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Escrits
dominicals

Justícia o misericòrdia II (3-3-2019)
La gran escriptora alemanya convertida al
catolicisme, Gertrud von Le Fort, va publicar l’any 1930 una novel·la històrica amb el
títol “El papa del ghetto”. El seu argument,
a partir de la història (s. XI-XII) de l’antipapa Anaclet II, planteja el greu problema del
conflicte entre la justícia i la misericòrdia.
Petrus Leonis, jueu “imperfectament” convers al cristianisme (posteriorment considerat antipapa o fals papa), esdevé un
brillant eclesiàstic. En un moment donat, es
presenta al papa Innocenci II per a demanar
justícia, perquè la seva germana havia estat
objecte de segrest i vexacions per part d’un
grup violent i ambiciós. Així parla al papa:
“Si jo fos un sacerdot de Crist com
vós, pare meu, voldria lluitar per a abolir
la injustícia de la terra… I ara, Pare Sant,
us suplico, no per a mi o la meva família,
sinó per la mateixa santa Església; feu que
aquesta no incorri en el retret de no haver
sabut administrar justícia”.
El papa respon:
“Ves amb compte amb no abolir també
la creu… Fill, la justícia no existeix sinó a
l’infern; al cel hi ha la gràcia i a la terra hi
ha la creu”.
La creu aquí és sinònim de misericòrdia
i de gràcia.
El problema que es planteja és seriós i
constant al llarg de tota la història de l’Es-

glésia, d’ençà que Jesucrist va predicar el
seu Evangeli i el va viure radicalment fins a
morir a la creu perdonant i oferint la seva
vida en sacrifici. Recordem que en sant
Pau els cristians judaïtzants, igualment
que els savis pagans, són vistos com a
enemics de la creu: la consideren un escàndol i un fracàs.
El nostre somni, la nostra “utopia”, la
nostra esperança, no és la justícia que impera a l’infern, sinó la misericòrdia i la gràcia que il·luminen el cel. El cel no és tant el
lloc “dels grans mèrits”, sinó l’estat on es
viu “el gran perdó”. I aquesta és la nostra
veritable llibertat.
I, com sempre que parlem de les realitats últimes (cel, infern) la nostra mirada
no resta en elles, encara que mereixen la
nostra contemplació orant: ja Jesucrist
va parlar així perquè ens adonéssim que
aquelles realitats ens fan canviar el present.
En concret: Alerta en la lluita actual contra tota injustícia i en l’exigència de compliment del que és just! Jesús mai no es va
identificar amb un profeta justicier, sinó
que va carregar damunt seu els nostres
pecats en un gest d’insòlita misericòrdia.
Alerta en la contemplació esperançada del
cel! Jesús va anunciar el moment de plena
gràcia i misericòrdia, però amb la intenció
que ja aquí a la terra visquéssim una mica
del cel, un tast d’aquella plenitud d’amor.
Com serà possible viure aquesta aparent contradicció? El Senyor podrà anar
indicant els camins de cadascú. Però en
tot cas, sempre hi haurà una participació,
d’una forma o altra, en la creu, en la qual la
misericòrdia absorbeix la justícia i la transforma en reconciliació i pau.
Un bon pròleg que ens disposa per a
viure la Quaresma.

Camí de justícia i misericòrdia III
(10-3-2019)
Ens preocupa encertar, volent ser fidels a
Jesucrist, a l’hora de complir concretament
amb les exigències de la justícia i de la misericòrdia. Concloíem la nostra reflexió afirmant que, en el camí per a aconseguir ser
simultàniament justos i misericordiosos,
“sempre hi haurà una participació, d’una
manera o altra, en la creu: en la creu la misericòrdia absorbeix la justícia i la transforma
en reconciliació i pau”. I afegíem que aquesta reflexió i oració constituïa “un bon pròleg
que ens disposa per a viure la Quaresma”.
La Quaresma, com a “temps fort” de
l’Any Litúrgic, consisteix a viure durant
quaranta dies el camí de llibertat i aliança
que recorrem al llarg de tota la vida. Així
com Jesús visqué en el desert durant quaranta dies les proves que va haver d’afrontar al llarg de tota la seva vida mortal, per a
acabar abandonant-se a les mans del Pare,
així nosaltres celebrem la Quaresma, en la
qual exercitem el nostre esperit per al lliurament en llibertat i amor més perfecte a
Ell. En un temps acotat (des del Dimecres
de Cendra fins a la Pasqua) assagem la
nostra capacitat de creixement evangèlic,
creixement en autenticitat, en llibertat, en
pobresa, en amor, en abandó… Per això
ens “deixem posar a prova” com s’entrena
i enforteix l’esportista en temps i espais
determinats per a la prova definitiva.
Tota virtut cristiana és procés i camí. Així
també la Quaresma. No arribem a ser cristians autèntics “per acumulació”, com qui
es posa diferents capes de roba o com qui
reuneix diners en el seu compte corrent o
com qui va guanyant títols a base d’estudi i
exàmens. Senzillament, la nostra vida cristiana és un dinamisme que segueix el ritme

de la història i la vida concreta: l’Esperit
ens tracta en aquesta vida, des d’ella dialoguem, en el seu interior passen tota classe d’esdeveniments (avanços, reculades,
perplexitats) i així anem sent transformats.
La Quaresma no és sols un camí individual. També la comunitat i la mateixa
Església són cridades a caminar la Quaresma. L’Església va caminant amb el seu
espòs Jesucrist. Ell no li deixa ni li deixarà
la mà, però ella ha d’anar buscant constantment com ser-li fidel, ha de discernir a
cada moment quina serà la seva voluntat,
en què s’ha de mantenir ferma i en què ha
de canviar… La Quaresma per a l’Església
també és un camí de llibertat i d’aliança,
de justícia i de misericòrdia.
Així, serà molt important en el camí Quaresmal tenir present “el que s’ha de fer”, és
a dir, la Llei, l’ideal de justícia amb els germans i amb Déu, el que està manat pel mateix Déu perquè visquem i siguem feliços
(com diu la Sagrada Escriptura: cf. Dt 8,113). Llavors i ara, la Llei, amb les seves exigències de justícia (l’amor és allò degut a
Déu i als germans) continua vigent i pertot
arreu se’ns recorden les seves exigències.
Però el camí quaresmal travessa el Divendres Sant i la Pasqua. I això és pura
misericòrdia. Som febles i inútils per a
complir amb la Llei i les exigències de la
justícia. L’amor i la misericòrdia acaben
triomfant, però només en aquell que es
despullà de tota la seva dignitat, fins de la
seva pròpia vida.
Les vocacions al sacerdoci, responsabilitat compartida (17-3-2019)
El lema que proposa enguany el Dia del
Seminari ens recorda que aquesta institució és “missió de tots”.
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Se’ns parla del Seminari. Però en realitat el que urgeix recordar és que el naixement, creixement i maduració de les
vocacions al sacerdoci és responsabilitat
de tots i cadascun dels qui formem la comunitat diocesana. De fet el Seminari no
és sols un lloc, una casa, una institució. És
una comunitat viva que, reflectint la vida
mateixa del poble de Déu, ofereix a les vocacions al sacerdoci el camí de creixement
i maduració apropiat.
Des del Concili Vaticà II fins al recent
document sobre la formació dels preveres,
l’Església no ha deixat d’advertir que les
vocacions al sacerdoci són fruit de l’Esperit, que actua en totes i cadascuna de les
realitats d’Església: família, parròquia, escola, amics, cultura, grups o moviments,
sacerdots, religiosos, bisbes, etc. Hi ha
sacerdots si hi ha Església. Hi ha bons sacerdots si hi ha Església autèntica.
Hom es queda sorprès en observar la
quantitat de factors que han hagut de confluir, perquè un arbre finalment ens ofereixi un fruit. Tot ens sembla molt natural i
senzill. Però el pagès, després d’una llarga
experiència i observació, així com el tècnic
agrònom, després d’una atenta recerca,
coneixen bé la meravellosa complexitat
del procés que va des de la llavor fins al
fruit madur.
Un dia em vaig entretenir contemplant
una flor, que havia nascut en una esquerda
d’una gran roca: el seu color groc brillant i
la seva delicadesa oferia un bell contrast
amb el gris i la duresa de la immensa pedra. ¿Havia nascut de la roca, o més aviat
d’aquell mínim de terra humida acumulada en la prima escletxa? Un mínim de terra,
una llavor portada pel vent i l’escassa aigua de la pluja havien fet possible aquest
brot de vida.

En ple desert no neix una flor. És veritat
que de vegades un es troba amb un oasi,
que sorprèn com un miracle. Però el secret
de l’oasi és que ja no és desert: la terra,
la humitat i, sobretot, el microclima que es
crea amb la interacció de les plantes… Les
plantes que hi ha, es protegeixen les unes
a les altres, es fan ombra, es donen humitat. Una llavor perduda que aterri en l’oasi
segurament arrelarà i prosperarà.
La vida neix de la vida.
El sacerdot és realment un fruit de l’Església concreta. És signe de la vitalitat
eclesial. I la vida eclesial és tot el que l’ha
envoltat, des de la seva obertura a la fe, la
seva educació, el seu camí, el que ha vist,
el que ha assimilat, el que se li ha contagiat, el que ha respirat… I en això tots hi
estem implicats.
Una vocació sacerdotal és una filigrana de l’Esperit Sant: Ell dona vida i regeix
els esdeveniments, de manera que tot
conflueixi en un bon fruit. Aquest fruit, al
seu torn, conté llavors, que anirà repartint
generosament allà on serveixi. Seguirà el
cicle. Però, tret que l’Esperit vulgui prescindir de les mediacions humanes, sempre
caldrà una bona terra, unes condicions
eclesials apropiades, que acullin i acompanyin a qui en el seu moment servirà la
mateixa Església.
Camí de justícia i misericòrdia IV. Guarició
de l’Església (24-3-2019)
Tal com hem dit en aquestes línies, la
Quaresma és un camí de llibertat i aliança, de conversió i renovació, de justícia
i misericòrdia; un camí que s’ha de viure, no només en la intimitat de cadascú,
sinó també en la comunitat i en l’Església
com a tal. Perquè l’Església certament és

santa, però no pot oblidar que alhora és
pecadora.
Avui els mitjans de comunicació i determinats grups no s’estan d’airejar els
pecats de l’Església, creant així una mena
de fixació obsessiva, fins i tot entre els mateixos fidels. El cas és que últimament detectem un rebrot d’aquella desafecció cap
a l’Església, que tan sovint s’ha donat al
llarg de les últimes dècades. Una desafecció que sol anar acompanyada d’exigències de canvis, segons la ideologia de la veu
profètica.
Què ha de fer l’Església davant d’aquesta situació? Sempre, però especialment en
temps de Quaresma, l’Església sap que ha
d’evitar dues reaccions: d’una banda, ha
d’eludir el complex col·lectiu d’inferioritat
(a la manera d’una falsa humilitat, incapaç de reconèixer els béns que l’Esperit
hi obra); per un altra, rebutjarà la defensa
superficial contra les agressions (a la manera d’una apologètica orgullosa, incapaç
d’acceptar els propis errors i pecats).
Tenim clar que a l’Església ha d’haver-hi
una reforma. Però també en aquest punt
l’Església no s’ha d’enganyar. Entre les reformes de l’Església, vertaderes i falses,
cal introduir “les reformes insuficients”.
Aquestes funcionen com a miratge seductor: són concretes, eviten la interpel·lació
a la responsabilitat personal i obeeixen a
la lògica del món. Si la reforma –tot i haver estat elaborada per savis i “experts”–
consisteix només en canvis de normativa,
d’estructura, de “procediments”, d’estratègia, no aconseguirem res. En aquesta
via de reforma incloem dos recursos igualment superficials: els canvis normatius i el
tractament psicològic.
Una vegada més, la justícia i les seves
exigències manades per la llei, no ens sal-

