súplica de perdó inicial, amb 
la invocació «Senyor, tingueu pietat», som 
immediatament confortats: «Que Déu om-
nipotent tingui misericòrdia de nosaltres, 
perdoni els nostres pecats i ens dugui a 
la vida eterna». Amb aquesta confiança 
la comunitat es reuneix a la presència del 
Senyor, especialment en el dia sant de la 
resurrecció. Moltes oracions «col·lectes» 
es refereixen al gran do de la misericòrdia. 
En el període de Quaresma, per exemple, 
preguem dient: «Oh Déu, Pare de miseri-
còrdia i font de tota bondat, vós ens heu 
ensenyat que el dejuni, l’oració i l’almoina 
són remei per a les nostres culpes; escol-
teu la nostra humil confessió: que els qui 
ens sentim afeixugats per la nostra cons-
ciència, ens vegem alleujats per la vostra 
misericòrdia» [4]. Després ens submer-
gim en la gran pregària eucarística amb 
el prefaci que proclama: «Perquè tant vau 
estimar el món que ens enviàreu el Re-

xer l’alegria que es revela en el cor que ha 
estat tocat per la misericòrdia. Fem nos-
tres, per tant, les paraules de l’Apòstol: 
«Estigueu sempre contents en el Senyor» 
(Flp 4,4; cf. 1 Ts 5,16).

4. Hem celebrat un Any intens, en el 
que la gràcia de la misericòrdia se’ns ha 
donat en abundància. Com un vent impe-
tuós i saludable, la bondat i la misericòrdia 
s’han escampat pel món sencer. I davant 
d’aquesta mirada amorosa de Déu, que de 
manera tan prolongada s’ha posat sobre 
cadascun de nosaltres, no podem roman-
dre indiferents, perquè ella canvia la vida.

Sentim la necessitat, abans de res, de 
donar gràcies al Senyor i dir-li: «Heu afavo-
rit, Senyor, el vostre país […]. Heu perdonat 
la culpa del vostre poble» (Sal 85,2-3). Així 
és: Déu ha destruït les nostres culpes i ha 
llençat els nostres pecats al fons del mar 
(cf. Mi 7,19); no els recorda més, se’ls ha 
tirat a l’esquena (cf. Is 38,17); com l’Orient 
és lluny de l’Occident, així allunya de nos-
altres els nostres pecats (cf. Sal 103,12).

En aquest Any Sant l’Església ha sabut 
posar-se a l’escolta i ha experimentat amb 
gran intensitat la presència i proximitat 
del Pare, que mitjançant l’obra de l’Esperit 
Sant li ha fet més evident el do i el mandat 
de Jesús sobre el perdó. Ha estat realment 
una nova visita del Senyor enmig nostre. 
Hem percebut com el seu alè vital es difo-
nia per l’Església i, un cop més, les seves 
paraules han indicat la missió: «Rebeu 
l’Esperit Sant, a tots aquells a qui perdo-
nareu els pecats, els quedaran perdonats; 
a qui no els perdoneu, quedaran sense 
perdó» (Jn 20,22-23).

5. Ara, conclòs aquest Jubileu, és temps 
de mirar cap endavant i de comprendre 
com seguir vivint amb fidelitat, alegria i 
entusiasme, la riquesa de la misericòrdia 
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t’ajudi amb la gràcia de l’Esperit Sant» [9]. 
Així, en la pregària de l’Església la referèn-
cia a la misericòrdia, lluny de ser només 
parenètica, és altament performativa, és 
a dir que, mentre l’invoquem amb fe, ens 
ve concedida; mentre la confessem viva i 
real, ens transforma veritablement. Aquest 
és un aspecte fonamental de la nostra fe, 
que hem de conservar en tota la seva ori-
ginalitat: abans que el pecat, tenim la re-
velació de l’amor amb el que Déu ha cre-
at el món i els éssers humans. L’amor és 
el primer acte amb el que Déu es dóna a 
conèixer i ve al nostre encontre. Per tant, 
obrim el cor a la confiança de ser estimats 
per Déu. El seu amor ens precedeix sem-
pre, ens acompanya i resta amb nosaltres 
malgrat el nostre pecat.

6. En aquest context, l’escolta de la Pa-
raula de Déu assumeix també un significat 
particular. Cada diumenge, la Paraula de 
Déu és proclamada en la comunitat cristia-
na perquè el dia del Senyor s’il·lumini amb 
la llum que prové del misteri pasqual [10]. 
En la celebració eucarística assistim a un 
veritable diàleg entre Déu i el seu poble. 
En la proclamació de les lectures bíbliques, 
es recorre la història de la nostra salvació 
com una incessant obra de misericòrdia 
que se’ns anuncia. Déu continua parlant 
avui amb nosaltres com a amics seus, 
s’entreté amb nosaltres [11], per oferir-nos 
la seva companyia i mostrar-nos el camí 
de la vida. La seva Paraula es fa intèrpret 
de les nostres peticions i preocupacions, 
i és també resposta fecunda perquè pu-
guem experimentar concretament la seva 
proximitat. Que important és l’homilia, en 
la que «la veritat va de la mà de la bellesa 
i del bé» [12], perquè el cor dels creients 
vibri davant la grandesa de la misericòrdia. 
Recomano molt la preparació de l’homilia i 

demptor, i volguéreu que fos en tot igual 
als homes llevat del pecat»[5]. A més, la 
pregària eucarística quarta és un himne 
a la misericòrdia de Déu: «Vinguéreu mi-
sericordiós, a ajudar-nos perquè els qui 
us busquessin us poguessin trobar». «Us 
preguem que tingueu pietat de tots nosal-
tres» [6], és la súplica urgent que realitza 
el prevere, per a implorar la participació 
en la vida eterna. Després del Parenostre, 
el prevere prolonga la pregària invocant 
la pau i l’alliberament del pecat «per la 
vostra misericòrdia». I abans del signe de 
la pau, que es dóna com a expressió de 
fraternitat i d’amor recíproc a la llum del 
perdó rebut, ell prega de nou dient: «No 
mireu els nostres pecats, sinó la fe de l’Es-
glésia» [7]. Mitjançant aquestes paraules, 
demanem amb humil confiança el do de la 
unitat i de la pau per a la santa Mare Esglé-
sia. La celebració de la misericòrdia divina 
culmina en el Sacrifici eucarístic, memorial 
del misteri pasqual de Crist, del qual brolla 
la salvació per a cada ésser humà, per a la 
història i pel món sencer. En resum, cada 
moment de la celebració eucarística està 
referit a la misericòrdia de Déu.

En tota la vida sacramental la misericòr-
dia se’ns dóna en abundància. És molt re-
llevant el fet que l’Església hagi volgut es-
mentar explícitament la misericòrdia en la 
fórmula dels dos sagraments anomenats 
«de guarició», és a dir, la Reconciliació i 
la Unció dels malalts. La fórmula de l’ab-
solució diu: «Que Déu, Pare misericordiós, 
que per la mort i la resurrecció del seu Fill 
ha reconciliat el món amb ell mateix i ha 
comunicat l’Esperit Sant per perdonar els 
pecats, et concedeixi, pel ministeri de l’Es-
glésia, el perdó i la pau» [8]; i la de la Un-
ció diu així: «Que per aquesta santa Unció 
i per la seva gran misericòrdia el Senyor 
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diumenge de l’Any litúrgic, renovés el seu 
compromís a favor de la difusió, coneixe-
ment i aprofundiment de la Sagrada Es-
criptura: un diumenge dedicat enterament 
a la Paraula de Déu per a comprendre 
l’inesgotable riquesa que prové d’aquest 
diàleg constant de Déu amb el seu poble. 
Caldria enriquir aquest moment amb ini-
ciatives creatives, que animin els creients 
a ser instruments vius de la transmissió 
de la Paraula. Certament, entre aquestes 
iniciatives hi haurà d’haver la difusió més 
àmplia de la lectio divina, perquè, a tra-
vés de la lectura orant del text sagrat, la 
vida espiritual s’enforteixi i creixi. La lectio 
divina sobre els temes de la misericòrdia 
permetrà comprovar quanta riquesa hi ha 
en el text sagrat, que llegit a la llum de tota 
la tradició espiritual de l’Església, desem-
bocarà necessàriament en gestos i obres 
concretes de caritat[13].

8. La celebració de la misericòrdia té 
lloc de manera especial en el Sagrament 
de la Reconciliació. És el moment en el 
que sentim l’abraçada del Pare que surt al 
nostre encontre per restituir-nos de nou la 
gràcia de ser els seus fills. Som pecadors 
i carreguem amb el pes de la contradicció 
entre el que volem fer i el que, en canvi, 
fem (cf. Rm7,14-21); la gràcia, no obstant, 
ens precedeix sempre i adopta el rostre de 
la misericòrdia que es realitza eficaçment 
amb la reconciliació i el perdó. Déu fa que 
comprenguem el seu immens amor justa-
ment davant la nostra condició de peca-
dors. La gràcia és més forta i supera qual-
sevol possible resistència, perquè l’amor 
ho pot tot (cf. 1Co 13,7).

En el Sagrament del Perdó, Déu mostra 
la via de la conversió cap a ell, i ens convi-
da a experimentar de nou la seva proximi-

la cura de la predicació. Ella serà tant més 
fructuosa, com més hagi experimentat el 
prevere en sí mateix la bondat misericordi-
osa del Senyor. Comunicar la certesa que 
Déu ens estima no és un exercici retòric, 
sinó condició de credibilitat del propi sa-
cerdoci. Viure la misericòrdia és el camí 
segur perquè ella arribi a ser veritable 
anunci de consolació i de conversió en la 
vida pastoral. L’homilia, com també la ca-
tequesi, ha d’estar sempre sostinguda per 
aquest cor que batega de la vida cristiana.

7. La Bíblia és la gran història que narra 
les meravelles de la misericòrdia de Déu. 
Cada una de les seves pàgines està im-
pregnada de l’amor del Pare que des de 
la creació ha volgut imprimir en l’univers 
els signes del seu amor. L’Esperit Sant, a 
través de les paraules dels profetes i dels 
escrits sapiencials, ha modelat la història 
d’Israel amb el reconeixement de la ten-
dresa i de la proximitat de Déu, malgrat la 
infidelitat del poble. La vida de Jesús i la 
seva predicació marquen de manera deci-
siva la història de la comunitat cristiana, 
que entén la pròpia missió com a resposta 
al mandat de Crist de ser instrument per-
manent de la seva misericòrdia i del seu 
perdó (cf. Jn 20,23). Per mitjà de la Sagra-
da Escriptura, que es manté viva gràcies a 
la fe de l’Església, el Senyor continua par-
lant a la seva Esposa i li indica els camins 
a seguir, perquè l’Evangeli de la salvació 
arribi a tothom. Desitjo vivament que la 
Paraula de Déu se celebri, es conegui i es 
difongui cada vegada més, perquè ens aju-
di a comprendre millor el misteri de l’amor 
que brolla d’aquesta font de misericòrdia. 
Ho recorda clarament l’Apòstol: «Tota Es-
criptura és inspirada per Déu i és útil per 
ensenyar, convèncer, corregir, i educar en 
el bé» (2Tm 3,16).
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del Pontifici Consell per a la Promoció de 
la Nova Evangelització acompanyar durant 
aquest període els Missioners de la Miseri-
còrdia, com a expressió directa de la meva 
sol·licitud i proximitat, i trobar les formes 
més coherents per a l’exercici d’aquest 
preciós ministeri.

10. Als preveres renovo la invitació a pre-
parar-se amb molta cura pel ministeri de la 
Confessió, que és una veritable missió sa-
cerdotal. Us agraeixo de tot cor el vostre 
servei i us demano que sigueu acollidors 
amb tothom; testimonis de la tendresa 
paterna, malgrat la gravetat del pecat; sol-
lícits en ajudar a reflexionar sobre el mal 
comès; clars a l’hora de presentar els prin-
cipis morals; disponibles per acompanyar 
els fidels en el camí penitencial, seguint el 
pas de cada un amb paciència; prudents 
en el discerniment de cada cas concret; 
generosos en el moment de dispensar el 
perdó de Déu. Així com Jesús davant la 
dona adúltera va optar per romandre en 
silenci per salvar-la de la seva condemna 
a mort, de la mateixa manera el prevere al 
confessionari cal que tingui també un cor 
magnànim, recordant que cada penitent el 
remet a la seva pròpia condició personal: 
pecador, però ministre de la misericòrdia.

11. M’agradaria que tots meditéssim les 
paraules de l’Apòstol, escrites cap al final 
de la seva vida, en les que confessa a Ti-
moteu haver estat el primer dels pecadors, 
«Déu s’apiadà de mi» (1Tm 1,16). Les seves 
paraules tenen una força captivadora per 
fer que també nosaltres reflexionem sobre 
la nostra existència i perquè veiem com la 
misericòrdia de Déu actua per a canviar, 
convertir i transformar el nostre cor: «Li 
agraeixo que m’hagi considerat prou fidel 
per a confiar-me un servei a mi, que pri-
mer blasfemava contra ell, i el perseguia i 

tat. És un perdó que s’obté, abans de res, 
començant per viure la caritat. Ho recorda 
també l’apòstol Pere quan descriu que 
«l’amor cobreix una multitud de pecats» 
(1Pe 4,8). Només Déu perdona els pecats, 
però vol que també nosaltres estiguem 
disposats a perdonar els altres, com ell 
perdona les nostres faltes: «Perdoneu les 
nostres ofenses, com també nosaltres per-
donem els qui ens ofenen» (Mt 6,12). Qui-
na tristesa cada vegada que ens quedem 
tancats en nosaltres mateixos, incapaços 
de perdonar. Triomfa el rancor, la ràbia, la 
venjança; la vida es torna infeliç i s’anul·la 
l’alegre compromís per la misericòrdia.