varà. Potser és un procediment necessari
(exigit sempre per la societat), però del tot
insuficient. Les persones no ens fem bons
a cops de lleis i sancions. Aquestes només desperten temor. I el temor, d’alguna
manera, evita delictes, però multiplica les
multes i la població penitenciària. El mateix hem de dir de les teràpies i pedagogies psicològiques: els seus diagnòstics i
els seus remeis són tan curts i estrets, que
amb prou feines toquen el fons de la persona; no reformen, a tot estirar alleugen…
La pederàstia o l’abús sexual no són
sols delicte o malaltia: sense entrar en
circumstàncies particulars, cal dir senzillament que són un pecat greu. I és en aquest
sentit com diem que l’Església necessita
abans de res “guarició”.
Visquem la Quaresma com a camí de
guarició. Tota guarició, consisteix en la recuperació de l’autèntic ésser, el retorn a la
vida d’allò que ens defineix i som originàriament. La imatge que l’Evangeli de sant
Joan posa en boca de Jesús és encara més
radical i clara: la guarició és realment un
tornar a néixer. Nicodem va quedar perplex
davant d’aquesta afirmació. Per desgràcia,
en temps de Jesús i avui, els mestres de la
llei no ho entenen (cf. Jn 3,5-10).
Camí de justícia i misericòrdia V. Reforma
de l’Església (31-3-2019)
Abans de construir, cal purificar. I la purificació inclou alguna pèrdua, és a dir, una
exclusió del que no és pur o no és autèntic.
La carta als Hebreus diu que hem de purificar-nos de les “obres mortes” (6,1; 9,14).
Ho entenem com la tasca que realitza
sovint un cirurgià extirpant matèria viva,
però dolenta o malalta, teixits o òrgans
dolents, perquè neixin noves cèl·lules, no
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sols vives, sinó també “bones”. El pagès
poda oportunament els arbres abans de
la primavera, perquè rebrotin noves branques, més fortes i fecundes. L’esportista
(dirà sant Pau) se sotmet a tota mena de
privacions per a enfortir el seu cos, i es
despulla de tot impediment (cf. 1Co 9,25;
He 12,1; 2Tm 4,5). Tot sembla consistir en
una iniciativa i un esforç que neix d’un mateix: fer estudis i càlculs per a canviar una
forma per una altra.
Quan Benet XVI va parlar de “reforma
necessària de l’Església” estava d’acord
amb aquesta necessitat de buidament.
Però hi afegia un matís molt important,
en utilitzar la paràbola de l’escultor (que
feien servir també R. Cantalamessa i Ch.
Lubich). La tasca creadora del gran artista Miquel Àngel no començava per l’acció
constructiva, sinó amb la contemplació, en
la pedra, de la imatge que ell volia reproduir; en conseqüència, tot el seu treball
consistia a alliberar aquesta imatge mitjançant l’extracció del material que li impedia sortir a la llum. St. Bonaventura ja
havia dit que la persona humana arribava
a ser ella mateixa quan l’escultor, Déu, hi
realitzava una “extirpació” (un buidatge,
una ablació) de tot el que no és propi del
seu ésser, és a dir, el que no és autèntica
imatge seva. I aquesta imatge, origen i
guia de tota reforma humana, la imatge de
tot el món creat, la de cadascun i la de l’Església, està en la ment i en el cor de Déu.
¿Això vol dir que sols Déu pot renovar
l’Església? En cert sentit sí: solament Ell ho
pot fer. Però també és tasca nostra si actuem amb Déu i segons Ell. Ho podem fer?
Des del moment que Déu es va fer
home com nosaltres en Jesucrist, no sols
ens va manifestar el seu pensament (revelació del que és Ell, el món, l’Església,

nosaltres), sinó que també, tot cridant-nos
a la fe, ens va implicar en la tasca de viure
i obrar segons Ell. Per això, cap creient no
podrà dir que no es pot reformar ni reformar l’Església perquè no sap què vol Déu o
perquè no és responsabilitat seva.
Però aquesta manera d’entendre la
reforma de l’Església, no sols va contra
els qui es pleguen de braços, sinó també
contra els qui pensen que tot consisteix a
actuar, canviar i construir una Església segons els propis càlculs i estratègies.
La imatge autèntica de l’Església, el
seu veritable ser, va més enllà del que els
nostres programes i accions poden aconseguir. Però se’ns ha revelat perquè un cop
i un altre retornem vers ella, la veritable
Església segons el pensament de Déu, a
fi de poder col·laborar en el seu alliberament. I el primer pas que ens demana el
Senyor és que estiguem disposats, no tant
a fer grans coses, com a perdre tot allò
que, potser nosaltres, li hem afegit amb
els nostres càlculs humans.
Aquesta Església, ¿serà més justícia o
més misericòrdia?
Camí de justícia i misericòrdia VI. Creixement de l’Església (7-4-2019)
És ja un clàssic de la història de la teologia
i l’espiritualitat cristiana afirmar que un no
avança, no creix, només amb desprendre’s
(buidar-se) de coses “dolentes”, del que
és pecat, o del que és bo però superflu.
Sempre hi ha hagut una certa tensió entre
els que defensaven l’ascesi com a contrapunt, en contrast amb l’opulència de
riqueses i honors, i els que defensaven la
via més mística, com a font de joia i plenitud. Uns eren més profetes i els altres més
contemplatius.

Aquesta tensió ja la va viure Jesús,
quan els seus contemporanis havien penjat l’etiqueta d’asceta pobre i auster a Joan
Baptista i a Ell de golut i bevedor, perquè
menjava i bevia amb la gent. És el preu que
hem de pagar per estar sempre venuts a
una opinió pública que no entén el llenguatge profund i veritable de l’Evangeli.
Quin sentit té el despreniment (el buidament) si no és per estimar més? Com seria possible estimar i gaudir de l’amistat,
si un no s’ha desprès abans en pobresa i
humilitat?
A l’Església passa el mateix. Tot i que
som partidaris de la pedagogia positiva –provocar el canvi proposant l’ideal–
aquesta pedagogia mai no serà efectiva si
qui ha de canviar no abandona (renuncia
a) la seva posició còmoda i tranquil·la.
Hem fet una lectura del moment actual
de l’Església, entenent que Déu ens crida a
la pobresa i la humilitat. Però el pla de Déu
mai no es queda aquí. El creixement real
exigeix progressar en l’amor.
Alguns identifiquen el creixement de
l’Església amb l’augment estadístic de
nombre de fidels (per exemple, estadístiques oficials sobre el nombre de practicants o de contribuents que assenyalen
la casella a favor de l’Església en la Declaració de l’IRPF). Per a altres, l’Església
creix quan té més rellevància social, quan
és més capaç de transformar el món, promoure iniciatives i institucions a favor dels
necessitats o de la cultura en general;
o també quan és més acceptada socialment...
Aquests criteris podrien ser indicis de
creixement de l’Església, però també poden ser un miratge, un falsejament del
veritable avanç. Així passa, per exemple,
quan l’Església ha aconseguit rellevàn-

cia social i eficàcia només sobre la base
d’aliances o connivències amb forces polítiques. Hem de discernir el creixement de
l’Església únicament a partir del que ella
és. I l’Església no es pot entendre si no és
en la seva relació amb Crist. Aquesta relació determina absolutament la seva identitat i el seu creixement.
S’entén amb la doble imatge de l’Església com a Cos i com a Esposa de Crist.
L’Església és presència històrica, concreta,
visible de Crist viu (Paraula, sagraments,
vida comunitària): Ell ha volgut ser present
allà on són els seus deixebles (gairebé
identificar-se): “seré, allà on sereu” (patint
o gaudint), “perdonaré a qui perdonareu”,
“qui us escolta, m’escolta a mi”... Però
també és diferent de Crist. És la seva Esposa: Ell la busca, renova el seu amor, mor
per ella... I ella ha de buscar-lo, renovar la
seva fidelitat en l’amor, escoltar-lo, discernir el que millor respon a l’amor que rep...
L’Església creix quan és més transparent a la presència viva i històrica de Crist
i quan més i millor l’estima. És a dir, quan
viu de la seva misericòrdia i l’ofereix al
món.
Camí de justícia i misericòrdia VII.
Pasqua de l’Església (14-4-2019)
Recordem que el conflicte entre “justícia i
misericòrdia” era motivat per la necessitat
de tenir una resposta als problemes que
viu avui l’Església (exigència de llei o perdó, normes justes o gràcia, sanció o misericòrdia). A més desitgem recórrer el camí
quaresmal també com a Església, sense
evadir-nos en una simple reflexió o cap a
pràctiques que aportin solucions fàcils,
sinó endinsant-nos en el procés de conversió, propi d’aquest temps litúrgic.
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La conversió és exactament la participació en el Misteri Pasqual de Crist. És
fer d’aquest misteri alguna cosa concreta,
personal i pròpia en la vida. Així, hem de
dir que l’Església –no sols cadascú– ha de
morir i ressuscitar amb Crist si vol convertir-se, purificar-se, avançar i créixer.
Sobre això, alguns solen parlar d’”Església crucificada”. Amb aquesta expressió es refereixen, o bé a l’Església
en els pobres sofrents, o bé a l’Església
perseguida com a tal. Certament l’Església pateix i mor en tots els seus fills que
participen en qualsevol forma de mort:
pobres, malalts, marginats, sols, perseguits... També mor l’Església quan fracassa, comet errors o peca. Són morts que,
com cadascú, ha d’assumir amb totes les
conseqüències. La carta als Colossencs
ens recorda: “Feu morir, doncs, allò que
en vosaltres és terrenal: immoralitat, impuresa, passions, mals desigs i l’amor al
diner, que és una idolatria... desfeu-vos
de tot el que sigui ira, enfuriment, dolenteria, injúries, paraules deshonestes” (cf.
Col 3,5-8).
Altres es fixen en l’Església ressuscitada, i fins i tot glorificada. Amb això no
podem anomenar l’Església triomfalista o
l’Església que mereixeria elogis de qualsevol institució humana. Aquesta Església és
enganyosa i fàcilment manipulable pel poder. L’Església ressuscitada és la que descriu la carta als Colossencs o el llibre de
l’Apocalipsi. És l’Església que viu i transparenta la resplendor de Crist ressuscitat.
De Crist ressuscitat neix una Església:
• On Crist és tot en tots
• Els membres de la qual es revesteixen
de compassió entranyable, de bondat, humilitat, mansuetud, paciència,
perdó mutu i amor que tot ho unifica

• En la qual regna la pau, la Paraula de
Déu impregna el diàleg fratern
• I que fa ressonar incessantment el
cant de lloança i agraïment (cf. Col
3,11-16)
Aquesta Església és un Poble i comunitat de germans que ja ha ressuscitat. Però
“la vostra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist. Quan apareixerà el
Crist, que és la vostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria”
(Col 3,3-4).
Camí de justícia i misericòrdia VIII.
L’Església glorificada (21-4-2019)
Mentre fem camí, ens movem entre les exigències de la justícia i el do de la misericòrdia. Així és tota la nostra vida a la terra.
Igualment la vida de l’Església.
Cal dir que, si no fos pel do de la misericòrdia, no podríem sobreviure. Perquè, si
bé molts no saben reclamar res més que
“justícia”, ella sola, la justícia, ni és possible, ni és capaç de donar-nos la vida.
Entre les injustícies que no deixem de cometre i les que uns altres cometen deixant
un rastre de víctimes; entre les preteses
“solucions” a base de normes, reformes i
progressos materials, el món continuaria
essent un desert.
Avui proclamem ben alt que aquest
drama, que determina la nostra història i
provoca tant de sofriment, acaba amb el
triomf de la misericòrdia. Això és el que
significa la nostra fe en la Resurrecció de
Jesucrist.
El món nou, la persona humana, l’Església nova, no neixen dels nostres compromisos i bones accions, sinó de Jesucrist
ressuscitat. Perquè només en Ell i per Ell el
Pare ha perdonat el món. La misericòrdia

que Jesús va practicar com a home, aquí
entre nosaltres, ha obtingut la resposta
en la misericòrdia que Déu Pare ha vessat
sobre el món, ressuscitant-lo d’entre els
morts. Aquí radica tota novetat (i l’acompliment de tots els somnis més profunds).
Aquesta veritat és el cor de la nostra fe.
És el que ens permet viure cada dia.
El llibre de l’Apocalipsi va ser escrit per
a retornar l’esperança als cristians que
patien persecució i mort. Aquest llibre
comença amb la contemplació de Crist
ressuscitat i gloriós, i acaba amb la visió
de la Ciutat Santa, plena de llum i resplendor: el món i l’Església ressuscitats. Així,
la nostra mirada va des del Ressuscitat a
la nostra resurrecció, des de Jesús de Natzaret victoriós a l’Església i el món nous.
Darrere de la mirada hi va el cor, on radica
l’esperança, la força per a seguir vivint, la
profunda alegria que retorna la bellesa al
món. Hem de desenvolupar aquesta experiència. I demanar a l’Esperit, no tant que
ens solucioni els problemes, sinó que en
aquest camí ens permeti recuperar l’alegria.
Però, a fi de prevenir tota impaciència
i avançar-nos a qualsevol protesta, el primer missatge que escoltem és aquell que
ens advertia la carta als Colossencs: l’Església, la comunitat de germans, que ja ha
ressuscitat, roman “amagada amb Crist en
Déu, fins que aparegui Crist, vida nostra,
i ella al seu costat” (cf. Col 3,3-4). El cel
avui, entre nosaltres, és real, existeix, encara que roman amagat i en espera.
Com en Jesucrist. El cel es va fer realment present en la seva humanitat, en la
seva història, en el seu cor i en el seu cos
humans. Però no ho va fer trepitjant la humanitat, amb la seva glòria, pròpia de Déu
(com esperaven la majoria dels jueus i avui

desitjarien molts), sinó que es va ocultar
sota les formes de pobresa, sofriment,
mort i sacrifici d’amor.
Que l’Esperit ens permeti de viure
aquesta glòria real, encara que amagada.
La nova Església I (28-4-2019)
Hem escoltat sovint, entre els qui animen
al compromís social, l’expressió “un altre
món és possible”. I una mateixa declaració entre els preocupats per les reformes
a l’Església: “una altra Església és possible”. Aquestes paraules solen anar acompanyades de crítiques i projectes positius
d’acció.
Si fem cas a la Paraula de Déu, no hauríem de dir que un altre món i una altra
Església, són possibles, sinó que són realitat. I no precisament perquè hem trobat vies factibles de canvis, sinó perquè
aquesta nova realitat se’ns ha donat. Algú
ens l’ha regalada.
Les oïdes dels fidels en una Església
malmesa van poder escoltar del profeta de
l’Apocalipsi un bellíssim i estimulant missatge que venia del mateix Déu:
Després vaig veure un cel nou i una terra nova. El cel i la terra d’abans havien desaparegut, i de mar ja no n’hi havia. I el qui
seu al tron va afirmar: “Jo faig que tot sigui
nou”. I afegí: “Escriu aquestes paraules,
perquè són veritat i dignes de tota confiança” (Ap 21,1.5).
Aquest missatge ve a satisfer dos anhels, dues urgències apressants, que tenim avui: l’ànsia de paraules “veritables i
dignes de confiança” i l’avidesa de novetats. L’ànsia de paraules veritables i dignes de confiança està justificada pel fet de
veure’ns envoltats de falsedats, xerrameca, mitges veritats i discursos interessats.
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L’avidesa de novetat s’alimenta d’un descontentament respecte del present i obeeix a un impuls natural de progrés. Llàstima que en la modernitat aquest impuls
s’hagi convertit en obsessió i contribueixi
a crear un mite: com si tot el que és nou
fos automàticament millor… Ho saben bé
els entesos en màrqueting: basta que un
producte es presenti com a “nou” per a
tenir assegurada la seva venda, almenys
mentre duri la novetat…
El llenguatge que ens transmet la Revelació, i que els creients usem per a expressar la nostra fe, està amarat de l’adjectiu
“nou”. Nou Testament, Nova Aliança, Nova
Llei, Home nou, Nou Poble, Nova Jerusalem, Nou Temple, Sacerdot i Sacrifici, Càntic Nou, Nova Justícia, Nou Amor, cel i terra
nous. Ningú no podrà negar que la nostra
fe es fonamenta en la “Novetat radical de
Jesucrist”. Una novetat que s’ha d’entendre en contrast amb el que denominem
món pagà (sense Déu o amb déus falsos) i
amb el règim anterior a Ell, és a dir, el judaisme. Així ho van viure els nostres primers
germans i d’aquí els va venir la seva identitat, la seva glòria i el seu sofriment.
Amb Ell va començar el món nou, el cel i
la terra nous. Què significa aquí “nou”? “Jo
faig que tot sigui nou” no vol dir que les
coses, la societat, la cultura, l’economia,
els éssers humans, el cosmos, els cossos,
la ciència, etc., tot mori i comencin a existir
uns éssers diferents, sinó que aquest món
i aquests éssers inicien una existència
nova, són radicalment renovats, recreats,
transformats.
L’Església va començar a existir com a
Nou Poble de Déu. Va néixer de la novetat
de l’Home Nou que és Jesucrist. Aquella
novetat no va ser com a tal només fa dos
mil anys, sinó que continua essent avui i

aquí, una novetat constantment estrenada
per l’Esperit de Jesucrist viu i present.
Avui a l’Església som els que som. L’Església té la seva història i el seu futur. Cada
brot de vida de l’Esperit en ella és una meravellosa novetat.

[ ]
Cartes i
exhortacions
pastorals

Als religiosos i preveres sobre la Missa
Crismal
Sant Feliu de Llobregat, 13-3-2019
Molt estimat germà:
Tenim el goig d’adreçar-te aquesta carta de convocatòria per a la celebració de la
Missa Crismal. Ho fem amb veritable goig
de l’Esperit, perquè ens mou aquell amor
que, venint de Déu, ens aplega en una veritable comunió de germans. Compartim
així aquell sentiment que ens fa pregar
amb el salm 132 (133): “Que n’és, de bo i
agradable, viure tots junts els germans!”
Enguany estem aprofundint en el que
significa “caminar sinodalment, com a Poble de Déu en comunió de l’Esperit”. La
nostra Església diocesana és fraternitat
que comparteix els goigs i els desafiaments que ens forneix la història concreta.
Et convidem, doncs, a la celebració de la
Missa Crismal, on la rica litúrgia ens ofereix l’oportunitat de trobar-nos amb Jesucrist com a poble seu, que viu alhora dificultats i benediccions, cerca ser-li fidel i
mira el seu futur amb cristiana esperança.
Com en la vida mateixa de l’Església,
tots som necessaris en aquesta litúrgia.
Alhora recordem que no som res fora
d’aquesta comunió eclesial. Celebrem
amb alegria el misteri que som per gràcia i
misericòrdia del Senyor.

Esperem, doncs, trobar-nos, el dimecres sant, 17 d’abril de 2019, a les 11,00 h,
a la Catedral. Si et sembla bé, pots convidar aquells religiosos, religioses o laics i
laiques, que representin d’alguna forma la
teva comunitat.
Seguirem oferint un signe de solidaritat
amb els més necessitats, mitjançant les
nostres aportacions a la col·lecta, que enguany serà destinada a Càritas Diocesana,
per a l’equipament complet de cuina, menjador i complements diversos de l’alberg
per a persones sense llar “Centre d’acollida Abraham”, a Vilafranca del Penedès,
que s’està rehabilitant i ampliant.
Que Déu ens concedeixi una fruitosa
celebració de la Pasqua.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat, 13-3-2019
Benvolguts:
Rebeu, un any més, la nostra invitació a
participar en la Missa Crismal.
Com sabeu, la Missa Crismal és la celebració on la nostra Diòcesi expressa i viu
el gran do de ser un mateix Poble de Déu,
que fa camí plegat en comunió de l’Esperit.
Enguany tenim molt viu aquest misteri,
pel fet d’haver assumit el compromís de
reflexionar, pregar i créixer en el que significa “caminar sinodalment com a comunió de germans”. A més, el moment actual
que, per la nostra condició de Poble arrelat
a la història concreta, estem vivim, fa que
tinguem una necessitat particular de sentir-nos units i celebrar el misteri de comunió que som per gràcia de l’Esperit.
És per això que amb goig us convidem
a la celebració que tindrà lloc, si Déu vol,
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el dimecres sant, 17 d’abril de 2019, a les
11,00 h, a la Catedral. La vostra presència
al costat dels ministres ordenats farà palès
el nostre vincle d’amor agraït, la pregària i
la condició de testimonis de la renovació
de promeses sacerdotals dels preveres.
Esperem, doncs, trobar-nos, animats
per la mateixa fe que actua per la caritat i
ens obre a l’esperança.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

[ ]
Homilies

Missa Crismal
Catedral-Parròquia de Sant Llorenç,
17-4-2019
Estimat Pare Abat.
Germans preveres i diaques / Seminaristes. Religioses i religiosos. Germans
tots ben estimats.
Un any més el Senyor ens regala l’oportunitat de celebrar junts la Missa Crismal.
Sincerament joiosos donem-li’n gràcies.
Com sempre fem, ens acostem a l’Eucaristia portant-hi la nostra vida, en particular la nostra vida eclesial, al bell mig de la
qual Jesucrist vol fer-se realment present.
Dues circumstàncies marquen avui la
nostra vida eclesial: en l’àmbit diocesà
vivim compromesos en l’aprofundiment
del que significa respondre a la gran crida,
veritable veu de l’Esperit, a la comunió i la
sinodalitat. En l’àmbit més ampli de l’Església sentim la urgència de donar resposta evangèlica a la sensació de sofriment i
precarietat, que molts experimenten davant la presència activa del mal, dintre i
fora d’ella.
En el marc, ben adient, d’aquesta Missa,
sagrament de la nostra comunió amb Crist
i amb els germans (que conformem aquesta estimada Església particular de Sant
Feliu de Llobregat), voldria transmetre un
únic missatge d’esperança. Aquestes dues

preocupacions, en efecte, ens porten a la
cruïlla de dos camins, que convergeixen en
un mateix punt de llum. Potser ens ho suggereix l’Esperit que ens acompanya.
Què espera l’Esperit de nosaltres? Com
podem ser-li fidels? Sabem que la sensació de crisi desperta sovint el replegament,
l’individualisme, la cerca de refugi en el
propi món. Ja ens ho va recordar Jesús: la
proximitat d’una amenaça provoca la dispersió i la fugida dels pastors dolents. El
bon pastor fa el contrari: es manté ferm,
no abandona i, fins i tot, dona la vida per
les ovelles. Dona la vida, no només per
cadascuna d’elles, sinó també pel ramat
mateix com a tal. És el moment, doncs, de
preguntar-nos si l’experiència de crisi no
esdevé una crida provident a romandre
i créixer en la comunió del Poble de Déu,
caminar amb ell i disposar-nos a donar la
nostra vida.
Si alguna cosa ha quedat clara en la nostra recerca de “Comunió i Sinodalitat”, és
que fer camí junts, no és només respectar
els drets de tots, enllestir estructures de
participació i posar-les en funcionament.
Comunió sinodal a l’Església és, sobretot,
con–viure, com–participar. És compartir,
interiorment i exteriorment, el que ens és
comú, tot fent camí. El que ens és comú i
ens constitueix com Església és, en definitiva, el mateix Esperit d’amor de Déu. Però
ben entès que aquest Esperit d’amor no el
posseïm en estat pur, sinó que el compartim en la història, barrejat amb les nostres
debilitats, pecats i dificultats. Sí, Ell, l’Esperit de Déu, ha volgut compartir amb nosaltres aquesta glòria, aquest risc i aquest
sofriment.
Com podríem il·luminar la situació que
vivim? Fa dos mesos, en un encontre organitzat per l’arxiprestat de Montserrat a