9. Una experiència de gràcia que l’Es-
glésia ha viscut amb molt de fruit al llarg 
de l’Any jubilar ha estat certament el ser-
vei dels Missioners de la Misericòrdia. 
La seva acció pastoral ha volgut eviden-
ciar que Déu no posa cap límit als qui el 
busquen amb cor afligit, perquè surt a 
l’encontre de tots, com un Pare. He rebut 
molts testimonis d’alegria pel renovat 
encontre amb el Senyor en el Sagrament 
de la Confessió. No perdem l’oportunitat 
de viure també la fe com una experiència 
de reconciliació. «Reconcilieu-vos amb 
Déu» (2Co 5,20), aquesta és la invitació 
que l’Apòstol dirigeix també avui a cada 
creient, perquè descobreixi la potència de 
l’amor que transforma en una «criatura 
nova» (2Co 5,17).

Dono gràcies a cada Missioner de la 
Misericòrdia per aquest inestimable ser-
vei de fer fructificar la gràcia del perdó. 
Aquest ministeri extraordinari, tanmateix, 
no cessarà amb la clausura de la Porta 
Santa. Desitjo que es prolongui encara, 
fins a nova disposició, com a signe concret 
que la gràcia del Jubileu continuï essent 
viva i eficaç, a tot el món. Serà una tasca 
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perquè a ningú que s’hagi penedit since-
rament se li impedeixi accedir a l’amor del 
Pare, que espera el seu retorn, i a tots se’ls 
ofereixi la possibilitat d’experimentar la 
força alliberadora del perdó.

Una ocasió propícia pot ser la celebra-
ció de la iniciativa 24 hores per al Senyor 
en la proximitat del IV Diumenge de Qua-
resma, que ha trobat un bon consens en 
les diòcesis i segueix essent una forta 
crida pastoral per viure intensament el Sa-
grament de la Confessió.

12. En virtut d’aquesta exigència, per-
què cap obstacle s’interposi entre la peti-
ció de reconciliació i el perdó de Déu, d’ara 
en endavant concedeixo a tots els preve-
res, en raó del seu ministeri, la facultat 
d’absoldre els qui hagin procurat el pecat 
d’avortament. El que havia concedit de 
manera limitada per al període jubilar [14], 
ho estenc ara en el temps, mentre no es 
disposi contràriament. Vull emfatitzar amb 
totes les meves forces que l’avortament és 
un pecat greu, perquè posa fi a una vida 
humana innocent. Amb la mateixa força, 
però, puc i he d’afirmar que no existeix cap 
pecat que la misericòrdia de Déu no pugui 
abastar i destruir, allà on troba un cor pe-
nedit que demana reconciliar-se amb el 
Pare. Per tant, que cada prevere sigui guia, 
suport i alleujament a l’hora d’acompa-
nyar els penitents en aquest camí de re-
conciliació especial.

En l’Any del Jubileu havia concedit als 
fidels, que per diversos motius freqüenten 
les esglésies on celebren els preveres de 
la Fraternitat Sant Pius X, la possibilitat de 
rebre vàlidament i lícita l’absolució sacra-
mental dels seus pecats [15]. Pel bé pas-
toral d’aquests fidels, i confiant en la bona 
voluntat dels seus preveres, perquè es pu-

l’injuriava. Però Déu es va apiadar de mi» 
(1Tm 1,12-13).

Per tant, recordem sempre amb renova-
da passió pastoral les paraules de l’Apòs-
tol: «Déu ens ha reconciliat amb ell mateix 
per Crist i ens ha confiat a nosaltres aquest 
servei de la reconciliació» (2Co 5,18). Amb 
vista a aquest ministeri, nosaltres hem es-
tat els primers en ser perdonats; hem estat 
testimonis en primera persona de la uni-
versalitat del perdó. No existeix cap llei ni 
precepte que pugui impedir a Déu tornar a 
abraçar el fill que retorna a ell reconeixent 
que s’ha equivocat, però decidit a reco-
mençar des del principi. Quedar-se només 
en la llei equival a banalitzar la fe i la mise-
ricòrdia divina. Hi ha un valor propedèutic 
en la llei (cf. Ga 3,24), la finalitat del qual 
és la caritat (cf. 1Tm 1,5). El cristià està 
cridat a viure la novetat de l’Evangeli, «la 
llei de l’Esperit que dóna la vida en Crist 
Jesús» (Rm 8,2). Fins i tot en els casos més 
complexos, en els quals se sent la tempta-
ció de fer prevaldre una justícia que deriva 
només de les normes, s’ha de creure en la 
força que brolla de la gràcia divina.

Nosaltres, confessors, som testimonis 
de tantes conversions que es donen da-
vant dels nostres ulls. Sentim la responsa-
bilitat de gestos i paraules que toquin el 
més profund del cor del penitent, perquè 
descobreixi la proximitat i la tendresa del 
Pare que perdona. No arruïnem aquestes 
ocasions amb comportaments que contra-
diguin l’experiència de la misericòrdia que 
es busca. Ajudem, més aviat, a il·luminar 
l’àmbit de la consciència personal amb 
l’amor infinit de Déu (cf. 1Jn 3,20).

El Sagrament de la Reconciliació neces-
sita tornar a trobar el seu lloc central en la 
vida cristiana; per això es requereixen pre-
veres que posin la seva vida al servei del 
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gants del qui pateix. La manca de paraules, 
però, es pot suplir per la compassió del qui 
hi és present i proper, del qui estima i es-
tén la mà. No és cert que el silenci sigui un 
acte de rendició, al contrari, és un moment 
de força i d’amor. El silenci també pertany 
al llenguatge de la consolació, perquè es 
transforma en una obra concreta de soli-
daritat i unió amb el sofriment del germà.

14. En un moment particular com el nos-
tre, caracteritzat per la crisi de la família, 
entre d’altres, és important que arribi una 
paraula de gran consol a les nostres famí-
lies. El do del matrimoni és una gran vo-
cació a la qual, amb la gràcia de Crist, cal 
correspondre amb l’amor generós, fidel 
i pacient. La bellesa de la família roman 
immutable, malgrat nombroses ombres i 
propostes alternatives: «El goig de l’amor 
que es viu en les famílies és també el goig 
de l’Església» [16]. El camí de la vida porta 
al fet que un home i una dona es trobin, 
s’estimin i es prometin fidelitat per sem-
pre davant de Déu, sovint s’interromp pel 
sofriment, la traïció i la solitud. L’alegria 
dels pares pel do dels fills no és immune a 
les preocupacions pel que fa al seu creixe-
ment i formació, i perquè tinguin un futur 
digne de ser viscut amb intensitat.

La gràcia del Sagrament del Matrimoni 
no només enforteix la família perquè si-
gui un lloc privilegiat en el qual es visqui 
la misericòrdia, sinó que compromet a la 
comunitat cristiana, i amb ella tota l’acció 
pastoral, perquè es ressalti el gran valor 
pro positiu de la família. De totes maneres, 
aquest Any jubilar ens ha d’ajudar a reco-
nèixer la complexitat de la realitat familiar 
actual. L’experiència de la misericòrdia ens 
fa capaços de mirar totes les dificultats hu-
manes amb l’actitud de l’amor de Déu, que 
no es cansa d’acollir i acompanyar [17].

gui recuperar amb l’ajuda de Déu, la plena 
comunió amb l’Església Catòlica, estableixo 
per decisió personal que aquesta facultat 
s’estengui més enllà del període jubilar, 
fins a nova disposició, de manera que a nin-
gú li manqui el signe sacramental de la re-
conciliació a través del perdó de l’Església.

13. La misericòrdia té també el rostre de 
la consolació. «Consoleu, consoleu el meu 
poble» (Is 40,1), són les sinceres paraules 
que el profeta pronuncia també avui, per-
què arribi una paraula d’esperança als qui 
sofreixen i pateixen. No ens deixem robar 
mai l’esperança que prové de la fe en el 
Senyor ressuscitat. És cert, sovint passem 
per dures proves, però mai no ha de de-
caure la certesa que el Senyor ens estima. 
La seva misericòrdia s’expressa també 
en la proximitat, en l’afecte i en el suport 
que molts germans i germanes ens oferei-
xen quan sobrevenen els dies de tristesa i 
aflicció. Eixugar les llàgrimes és una acció 
concreta que trenca el cercle de la solitud 
en el qual sovint acabem tancats.

Tots tenim necessitat de consol, perquè 
ningú és immune al patiment, al dolor i a la 
incomprensió. Quant dolor pot causar una 
paraula rancorosa, fruit de l’enveja, de la 
gelosia i de la ràbia. Quant patiment provo-
ca l’experiència de la traïció, de la violència 
i de l’abandonament; quanta amargor da-
vant la mort dels éssers estimats. No obs-
tant això, Déu mai no roman distant quan 
es viuen aquests drames. Una paraula que 
dóna ànims, una abraçada que et fa sentir 
comprès, una carícia que fa percebre l’amor, 
una pregària que permet ser més fort…, són 
totes expressions de la proximitat de Déu a 
través del consol ofert pels germans.

A vegades també el silenci és de gran 
ajut; perquè en alguns moments no exis-
teixen paraules per respondre els interro-
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nyor. És ell mateix qui ens dóna paraules 
d’esperança, perquè res ni ningú podran 
separar-nos mai més del seu amor (cf. 
Rm 8,35). La participació del prevere en 
aquest moment significa un acompanya-
ment important, perquè ajuda a sentir la 
proximitat de la comunitat cristiana en els 
moments de debilitat, solitud, incertesa i 
plor.

16. S’acaba el Jubileu i es tanca la Por-
ta Santa. Però la porta de la misericòrdia 
del nostre cor es manté sempre oberta, 
de bat a bat. Hem après que Déu s’inclina 
cap a nosaltres (cf. Os 11,4) perquè també 
nosaltres puguem imitar-lo inclinant-nos 
caps als germans. La nostàlgia que molts 
senten de tornar a la casa del Pare, que 
està esperant el seu retorn, està provoca-
da també pel testimoni sincer i generós 
que alguns donen de la tendresa divina. 
La Porta Santa que hem travessat en 
aquest Any jubilar ens ha situat en la via 
de la caritat, que estem cridats a recórrer 
cada día amb fidelitat i alegria. El camí 
de la misericòrdia és el que ens fa trobar 
tants germans i germanes que estenen la 
mà esperant que algú l’aferri i poder així 
caminar junts.

Voler apropar-se a Jesús implica fer-se 
proïsme dels germans, perquè res no és 
més agradable al Pare que un signe con-
cret de misericòrdia. Per la seva mateixa 
naturalesa, la misericòrdia es fa visible i 
tangible en una acció concreta i dinàmica. 
Una vegada que se l’ha experimentada en 
la seva veritat, no es pot tornar enrere: 
creix contínuament i transforma la vida. És 
veritablement una nova creació que obra 
un cor nou, capaç d’estimar en plenitud, i 
purifica els ulls perquè sàpiguen veure les 
necessitats més ocultes. Que certes són 

No podem oblidar que cadascú porta 
amb si mateix el pes de la pròpia història 
que el distingeix de qualsevol altra perso-
na. La nostra vida, amb les seves alegries 
i dolors, és quelcom únic i irrepetible, que 
es desenvolupa sota la mirada misericor-
diosa de Déu. Això exigeix, sobretot de 
part del prevere, un discerniment espiritu-
al atent, profund i prudent perquè cadas-
cú, sense excloure ningú, sense importar 
la situació que visqui, pugui sentir-se 
acollit concretament per Déu, participar 
activament en la vida de la comunitat i ser 
admès en aquest Poble de Déu que, sense 
descans, camina vers la plenitud del regne 
de Déu, regne de justícia, d’amor, de perdó 
i de misericòrdia.

15. El moment de la mort revesteix una 
importància particular. L’Església sem-
pre ha viscut aquest dramàtic trànsit a la 
llum de la resurrecció de Jesucrist, que 
ha obert el camí de la certesa en la vida 
futura. Tenim un gran repte per encarar, 
sobretot en la cultura contemporània que, 
sovint, tendeix a banalitzar la mort fins al 
punt d’amagar-la o considerar-la una sim-
ple ficció. La mort en canvi s’ha d’afrontar 
i preparar com un pas dolorós i ineludible, 
però ple de sentit: com l’acte d’amor ex-
trem vers les persones que deixem i vers 
Déu, a l’encontre del qual ens dirigim. En 
totes les religions el moment de la mort, 
així com el del naixement, està acompa-
nyat d’una presència religiosa. Nosaltres 
vivim l’experiència de les exèquies com a 
pregària plena d’esperança per l’ànima del 
difunt i com una ocasió per a oferir consol 
als qui sofreixen per l’absència de la per-
sona estimada.

Estic convençut de la necessitat que, 
en l’acció pastoral animada per la fe viva, 
els signes litúrgics i les nostres pregàries 
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18. És el moment de deixar pas a la ima-
ginació a propòsit de la misericòrdia per 
donar vida a tantes iniciatives noves, fruit 
de la gràcia. L’Església necessita anunciar 
avui aquests «molts altres signes» que 
Jesús va realitzar i que «no estan escrits» 
(Jn 20,30), de manera que siguin expres-
sió eloqüent de la fecunditat de l’amor de 
Crist i de la comunitat que viu d’Ell. Han 
passat més de dos mil anys i, no obstant 
això, les obres de misericòrdia continuen 
fent visible la bondat de Déu.