Martorell, ens preguntàvem quina frase de
Jesús triaríem, que expressés millor la comunió sinodal. A l’evangeli de sant Joan en
trobem moltes de perfectes, sobretot en
l’anomenada pregària sacerdotal, al capítol 17, on Jesús evoca la seva comunió amb
el Pare, que vol fer extensiva a nosaltres,
els seus deixebles (“que l’amor que ens tenim estigui en ells”). Però preferírem fer un
esforç d’imaginació i aprofitar la paràbola
del fill pròdig a l’evangeli de sant Lluc. Hi
trobem que el Pare misericordiós s’adreça
al fill gran, que es negava a participar de
la festa, i li diu: “Fill, tu sempre ets amb
mi, i tot el que és meu és teu” (Lc 15,31).
Veiem en aquestes paraules una expressió
de la comunió eclesial. És a dir, la comunió
eclesial oferta.
En trèiem conseqüències. Una, que
el primer enemic de la comunió eclesial,
segons el simbolisme de la paràbola, és
la mentalitat del fill gran, l’esperit dels
mestres de la Llei i els fariseus. És aquella
resistència que presentava el germà gran
a la participació del banquet. Estricte complidor del deure, esforçat, èticament irreprotxable, exigent en la denúncia justa...
però incapaç d’estimar com estima Déu.
Propi d’aquest esperit és fer de l’Evangeli
un projecte autònom, un programa esforçat de vida, una lluita compromesa... però
oblidant la gràcia de Déu; oblidant que
tant el germà pecador, com ell mateix, no
viuen si no és gràcies a l’amor perdonador
del Pare.
La segona conseqüència era que la
veritable comunió sinodal consisteix a
caminar junts, també al costat del germà
pecador. Però, no perquè el germà i un
mateix siguem ja justos –que no ho som–,
sinó per l’únic fet d’haver entrat en l’àmbit
de l’amor del Pare. Una comunió en camí
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que demana compartir, tant els èxits com
els fracassos, tant els goigs com els sofriments, tant les virtuts com en els pecats.
(Per què no?) (“Suporta amb mi els sofriments com un bon soldat de Jesucrist”:
2Tm 2,3)...
La tercera conseqüència era que, deixant-nos portar per la imaginació, ens
preguntàvem què hauria passat si aquest
germà gran s’hagués humiliat i hagués
acceptat de gust incorporar-se a la festa.
Aleshores s’hauria verificat la veritable
comunió eclesial: la família asseguda al
voltant de la taula, parada per l’amor de
Déu, on tots són veritablement germans.
És a dir, s’hauria verificat la comunió eucarística.
Així arribàvem a una clara conclusió: no
podem viure la veritable comunió sinodal
a l’Església, si no creiem en Déu Pare i rebem, agraïts, humilment, el seu amor perdonador, com sostinguts únicament per
ell. Només Ell fa possible caminar al costat
del pecador, amb els seus pecats, propis i
aliens, comptant amb ells, i tanmateix estimant-nos per damunt de tot. Així entenem
que la comunió sinodal és un do i no una
construcció nostra.
Sobre aquesta base descobrirem el que
hem de fer com a deixebles de Crist, davant
una situació de crisi (que és també social),
com ara els abusos a menors dins l’àmbit
eclesial, l’assetjament per part de determinats grups, el deteriorament de la pròpia
imatge mediàtica, la precarietat, etc.
Abans de res, creiem que l’Esperit ens
demana rebutjar tres grans temptacions.
Una, la de negar els fets o dissimular-ne la
importància. Una altra, respondre a la defensiva, amb una apologètica superficial i
artificiosa. Una tercera temptació, entrar
en un pendent de complex malaltís, auto-

destructiu, incapaç de reconèixer els béns
i la bondat reals, que hi ha entre nosaltres
per do de l’Esperit.
Per contra, se’ns obre un camí de purificació. Purificació vol dir autenticitat,
sinceritat i transparència; virtuts que mai
no seran possibles sense la humilitat (com
diria Sta. Teresa d’Àvila). Un camí que, suposant el compliment de tot el que exigeixi
el dret positiu civil i eclesiàstic, el respecte
dels drets dels afectats i les mesures pràctiques adients, passarà necessàriament
per la pèrdua de béns de tot tipus, és a dir,
per l’empobriment personal i institucional.
On ens porta aquest camí de purificació? Amb paraules del papa Benet XVI, recordem que:
“El Senyor ha iniciat una narrativa
d’amor amb nosaltres i vol abastar tota la
creació en ella. La forma de lluitar contra
el mal que ens amenaça a nosaltres i a tothom, només pot ser, a la fi, que entrar en
aquest amor. És la veritable força contra el
mal, perquè el poder del mal emergeix del
nostre rebuig a estimar Déu. Qui es confia
a l’amor de Déu és redimit. El nostre ser no
redimits és una conseqüència de la nostra incapacitat d’estimar Déu. Aprendre a
estimar a Déu és, per tant, el camí de la
redempció humana”. (J. Ratzinger)
Hem d’arribar a la recuperació de la llibertat en aquest amor. I des d’ell trobarem
la veritable comunió fraterna. I quan parlem de “comunió sinodal”, en camí, ja sabem quines són les fites fonamentals per
les quals hem de passar. En el marc de les
celebracions del Misteri Pasqual ningú no
ens ha de dir que cadascú i l’Església hem
d’entrar en el misteri de la Creu per gaudir de la Resurrecció. La Creu és el camí de
tota purificació i, amb ella, de la més profunda comunió eclesial.

Avui, germans, contemplem la imatge
de Jesús que, tot presentant-se a la sinagoga de Natzaret, proclama “l’any de gràcia del Senyor”. Fent-se ressò de l’oracle
profètic, donant-li compliment, confessa
haver estat ungit de l’Esperit de Déu; els
seus llavis anuncien la Bona Notícia consoladora, i en ell mateix s’inicien els càntics i el perfum de festa. Nosaltres, el seu
Poble, que rebem el benefici de la seva
obra, som alhora vertaders “sacerdots del
Senyor”. Com s’acomplirà en nosaltres,
poble sacerdotal, de batejats i ministres
ordenats, “l’any de gràcia del Senyor”?
Quina serà la forma de la unció de l’Esperit
d’amor de Déu en cadascú? Quan arribarem a reconèixer aquesta mateixa unció en
el germà? Quan la comunió amb el Crist i
entre nosaltres esdevindrà llevat d’unitat
en el món?...
Estem en camí. Fa anys que a la Diòcesi de Sant Feliu ens adrecem a la Mare
de Déu de Montserrat, demanant-li “romandre fent camí, ferms com ella, sigui
en hores de foscor, sigui en dies de llum
i flama”. Alhora la visió de Maria voltada
de sol, on descobrim l’Església gloriosa,
ens esperona a donar passos en aquesta
terra amb generositat, fidelitat i esperança. Amb Ella i com Ella és possible caminar.
Mare de Déu de Montserrat, pregueu
per nosaltres!
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

[ ]
Articles i
altres escrits

Per a la Memòria de Càritas Diocesana
2018
Quan a l’Església fem memòria i la publiquem, hem d’anar molt alerta de no caure
en la temptació d’escampar propaganda,
com si busquéssim el reconeixement social o afavorir l’autocomplaença. Aquestes
pretensions serien contràries al que Jesucrist demana de nosaltres.
No entrem en les intencions de cadascú
dels qui col·laboren amb Càritas: donants,
socis, voluntaris, contractats, responsables, etc. Donem la benvinguda a la seva
generositat, sense demanar comptes del
que passa en el seu cor. Però Càritas Diocesana com a tal, en el seu esperit interior,
en les seves tasques i en les seves manifestacions externes, mira de deixar-se portar pel més pur esperit evangèlic.
Això vol dir que la publicació de la Memòria de Càritas, en concret de la memòria
de la seva activitat al servei dels pobres al
llarg de l’any 2018, té una motivació específica. Aquesta motivació coincideix amb
l’esperit que esperonava a jueus i cristians
a celebrar “el memorial de la pròpia història”. És l’esperit que inspirà a Maria, la
Mare de Jesús, a proclamar plena de goig:
“La meva ànima magnifica el Senyor... ha
fet obres grans en mi... ha mirat la petitesa
de la seva serventa... omple de béns els
pobres”.
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Aquesta manera de presentar la memòria de Càritas Diocesana, respon al fet que
tot el que ella ha fet al llarg de l’any 2018,
també ha volgut fer-ho amb aquest esperit. D’ell, en efecte, es desprèn que Càritas
opti sempre per la persona humana concreta i les seves necessitats, no sempre reflectides a les estadístiques. El compromís
amb l’habitatge, la reinserció laboral i la
integració social, l’acompanyament personalitzat, l’educació, etc., ha brollat i s’alimenta per la visió de la persona humana,
que hem rebut de Déu mateix en Jesucrist.
Els que han estat atesos per Càritas Diocesana no han estat tractats com “casos”,
éssers humans, que tenen una sèrie de
necessitats, sinó com persones essencialment dignes, veritables imatges de Déu i
presències de Jesucrist pobre.
És per això que donem gràcies a Déu
per l’obra feta durant l’any 2018, conscients que sempre es pot fer més i millor.
Jesús ens va dir que fóssim sal i llum del
món, “de manera que la gent, en veure les
vostres obres glorificaran el vostre Pare
del cel” (Mt 5,16) Així doncs, voldríem que
aquesta memòria, on es dona notícia de
les obres de Càritas Diocesana, sigui motiu i ocasió de lloança i agraïment a Déu,
que segueix estimant-nos per mitjà de la
generositat dels nostres germans.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

[ ]
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[ ]
Decrets

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 05/19. Sobre el comitè de crisi
Sant Feliu de Llobregat, 6-4-2019
Decret 04/19. Sobre la remoció i trasllat
de rectors
Sant Feliu de Llobregat, 3-4-2019
Havent d’actualitzar el grup estable de
preveres per a assistir el Sr. Bisbe en el cas
de remoció i trasllat dels rectors, del Decret 24/13, amb data de 15 de novembre
de 2013, i segons els cànons 1.742 § 1, i
1.750, del Codi de Dret Canònic,
I havent fet la consulta corresponent en
la reunió del Consell del Presbiteri del dia
7 de març de 2019,
Pel present decret actualitzem el grup
estable de preveres per a assistir el Sr.
Bisbe en el cas de remoció i trasllat dels
rectors del seu càrrec, segons estableixen
els cànons suara citats, i que estarà format
per:
Mn. Josep M. Domingo Ferrerons
Mn. Joan Peñafiel Maireles
Mn. Pere Milà Vidal
Mn. Joan Pere Pulido Gutiérrez
Mn. Antoni Roca Roig
Mn. Fermí Martín Fernández
Donat el cas d’haver de traslladar un
rector, el Sr. Bisbe triarà dos preveres
d’aquesta llista, segons els cànons referits
ut supra.

Veient la conveniència que a la Diòcesi de
Sant Feliu de Llobregat continuï existint
l’organisme “Comitè de crisi”, creat amb
decret 05/17, a Sant Feliu de Llobregat, el
19 de gener de 2017,
Havent valorat, amb els membres que
actualment formen l’equip del Comitè de
crisi, la necessitat d’ampliar la informació
del decret de creació d’aquest organisme,
Pel present decret, definim el següent:
Continua vigent tot el que refereix el decret 05/17, a Sant Feliu de Llobregat, el 19
de gener de 2017, de creació de l’organisme diocesà anomenat “Comitè de crisi”.
A més definim que la funció d’aquest
organisme és consultiva, assessorant el
Bisbe en els assumptes relacionats amb la
gestió comunicativa davant de possibles
crisis que afectin directament o indirectament al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i
tenint present el que refereix el CIC en els
cànons 129-144 i 381.1.
De la referència anterior es deriva que
l’execució de la comunicació derivada de
la consulta haurà de tenir el consentiment
explícit de l’Ordinari.
També amb el present decret aprovem
el protocol d’actuació del Comitè de crisi
que s’hi adjunta.

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 Senyor Bisbe,
Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.

[ ]
Nomenaments

Nomenaments
Amb data 24 de març de 2019, el bisbe
Agustí Cortés Soriano ha nomenat:
• El Rev. Sr. Javier Ojeda Ortiz diaca adscrit a la Parròquia de Sant Llorenç, de Sant
Feliu de Llobregat.
Amb data 10 d’abril de 2019, el bisbe
Agustí Cortés Soriano ha nomenat:
• El Rev. Javier Sánchez García consiliari de la Hermandad del Cristo de la Paz,
erigida a la Parròquia de Santa Maria de
Castelldefels amb decret 10/13 i data de
29 de maig de 2013.
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[ ]
Cúria

Carta de convocatòria per a la sortida lúdico-cultural de la Cúria
Sant Feliu de Llobregat, 25-4-2019
Benvolguts/des:
Un any més el Sr. Bisbe ens convida a la
sortida de la cúria, que aquest any es farà
el divendres 10 de maig, a Tarragona, i ens
acompanyarà Mons. Jaume Pujol, Arquebisbe de Tarragona.
Horari de la sortida
08.00 h. Sortida de la Casa de l’Església
(Pregària de Laudes en l’autocar)
09.40 h. Arribada a Tarragona
10.00 h. Visita Catedral (Tèmenos, Sarges de l’orgue, campanar i claustre)
12.00 h. Eucaristia a la capella del Santíssim de la Catedral
13.15 h. Visita al Palau Episcopal (salutació del Sr. Arquebisbe)
14.30 h. Dinar al Restaurant Les Voltes
16.00 h. Tornada a Sant Feliu de Llobregat
Les despeses d’aquesta sortida van a
càrrec del Bisbat.
Us demanem que confirmeu la vostra
assistència com a molt tard el dimarts 30
d’abril, a Secretaria general (secretaria@
bisbatsantfeliu.cat).

Si algú de vosaltres no hi pot assistir,
adreceu-vos a mi personalment.
Rebeu una cordial salutació,
Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Secretari general i Canceller
Moderador de Cúria

[ ]
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[ ]
Pla Pastoral

Presentació de la nova fitxa de Quaresma
per a treballar el pla pastoral
Sant Feliu de Llobregat, 18-3-2019
Benvolguts,
Amb aquesta tramesa us fem arribar
una nova fitxa del pla pastoral per aquesta Quaresma, amb el benentès que també
és factible programar-la per després de la
Pasqua si no és possible fer-la servir en el
temps quaresmal.
Us enviem a través de la valisa dos
exemplars en català i un en castellà perquè en pugueu fer fotocòpies per donar
a les persones dels grups que la vulguin
treballar. També l’enviem en el format PDF
a través del correu electrònic en el cas que
tingueu mitjans per fer la impressió vosaltres mateixos. Com altres vegades, si algú
necessita que li fem la impressió de més
exemplars, només cal que ho demani a
secretaria general i us els farem arribar a
través de la valisa.
Recordem a tots els grups que heu fet
servir el material d’Advent-Nadal i que ara
feu servir aquest material de Quaresma,
que se us demana que envieu una petita
síntesi, a mode de tuit, al correu plapastoral@bisbatsantfeliu.cat, i que servirà per a

la inspiració d’una obra final en la conclusió del Pla pastoral.
Josep Torrente Bruna
Delegat d’Evangelització i Apostolat Seglar

Curset: Conèixer els evangelis
En tres sessions, els dies 2 de febrer i 2 i 23
de març s’ha realitzat aquest curs organitzat des de la Delegació de Catequesi i en
sintonia amb els objectius del Pla Pastoral.
Conduïts per Mn. Joan Ramon Marín, en
la primera sessió es va presentar com es
van escriure els Evangelis, i, amb un format de taller pràctic, cada participant va
acabar fent un exercici d’escriure un evangeli.
A la segona sessió es va aprofundir sobre la interpretació de la Bíblia i el sentit
de la Paraula revelada per Déu, des de la
visió del Vaticà II i documents posteriors.
La part pràctica va consistir a intentar fer
una interpretació d’un fragment de l’evangeli, seguint el mètode històrico-crític.
La darrera sessió ha continuat l’exercici
d’interpretació, prenent alguns textos dels
evangelis i observant la seva relació amb
l’Antic Testament.
El curs ha estat molt apreciat pels participants, que han oscil·lat, segons els dies,
entre una vuitantena i una quarantena de
persones.

[ ]
Crònica
diocesana

MARÇ
1-10 de març. Setmana de la Família a les
diòcesis amb seu a Catalunya amb el lema:
L’Evangeli de la Vida.
1 de març. Reunió del Consell Episcopal, a
la Casa de l’Església.
2 de març. Trobada de formació per a catequistes, amb el lema “El coneixement dels
Evangelis”, organitzada per la Delegació
diocesana de Catequesi, a la Casa de l’Església.

el Dimecres de Cendra i inici de la santa
Quaresma.
7 de març. El bisbe Agustí presideix la reunió del Consell Presbiteral, a la Casa de
l’Església.
Jornada de formació del personal de Càritas diocesana, a la Casa de l’Església.
8 de març. Reunió del Consell Episcopal, a
la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí comparteix el dinar amb els
germans de Sant Joan de Déu i personal
del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, de
Sant Boi de Llobregat, en la Festa de Sant
Joan de Déu.
9 de març. El bisbe Agustí presideix la reunió del Consell Pastoral diocesà, a la Casa
de l’Església.
Recés del seminaristes de Sant Feliu de
Llobregat i Barcelona a la Casa d’Espiritualitat del Noviciat de Pallejà.

4 de març. Reunió de l’equip de pastoral
penitenciària, a la Casa de l’Església.

10 de març. Trobada formativa amb els catecúmens que rebran el ritu de l’elecció i
inscripció del nom al catecumenat, a la
Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia del
primer diumenge de Quaresma a la Catedral de Sant Llorenç, on confereix el ritu de
l’elecció i inscripció del nom al catecumenat a vuit adults de diferents parròquies
del Bisbat.
Recés de Quaresma i trobada de joves que
han de rebre el sagrament de la Confirmació, organitzada per la Delegació de Joventut, a la Parròquia de Sant Pere i Sant Pau
del Prat de Llobregat.

6 de març. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la Catedral de Sant Llorenç, en

12-14 de març. XXX Trobada de responsables de Santuaris de Catalunya i les Bale-

3 de març. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la Parròquia de Sant Pau, de Sant
Pau d’Ordal, en la presa de possessió de
Mn. Jordi Tres com a rector de les parròquies de Sant Pau d’Ordal i Sant Pere d’Avinyó a Cantallops.
Trobada amb les famílies dels seminaristes, al Seminari Conciliar de Barcelona
amb la celebració de l’Eucaristia i un dinar
de germanor.
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ars a la Casa de Colònies Aina de Canigó, a
Andorra. El bisbe Agustí presideix la trobada com a bisbe encarregat de la Conferència Episcopal Tarraconense.
12 de març. Recés de Quaresma amb els
preveres i diaques de les dues Vicaries, a
la Residència Mare Ràfols de Vilafranca del
Penedès. Ha predicat el recés el P. Josep
Manuel Vallejo, OFM, Caputxí de Pompeia
i Director de Catalunya Franciscana amb el
tema: minoritat i creixença: una visió franciscana de la vida apostòlica.
Reunió de l’Equip responsable del Moviment Vida Creixent, a la Casa de l’Església.
Reunió de l’equip de la Delegació Diocesana de Joventut, a la Casa de l’Església.
15 de març. Reunió del Consell Episcopal,
a la Casa de l’Església.
16 de març. El bisbe Agustí predica el recés de Quaresma a la Vida Consagrada, a
la Casa de l’Església.
Vetlla de pregària per les vocacions en la
Jornada del Dia del Seminari, a la Capella
del Seminari Conciliar de Barcelona.
17 de març. Dia del Seminari
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia del II
diumenge de Quaresma a la Catedral de
Sant Llorenç.
19 de març. Jornada festiva dels seminaristes de Catalunya, en la festa de sant Josep.
Se celebra l’Eucaristia de la festa al Seminari Conciliar de Barcelona.
20 de març. El bisbe Agustí presideix la
reunió d’arxiprestos de la Vicaria del Penedès, Anoia, Garraf, a la Parròquia de Sant
Sadurní, de Sant Sadurní d’Anoia.

21 de març. Reunió de l’Equip del Comitè
de crisi, amb el bisbe Agustí.
El bisbe Agustí es troba amb preveres del
Camí Neocatecumenal en una trobada
d’escrutini de la Paraula de Déu i comparteix el dinar, a la Parròquia de Sant Joan
Despí.
22 de març. Reunió del Consell Episcopal,
a la Casa de l’Església.
23 de març. El bisbe Agustí concelebra en
la celebració de beatificació del màrtir Marià Mullerat, a la catedral de Tarragona.
Trobada de formació per a catequistes,
amb el lema “El coneixement dels Evangelis”, organitzada per la Delegació diocesana de Catequesi, a la Casa de l’Església.
24 de març. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en el III diumenge de Quaresma, a
la Catedral de Sant Llorenç on confereix el
sagrament de l’orde del diaconat al seminarista Javier Ojeda Ortíz.
25 de març. Reunió de l’Equip de la Delegació diocesana de Pastoral de la Salut, a
la Casa de l’Església.
28 de març. El bisbe Agustí presideix la
reunió d’Arxiprestos de la Vicaria del Llobregat, a Sant Esteve Sesrovires.
Trobada de professionals de Càritas diocesana de la Província Eclesiàstica de Barcelona, a la Casa de l’Església.
Reunió de l’equip de la Delegació diocesana per al diaconat, a la Casa de l’Església.
Pregària per les vocacions, a la Casa de
l’Església.
29 de març. Reunió del Consell Episcopal,
a la Casa de l’Església.

Trobada de professionals de Càritas diocesana de la Província Eclesiàstica de Barcelona, a la Casa de l’Església.
Sessió del Grup d’autoformació de la Delegació diocesana d’Ensenyament, a la Casa
de l’Església.
30 de març. Trobada de Formació de voluntaris de Càritas diocesana, a la Casa de
l’Església.
Trobada de la Delegació de Pastoral Sacramental i Litúrgia amb els agents de
pastoral que dirigeixen o presideixen les
Celebracions dominicals en absència de
prevere. El Senyor Bisbe saluda els assistents a la trobada.
31 de març. El bisbe Agustí imparteix la
conferència quaresmal a la Catedral amb
el tema: “Cartes a les Esglésies”, amb
l’acompanyament musical de la soprano
Carme Miró i Luz Mabel Riera a l’orgue. Tot
seguit presideix l’Eucaristia del diumenge
IV de Quaresma.
El bisbe Agustí es troba i comparteix el sopar amb els seminaristes de la Diòcesi.
ABRIL
1-5 d’abril. El bisbe Agustí participa en la
113ª Assemblea Plenària de la Conferència
Episcopal Espanyola a Madrid.
6 d’abril. 13a. Jornada interdiocesana de
Formació de mestres i professors de Religió Catòlica al Col·legi Sagrada Família
d’Urgell a Sabadell, organitzada pel Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la
Religió a Catalunya.
Trobada de formació per a voluntaris organitzada per Càritas Diocesana, a la Casa de
l’Església.