Encara hi ha poblacions senceres que 
pateixen avui la fam i la set, i desperten 
una gran preocupació les imatges d’in-
fants que no tenen res per menjar. Grans 
masses de persones continuen emigrant 
d’un país a un altre a la recerca d’aliment, 
treball, casa i pau. La malaltia, en les seves 
múltiples formes, és una causa permanent 
de patiment que reclama socors, ajuda i 
consol. Les presons són llocs en els que, 
sovint, les condicions de vida inhumana 
causen sofriments, en ocasions greus, 
que s’afegeixen a les penes restrictives. 
L’analfabetisme està encara molt estès, 
impedint que nens i nenes es formin, ex-
posant-los a noves formes d’esclavitud. La 
cultura de l’individualisme exacerbat, so-
bretot a Occident, fa que es perdi el sentit 
de la solidaritat i la responsabilitat vers els 
altres. Déu mateix continua essent avui un 
desconegut per a molts; això representa la 
més gran de les pobreses i el major obs-
tacle per al reconeixement de la dignitat 
inviolable de la vida humana.

Amb tot, les obres de misericòrdia cor-
porals i espirituals constitueixen fins als 
nostres dies una prova de la incidència im-
portant i positiva de la misericòrdia com a 
valor social. Ella ens impulsa a posar-nos 
mans a l’obra per restituir la dignitat a mi-

les paraules amb les que l’Església prega 
a la Vetlla Pasqual, després de la lectura 
que narra la creació: «Oh Déu, vós d’una 
manera admirable creàreu l’home i d’una 
manera encara més admirable l’heu redi-
mit» [18].

La misericòrdia renova i redimeix, per-
què és la trobada de dos cors: el de Déu, 
que surt a l’encontre, i el de l’home. Men-
tre aquest es va encenent, aquell el va 
sanant: el cor de pedra és transformat en 
cor de carn (cf. Ez 36,26), capaç d’estimar 
malgrat el seu pecat. És aquí on es desco-
breix que és realment una «nova criatura» 
(cf. Ga 6,15): sóc estimat, per tant existei-
xo; he estat perdonat, aleshores reneixo a 
una vida nova; he estat «misericordiat», 
aleshores em converteixo en instrument 
de misericòrdia.

17. Durant l’Any Sant, especialment els 
«divendres de la misericòrdia», he pogut 
adonar-me de la gran quantitat de bé que 
hi ha al món. Amb freqüència no és cone-
gut perquè es realitza quotidianament de 
manera discreta i silenciosa. Encara que 
no arriba a ser notícia, existeixen molts 
signes concrets de bondat i tendresa diri-
gits als més petits i indefensos, als qui es-
tan més sols i abandonats. Existeixen per-
sones que encarnen realment la caritat i 
que porten contínuament la solidaritat als 
més pobres i infeliços. Agraïm al Senyor el 
do valuós d’aquestes persones que, da-
vant la debilitat de la humanitat ferida, són 
com una invitació per a descobrir l’alegria 
de fer-se proïsme. Amb gratitud penso en 
els nombrosos voluntaris que amb la seva 
entrega de cada dia dediquen el seu temps 
a mostrar la presència i proximitat de Déu. 
El seu servei és una genuïna obra de mise-
ricòrdia i fa que moltes persones s’apropin 
a l’Església.
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i la tenen a les mans (cf. Jn 19,23-24); ell 
ja no té res. A la creu es revela de manera 
extrema la solidaritat de Jesús amb tots els 
qui han perdut la dignitat perquè no comp-
ten amb allò necessari. Si l’Església està 
cridada a ser la «túnica de Crist» [20] per 
a revestir el seu Senyor, de la mateixa ma-
nera ha d’obstinar-se a ser solidària amb 
aquells que han estat desproveïts, perquè 
recobrin la dignitat que els ha estat pre-
sa. «Anava despullat i em vau vestir» (Mt 
25,36) implica, per tant, no mirar cap a un 
altre costat davant les noves formes de 
pobresa i marginació que impedeixen a les 
persones viure dignament.

No tenir feina i no rebre un salari just; 
no tenir una casa o una terra on habitar; 
ser discriminats per la fe, la raça, la condi-
ció social…: aquestes, i moltes altres, són 
situacions que atempten contra la dignitat 
de la persona, enfront de les quals l’ac-
ció misericordiosa dels cristians respon 
abans de res amb la vigilància i la solidari-
tat. Quantes són les situacions en les que 
podem restituir la dignitat a les persones 
perquè tinguin una vida més humana. 
Pensem només en els nens i les nenes que 
pateixen violències de tot tipus, violènci-
es que els roben l’alegria de la vida. Els 
seus rostres tristos i desorientats estan 
impresos en la meva ment; demanen que 
els ajudem a alliberar-se de les esclavituds 
del món contemporani. Aquests nens són 
els joves del demà; com els estem prepa-
rant per viure amb dignitat i responsabili-
tat? Amb quina esperança poden encara el 
seu present i el seu futur?

El caràcter social de la misericòrdia obli-
ga a no quedar-se immòbils i a desterrar la 
indiferència i la hipocresia, de manera que 
els plans i projectes no quedin només en 

lions de persones que són els nostres ger-
mans i germanes, cridats a construir amb 
nosaltres una «ciutat fiable» [19].

19. En aquest Any Sant s’han realitzat 
molts signes concrets de misericòrdia. Co-
munitats, famílies i persones creients han 
tornat a descobrir l’alegria de compartir i 
la bellesa de la solidaritat. I tot i així, no 
n’hi ha prou. El món continua generant no-
ves formes de pobresa espiritual i materi-
al que atempten contra la dignitat de les 
persones. Per aquest motiu, l’Església ha 
d’estar sempre atenta i disposada a des-
cobrir noves obres de misericòrdia i realit-
zar-les amb generositat i entusiasme.

Esforcem-nos llavors a concretar la ca-
ritat i, al mateix temps, a il·luminar amb 
intel·ligència la pràctica de les obres de mi-
sericòrdia. Aquesta posseeix un dinamisme 
inclusiu mitjançant el qual s’estén a totes 
les direccions, sense límits. En aquest sen-
tit, estem cridats a donar un rostre nou a 
les obres de misericòrdia que coneixem de 
sempre. En efecte, la misericòrdia s’exce-
deix; sempre va més enllà, és fecunda. És 
com el llevat que fa fermentar la massa (cf. 
Mt 13,33) i com un gra de mostassa que es 
converteix en un arbre (cf. Lc 13,19).

Pensem només, a tall d’exemple, en 
l’obra de misericòrdia corporal de vestir el 
despullat (cf. Mt 25,36.38.43.44). Ella ens 
transporta als orígens, al jardí de l’Edèn, 
quan Adam i Eva s’adonaren que estaven 
nus i, sentint que el Senyor s’apropava, 
van tenir vergonya i es van amagar (cf. Gn 
3,7-8). Sabem que el Senyor els va casti-
gar; no obstant això, ell «va fer túniques 
de pell per Adam i la seva dona, i els va 
vestir» (Gn 3,21). La vergonya va ser supe-
rada i la dignitat va ser restablerta.

Mirem fixament també Jesús al Gòlgota. 
El Fill de Déu està despullat a la creu; la 
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ment concret als pobres. És una invitació 
urgent a tenir clar on hem de comprome-
tre’ns necessàriament. La temptació de 
quedar-se en la «teoria sobre la misericòr-
dia» se supera en la mesura que aquesta 
es converteix en vida quotidiana de parti-
cipació i col·laboració. D’altra banda, no 
hauríem d’oblidar les paraules amb les 
quals l’apòstol Pau, narrant la seva troba-
da amb Pere, Jaume i Joan, després de la 
seva conversió, es refereix a un aspecte 
essencial de la seva missió i de tota la vida 
cristiana: « Només ens van demanar que 
ens recordéssim dels seus pobres, cosa 
que he procurat de fer amb tot l’interès» 
(Ga 2,10). No podem oblidar-nos dels po-
bres: és una invitació avui més actual que 
mai, que s’imposa en raó de la seva evi-
dència evangèlica.

21. Que l’experiència del Jubileu gra-
vi en nosaltres les paraules de l’apòstol 
Pere: «No éreu compadits, i ara ell se n’ha 
compadit» (1Pe 2,10). No guardem només 
per a nosaltres tot el que hem rebut; sapi-
guem compartir-ho amb els germans que 
pateixen, perquè siguin sostinguts per la 
força de la misericòrdia del Pare. Que les 
nostres comunitats s’obrin a tots els qui 
viuen al seu territori, perquè arribi la carí-
cia de Déu a tothom, a través del testimoni 
dels creients.

Aquest és el temps de la misericòrdia. 
Cada dia de la nostra vida està marcat per 
la presència de Déu, que guia els nostres 
passos amb el poder de la gràcia que l’Es-
perit infon al cor per a plasmar-lo i fer-lo 
capaç d’estimar. És el temps de la miseri-
còrdia per a tots i cadascun, perquè ningú 
pensi que està fora de la proximitat de Déu 
i de la potència de la seva tendresa. És el 
temps de la misericòrdia, perquè els dè-
bils i indefensos, els qui estan lluny i sols 

lletra morta. Que l’Esperit Sant ens ajudi 
a estar sempre disposats a oferir la nostra 
aportació de manera concreta i desinteres-
sada, perquè la justícia i una vida digna no 
siguin només paraules boniques, sinó que 
constitueixin el compromís concret de tots 
els qui volen testimoniar la presència del 
Regne de Déu.

20. Estem cridats a fer que creixi una 
cultura de la misericòrdia, basada en el 
redescobriment de la trobada amb els 
altres: una cultura en la qual ningú miri 
l’altre amb indiferència ni aparti la mirada 
quan vegi el sofriment dels germans. Les 
obres de misericòrdia són «artesanals»: 
cap d’elles és igual a una altra; les nostres 
mans les poden modelar de mil maneres, i 
encara que sigui únic el Déu que les inspi-
ra i única la «matèria» de la qual estan fe-
tes, és a dir la misericòrdia mateixa, cada 
una adquireix una forma diversa.

Les obres de misericòrdia toquen tots 
els aspectes de la vida d’una persona. Po-
dem dur a terme una veritable revolució 
cultural a partir de la simplicitat d’aquests 
gestos que saben tocar el cos i l’esperit, és 
a dir la vida de les persones. És una tas-
ca que la comunitat cristiana pot fer seva, 
conscient que la Paraula del Senyor la cri-
da sempre a sortir de la indiferència i de 
l’individualisme, en el qual es corre el risc 
de caure per viure una existència còmoda 
i sense problemes. «Sempre teniu pobres 
amb vosaltres» (Jn 12,8), diu Jesús als seus 
deixebles. No hi ha excuses que puguin 
justificar una manca de compromís quan 
sabem que Ell s’ha identificat amb cadas-
cun d’ells.

La cultura de la misericòrdia es va plas-
mant amb la pregària assídua, amb la dòcil 
obertura a l’acció de l’Esperit Sant, la fa-
miliaritat amb la vida dels sants i l’apropa-
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els ulls vers Jesús, rostre radiant de la mi-
sericòrdia de Déu.

Donat a Roma, prop de Sant Pere, el 
20 de novembre, Solemnitat de Jesucrist, 
Rei de l’Univers, de l’Any del Senyor 2016, 
quart de pontificat.

 
Francesc, papa

NOTES

[1] In Io. Ev. tract. 33,5.
[2] Pastor d’Hermas, 42, 1-4.
[3] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 

24 novembre 2013, 27: AAS 105 
(2013), 1031.

[4] Missal Romà, III Diumenge de Qua-
resma.

[5] Ibíd., Prefaci VII dominical del Temps 
Ordinari.

[6] Ibíd., Pregària eucarística II.
[7] Ibíd., Ritu de la comunió.
[8] Ritual de la Penitència, n. 102.
[9] Ritual de la Unció i de la pastoral de 

malalts, n. 143.
[10] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacro-

sanctum Concilium, 106.
[11] Cf. Id. Const. dogm. Dei Verbum, 2.
[12] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 

24 novembre 2013, 142: AAS 105 
(2013), 1079.

[13] Cf. Benet XVI, Exhort. ap. postsin. 
Verbum Domini, 30 setembre 2010, 
86-87: AAS 102 (2010), 757-760.

[14]  Cf. Carta amb la qual es concedeix 
la indulgència amb motiu del Jubi-
leu Extraordinari de la Misericòrdia, 
1 setembre 2015: L’Osservatore Ro-
mano ed. Espanyola, 4 de setembre 
de 2015, 3-4

[15]  Cf. ibíd

sentin la presència de germans i germanes 
que els sostenen en les seves necessitats. 
És el temps de la misericòrdia, perquè els 
pobres sentin la mirada de respecte i aten-
ció d’aquells que, vencent la indiferència, 
han descobert el que és fonamental a la 
vida. És el temps de la misericòrdia, per-
què cada pecador no deixi de demanar 
perdó i de sentir la mà del Pare que acull 
i abraça sempre.

A la llum del «Jubileu de les persones 
socialment excloses», mentre a totes les 
catedrals i santuaris del món es tancaven 
les Portes de la Misericòrdia, vaig intuir 
que, com un altre signe concret d’aquest 
Any Sant extraordinari, se celebri a tota 
l’Església, el XXXIII Diumenge del Temps 
Ordinari, la Jornada mundial dels pobres. 
Serà la preparació més adequada per viure 
la solemnitat de Jesucrist, Rei de l’univers, 
el qual s’ha identificat amb els petits i els 
pobres, i ens jutjarà a partir de les obres 
de misericòrdia (cf. Mt 25,31-46). Serà una 
Jornada que ajudarà les comunitats i cada 
batejat a reflexionar com la pobresa es tro-
ba al cor de l’Evangeli i sobre el fet que, 
mentre Llàtzer estigui ajagut vora la porta 
de casa nostra (cf. Lc 16,19-21), no hi podrà 
haver ni justícia ni pau social. Aquesta Jor-
nada constituirà també una genuïna forma 
de nova evangelització (cf. Mt 11,5), amb la 
que es renovi el rostre de l’Església en la 
seva acció perenne de conversió pastoral, 
per ser testimoni de la misericòrdia.