Trobada d’escolans al Seminari Conciliar
de Barcelona.
Sessió Formativa per a voluntaris organitzada per la Delegació Diocesana per a la
Pastoral de la Salut, a la Casa de l’Església.
II Trobada de voluntaris de la Pastoral Penitenciària, a la Casa de l’Església.
8 d’abril. El bisbe Agustí predica un recés
de Quaresma a la Parròquia d’Aielo de
Malferit, de València.
11 d’abril. Reunió de l’equip de la Delegació diocesana per a la Pastoral Obrera, a la
Casa de l’Església.
12 d’abril. Reunió del Consell Episcopal, a
la Casa de l’Església.
13 d’abril. El bisbe Agustí presideix la celebració del ritu del segon escrutini baptismal de la comunitat neocatecumenal de la
parròquia de Santa Maria, a La Palma de
Cervelló.
14-16 d’abril. Jornades d’espiritualitat per
a la Vida consagrada, al Monestir de Montserrat.
14 d’abril. El bisbe Agustí presideix la benedicció de Rams i la celebració de l’Eucaristia del Diumenge de Rams, a la Catedral
de Sant Llorenç.
15 d’abril. El bisbe Agustí presideix el ritu
de final del camí de la 2a. comunitat neocatecumenal de la parròquia de Sant Josep
Obrer, de Sant Boi de Llobregat.
17 d’abril. Celebració de la Jornada de la
Missa Crismal amb la celebració, presidida pel bisbe Agustí, de l’Eucaristia i be-
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nedicció dels sants Olis, a la Catedral. Tot
seguit, a l’Auditori de la Casa de l’Església,
es felicita als preveres que celebren 60, 50
i 25 anys d’aniversari d’ordenació i, finalment, tots els participants comparteixen
un dinar de germanor.

25-26 d’abril. Formació per a voluntaris
organitzada per Càritas diocesana, a la
Casa de l’Església.

18 d’abril. Aniversari de l’ordenació episcopal del bisbe Agustí.
El bisbe Agustí comparteix el dinar de germanor, al Dijous Sant, amb els preveres i
diaques de Sant Feliu de Llobregat i Sant
Joan Despí.
El bisbe Agustí presideix la celebració de
Dijous Sant a la Catedral. Tot seguit participa en l’Hora Santa davant de l’altar de la
reserva.

26 d’abril. Reunió del Consell Episcopal, a
la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí comparteix el sopar amb
la comunitat de monjos del Monestir de
Montserrat i concelebra en l’Eucaristia de
la Vetlla de Santa Maria, a la Basílica de la
Mare de Déu de Montserrat.

19 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Ofici
de Lectures i la pregària de Laudes, a la Catedral. A la tarda, hi presideix la celebració
del Divendres Sant i Viacrucis, al voltant de
la Plaça de la Vila.
20 d’abril. El bisbe Agustí participa en la
Trobada de Pasqua de la JOC, a la Casa
d’Espiritualitat de Lavern.
Al vespre, presideix la Vigília Pasqual, a la
Catedral.
21 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia de Pasqua, a la Parròquia de Santa
Maria d’Olesa de Montserrat.
24 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia amb els seminaristes del Seminari
Conciliar de Barcelona, a la basílica de la
Mare de Déu dels Desemparats i a continuació comparteixen el dinar.

25 d’abril. Pregària vocacional, a la capella
de la Casa de l’Església.

27 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia de la solemnitat de la Mare de Déu
de Montserrat a la Catedral de Sant Llorenç, Patrona de la Diòcesi de Sant Feliu
de Llobregat.
28 d’abril al 3 de maig. El bisbe Agustí
predica els Exercicis Espirituals als seminaristes de l’arxidiòcesi de València a la
Casa d’Espiritualitat de Sant Jeroni de Xàbia.
28 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la Parròquia de Sant Josep de Sant
Vicenç dels Horts amb el ritu de la dedicació del temple, en el 50è aniversari de la
seva inauguració.
30 d’abril. Reunió de delegats diocesans
de la CET de Pastoral Vocacional, al Seminari Conciliar de Barcelona.

[ ]
Informacions

Indicacions de Secretaria General per a la
celebració de la Missa Crismal
Jornada de la Missa Crismal
Dimecres Sant, dia 17 d’abril de 2019
Celebració litúrgica de la Missa Crismal
(11.00 h. Catedral-Parròquia de Sant Llorenç)
• Alba i estola blanca. Us podreu revestir a la capella del Sant Sagrament; allà us
indicaran on podreu seure durant la celebració.
• Sants Olis. Podreu deixar les crismeres buides, netes i degudament identificades (etiqueta amb el nom de la Parròquia
i població), a la Capella del Sagrat Cor. En
finalitzar la celebració, les podreu recollir
a la mateixa capella o a la Casa de l’Església, després del dinar.
• Col·lecta de la Missa Crismal. Càritas
Diocesana: “Centre d’acollida Abraham”, a
Vilafranca del Penedès, per a l’equipament
complet de cuina, menjador i complements
diversos de l’alberg per a persones sense
llar que s’està rehabilitant i ampliant.

Aniversaris d’ordenació sacerdotal i diaconal (13.15 h. Acte a l’Auditori de la Casa
de l’Església)
• 60è aniversari de l’ordenació sacerdotal
Mn. Lluís Alonso Cámara, Mn. Josep
Cortada Anoll, Mn. Rubén Dario Rivera Jiménez, Mn. Joan Soler Soler i P. Joan Recasens Puig, OSB.
• 50è aniversari de l’ordenació sacerdotal
Mn. Josep Maria Fabró Gibert.
• 25è aniversari de l’ordenació sacerdotal i diaconal
Mn. Josep Lluís Aguilar Campdepadrós,
Mn. Pere Milà Vidal, P. Josep Maria Henríquez Farreras, OSB, P. Xavier Poch Farré,
OSB, P. Emili Solano Sancho, OSB, Mn. Bonaventura Farrando Boix, DP i Mn. Florenci
Travé Travé, DP.
Altres informacions
• Podreu fer servir l’aparcament de la
Casa de l’Església, segons disponibilitat.
• L’Entrada a la Casa de l’Església després de la celebració a la Catedral, es farà
per la porta situada a Riera Pahissa.
• L’aportació a la despesa del dinar serà
de 10 €.
Confirmar l’assistència al dinar abans
del dia 12 d’abril de 2019.
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[ ]
Vicaria del
Llobregat

Dedicació del temple de la Parròquia de
Sant Josep, de Sant Vicenç dels Horts
Acta:
A Sant Vicenç dels Horts, avui, dia 28
d’abril de 2019, segon diumenge de Pasqua
i en el cinquantè aniversari de l’erecció de la
Parròquia, ha estat dedicat a Déu i al servei
del poble cristià i de tots aquells que vulguin apropar-s’hi, el temple de la Parròquia
de Sant Josep de Sant Vicenç dels Horts, del
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.
Ha presidit la celebració litúrgica, àmpliament participada, el Bisbe de Sant
Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés
Soriano. Han concelebrat, Mn. Antoni Roca
Roig, Mn. Lluís Alonso Cámara, el P. Faustí
Gutiérrez Díez, SDB i Mn. Joan-Pere Pulido
Gutiérrez. També han estat presents en la
celebració, representant l’Ajuntament, la
Il·lma. Sra. Maite Aymerich Boltà, alcaldessa i el Sr. Miguel Ángel Camacho Vega,
Regidor d’Educació, Cultura, Solidaritat,
Cooperació i Voluntariat i Regidor del barri
del Serral.
Signen aquesta acta, donant fe de la
Dedicació de la Parròquia de Sant Josep,
de Sant Vicenç dels Horts.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Mn. Antoni Roca Roig, Pvre.
Rector
Mn. Joan-Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Secretari general i Canceller

[ ]
Vicaria Judicial –
Tribunal
eclesiàstic

Dimensió pastoral del ministeri públic
(III) Promotor de justícia
És funció fonamental a l’Església tutelar
el “bé públic”, ampla categoria jurídica
integrada pel conjunt de condicions que
hi fan viable la vida organitzativa del Poble de Déu: són els drets fonamentals del
fidel vers la salus animarum, suprema llei
de l’Església (cf. CIC, darrer cànon). Aquesta potestat demana una institució estable
i de multisecular tradició: el Promotor de
justícia que pot ser un laic –home o dona–
de bona fama, amb estudis del dret canònic, persona prudent que s’estimi la justícia (c. 1435). Feina bàsicament anàloga a
la del Defensor del Vincle; ambdues institucions fan la funció global del “Ministeri
Públic”.
El Promotor de justícia hi pot impugnar fins i tot un matrimoni canònic viciat
per una coneguda causa de nul·litat (c.
1674.2º) quan els consorts no hagin demanat processalment la nul·litat de la seva
unió: supòsit no pas infreqüent. És una acció d’ofici que garanteix gratuïtat i professionalitat sense cap interès particular. Tot
un servei, per tant, a l’Església donant a conèixer i provant una unió conjugal invàlida.
Fins i tot, podria demanar la nul·litat contra
una sentència ferma (cc. 1619-1627).

A l’àmbit penal, hi ha certa similitud
amb el Ministeri Fiscal estatal (c 1717).
Davant la sospita d’una conducta delictiva
a l’Església, l’Ordinari de forma molt prudent promou unes mesures cautelars i si
aquesta sospita es consolida decretaria al
Promotor de Justícia el formalitzar –sense demora– querella criminal davant del
seu Tribunal eclesiàstic. Quan la conducta
d’un clergue sembla clarament delictiva,
posant en perill el bé públic eclesial, sembla prudent connectar les diligències penals canòniques amb el Fiscal en Cap de la
jurisdicció estatal: sempre amb el vistiplau
del bisbe diocesà.
No podem oblidar el fet de vigilar per la
legalitat de les associacions i fundacions,
àmbit on es fa present sempre el bé públic
eclesiàstic dictaminant respecte a tota
decisió de rellevància per a la vida jurídica d’aquestes agrupacions de persones i
béns.
(Article publicat al Full Dominical del
21-4-2019)
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[ ]
Consell
Pastoral
Diocesà

Reunió 9-3-2019
La reunió del Consell Pastoral Diocesà del
dia 9 de març de 2019 comença amb la pregària de l’Hora menor i lectura de l’Evangeli del diumenge, a la capella de la Casa de
l’Església. Tot seguit, a la sala de reunions
del Claustres de la Casa de l’Església continua la reunió amb la salutació del bisbe
Agustí a tots els assistents. S’aprova l’acta
de la reunió anterior del dia 27 d’octubre
de 2019 i comencen els assumptes de treball de la reunió, segons l’ordre del dia:
Pla Pastoral. Etapa de reflexió 2018-2019.
Continuïtat i novetat; valoració de la trobada diocesana del dia 25 de novembre de
2018,a la Catedral; seguiment del treball
de la primera fitxa de reflexió: “En la cruïlla, Sinodalitat o fer camí en comunió”. I
informació de les següents fitxes. Després
del descans continua la reunió amb els següents assumptes: Informació i diàleg al
voltant de la nota dels Bisbes catalans sobre la protecció dels menors (12 de febrer
de 2019) i informacions del Secretari General i altres comunicacions: Informació de la
col·lecta de la celebració diocesana del 25
de novembre de 2018, destinada a Càritas:
1.257,00 € per a l’ajut al pis compartit de
Gelida; ordenació diaconal del seminarista
Javier Ojeda, diumenge 24 març de març

de 2019, a les 18 h. a la Catedral; trobada
d’agents que dirigeixen celebracions dominicals en absència de prevere (ADAP),
30 de març, a la Casa de l’Església i informació sobre la Missa Crismal. Invitació a
participar-hi. Es recorda que el Senyor Bisbe enviarà les cartes de convocatòria als
preveres, diaques, religiosos i laics.
Finalment el bisbe Agustí agraeix les
aportacions, recordant el capítol 8 de la
carta de sant Pau als cristians de Roma i
dona per finalitzada la reunió a les 13.30 h.
I es recorda que la propera reunió tindrà
lloc dissabte 15 de juny de 2019, a les 10 h,
a la Casa de l’Església.