22. Que els ulls misericordiosos de la 
Santa Mare de Déu estiguin sempre girats 
cap a nosaltres. Ella és la primera en obrir 
camí i ens acompanya quan donem testi-
moni de l’amor. La Mare de Misericòrdia 
ens acull a tots sota la protecció del seu 
mantell, tal com l’art l’ha representada 
sovint. Confiem en la seva ajuda materna i 
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la nostra condició més ínfima: la injustí-
cia, la traïció, l’abandó; va experimentar 
la mort, el sepulcre, els inferns. D’aquesta 
forma el nostre Rei àdhuc va anar fins als 
confins de l’Univers per abraçar i salvar tot 
vivent. No ens ha condemnat, ni tan sols 
conquistat, mai no ha violat la nostra lli-
bertat, sinó que s’ha obert pas per mitjà 
de l’amor humil que tot ho excusa, tot ho 
espera, tot ho suporta (cf. 1Co 13,7). No-
més aquest amor ha vençut i segueix ven-
cent els nostres grans adversaris: el pecat, 
la mort i la por.

Avui estimats germans i germanes, pro-
clamem aquesta singular victòria, amb la 
qual Jesús s’ha fet el Rei dels segles, el 
Senyor de la història: amb la sola omnipo-
tència de l’amor, que és la naturalesa de 
Déu, la seva mateixa vida, i que no passarà 
mai (cf. 1Co 13,8). Compartim amb alegria 
la bellesa de tenir Jesús com el nostre rei; 
el seu senyoriu d’amor transforma el pecat 
en gràcia, la mort en resurrecció, la por en 
confiança.

Però seria poc creure que Jesús és Rei 
de l’univers i centre de la història, sense 
que es converteixi en el Senyor de la nos-
tra vida: tot és va si no l’acollim personal-
ment i si no l’acollim fins i tot en la seva 
manera de regnar. En això ens ajuden els 
personatges que l’Evangeli d’avui presen-
ta. A més de Jesús, hi apareixen tres figu-
res: el poble que mira, el grup que es troba 
prop de la creu i un malfactor crucificat al 
costat de Jesús.

En primer lloc, el poble: l’Evangeli diu 
que «era allà mirant-s’ho» (Lc 23,35): nin-
gú no diu cap paraula, ningú no s’acosta. 
El poble està lluny, observant què passa. 
És el mateix poble que per les seves pròpi-
es necessitats s’amuntegava al voltant de 
Jesús, i ara manté la seva distància. Davant 

[16] Exhort. ap. postsin. Amoris laetitia, 
19 març 2016, 1.

[17] Cf. ibíd., 291-300.
[18] Missal Romà, Vetlla Pasqual, Pregà-

ria després de la Primera Lectura.
[19] Carta. enc. Lumen fidei, 29 juny 

2013, 50: AAS 105 (2013), 589.
[20] Cf. Cebrià de Cartago, La unitat de 

l’Església catòlica, 7

Homilia del papa Francesc en la clausura 
de l’Any Sant de la Misericòrdia 

Santa Seu, 2016.11.20

La solemnitat de Jesucrist, Rei de l’Uni-
vers, corona l’any litúrgic i aquest Any sant 
de la misericòrdia. L’Evangeli presenta la 
reialesa de Jesús al cimal de la seva obra 
de salvació, i ho fa d’una manera sorpre-
nent. «El Messies de Déu, l’Elegit, el Rei» 
(Lc 23,35.37) es mostra sense poder i sen-
se glòria: està a la creu, on sembla més un 
vençut que un vencedor. La seva reialesa 
és paradoxal: el seu tron és la creu; la seva 
corona és d’espines; no té ceptre, però 
li posen una canya a la mà; no va vestit 
sumptuosament, però és privat de la tú-
nica; no té anells enlluernadors als dits, 
però les seves mans estan traspassades 
pels claus; no posseeix un tresor, però és 
venut per trenta monedes.

Veritablement el regne de Jesús no és 
d’aquest món (cf. Jn 18,36); però justament 
és aquí -ens diu l’Apòstol Pau a la segona 
lectura-, on trobem la redempció i el per-
dó (cf. Col 1,13-14). Perquè la grandesa del 
seu regne no és el poder segons el món, 
sinó l’amor de Déu, un amor capaç d’as-
solir i restaurar totes les coses. Per aquest 
amor, Crist s’abaixà fins a nosaltres, va 
viure la nostra misèria humana, va provar 
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2 ció, a fixar la mirada en el Crucificat, per 

ser cada vegada més fidels. Quantes ve-
gades en canvi, fins i tot entre nosaltres, 
es busquen les seguretats gratificants que 
ofereix el món. Quantes vegades hem es-
tat temptats a baixar de la creu. La força 
d’atracció del poder i de l’èxit es presen-
ta com un camí fàcil i ràpid per difondre 
l’Evangeli, oblidant ràpidament el Regne 
de Déu com a obra. Aquest Any de la mi-
sericòrdia ens ha convidat a redescobrir 
el centre, a tornar a l’essencial. Aquest 
temps de misericòrdia ens crida a mirar 
el veritable rostre del nostre Rei, el que 
resplendeix en la Pasqua, i a redescobrir 
la cara jove i bella de l’Església, que res-
plendeix quan és acollidora, lliure, fidel, 
pobra en els mitjans i rica en l’amor, mis-
sionera. La misericòrdia, en portar-nos al 
cor de l’Evangeli, ens exhorta també que 
renunciem als hàbits i costums que poden 
obstaculitzar el servei al Regne de Déu; 
que ens dirigim només a la perenne i hu-
mil reialesa de Jesús, no adequant-nos a 
les reialeses precàries i poders canviants 
de cada època.

A l’Evangeli apareix un altre personat-
ge, més proper a Jesús, el malfactor que 
li prega dient: «Jesús, recordeu-vos de 
mi quan arribeu al vostre Regne» (v. 42). 
Aquesta persona, mirant simplement Je-
sús, va creure en el seu regne. I no es va 
tancar en si mateix, sinó que amb els seus 
errors, els seus pecats i les seves dificul-
tats es va dirigir a Jesús. Va demanar ser 
recordat i va experimentar la misericòrdia 
de Déu: «avui seràs amb mi al paradís» 
(v. 43). A Déu, amb prou feines li donem 
l’oportunitat, es recorda de nosaltres. Ell 
està disposat a esborrar del tot i per sem-
pre el pecat, perquè la seva memòria, no 
com la nostra, oblida el mal realitzat i no 

les circumstàncies de la vida o davant les 
nostres expectatives no complertes, tam-
bé podem tenir la temptació de prendre 
distància de la reialesa de Jesús, de no ac-
ceptar totalment l’escàndol del seu amor 
humil, que inquieta el nostre «jo», que in-
comoda. Es prefereix romandre a la fines-
tra, mantenir-se a distància, més que apro-
par-se i fer-se proper. Però el poble sant, 
que té Jesús com a Rei, està cridat a seguir 
el seu camí d’amor concret; a preguntar-
se cadascun cada dia: «Què em demana 
l’amor? On em condueix? Quina resposta 
dono a Jesús amb la meva vida?».

Hi ha un segon grup, que inclou diver-
sos personatges: els notables del poble, 
els soldats i un malfactor. Tots ells es bur-
laven de Jesús. Li dirigeixen la mateixa 
provocació: «Salva’t a tu mateix» (cf. Lc 
23,35.37.39). És una temptació pitjor que 
la del poble. Aquí tempten Jesús, com ho 
va fer el diable al començament de l’Evan-
geli (Lc 4,1-13), perquè renunciï a regnar a 
la manera de Déu, però que ho faci segons 
la lògica del món: que baixi de la creu i der-
roti els enemics. Si és Déu, que demostri 
poder i superioritat. Aquesta temptació 
és un atac directe a l’amor: «Salva’t a tu 
mateix» (vv. 37. 39); no els altres, sinó a 
tu mateix. Que prevalgui el jo amb la seva 
força, amb la seva glòria, amb el seu èxit. 
És la temptació més terrible, la primera i 
l’última de l’Evangeli. Però davant aquest 
atac a la pròpia manera de ser, Jesús no 
parla, no reacciona. No es defensa, no 
tracta de convèncer, no fa una apologia 
de la seva reialesa. Més aviat segueix esti-
mant, perdona, viu el moment de la prova 
segons la voluntat del Pare, conscient que 
l’amor donarà el seu fruit.

Per acollir la reialesa de Jesús, estem 
cridats a lluitar contra aquesta tempta-
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Missatge del papa Francesc per a la Jorna-
da Mundial de Pregària per les vocacions 
2017

«Empesos per l’Esperit per a la missió ». 
Missatge pel 7 de maig de 2017 (Diumenge 
IV de Pasqua)

Vaticà, 27-11-2016

Benvolguts germans i germanes,
En els anys anteriors hem tingut l’opor-

tunitat de reflexionar sobre dos aspectes 
de la vocació cristiana: la invitació a «sortir 
d’un mateix», per a escoltar la veu del Se-
nyor, i la importància de la comunitat ecle-
sial com a lloc privilegiat en el qual la crida 
de Déu neix, s’alimenta i es manifesta.

Ara, en ocasió de la 54 Jornada Mundial 
de Pregària per les Vocacions, voldria cen-
trar-me en la dimensió missionera de la 
crida cristiana. Qui es deixa atraure per la 
veu de Déu i es posa en camí per a seguir 
Jesús, descobreix de seguida, dins seu, un 
desig incontenible de portar la Bona Notí-
cia als germans, a través de l’evangelitza-
ció i del servei mogut per la caritat. Tots els 
cristians han estat constituïts missioners 
de l’Evangeli. El deixeble, en efecte, no 
rep el do de l’amor de Déu com un consol 
privat, i no està cridat a anunciar-se ell ma-
teix, ni a vetllar els interessos d’un negoci; 
simplement ha estat tocat i transformat 
per l’alegria de sentir-se estimat per Déu 
i no pot guardar aquesta experiència no-
més per a ell: «L’alegria de l’Evangeli que 
omple la vida de la comunitat dels deixe-
bles és una alegria missionera» (Exht. Ap. 
Evangelium gaudium, 21).

Per això, el compromís missioner no és 
una cosa que s’afegeix a la vida cristiana, 
com si fos un guarniment, sinó que, con-

porta el compte de les ofenses sofertes. 
Déu no té memòria del pecat, sinó de 
nosaltres, de cadascun de nosaltres, els 
seus fills estimats. I creu que és sempre 
possible tornar a començar, aixecar-se de 
nou.

Demanem també nosaltres el do 
d’aquesta memòria oberta i viva. Dema-
nem la gràcia de no tancar mai la porta de 
la reconciliació i del perdó, sinó de saber 
anar més enllà del mal i de les divergèn-
cies, obrint qualsevol possible via d’es-
perança. Com Déu creu en nosaltres, in-
finitament més enllà dels nostres mèrits, 
també nosaltres som cridats a infondre 
esperança i a donar oportunitat als altres. 
Perquè, tot i que es tanca la Porta Santa, 
roman sempre oberta de bat a bat per a 
nosaltres la veritable porta de la miseri-
còrdia, que és el Cor de Crist. Del costat 
traspassat del Ressuscitat brolla fins a la 
fi dels temps la misericòrdia, la consola-
ció i l’esperança.

Molts pelegrins han creuat la Porta 
santa i lluny del soroll de les notícies han 
tastat la gran bondat del Senyor. Donem 
gràcies per això i recordem que hem estat 
investits de misericòrdia per revestir-nos 
de sentiments de misericòrdia, per ser 
també instruments de misericòrdia. Conti-
nuem junts el nostre camí. Ens acompanya 
la Mare de Déu, també ella estava al cos-
tat de la creu, allà ella ens ha donat a llum 
com tendra Mare de l’Església que desitja 
acollir tothom sota el seu mantell. Ella, al 
costat de la creu, va veure el bon lladre re-
bre el perdó i va acollir el deixeble de Jesús 
com a fill seu. És la Mare de misericòrdia, 
a la qual encomanem: totes les nostres 
situacions, totes les nostres súpliques, 
dirigides als seus ulls compassius: que no 
quedaran sense resposta.
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2 Certament, són moltes les preguntes 

que es plantegen quan parlem de la missió 
cristiana: Què significa ser missioner de 
l’Evangeli? Qui ens dóna la força i el valor 
per anunciar? Quina és la lògica evangèli-
ca que inspira la missió? A aquests interro-
gants podem respondre contemplant tres 
escenes evangèliques: el començament de 
la missió de Jesús a la sinagoga de Natza-
ret (cf. Lc 4,16-30), el camí que fa, un cop 
ressuscitat, junt amb els deixebles d’Em-
maús (cf. Lc 24,13-35), i per últim la parà-
bola de la llavor que creix tota sola (cf. Mc 
4,26-27).

Jesús és ungit per l’Esperit i enviat. Ser 
deixeble missioner significa participar ac-
tivament en la missió de Crist, que Jesús 
mateix ha descrit a la sinagoga de Natza-
ret: «L’Esperit del Senyor reposa sobre 
meu, perquè ell m’ha ungit. M’ha enviat a 
portar la bona nova als pobres, a proclamar 
als captius la llibertat i als cecs el retorn de 
la llum, a posar en llibertat els oprimits, a 
proclamar un any de gràcia del Senyor» (Lc 
4,18). Aquesta és també la nostra missió: 
ser ungits per l’Esperit i anar cap als ger-
mans per a anunciar la Paraula, essent per 
a ells un instrument de salvació.

Jesús camina amb nosaltres. Davant els 
interrogants que brollen del cor de l’home 
i davant els reptes que planteja la realitat, 
podem sentir una sensació d’extraviament 
i percebre que ens falten energies i espe-
rança. Hi ha el perill que veiem la missió 
cristiana com una mera utopia irrealitza-
ble o, en qualsevol cas, com una realitat 
que supera les nostres forces. Però si con-
templem Jesús ressuscitat, que camina 
amb els deixebles d’Emmaús (cf. Lc 24,13-
15), la nostra confiança pot revifar-se; en 
aquesta escena evangèlica tenim una au-
tèntica i pròpia «litúrgia del camí», que 

tràriament, està en el cor mateix de la fe: 
la relació amb el Senyor implica ser enviat 
al món com a profeta de la seva paraula i 
testimoni del seu amo.

Encara que experimentem en nosaltres 
moltes fragilitats i potser puguem sentir-
nos desanimats, hem d’aixecar el cap a 
Déu, sense deixar-nos esclafar per la sen-
sació d’incapacitat o cedir al pessimisme, 
que ens converteix en espectadors passius 
d’una vida cansada i rutinària. No hi ha lloc 
per al temor: és Déu mateix qui ve a puri-
ficar els nostres «llavis impurs», fent-nos 
idonis per a la missió: «Ha desaparegut la 
teva culpa, ha estat esborrat el teu pecat. 
Després vaig sentir la veu del Senyor que 
deia: “Qui hi enviaré? Qui ens hi anirà?” 
Li vaig respondre: “Aquí em tens. Envia-
m’hi”» (Is 6,7-8).

Tot deixeble missioner sent en el seu 
cor aquesta veu divina que el convida a 
«passar» enmig de la gent, com Jesús, 
«fent el bé i guarint» tothom (cf. Ac 10,38). 
En efecte, com ja he recordat en altres oca-
sions, tot cristià, en virtut del seu baptis-
me, és un «Cristòfor», és a dir ‘portador 
de Crist’ per als germans (cf. Catequesi 
jubilar 30 gener 2016). Això val especial-
ment per als qui han estat cridats a una 
vida de consagració especial i també per 
als sacerdots, que amb generositat han 
respost «aquí em tens, envia-m’hi». Amb 
entusiasme missioner renovat, són cridats 
a sortir dels recintes sagrats de les esglési-
es, per a deixar que la tendresa de Déu es 
desbordi en favor dels homes (cf. Homilia 
durant la santa missa crismal, 24 de març 
de 2016). L’Església té necessitat de pre-
veres així: confiats i serens per haver des-
cobert el tresor veritable, ansiosos d’anar 
a fer-lo conèixer amb alegria a tothom (cf. 
Mt 13,44).
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ens sorprèn amb la seva generositat, fent 
germinar els fruits del nostre treball més 
enllà del que es pot esperar de l’eficiència 
humana.

Amb aquesta confiança evangèlica ens 
obrim a l’acció silenciosa de l’Esperit, que 
és el fonament de la missió. Mai no hi po-
drà haver pastoral vocacional, ni missió 
cristiana, sense la pregària assídua i con-
templativa. En aquest sentit, és necessari 
alimentar la vida cristiana amb l’escolta de 
la Paraula de Déu i, sobretot, cuidar la re-
lació personal amb el Senyor en l’adoració 
eucarística, «lloc» privilegiat de l’encontre 
amb Déu.

Animo amb força a viure aquesta amis-
tat profunda amb el Senyor, sobretot per 
a implorar de Déu noves vocacions al sa-
cerdoci i a la vida consagrada. El Poble de 
Déu necessita ser guiat per pastors que 
gastin la seva vida al servei de l’Evangeli. 
Per això, demano a les comunitats parro-
quials, a les associacions i als nombrosos 
grups de pregària presents en l’Església 
que, davant la temptació del desànim, 
continuïn demanant al Senyor que enviï 
treballadors als seus sembrats i que ens 
doni sacerdots enamorats de l’Evangeli 
que sàpiguen fer-se proïsme dels germans 
i ser, així, signe viu de l’amor misericordiós 
de Déu.

Estimats germans i germanes, tam-
bé avui podem tornar a trobar l’ardor de 
l’anunci i proposar, sobretot als joves, el 
seguiment de Crist. Davant la sensació ge-
neralitzada d’una fe cansada o reduïda a 
meres «obligacions que s’han de complir», 
els nostres joves tenen el desig de desco-
brir l’atractiu, sempre actual, de la figura 
de Jesús, de deixar-se interrogar i provocar 
per les seves paraules i pels seus gestos i, 
finalment, de somiar, gràcies a ell, en una 

precedeix la de la Paraula i la del Pa partit 
i ens comunica que, en cada un dels nos-
tres passos, Jesús és al nostre costat. Els 
dos deixebles, abatuts per l’escàndol de 
la Creu, tornen a casa recorrent la vida de 
la derrota: porten en el cor una esperança 
trencada i un somni que no s’ha realitzat. 
En ells l’alegria de l’Evangeli ha deixat es-
pai a la tristor. Què fa Jesús? No els jutja, 
camina amb ells i, en comptes d’aixecar 
un mur, obre una nova bretxa. Lentament 
comença a transformar el seu desànim, fa 
que s’abrusi el seu cor i els obre els ulls, 
anunciant-los la Paraula i partint el Pa. De 
la mateixa manera, el cristià no tira enda-
vant ell sol la tasca de la missió, sinó que 
experimenta, també en les fatigues i en les 
incomprensions, «que Jesús camina amb 
ell, parla amb ell, respira amb ell, treballa 
amb ell. Percep Jesús viu amb ell enmig de 
la tasca missionera» (Exht. Ap. Evangelii 
gaudium, 266).

Jesús fa germinar la llavor. Per últim, és 
important aprendre de l’Evangeli l’estil de 
l’anunci. Moltes vegades passa que, tam-
bé amb la millor intenció, s’acabi cedint a 
un cert afany de poder, al proselitisme o 
al fanatisme intolerant. Això no obstant, 
l’Evangeli ens convida a rebutjar la ido-
latria de l’èxit i del poder, la preocupació 
excessiva per les estructures, i una certa 
ànsia que respon més a un esperit de con-
questa que de servei. La llavor del Regne, 
encara que petita, invisible i potser insig-
nificant, creix silenciosament gràcies a 
l’obra incessant de Déu: «Amb el Regne de 
Déu passa com quan un home sembra la 
llavor a la terra: tant si dorm com si està 
despert, de nit i de dia, la llavor germina i 
creix, sense que ell sàpiga com» (Mc 4,26-
27). Aquesta és la nostra confiança princi-
pal: Déu supera les nostres expectatives i 
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2 nalment amb molta claredat que la pau 

és la línia única i veritable del progrés 
humà (no les tensions de nacionalismes 
ambiciosos, ni les conquestes violentes, 
ni les repressions portadores d’un fals or-
dre civil)». Va advertir del «perill de creure 
que les controvèrsies internacionals no es 
poden resoldre pels camins de la raó, és 
a dir de les negociacions fundades en el 
dret, la justícia, l’equitat, sinó només pels 
de les forces espantoses i mortíferes». 
Per contra, citant Pacem in terris del seu 
predecessor sant Joan XXIII, exaltava «el 
sentit i l’amor de la pau fundada sobre la 
veritat, sobre la justícia, sobre la llibertat, 
sobre l’amor»[2]. Impressiona l’actualitat 
d’aquestes paraules, que avui són igual-
ment importants i urgents com fa cinquan-
ta anys.

En aquesta ocasió desitjo reflexionar 
sobre la no violència com un estil de po-
lítica per a la pau, i demano a Déu que 
es conformin a la no violència els nostres 
sentiments i valors personals més pro-
funds. Que la caritat i la no violència guiïn 
la manera de tractar-nos en les relacions 
interpersonals, socials i internacionals. 
Quan les víctimes de la violència vencen 
la temptació de la venjança, es convertei-
xen en els protagonistes més creïbles en 
els processos no violents de construcció 
de la pau. Que la no violència esdevingui, 
des del nivell local i quotidià fins a l’ordre 
mundial, en l’estil característic de les nos-
tres decisions, de les nostres relacions, de 
les nostres accions i de la política en totes 
les seves formes.

Un món fragmentat
2. El segle passat va ser devastat per 

dues horribles guerres mundials, va co-
nèixer l’amenaça de la guerra nuclear i un 

vida plenament humana, feliç de gastar-se 
estimant.

Maria Santíssima, Mare del nostre Sal-
vador, va tenir l’audàcia d’abraçar aquest 
somni de Déu posant la seva joventut i el 
seu entusiasme a les seves mans. Que la 
seva intercessió ens obtingui la seva ma-
teixa obertura de cor, la disponibilitat per 
a dir el nostre «sóc aquí» a la crida del Se-
nyor i l’alegria de posar-nos en camí, com 
ella (cf. Lc 1,39), per a anunciar-lo a tot el 
món.

Francesc, papa 

Missatge del papa Francesc per a la 50a 
Jornada Mundial de la Pau 

Vaticà, 8-12-2016

1 de gener de 2017. “La no violència: un 
estil de política per a la pau”

1. Al començament d’aquest nou any 
formulo els meus més sincers desitjos de 
pau per als pobles i per a les nacions del 
món, per als Caps d’Estat i de Govern, així 
com per als responsables de les comuni-
tats religioses i dels diversos sectors de la 
societat civil. Desitjo la pau a cada home, 
dona, nen i nena, alhora que prego perquè 
la imatge i semblança de Déu en cada per-
sona ens permeti reconèixer-nos els uns 
als altres com a dons sagrats, dotats d’una 
immensa dignitat. Especialment en les si-
tuacions de conflicte, respectem la seva 
«dignitat més profunda»[1] i fem de la no 
violència activa el nostre estil de vida.

Aquest és el Missatge per a la 50ª Jor-
nada Mundial de la Pau. En el primer, el 
beat papa Pau VI es va dirigir, no només 
als catòlics sinó a tots els pobles, amb 
paraules inequívoques: «Ha aparegut fi-
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saments perversos» (Mc 7,21). De tota ma-
nera el missatge de Crist, davant d’aquesta 
realitat, ofereix una resposta radicalment 
positiva: ell va predicar incansablement 
l’amor incondicional de Déu que acull i 
perdona, i va ensenyar als seus deixebles 
a estimar els enemics (cf. Mt 5,44) i a parar 
l’altra galta (cf. Mt 5,39). Quan va impedir 
que l’adúltera fos lapidada pels seus acu-
sadors (cf. Jn 8,1-11) i quan, la nit abans de 
morir, va dir a Pere que tornés l’espasa a 
la beina (cf. Mt 26,52), Jesús va traçar el 
camí de la no violència, que va seguir fins 
al final, fins a la creu, mitjançant la qual va 
construir la pau i va fer destruir l’enemistat 
(cf. Ef 2,14-16). Per això, qui acull la Bona 
Notícia de Jesús reconeix la seva pròpia 
violència i es deixa guarir per la misericòr-
dia de Déu, convertint-se alhora en instru-
ment de reconciliació, segons l’exhortació 
de sant Francesc d’Assís: «Que la pau que 
anuncieu amb els llavis la tingueu, i en ma-
jor mesura, en els vostres cors»[3].

Ser avui veritables deixebles de Jesús 
significa també acceptar la seva proposta 
de la no violència. Aquesta –com ha afir-
mat el meu predecessor Benet XVI– «és re-
alista, perquè té en compte que en el món 
hi ha massa violència, massa injustícia i, 
per tant, només es pot superar aques-
ta situació contraposant un plus d’amor, 
un plus de bondat. Aquest “plus” ve de 
Déu»[4]. I afegia amb força: «per als cris-
tians la no violència no és un mer compor-
tament tàctic, sinó més aviat una manera 
de ser de la persona, l’actitud de qui està 
tan convençut de l’amor de Déu i del seu 
poder, que no té por d’afrontar el mal úni-
cament amb les armes de l’amor i de la 
veritat. L’amor als enemics constitueix el 
nucli de la “revolució cristiana”»[5]. Preci-
sament, l’evangeli de l’estimeu els vostres 

gran nombre de nous conflictes, però avui 
lamentablement estem davant d’una ter-
rible guerra mundial per parts. No és fàcil 
saber si el món actualment és més o menys 
violent del que ho va ser en el passat, ni si 
els moderns mitjans de comunicació i la 
mobilitat que caracteritza la nostra època 
ens fa més conscients de la violència o ens 
fa més habituats a ella.

En qualsevol cas, aquesta violència que 
es comet «per parts», de maneres i nivells 
diversos, provoca un enorme sofriment 
que coneixem bé: guerres a diferents pa-
ïsos i continents; terrorisme, criminalitat i 
atacs armats impredictibles; abusos con-
tra els emigrants i les víctimes del tràfic de 
persones; devastació del medi ambient. 
Amb quina finalitat? La violència, permet 
assolir objectius de valor durador? Tot el 
que obté, ¿no es redueix a desencadenar 
represàlies i espirals de conflicte letals 
que beneficien només alguns «senyors de 
la guerra»?

La violència no és la solució per al nos-
tre món fragmentat. Respondre amb vio-
lència a la violència duu, en el millor dels 
casos, a l’emigració forçada i a un enor-
me sofriment, ja que les grans quantitats 
de recursos que es destinen a objectius 
militars són sostretes de les necessitats 
quotidianes dels joves, de les famílies en 
dificultat, dels ancians, dels malalts, de la 
gran majoria dels habitants del món. En el 
pitjor dels casos, duu a la mort física i es-
piritual de molts, si no de tots.

La Bona Notícia
3. També Jesús va viure en temps de 

violència. Ell va ensenyar que el veritable 
camp de batalla, en el qual s’enfronten la 
violència i la pau, és el cor humà: «Perquè 
de dins, del cor de l’home, surten els pen-
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2 persones–, la seva missió és sortir a l’en-

contre de les víctimes amb generositat i 
dedicació, tocant i embenant els cossos 
ferits, guarint les vides trencades.

La no violència practicada amb decisió 
i coherència ha produït resultats impres-
sionants. No s’oblidaran mai els èxits ob-
tinguts per Mahatma Gandhi i Khan Abdul 
Ghaffar Khan en l’alliberament de l’Índia, i 
de Martin Luther King Jr. contra la discrimi-
nació racial. En especial, les dones són fre-
qüentment líders de la no violència, com, 
per exemple, Leymah Gbowee i milers de 
dones liberianes, que han organitzat tro-
bades de pregària i protesta no violenta 
(pray-ins), obtenint negociacions d’alt ni-
vell per a la conclusió de la segona guerra 
civil a Libèria.