[ ]
Consell del
Presbiteri

Reunió 7-3-2019
El passat 7 de març de 2019, vam tenir una
nova reunió del Consell del Presbiteri, a
la Casa de l’Església. Després del res de
l’hora menor, la salutació del bisbe Agustí
i l’aprovació de l’acta de la darrere reunió,
vam desenvolupar els punts de la convocatòria.
Primerament el bisbe Agustí va consultar als membres del Consell del Presbiteri
si el clericalisme es dona al nostre presbiteri, i si es dona, què pot significar això per
a nosaltres. Tot això en el context diocesà
del Pla Pastoral, amb el desig de superar
el clericalisme per tal d’avançar en la sinodalitat. En aquest punt ens va ajudar una
presentació de Mn. Daniel Palau a partir
d’uns documents.
A continuació i davant la demanda d’alguns rectors per tal de capacitar a un laic
per a les gestions econòmiques, administratives i patrimonials de les seves respectives parròquies, el bisbe Agustí va consultar als membres del Consell del Presbiteri
quina opinió tenen respecte aquesta possibilitat, i quines característiques hauria de
tenir aquest laic a qui se li fa aquest encàrrec. En aquesta ocasió ha estat Mn. Xavier
Armengol, delegat de Patrimoni qui ens ha
fet una primera presentació de la qüestió.

Tot seguit hi hagut l’actualització del
grup estable de preveres que assisteixen
al bisbe en el cas de remoció d’un rector
del seu càrrec; i tot un seguit d’informacions: el Secretari General va informar del
Comitè de crisi del bisbat de sant Feliu de
Llobregat; el Vicari General va informar
d’algunes qüestions referents a la Residència de sant Josep Oriol.
I després d’un torn obert de paraula el
bisbe Agustí va donar per finalitzat el Consell.
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[ ][ ]
Catequesi

Ritu d’elecció a la Catedral de Sant Feliu
Diumenge 10 de març, I de Quaresma, a
les 7 de la tarda, 8 adults del nostre bisbat
van ser admesos per l’Església, mitjançant
el ritu d’elecció, a rebre durant la propera
Pasqua els tres sagraments de la iniciació
cristiana: baptisme, confirmació i eucaristia. Aquests adults venen de les parròquies de la Mare de Déu de la Mercè, del Prat
de Llobregat; Basílica de la Mare de Déu
de Montserrat; Sant Joan Baptista, de Sant
Feliu de Llobregat; Sant Sadurní, de Sant
Sadurní d’Anoia; de la Mare de Déu de
Montserrat, de Viladecans. Durant la tarda
del diumenge, abans de la celebració a la
Catedral, van trobar-se els catecúmens a la
Casa de l’Església i després d’explicar les
seves motivacions per a batejar-se van rebre una catequesi sobre què significava la
seva incorporació en l’Església.

Missions

Carta dels delegats sobre la Jornada
Mundial de Pregària per les Vocacions i
Vocacions Natives
Sant Feliu de Llobregat, 12-4-2019
Benvolguts/des,
El IV Diumenge de Pasqua, 12 de maig
de 2019, Diumenge del Bon Pastor, celebrem la 56a Jornada mundial de pregària
per les Vocacions i la Jornada de les vocacions natives, amb el lema : “Digues Sí al
somni de Déu”. El papa Francesc, en el seu
missatge i com a fruit del darrer Sínode
de Bisbes i la Jornada mundial de joves a
Panamà, ens convida a redescobrir la crida de Senyor. Sentir-nos portadors d’una
promesa i, alhora, tenir el coratge d’arriscar-nos amb Ell i per Ell, acollint l’escena
evangèlica de la crida dels primers deixebles al llac de Galilea (Mc 1,16-20).
Els delegats de Missions i Pastoral vocacional us animem a viure aquest Jornada
i amb la Mare de Déu, que ens ajudarà a
enfortir la nostra resposta a la crida del
Senyor:
El seu sí «va ser el “sí” de qui vol comprometre’s i el qui vol arriscar, de qui vol
apostar-ho tot, sense més seguretat que la
certesa de saber que era portadora d’una
promesa. I jo us pregunto a cadascú de
vosaltres. Us sentiu portadors d’una pro-

mesa? Quina promesa tinc al cor per anar
endavant? Maria tindria, sens dubte, una
missió difícil, però les dificultats no eren
un motiu per dir que “no”. Segur que tindria complicacions, però no foren les mateixes complicacions que es produeixen
quan la covardia ens paralitza per no tenir-ho tot clar o assegurat per endavant»
(Papa Francesc, Vetlla amb els joves, Panamà, 26 gener 2019).
Us recordem que els objectius d’aquesta Jornada són:
La pregària, demanant al Senyor que
continuï enviant vocacions a la seva Església.
Promoure reflexions sobre la vocació
cristiana.
Promoure entre els fidels una col·
laboració eficaç per les vocacions natives
de les terres en missió, pel seu sosteniment i formació.
Us adjuntem amb aquesta carta: el
cartell, estampa, materials i missatge del
papa Francesc per aquesta Jornada. Gràcies per la vostra pregària. Que el Senyor
ens concedeixi el fruit pasqual de moltes i
generoses vocacions que neixin de l’escolta i el discerniment.
Rebeu una salutació ben cordial,
Mn. Joan-Pere Pulido,
Delegat de Pastoral Vocacional.
Mn. Manuel Roig, Delegat de Missions.

[ ]
Joventut

Trobada quaresmal per a joves i adolescents de la Diòcesi
Sota aquest lema es van trobar joves i
adolescents de la diòcesi el 10 de març a
la tarda, primer diumenge de Quaresma,
a la Parròquia de Sant Pere i Sant Pau del
Prat de Llobregat. Era una convocatòria
doble: simultàniament van realitzar els
seus respectius programes; per una part,
aquells adolescents que enguany rebran
el sagrament de la confirmació, i per l’altra, els joves ja confirmats, amb el desig
de créixer en la fe en aquest temps fort.
Els confirmands van realitzar tres tallers,
en sintonia amb el Pla Pastoral i entorn del
sagrament que han de rebre: sobre la presència de l’Esperit a la nostra vida; sobre
els signes sacramentals de la confirmació;
en relació al futur, com concretar l’opció
de vida com a jove cristià. El recés per als
joves més grans va ser animat per un jove
de l’equip de la Delegació de Joventut, Ignasi Segura, que va conduir la invitació a
la pregària a l’inici de la Quaresma. Hi van
participar gairebé un centenar d’adolescents i joves procedents de les parròquies de Vilafranca del Penedès, Vilanova i la
Geltrú, Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu
de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Sant
Boi de Llobregat i el Prat de Llobregat. La
trobada va acabar amb l’anunci de la tro-
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bada diocesana de joves que tindrà lloc el
2020 amb el lema (RE)TROBA’T, amb la intenció de generar ocasions de continuïtat
en la participació a experiències de vida,
pregària i testimoni entre els joves cristians del bisbat. Es pot anar consultant la
informació sobre aquesta trobada a santfeliujove.cat.

[ ]
Pastoral
de la salut

Carta convocatòria a la trobada “Bones
pràctiques en l'acompanyament dels malalts”
Sant Feliu de Llobregat, 28-3-2019
Benvolgut mossèn, religiós/a o laic/a,
Us escric per informar-vos que el proper dissabte 6 d'abril farem una sessió
formativa per voluntaris de la Pastoral de
la Salut, amb el títol “Bones pràctiques en
l'acompanyament dels malalts”.
Començarà a les 10 h i acabarà a les
13,30 h. Serà a càrrec de la Sra. Marta Revert, infermera i responsable del Programa
de “Soledat i final de vida” del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat.
És necessari comunicar anticipadament
la vostra assistència a la secretaria del Bisbat trucant al 93.632.76.30, o bé al correu
salut@bisbatsantfeliu.cat. Les places són
limitades.
Salutacions cordials,
Mn. Xavier Sobrevia Vidal
Delegat diocesà de Pastoral de la Salut

Carta a les parròquies i comunitats religioses sobre la Pasqua del malalt
Sant Feliu de Llobregat, 29-4-2019
Benvolguts/des:
Des de la Delegació de Pastoral de la
Salut us invitem a celebrar la “Pasqua del
malalt” el propers 25 i 26 de maig. La Campanya d'aquest any se centra en “El voluntariat en la Pastoral de la Salut”. El text bíblic triat per treballar el tema és: «De franc
ho heu rebut, doneu-ho també de franc»
(Mt 10,8).
A nivell diocesà ho celebrarem el dissabte 25 de maig a la Residència d'avis
de les Germanetes dels Ancians Desemparats de Sant Just Desvern (Ptge. Montseny,
2). Esteu convidats a participar-hi totes
les persones properes al món del malalt,
preveres, diaques, religiosos i religioses,
laics i laiques. Especialment les persones
malaltes i els voluntaris de les parròquies
que els visiteu.
El programa previst és:
10.00 h. Acollida.
10.30 h. Santa Missa presidida per
Mons. Agustí Cortés.
11.30 h. Refrigeri.
12.00 h. Animació festiva a càrrec de
Pau Tarruell .
13.00 h. Comiat.
Us recordem que vam enviar el material
(cartells, estampes i oració, missatges del
papa) per celebrar la Jornada del malalt el
dia 11 de febrer i que ho podeu trobar al
web del Bisbat: (http://www.bisbatsantfeliu.cat/delegacions.php?id=72).
Us recordem també que podeu demanar el tríptic “La pastoral de la salut a les
parròquies”. Vol servir per donar a conèixer l'atenció que, des de l'Església, volem

donar al món dels malalts i els seus familiars, així com també per invitar més feligresos perquè facin de voluntaris.
Esperem poder-vos saludar en la trobada diocesana del dia 25 i us agraïm la
difusió que pugueu fer de la manera que
considereu més oportuna.
Molt cordialment,
L'equip de la Delegació Episcopal
de Pastoral de la Salut
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[ ]
Vida
consagrada

Recés de Quaresma per a religiosos i religioses
Com ja és habitual, la Delegació per a la
vida consagrada va convocar els religiosos
i religioses presents per a una matinal de
recés amb el bisbe Agustí. Va tenir lloc dissabte 16 de març a la Casa de l’Església.
Després de la pregària inicial i d’un moment d’informacions vàries sobre la vida
eclesial a la diòcesi, el bisbe Agustí va realitzar l’exposició base del recés, prenent
com a fil conductor el capítol 3 de la carta
de sant Pau als cristians de Colosses, amb
la proposta de «Viure l’Església-comunió
en Crist, en el marc quaresmal (ascesi, renovació i creixement)». Per començar, va
situar el context històric de la comunitat
de Colosses i va explicar com Pau intenta
donar-hi resposta posant com a eix vertebrador l’afirmació de la «senyoria còsmica
de Crist» i que l’Església, entesa com a
«Cos del Crist còsmic», n’és la presència
històrica del món ressuscitat. Aquesta
presència s’ha de fer palesa en les relacions comunitàries, i es traduirà en accions
concretes, tant en l’acció de portes enfora
com en la vida en comú. Per tant, viurem
en conversió constant, inserits en la diferència però en la unitat perquè «el Crist ho
és tot en tots» i aprendrem el perdó per a
vestir les nostres relacions interpersonals

com a «escollits de Déu». Serem capaços
«de compassió, de bondat, d’humilitat, de
dolcesa, de paciència...» i la nostra vida
serà un cant constant d’acció de gràcies
perquè tot el que fem serà fet «en nom de
Jesús, el Senyor». Aquestes pautes van
orientar el temps de reflexió personal i en
la celebració final de l’Eucaristia, a la capella de la Casa de l’Església, els religiosos i
religioses van encomanar a Déu els seus
propòsits quaresmals de conversió.