No podem oblidar el decenni crucial con-
clòs amb la caiguda dels règims comunis-
tes a Europa. Les comunitats cristianes han 
contribuït amb la seva pregària insistent i la 
seva acció valenta. Ha tingut una influència 
especial el ministeri i el magisteri de sant 
Joan Pau II. A l’encíclica Centesimus an-
nus (1991), el meu predecessor, reflexionant 
sobre els esdeveniments de 1989, va posar 
en evidència que un canvi crucial en la vida 
dels pobles, de les nacions i dels estats es 
realitza «a través d’una lluita pacífica, que 
utilitza només les armes de la veritat i de 
la justícia»[10]. Aquest itinerari de transició 
política vers la pau ha estat possible, en 
part, «pel compromís no violent d’homes 
que, resistint-se sempre a cedir al poder de 
la força, han sabut trobar, una vegada i una 
altra, formes eficaces per donar testimoni 
de la veritat». I concloïa: «Tant de bo els ho-
mes aprenguin a lluitar per la justícia sense 
violència, renunciant a la lluita de classes 
en les controvèrsies internes, així com a la 
guerra en les internacionals»[11].

enemics (cf. Lc 6,27) és considerat com 
«la carta magna de la no violència cristia-
na», que no s’ha d’entendre com un «ren-
dir-se davant del mal […], sinó a respondre 
al mal amb el bé (cf. Rm 12,17-21), trencant 
d’aquesta manera la cadena de la injustí-
cia»[6].

Més fort que la violència
4. Moltes vegades la no violència s’en-

tén com a rendició, desinterès i passivitat, 
però en realitat no és així. Quan la Mare 
Teresa va rebre el premi Nobel de la Pau, 
l’any 1979, va declarar nítidament el seu 
missatge de la no violència activa: «A les 
nostres famílies no tenim necessitat de 
bombes i armes, de destruir per portar la 
pau, sinó de viure units, estimant-nos els 
uns als altres […]. I aleshores serem ca-
paços de superar tot el mal que hi ha al 
món»[7]. Perquè la força de les armes és 
enganyosa. «Mentre els traficants d’armes 
fan la seva feina, hi ha pobres constructors 
de pau que donen la vida només per ajudar 
una persona, una altra, una altra»; per a 
aquests constructors de la pau, la Mare Te-
resa és «un símbol, una icona dels nostres 
temps»[8]. El passat mes de setembre vaig 
tenir la gran alegria de proclamar-la santa. 
He elogiat la seva disponibilitat envers tot-
hom mitjançant «l’acollida i la defensa de 
la vida humana, tant de la no nascuda com 
de l’abandonada i descartada […]. S’ha in-
clinat sobre les persones defallides, que 
moren abandonades a la vora dels carrers, 
reconeixent la dignitat que Déu els havia 
donat; ha fet sentir la seva veu als pode-
rosos de la terra, perquè reconeguessin 
les seves culpes davant dels crims –davant 
dels crims!– de la pobresa creada per ells 
mateixos»[9]. Com a resposta –i en això 
representa milers, més encara, milions de 
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da, una ètica de fraternitat i de coexistèn-
cia pacífica entre les persones i entre els 
pobles no pot basar-se sobre la lògica de 
la por, de la violència i de l’entossudiment, 
sinó sobre la responsabilitat, el respecte i 
el diàleg sincer. En aquest sentit, faig una 
crida a favor del desarmament, com tam-
bé de la prohibició i abolició de les armes 
nuclears: la dissuasió nuclear i l’amenaça 
certa de la destrucció recíproca, no poden 
servir de base a aquest tipus d’ètica[18]. 
Amb la mateixa urgència suplico que s’atu-
ri la violència domèstica i els abusos a do-
nes i infants.

El Jubileu de la Misericòrdia, conclòs el 
passat mes de novembre, ens ha convidat 
a mirar dins del nostre cor i a deixar que 
hi entri la misericòrdia de Déu. L’any jubi-
lar ens ha fet prendre consciència del gran 
nombre i varietat de persones i de grups 
socials que són tractats amb indiferència, 
que són víctimes d’injustícia i pateixen vio-
lència. Ells formen part de la nostra «famí-
lia», són els nostres germans i germanes. 
Per això, les polítiques de no violència han 
de començar dins dels murs de casa per 
després estendre’s a tota la família huma-
na. «L’exemple de santa Teresa de Lisieux 
ens convida a la pràctica del petit camí de 
l’amor, a no perdre l’oportunitat d’una pa-
raula amable, d’un somriure, de qualsevol 
petit gest que sembri pau i amistat. Una 
ecologia integral també està feta de sim-
ples gestos quotidians on trenquem la lò-
gica de la violència, de l’aprofitament, de 
l’egoisme»[19].

La meva crida
6. La construcció de la pau mitjançant la 

no violència activa és un element necessa-
ri i coherent del continu esforç de l’Esglé-
sia per a limitar l’ús de la força per mitjà de 

L’Església s’ha compromès en el des-
envolupament d’estratègies no violentes 
per a la promoció de la pau en molts pa-
ïsos, implicant-hi fins i tot els actors més 
violents en un major esforç per a construir 
una pau justa i duradora.

Aquest compromís en favor de les vícti-
mes de la injustícia i de la violència no és 
un patrimoni exclusiu de l’Església Catòli-
ca, sinó que és propi de moltes tradicions 
religioses, per a les quals «la compassió i 
la no violència són essencials i indiquen 
el camí de la vida»[12]. Ho reafirmo amb 
força: «Cap religió no és terrorista»[13]. 
La violència és una profanació del nom 
de Déu[14]. No ens cansem mai de repetir-
ho: «No es pot utilitzar mai el nom de Déu 
per justificar la violència. Només la pau és 
santa. Només la pau és santa, no la guer-
ra»[15].

L’arrel domèstica d’una política no vio-
lenta

5. Si l’origen d’on brolla la violència es 
troba en el cor dels homes, aleshores és 
fonamental recórrer el camí de la no vio-
lència en primer lloc en el si de la família. 
És part d’aquella alegria que vaig presen-
tar, el passat mes de març, en l’Exhortació 
apostòlica Amoris laetitia, com a conclusió 
dels dos anys de reflexió de l’Església so-
bre el matrimoni i la família. La família és 
l’espai indispensable en el qual els cònju-
ges, pares i fills, germans i germanes apre-
nen a comunicar-se i a cuidar-se els uns als 
altres de manera desinteressada, i on els 
desacords o fins i tot els conflictes han de 
ser superats no amb la força, sinó amb el 
diàleg, el respecte, la recerca del bé de l’al-
tre, la misericòrdia i el perdó[16]. Des del si 
de la família, l’alegria es propaga al món i 
s’irradia a tota la societat[17]. D’altra ban-
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ses de les polaritats en pugna» [22].
L’Església Catòlica acompanyarà tota 

temptativa de construcció de la pau també 
amb la no violència activa i creativa. L’1 de 
gener de 2017 començarà a fer camí el nou 
Dicasteri per al Servei del Desenvolupa-
ment Humà Integral, que ajudarà l’Esglé-
sia a promoure, amb creixent eficàcia, «els 
incommensurables béns de la justícia, la 
pau i la protecció de la creació» i de la sol-
licitud envers els emigrants, «els necessi-
tats, els malalts i els exclosos, els margi-
nats i les víctimes dels conflictes armats i 
de les catàstrofes naturals, els empreso-
nats, els aturats i les víctimes de qualsevol 
forma d’esclavitud i de tortura» [23].

En conclusió
7. Com és tradició, signo aquest Mis-

satge el 8 de desembre, festa de la Imma-
culada Concepció de la Benaurada Verge 
Maria. Maria és Reina de la Pau. En el Nai-
xement del seu Fill, els àngels glorificaven 
Déu desitjant pau a la terra als homes i do-
nes de bona voluntat (cf. Lc 2,14). Dema-
nem a la Verge que sigui ella qui ens guiï.

«Tots desitgem la pau; moltes perso-
nes la construeixen cada dia amb petits 
gestos; molts pateixen i suporten pacient-
ment la fatiga d’intentar edificar-la» [24]. 
El 2017, comprometem-nos amb la nostra 
pregària i acció a ser persones que apar-
tin del seu cor, de les seves paraules i dels 
seus gestos la violència, i a construir co-
munitats no violentes, que tinguin cura de 
la casa comuna. «Res no és impossible si 
ens dirigim a Déu amb la nostra pregària. 
Tots podem ser artesans de la pau» [25].

Francesc, papa

les normes morals, a través de la seva par-
ticipació en les institucions internacionals 
i gràcies també a l’aportació competent de 
tants cristians en l’elaboració de normati-
ves a tots els nivells. Jesús mateix ens ofe-
reix un «manual» d’aquesta estratègia de 
construcció de la pau en l’així anomenat 
Sermó de la muntanya. Les vuit benauran-
ces (cf. Mt 5,3-10) tracen el perfil de la per-
sona que podem definir benaurada, bona 
i autèntica. Feliços els humils –diu Jesús–, 
els compassius, els qui treballen per la 
pau, i els nets de cor, els qui tenen fam i 
set de ser justos.

Aquest és també un programa i un desa-
fiament per als líders polítics i religiosos, 
per als responsables de les institucions 
internacionals i els dirigents de les empre-
ses i dels mitjans de comunicació de tot el 
món: aplicar les benaurances en l’acom-
pliment de les seves pròpies responsabi-
litats. És el desafiament de construir la so-
cietat, la comunitat o l’empresa, de la qual 
són responsables, amb l’estil dels treballa-
dors per la pau; de donar mostres de mise-
ricòrdia, rebutjant descartar les persones, 
danyar l’ambient i voler vèncer a qualsevol 
preu. Això exigeix estar disposats a «ac-
ceptar sofrir el conflicte, resoldre’l i trans-
formar-lo en l’etapa d’un nou procés»[20]. 
Treballar d’aquesta manera significa esco-
llir la solidaritat com a estil per a realitzar 
la història i construir l’amistat social. La no 
violència activa és una manera de mostrar 
veritablement com, de veritat, la unitat és 
més important i fecunda que el conflicte. 
Tot en el món està íntimament intercon-
nectat[21]. Pot passar que les diferènci-
es generin xocs: afrontem-los de forma 
constructiva i no violenta, de manera que 
«les tensions i els oposats [puguin] assolir 
una unitat pluriforme que engendra nova 
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Proprio» amb la qual s’institueix el 
Dicasteri per al Servei del Desenvo-
lupament Humà Integral (17 agost 
2016).

24. Regina Coeli, Betlem (25 maig 
2014).

25. Crida, Assís (20 setembre 2016).

Missatge del papa Francesc per a la XXV 
Jornada Mundial del Malalt 2017

Vaticà, 8-12-2016

L’admiració davant les obres que Déu fa: 
«el totpoderós obra en mi meravelles» (Lc 
1,49)

Benvolguts germans i germanes,
El proper dia 11 de febrer se celebrarà 

a tota l’Església, i especialment a Lourdes, 
la XXV Jornada Mundial del Malalt, amb el 
tema: «L’admiració davant les obres que 
Déu fa: “El Totpoderós obra en mi merave-
lles” (Lc 1,40)». Aquesta Jornada, institu-
ïda pel meu predecessor sant Joan Pau II 
l’any 1992 i celebrada per primera vegada 
precisament a Lourdes l’11 de febrer de 
1993, constitueix una ocasió per a posar 
atenció a la situació dels malalts i de tots 
els qui sofreixen en general; i, al mateix 
temps, és una crida adreçada als qui es 
lliuren en favor seu, començant pels seus 
familiars, els agents sanitaris i voluntaris, 
perquè donin gràcies per la vocació que 
el Senyor els ha donat d’acompanyar els 
germans malalts. A més, aquesta celebra-
ció renova en l’Església la força espiritual 
per a realitzar de la millor manera possible 
aquesta part essencial de la seva missió 
que inclou el servei als darrers, als malalts, 
als qui sofreixen, als exclosos i marginats 
(cf. Joan Pau II, Motu proprio Dolentium 

NOTES

1. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 228.
2. Missatge per a la Jornada Mundial de 

la Pau 1968.
3. «Llegenda dels tres companys»: Fon-

ti Francescane, n. 1469.
4. Angelus (18 febrer 2007).
5. Ibíd.
6. Ibíd.
7. Discurs en rebre el Premi Nobel de la 

Pau (11 desembre 1979).
8. Homilia a Santa Marta, «El camí de la 

pau» (19 novembre 2015).
9. Homilia en la canonització de la bea-

ta Mare Teresa de Calcuta (4 setem-
bre 2016).

10. N. 23.
11. Ibíd.
12. Discurs, Audiència interreligiosa (3 

novembre 2016).
13. Discurs als participants a la tercera 

Trobada Mundial dels Moviments 
Populars (5 novembre 2016).

14. Cf. Discurs a la Trobada interreligi-
osa amb el Xeic dels musulmans 
del Caucas i amb representants de 
les altres comunitats religioses del 
país, Bakú (2 octubre 2016).

15. Discurs, Assís (20 setembre 2016).
16. Cf. Exhort. ap. postsin. Amoris laeti-

tia, 90-130.
17. Ibíd., 133.194.234.
18. Cf. Missatge amb motiu de la Confe-

rència sobre l’impacte humanitari 
de les armes atòmiques (7 desem-
bre 2014).

19. Carta Enc. Laudato si’, 230.
20. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 227.
21. Cf. Carta Enc. Laudato si’, 16.117.138.
22. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 228.
23. Carta apostòlica en forma de «Motu 
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2 un ésser humà i ha de ser tractat en con-

seqüència. Els malalts, com les persones 
que tenen una discapacitat fins i tot molt 
greu, tenen una dignitat inalienable i una 
missió en la vida, i mai no es converteixen 
en simples objectes, encara que a vegades 
puguin semblar merament passius, però 
en realitat mai no és així.

Bernardeta, després d’haver estat a la 
Gruta i gràcies a la pregària, transforma 
la seva fragilitat en suport per als altres, 
gràcies a l’amor es fa capaç d’enriquir el 
seu proïsme i, sobretot, d’oferir la seva 
vida per la salvació de la humanitat. El 
fet que la Senyora bonica li demani que 
pregui pels pecadors, ens recorda que els 
malalts, els qui sofreixen, no sols porten 
amb ells el desig de curar-se, sinó també 
el de viure la vida pròpia de manera cris-
tiana, arribant a donar-la com a veritables 
deixebles missioners de Crist. A Bernar-
deta, Maria li va donar la vocació de ser-
vir els malalts i la va cridar perquè es fes 
Germana de la Caritat, una missió que ella 
va complir d’una manera tan alta que es va 
convertir en un model per a tots els agents 
sanitaris. Demanem, doncs, a la Immacu-
lada Concepció la gràcia de saber veure 
sempre el malalt com una persona que, 
certament, necessita ajuda, a vegades fins 
i tot per a les coses més bàsiques, però 
també porta amb ell un do per a compartir 
amb els altres.

La mirada de Maria, Consoladora dels 
afligits, il·lumina el rostre de l’Església 
en el seu compromís diari en favor dels 
necessitats i els qui sofreixen. Els fruits 
meravellosos d’aquesta sol·licitud de l’Es-
glésia envers els món del sofriment i la 
malaltia són motiu d’agraïment al Senyor 
Jesús, que es va fer solidari amb nosaltres, 
en obediència a la voluntat del Pare i fins 

hominum, 11 febrer 1985, 1). Els encontres 
de pregària, les litúrgies eucarístiques i la 
unció dels malalts, la convivència amb els 
malalts i les reflexions sobre temes de bi-
oètica i teologicopastorals que se celebra-
ran aquells dies a Lourdes, donaran una 
aportació nova i important a aquest servei.

Situant-me ja des d’ara espiritualment 
davant la gruta de Massabielle, davant la 
imatge de la Verge Immaculada, en la qual 
el Totpoderós ha fet meravelles per a la re-
dempció de la humanitat, vull expressar la 
meva proximitat a tots vosaltres, germans 
i germanes que viviu l’experiència del so-
friment, i a les vostres famílies; així com el 
meu agraïment a tots els qui, segons les 
diferents ocupacions i a tots els centres 
de salut repartits arreu del món, treballen 
amb competència, responsabilitat i dedi-
cació per al vostre alleujament, la vostra 
salut i el vostre benestar diari. M’agradaria 
animar tots els malalts, les persones que 
pateixen, els metges, infermeres, famili-
ars i voluntaris, que vegin en Maria, Salut 
dels malalts, aquella que és per a tots els 
éssers humans garant de la tendresa de 
l’amor de Déu i model d’abandó a la seva 
voluntat, i que sempre trobin en la fe, ali-
mentada per la Paraula i pels sagraments, 
la força per estimar Déu i els germans en 
l’experiència també de la malaltia.

Com santa Bernardeta som sota la mi-
rada de Maria. La humil noia de Lourdes 
explica que la Mare de Déu, a la qual ano-
menava «la Senyora bonica», la mirava 
com es mira una persona. Aquestes parau-
les senzilles descriuen la plenitud d’una 
relació. Bernardeta, pobra, analfabeta i 
malalta, se sent mirada per Maria com a 
persona. La Senyora bonica li parla amb 
molt de respecte, sense llàstima. Això ens 
recorda que cada pacient és i serà sempre 
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nostra fe i ens obtingui de Crist, el seu Fill, 
l’esperança en el camí de la guarició i de la 
salut, el sentit de la fraternitat i de la res-
ponsabilitat, el compromís amb el desen-
volupament humà integral i l’alegria de la 
gratitud cada vegada que ens sorprengui 
amb la seva fidelitat i la seva misericòrdia.

Maria, Mare nostra, 
que en Crist ens aculls com a fills, 
enforteix en els nostres cors l’espera 
confiada, 
auxilia’ns en les nostres malalties i 
sofriments, 
guia’ns fins a Crist, fill teu i germà 
nostre, 
i ajuda’ns a encomanar-nos al Pare 
que realitza obres grans.
Us asseguro el meu record constant en 

la pregària i us imparteixo de cor la bene-
dicció apostòlica.

Francesc, papa.

Missatge urbi et orbe de Nadal del papa 
Francesc

Vaticà, 25-12-2016

Benvolguts germans i germanes, bon Na-
dal!

Avui l’Església reviu la sorpresa de 
Maria Verge, de sant Josep i dels pastors 
de Betlem, en contemplar l’Infant que ha 
nascut i que jeu al pessebre: Jesús, el Sal-
vador.

En aquest dia ple de llum, ressona 
l’anunci del Profeta:

«Perquè ens ha nascut un infant,
ens ha estat donat un fill
que porta a l’espatlla
la insígnia de príncep.
Aquest és el seu nom:

a la mort en la creu, perquè la humanitat 
fos redimida. La solidaritat de Crist, Fill 
de Déu nascut de Maria, és l’expressió de 
l’omnipotència misericordiosa de Déu que 
es manifesta en les nostres vides –espe-
cialment quan és fràgil, ferida, humiliada, 
marginada, sofrent–, infonent en ella la 
força de l’esperança que ens ajuda a aixe-
car-nos i ens sosté.

Tanta riquesa d’humanitat i de fe no ha 
de perdre’s, sinó que ens ha d’ajudar a fer 
front a les nostres debilitats humanes i, al 
mateix temps, als reptes actuals en l’àmbit 
sanitari i tecnològic. En la Jornada Mundial 
del Malalt podem trobar una nova moti-
vació per a col·laborar en la difusió d’una 
cultura respectuosa de la integritat i digni-
tat de les persones, fins i tot a través d’un 
enfocament correcte de les qüestions de 
bioètica, la protecció dels més dèbils i la 
cura del medi ambient.

Amb motiu de la XXV Jornada Mundial 
del Malalt, renovo, amb la meva pregària i 
el meu encoratjament, la meva proximitat 
als metges, als infermers, als voluntaris i 
a tots els consagrats i consagrades que 
es dediquen a servir els malalts i necessi-
tats; a les institucions eclesials i civils que 
treballen en aquest àmbit i a les famílies 
que cuiden amb amor els seus familiars 
malalts. Desitjo que tots siguin sempre 
signes joiosos de la presència i de l’amor 
de Déu, imitant el testimoni resplendent 
de tants amics i amigues de Déu, entre els 
quals menciono sant Joan de Déu i sant Ca-
mil de Lel·lis, patrons dels hospitals i dels 
agents sanitaris, i la santa Mare Teresa de 
Calcuta, missionera de la tendresa de Déu.

Germans i germanes, malalts, agents 
sanitaris i voluntaris, elevem junts la nos-
tra pregària a Maria, perquè la seva inter-
cessió maternal sostingui i acompanyi la 
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2 Pau per a les dones i per als homes de 

l’estimada Terra Santa, escollida i predi-
lecta de Déu. Que els israelites i els pa-
lestins tinguin la valentia i la determinació 
d’escriure una nova pàgina de la història, 
en la qual l’odi i la venjança cedeixin el lloc 
a la voluntat de construir conjuntament un 
futur de comprensió i harmonia recíproca. 
Que puguin recuperar unitat i concòrdia 
l’Iraq, Líbia, el Iemen, on les poblacions 
pateixen la guerra i accions terroristes 
brutals.

Pau als homes i dones a les diferents 
regions d’Àfrica, particularment a Nigèria, 
on el terrorisme fonamentalista explota 
també els nens per a perpetrar l’horror 
i la mort. Pau al Sudan del Sud i a la Re-
pública Democràtica del Congo, perquè es 
curin les divisions i perquè totes les perso-
nes de bona voluntat s’esforcin per inici-
ar nous camins de desenvolupament i de 
compartició, preferint la cultura del diàleg 
a la lògica de l’enfrontament.

Pau a les dones i homes que encara 
pateixen les conseqüències del conflicte a 
Ucraïna oriental, on és urgent una voluntat 
comuna per a portar alleujament a la po-
blació i posar en pràctica els compromisos 
assumits.

Demanem concòrdia per a l’estimat po-
ble colombià, que vol complir un camí de 
diàleg i de reconciliació nou i valent. Que 
aquesta valentia animi també l’estimada 
Veneçuela per a fer els passos necessaris 
de cara a posar fi a les tensions actuals i 
edificar conjuntament un futur d’esperan-
ça per a tota la població.

Pau a tots els qui, a diverses zones, 
estan fent front al sofriment a causa dels 
perills constants i injustícies persistents. 
Que Myanmar pugui consolidar els esfor-
ços per afavorir la convivència pacífica i, 

“Conseller prodigiós”, “Déu heroi”,
“Pare per sempre”, “Príncep de pau”» 

(Is 9, 5).
El poder d’un Infant, fill de Déu i de Ma-

ria, no és el poder d’aquest món, fonamen-
tat en la força i en la riquesa, és el poder 
de l’amor. És el poder que va crear el cel i 
la terra, que dóna vida a cada criatura: als 
minerals, a les plantes, als animals; és la 
força que atrau l’home i la dona i en fa una 
sola carn, una sola existència; és el poder 
que regenera la vida, que perdona les cul-
pes, reconcilia els enemics, transforma 
el mal en bé. És el poder de Déu. Aquest 
poder de l’amor ha portat Jesucrist a des-
pullar-se de la seva glòria i fer-se home, i 
el conduirà a donar la vida a la creu i a res-
suscitar d’entre els morts. És el poder del 
servei, que instaura en el món el regne de 
Déu, regne de justícia i de pau.

Per això el naixement de Jesús va acom-
panyat pel cant dels àngels que anuncien:

«Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra 
pau als homes que ell estima» (Lc 2,14).

Avui aquest anunci recorre tota la terra i 
vol arribar als pobles, especialment els as-
sotats per la guerra i per conflictes violents i 
que senten fortament el desig de pau.

Pau als homes i a les dones de la mar-
tiritzada Síria, on massa sang ha estat 
vessada. Sobretot a la ciutat d’Alep, esce-
nari, aquestes darreres setmanes, d’una 
de la batalles més atroces, és molt urgent 
que, respectant el dret humanitari, es ga-
ranteixi assistència i consol a l’extenuada 
població civil que es troba encara en una 
situació desesperada i de gran sofriment i 
misèria. És hora que les armes callin defi-
nitivament i que la comunitat internacional 
es comprometi activament perquè s’acon-
segueixi una solució negociable i es resta-
bleixi la convivència civil en el país.
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Carta del papa Francesc als bisbes de tot 
el món sobre els infants

Vaticà, 28-12-2016

Festa dels Sants Innocents, màrtirs

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; tor-
nar 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 experimen-
tar 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 in-
vitació a no deixar-nos robar aquesta ale-
gria, 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 tempta-
ció d’aferrar-nos a una tristesa mel·líflua, 
sense esperança, que s’apodera dels nos-
tres cors (cf. Exhortació apostòlica Evan-
gelii gaudium, 83).

El Nadal, encara que ens pesi, ve acom-
panyat també del plor. Els evangelistes 
no es van permetre disfressar la realitat 
per a fer-la més creïble o abellidora. No es 

amb l’ajuda de la comunitat internacional, 
pugui donar la protecció i l’assistència hu-
manitària necessàries als qui tenen neces-
sitat extrema i urgent. Que la península co-
reana pugui veure superades les tensions 
que l’afeixuguen en un renovat esperit de 
col·laboració.

Pau a qui ha estat ferit o ha perdut un 
ésser estimat a rel d’actes vils de terroris-
me que han sembrat por i mort en el cor de 
tants països i ciutats. Pau –no de paraula, 
sinó eficaç i concreta– als nostres germans 
i germanes que estan abandonats i ex-
closos, als qui pateixen fam i als qui són 
víctimes de violència. Pau als pròfugs, als 
emigrants i refugiats, als qui són objecte 
del tràfic de persones. Pau als pobles que 
sofreixen per les ambicions econòmiques 
d’uns pocs i per l’avarícia voraç del déu di-
ner que porta a l’esclavitud. Pau als qui es-
tan marcats pel malestar social i econòmic 
i als qui sofreixen les conseqüències dels 
terratrèmols o altres catàstrofes naturals.

I pau als nens, en aquest dia especial 
en què Déu es fa infant, sobretot als pri-
vats de l’alegria de la infància per raó de 
la fam, de les guerres i de l’egoisme dels 
adults.

Pau sobre la terra a tots els homes de 
bona voluntat, que cada dia treballen, amb 
discreció i paciència, en la família i en la 
societat per a construir un món més humà 
i més just, sostingut per la convicció que 
només amb la pau és possible un futur 
més pròsper per a tots.

Benvolguts germans i germanes:
«Un infant ens ha nascut, un fill ens ha 

estat donat»: és el «Príncep de la pau». 
Acollim-lo.

Francesc, papa 
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2 nint, sant Josep –testimoni de l’home obe-

dient 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’envolta-
va 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 estar sords 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 co-
ratge 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 fa-
gociten 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 des-
truïda per les guerres i l’emigració forçosa, 
amb la pèrdua de tot allò que això compor-
ta. 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 se-
xual en el món eren nens. Per altra part, 
un terç dels nens que han hagut de viure 
fora dels seus països ha estat per despla-
çaments forçosos. Vivim en un món on 
gairebé la meitat dels infants menors de 5 
anys que moren ha estat a causa de la mal-

van permetre realitzar un discurs «bonic» 
però irreal. Per a ells el Nadal no era refu-
gi fantasiós on amagar-se davant els de-
safiaments 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’evange-
lista Mateu el presenta amb gran cruesa: 
«A Ramà se sent un crit, un plany, un plor 
amarg: és Raquel que plora els seus fills» 
(Jr 31,15). És el plany de dolor de les mares 
que ploren les morts dels seus fills inno-
cents davant la tirania i afany de poder de-
senfrenat d’Herodes.

És un plany que avui també podem con-
tinuar 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 conti-
nua escoltant el plany i el plor de tantes 
mares, de tantes famílies, per la mort dels 
seus fills innocents.

Contemplar el pessebre és també con-
templar 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 trac-
ta de nens, i també és tenir la capacitat 
d’assumir que avui es continua escrivint 
aquest capítol trist de la història. Contem-
plar 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 creado-
ra de la Bona Notícia que el Verb Encarnat 
ens vol regalar. I la temptació hi és.

L’alegria cristiana,¿es pot viure d’es-
quena 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 esdeve-
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que va tenir sant Josep– a prendre i cuidar 
la vida, especialment la dels sants inno-
cents d’avui. El Nadal és un temps que ens 
interpel·la a custodiar la vida i a ajudar-
la a néixer i créixer; a renovar-nos com a 
pastors de coratge, un coratge que genera 
dinàmiques capaces de prendre conscièn-
cia 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 aju-
dem-la a créixer.

Fem això amb la mateixa fidelitat pater-
nal de sant Josep i de la mà de Maria, la 
Mare de la tendresa, perquè no se’ns en-
dureixi el cor.

Amb afecte fraternal,

Francesc, papa

nutrició. L’any 2016 es calcula que 150 mi-
lions de nens han realitzat treball infantil 
vivint molts d’ells en condició d’esclavat-
ge. 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 me-
nors 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 dig-
nitat. 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’assis-
tència, 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 to-
tes 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 consig-
na «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’ale-
gria cristiana neix d’una crida –la mateixa 
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2 Homilía del cardenal Angelo Amato, SDB, 

en la Eucaristía de conclusión del Año Ra-
mon Llull
 
Palma de Mallorca, 27-11-2016

1. Estamos en la conclusión del séptimo 
centenario de la muerte del Beato Rai-
mundo Lulio, gloria de esta tierra de san-
tos. Recordamos que últimamente el Papa 
Francisco ha canonizado a Junípero Serra, 
gran misionero y apóstol de México y de 
California del Sur. También Raimundo Lu-
lio fue un testigo seguro y entusiasta del 
Evangelio de Jesucristo y un hijo devoto de 
la Iglesia. Con razón el pueblo mallorquín 
ha dedicado un año entero al recuerdo y 
a la contemplación de esta extraordinaria 
figura de teólogo y santo.

El Beato Raimundo Lulio, laico casado 
y padre de dos hijos, llamado Doctor Ins-
piratus o Illuminatus y también Procurator 
Infidelium, fue un valiente misionero del 
Evangelio. En 1263, con treinta años, co-
noció una conversión radical después de 
cinco apariciones de Cristo crucificado. 
Desde aquel momento, pasó de una vida 
disipada y mundana a una existencia toda 
concentrada en la meditación de la San-
tísima Trinidad y de la Encarnación. Aun 
siendo autodidacta, fue escritor fecundo y 
original apologista del cristianismo, sobre 
todo en relación al Islam. De convertido 
escribió para convertir.

Su método, contenido en la Ars com-
pendiosa inveniendi veritatem, valora el 
papel demostrativo de la razón para la 
justificación de la fe. Defiende la unidad y 
la unicidad de la verdad, contra la teoría 
de la doble verdad, que podría llevar al fi-
deísmo. Fundándose en la armonía entre 
filosofía y teología, ilustra la doctrina trini-

Cloenda de l’Any Llull a Mallorca 

La Diòcesi de Mallorca va tancar l’Any Ju-
bilar en commemoració del 700 aniversa-
ri de la mort del beat Ramon Llull amb la 
missa solemne del 27 de novembre, a les 
10.30 h, a la Seu de Mallorca, presidida 
pel cardenal Angelo Amato, prefecte de 
la Congregació per a la Causa dels Sants 
de la Santa Seu i la presència de nombro-
sos bisbes, entre els quals el bisbe Agustí 
Cortés i també l’abat de Montserrat, Josep 
Maria Soler. Al final de la celebració es 
va llegir la benedicció que el papa Fran-
cesc va enviar a l’Església de Mallorca per 
aquesta cloenda. En acabar l’Eucaristia, 
les relíquies del beat, van ser portades en 
solemne processó de nou a la Basílica de 
Sant Francesc. Per a l’Església de Mallor-
ca en particular, les activitats desenvolu-
pades durant aquest Any Llull han tingut 
un triple objectiu: prosseguir i impulsar 
eficaçment el procés de canonització del 
beat; difondre pertot arreu el coneixement 
de la vida i obra de Ramon Llull i oferir a 
les persones la possibilitat de conèixer el 
significat actual del seu amor per Jesucrist.

[ ]Altres
informacions
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D o c u m e n t s

el Amado tiende el Amigo, es decir el fiel, 
en una comunión plena y rica de matices, 
de impulsos, de búsqueda sin fin.

Es una tarea casi imposible hacer una 
relación de las obras en las que se expresa 
la experiencia amorosa de Lulio con Dios, 
con su Señor Jesucristo, con la Virgen 
María, con sus hermanos, cristianos y no 
cristianos. Este amor constante y reiterado 
aparece como la razón de ser de su vida, 
de su conversión, de sus escritos, de su 
actividad, de sus viajes, de su entrega has-
ta el final. En una colección de 366 (tres-
cientas sesenta y seis) metáforas morales, 
las dedica cada día del año al diálogo de 
amor entre él, el Amigo, y Dios, el Amado, 
en un intenso deseo de unión mística.

4. Es sorprendente esta tendencia mís-
tica en un laico, en una persona que no 
tenía ninguna formación espiritual espe-
cífica. Su espiritualidad, sin embargo, es 
rica de intuiciones profundas y originales, 
fruto de una continua meditación del Evan-
gelio. Más se sumergía en la contempla-
ción del misterio de Dios, más su palabra 
se enriquecía de contenidos inéditos y de 
novedades expresivas.

Pero más se adornaba de la riqueza 
espiritual, más se sumergía en la pobreza 
material, que, según nuestro Beato, con-
cedía la libertad de poseer las riquezas 
de las virtudes1. Un día, Blanca Picany, su 
esposa, pidió incluso la ayuda de un admi-
nistrador externo para poner orden en las 
propiedades del marido, el cual se había 
hecho talmente contemplativo que no cui-
daba la gestión de sus bienes temporales. 
Desde el día de su conversión, confirmada 
por la peregrinación a Santiago de Com-
postela, él había abandonado las ropas lu-
josas, asumiendo una ropa sencilla de tela 
pobre2. En una carta a Jaime II (segundo) 

taria, cristológica y mariológica, apoyando 
la verdad de la Inmaculada Concepción de 
María.

2. Él perseguía cuatro grandes objeti-
vos: ante todo, difundir entre los fieles y 
los infieles el conocimiento del saber cris-
tiano; en segundo lugar, innovar la forma-
ción misionera, mediante el aprendizaje 
de las lenguas y de las culturas no católi-
cas (él mismo dio ejemplo aprendiendo el 
árabe); solicitar después a las autoridades 
religiosas y seculares a preparar un mode-
lo de política misionera orgánica y eficaz; 
implicar, en fin, a clérigos, religiosos y lai-
cos –cultos e incultos, señores y súbditos, 
profesionales de todo tipo, incluidos mer-
cantes y militares – en la predicación y en 
el testimonio. Todos los bautizados eran 
llamados por él a comprometerse como 
discípulos de Cristo y sus apóstoles. 

Lulio no fue un teólogo de profesión, 
sino de misión. Fue de hecho un misione-
ro dinámico del Evangelio y utilizó instru-
mentos de gran actualidad aun hoy, como 
el diálogo interreligioso, la persuasión in-
telectual, la mutua comprensión y la liber-
tad de conciencia. Estaba convencido de 
que el cristianismo tenía en su esencia la 
defensa de tres elementos identitarios de 
la misma humanidad: la libertad, la verdad 
y la caridad. El cristianismo, pues, se au-
tojustifica, mostrando la evidencia de su 
origen divina.

3. Si Lulio era un gran pensador y es-
critor de temas sacros, ¿qué decir de su 
santidad? La Iglesia reconoce en él no sólo 
una doctrina eminente, sino también una 
santidad heroica, centrada en las virtudes 
de la fe, de la esperanza y de la caridad. 
Toda la obra luliana lleva a la contempla-
ción mística y al amor envolvente de Dios 
en su grandeza y en su misericordia: a Dios 
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plativa continuamente presente en las 
obras lulianas, como también es constan-
te su anhelo por la difusión del evangelio 
en el mundo, hecha mediante el anuncio 
y el testimonio, realizada no por imposi-
ción sino por atracción. Para él, el anuncio 
cristiano no es una de tantas doctrinas 
religiosas, sino la única revelación divina 
indispensable para la salvación de cada 
persona humana y de la humanidad ente-
ra, que de ella se forma a la libertad, a la 
verdad y a la caridad.

La fe no debilita a la razón sino que la 
honra impulsándola hasta los vértices de 
la familiaridad con Dios. Y es este el men-
saje que el Beato Raimundo Lulio deja a la 
Iglesia entera, a los sacerdotes y consa-
grados, y sobre todo a los laicos, llamados 
también ellos a la intimidad con Dios.

En esto hay una especial sintonía con el 
Concilio Vaticano II que invita a los laicos 
a «ejercitar el apostolado evangelizando y 
santificando a los hombres, y animando y 
perfeccionando con el espíritu evangélico 
el orden temporal, de modo que su acti-
vidad en este orden constituya un claro 
testimonio de Cristo y contribuya a la sal-
vación de los hombres. Como es propio del 
estado de los laicos que vivan en el mundo 
y en medio a las actividades profanas, son 
llamados por Dios para que, llenos de es-
píritu cristiano, ejerciten su apostolado en 
el mundo, en forma de fermento»4. 

Proféticamente Lulio ha vivido esta vo-
cación laical en toda su riqueza de apos-
tolado y de santidad. Según la palabra 
de San Pablo él se ha revestido de Cristo, 
abandonando las obras de las tinieblas y 
tomando las armas de la luz (cf. Rm 13,12-
14).

de Aragón él dice de sí mismo: pauper sum 
(soy pobre).

5. Fruto de su fe sincera y de su amor a 
la Iglesia es la sumisión humilde de Lulio 
al Magisterio. Repite a menudo que su en-
tera producción teológica era fruto de una 
inspiración divina. Esto, sin embargo, no 
excluía que su arte fuera sometida al juicio 
de la Iglesia. La obediencia a la autoridad 
forma parte de la docilidad de su corazón 
a la Palabra de Dios. La fidelidad de Lulio a 
la sede apostólica lo movió a una peregri-
nación incesante a los pies del Papa, como 
punto de referencia indiscutible. Después 
de haber realizado la peregrinación a San-
tiago de Compostela, había decidido ir a 
París para iniciar una formación universi-
taria adecuada. Pasando por Barcelona 
pidió consejo al dominico Raimundo de 
Peñafort, consejero de papas y de reyes, 
compilador de las Decretales bajo Grego-
rio IX (nono) y también general de la orden 
dominica. Lulio se somete rápidamente a la 
sugerencia del santo dominico, que lo invi-
ta a renunciar a París y a volver a su patria.

A menudo Lulio manifiesta su humildad 
declarándose pecador y considerándose 
indigno de aparecer como autor de sus 
libros. En su obra sobre la Contemplación 
de Dios escribe que no es digno de tener 
su nombre en la obra ni de que le venga 
atribuida3. 

6. Son dos los acentos de la santidad 
de Raimundo Lulio, que pueden interesar 
a la Iglesia de hoy: ante todo la profunda 
experiencia mística de la grandeza y del 
amor de Dios, y, en segundo lugar, la pre-
ocupación tanto por la propagación de la 
fe cristiana entre los infieles como por su 
crecimiento entre los mismos cristianos. 
Son los dos aspectos que caracterizan su 
vida desde la conversión hasta la muerte.
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NOTAS

1. Liber de Sancta Maria, op. 49, ROL XX-
VIII, p. 215.

2. Vita coaetanea, op. 189, ROL VIII, p. 
278.

3. Llibre de contemplació en Déu, op. 2, 
hacia 1274, Prólogo, 30: OE, II, p. 
108.

4. Concilio Vaticano II, Decreto Aposto-
licam Actuositatem, n. 1.
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UN NOU CONCEPTE EN SERVEIS FUNERARIS

Barcelona - Baix Llobregat - Bages
A Barcelona: Tanatori Les Corts  · Tanatori Sant Gervasi · Tanatori Sancho de Ávila  · Tanatori Collserola

Tanatori Mémora Molins de Rei · Tanatori Mémora Esplugues · Mémora Funerària Fontal · Tanatori Mémora Navàs
Tanatori Mémora Súria · Tanatori Mémora Balsareny · Tanatori Mémora Sallent · Tanatori Mémora Santpedor   

Amb una trucada ens ocupem de tot
Amb SFB-Grupo Mémora pot escollir tanatori
Pagament fraccionat sense interessos 
Gestionem serveis particulars i de companyies d’assegurances

24 hores / 365 dies
902 231 132

www.sfbsa.es  www.memora.es

Tanatori Les Corts - Barcelona Tanatori Mémora Esplugues Tanatori Mémora Molins de Rei
936 687 961934 700 895

Mémora Funerària Fontal
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Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. 
C/ Armenteres 35 
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 632 76 30 - Fax 93 632 76 31
butlleti@bisbatsantfeliu.cat
www.bisbatsantfeliu.cat