[ ]
Pastoral
sacramental i
Litúrgia

Trobada amb agents pastorals que s’encarreguen de les celebracions dominicals
El passat dissabte 30 de març va tenir
lloc a la Casa de l’Església la trobada dels
agents de les Celebracions dominicals en
absència de prevere (ADAP) del Bisbat de
Sant Feliu de Llobregat, convocada per la
Delegació de Pastoral Sacramental i Litúrgia.
Hi van participar un total de 29 persones (14 laics, 12 laiques, 3 religioses),
que dirigeixen les ADAP. Entre ells/elles,
7 ho fan de forma habitual, 14 de forma
puntual, i 8 més encara no ho han fet mai
però s’hi estan preparant. Aquests agents
pastorals realitzen les seves tasques en
parròquies de diversos arxiprestats, majoritàriament de Vilafranca, Anoia, PieraCapellades, Garraf, Bruguers i Montserrat.
També van participar de la trobada el bisbe Agustí Cortés, els membres de la Delegació de Pastoral Sacramental i Litúrgia i
4 preveres.
En la primera part de la matinal, el delegat Xavier Aymerich va recordar els criteris
que cal seguir per programar les ADAP, a
partir dels documents de l’Església. També
es va resseguir la història d’aquestes celebracions al nostre bisbat des del decret i
el ritual que el bisbe Agustí va promulgar
l’any 2006. Per últim, es van presentar

materials, suggeriments i un document
elaborat com una presentació del sentit i
validesa d’aquestes celebracions.
Després del descans, es va obrir un ric
i interessant torn obert de paraula en què
tots els presents van compartir experiències, dificultats i reptes.
La valoració global, tant de la trobada
com del servei que desenvolupen, és molt
positiva, mostrant així que la manca de
preveres, malgrat que mai no pot substituir la importància i la centralitat de l’Eucaristia en la vida cristiana dels fidels i de les
comunitats, pot esdevenir un repte, una
interpel·lació, una oportunitat per a les
nostres parròquies.
Traspàs de les solemnitats de Sant Jordi i
la Mare de Déu de Montserrat
Sant Feliu de Llobregat, 11-4-2019
Aquest any l’Octava de Pasqua és una
mica especial, no només perquè la Pasqua
ve molt retardada, sinó també perquè es
produeix la coincidència amb dues festes
importants (Sant Jordi i la Mare de Déu de
Montserrat) que cal remarcar i explicar la
manera de celebrar-les.
Efectivament, aquest any Sant Jordi
màrtir, patró secundari de Catalunya (23
d’abril), i la Mare de Déu de Montserrat,
patrona principal de Catalunya i també del
nostre bisbat (27 d’abril), s’escauen dins
de l’Octava de Pasqua (dimarts i dissabte respectivament). Per tant, no es poden
celebrar litúrgicament el dia corresponent.
Però, a diferència d’altres memòries o festes que cauen dintre d’aquesta setmana i
que queden suprimides (per exemple, sant
Marc el dia 25 o sant Isidor el 26), aquestes dues celebracions, per la seva catego-
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ria de solemnitat, es traslladen litúrgicament a la data lliure més propera, que serà
tal com indica el calendari litúrgic 2019: la
Mare de Déu de Montserrat al dimarts dia
30 d’abril i sant Jordi al dimecres dia 1 de
maig. Això és degut al fet que el dilluns dia
29 se celebra la festa de santa Caterina de
Sena, verge i doctora de l’Església, patrona d’Europa.
Malgrat això, i donat el ressò social i
popular de les dues diades, tot i que els
textos bíblics i litúrgics del dia siguin els
propis del dia corresponent de l’Octava de
Pasqua i no de la solemnitat, convé fer-ne
esment a les misses dels dies 23 i 27: a la
monició d’entrada, a l’homilia, a les pregàries dels fidels…, i evidentment acabar
amb el cant del Virolai.
Per la seva banda, els dies 30 d’abril i 1
de maig els fidels entendran que la festa a
nivell popular ja es va celebrar, però com
que litúrgicament no es van poder utilitzar
els textos propis, es recuperen aquests
dies.
En el nostre bisbat de Sant Feliu de Llobregat proposem afegir aquesta intenció
al formulari de la pregària universal del
dissabte 27 d’abril:
- Per la nostra diòcesi de Sant Feliu de
Llobregat, en el dia de la patrona del bisbat. Que santa Maria intercedeixi perquè
esdevinguem una Església que viu amb
esperança la joia de l’evangeli. PREGUEM:
Xavier Aymerich, delegat

[ ]
Pastoral
vocacional

Carta del rector del Seminari Conciliar i
del delegat dels seminaristes de Sant Feliu sobre el dia del Seminari
Barcelona, 12-2-2019
Benvolgut Sr. Rector,
El lema del dia del seminari d’enguany
és “El Seminari, missió de tots” i vol subratllar que el Seminari veritablement és
missió de tots perquè de tots depèn, amb
l’ajut de l’Esperit Sant, d’acompanyar els
joves que se senten cridats a ser sacerdots
i poder-los oferir comunitats vives on puguin fer experiència de fraternitat en missió evangelitzadora.
En aquesta tramesa us enviem el material per a la celebració del Dia de Seminari,
que s’escaurà el cap de setmana del 16 i 17
de març, just els dies abans de la festa de
Sant Josep, patró del seminari.
Cartells i estampes del Dia del Seminari
en català i castellà.
Sobres per a la col·lecta del dia del seminari.
Cartell de la vetlla de pregària per les
vocacions que se celebrarà al seminari el
dia 16 a les 19:30 h, en la qual hi haurà
exposició del Santíssim i testimonis diversos.

Ben cordialment ,
Mn. Felip-Juli Rodríguez Piñel, rector,
Seminari Conciliar de Barcelona
Joan Pere Pulido, delegat dels Seminaristes
Sant Feliu de Llobregat

Entrevista al seminarista Javier Ojeda
abans de rebre l’ordenació diaconal
Quina diferència hi ha entre el Javier que
va entrar al Seminari i el que està a punt
de ser diaca?
Essencialment soc el mateix. El que
ha canviat és la percepció que tinc de mi
mateix i de la realitat que em circumda; i
això ho canvia tot. Gràcies a aquests anys
he pogut aprofundir en la meva veritable
identitat: un humil fill de Déu, limitat, amb
les seves llums i ombres i necessitat de
l’amor del seu Pare-Déu i de la seva Mare,
la santa Església. Aquesta experiència
m’ha ensenyat a acceptar-me i a ser misericordiós amb mi mateix, amb la certesa que seré sostingut per la gràcia divina.
Només, així, podré esdevenir un veritable
diaca, al servei del Poble de Déu, especialment, dels més desfavorits.
Actualment, sembla que no té massa
bona premsa això de ser capellà... Com
ho vius? Com explicaries a un no creient la
teva opció de vida?
No hi ha dubte que estem davant un
moment realment complex, a nivell eclesial i social. Vivim en un món marcat pel
relativisme, l’ambigüitat i la immediatesa;
elements que s’oposen a la vocació sacerdotal. Tanmateix, no observem una societat que visqui en llibertat, pau, concòrdia,
alegria, felicitat, etc. Tota criatura està cridada a ser plenament fills en el Fill; només
d’aquesta forma tot home pot aconseguir
l’autèntica felicitat que anhela, en sigui o

no conscient. Ara bé, pel do de la llibertat,
aquesta felicitat plena pot no arribar a assolir-se; i és aquí on pren tot el seu sentit
el ministeri sacerdotal: homes escollits
per Déu per a ocupar-se i preocupar-se per
la «salut de les ànimes».
Què et preocupa de l’Església d’avui?
D’una banda, la pèrdua de consciència
de pecat, la qual està conduint el món cap
a l’abisme, per camins de gran sofriment.
I, d’altra banda, la pèrdua de consciència
d’allò sagrat. Són dos aspectes de la vida
de l’home i de la vida eclesial que impedeixen que puguem viure l’autèntica fraternitat a la qual som cridats (cf. Jn 19,21). Només des de la vida de la gràcia podrem ser
descentrats i permetre que sigui Crist el
que actuï en els nostres cors, per estimar i
servir la humanitat en esperit i veritat.
Quines esperances tens al teu cor?
Encara que les dificultats són moltes
i realment complexes, visc confiat que el
Senyor no ens abandona, ja que ha volgut
restar amb nosaltres «dia rere dia fins a la
fi del món» (Mt 28,20) i ens ha entregat la
seva santíssima Mare, Maria (cf. Jn 19,27).
Només espero ser fidel a la seva crida i
complir en tot moment la seva divina voluntat, ajudant, d’aquesta forma, que només Ell regni en el cor del seu Poble.
Ordenació diaconal del seminarista Javier
Ojeda
El passat 24 de març no ha estat la primera ordenació diaconal de la diòcesi, ni serà
l’última, però... què ha tingut d’especial?
Per al Javier, sens dubte, que era la seva:
el seu «Sí» a Déu, consagrar-se a Déu, que
porta a consagrar-se en favor dels homes
i dones, com li recordava el bisbe Agustí
a l’homilia. Els seus companys seminaris-
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tes de Sant Feliu de Llobregat ens ajuden
a copsar a través de les seves impressions
algunes pinzellades especialment significatives d’aquella celebració.
• En certa manera podríem dir que
enguany s’han produït set ordenacions
diaconals en una gran celebració al llarg
de dos diumenges consecutius. El 17 de
març, sis seminaristes de Barcelona rebien el ministeri a la Sagrada Família; Javier els acompanyava en la celebració de
ben a prop. El 24 de març era ell qui rebia
l’orde del diaconat a la Catedral de Sant
Llorenç, i els seus sis companys de curs
exercien ja de diaques des del presbiteri.
Molt emotiu! Gran comunió i estimació
entre les dues diòcesis a través d’aquests
seminaristes.
• Sobrietat quaresmal i bellesa litúrgica alhora. No són incompatibles, ni amb
la joia que es respirava. I a tot plegat va
contribuir, i molt, la coral del Seminari
Conciliar: la música cuidada, es notava la
preparació, hi havia qualitat, es copsava la
bellesa i ajudava a pregar. Un detall: preciós l’Ave Maria del moment de l’ofertori,
en total sintonia amb el Javier, que és molt
marià.
• Una celebració càlida i molt viscuda
amb familiars, amics, companys i feligresia en general. Les seves jovenetes nebodes li van portar la dalmàtica, amb la qual
es va revestir el Javier i, malgrat la duració
de la missa, no se’ls va fer llarg, deien. Al
final de l’Eucaristia van ser molts els assistents que van voler felicitar personalment
el nou diaca als peus del presbiteri, i el
Javier es va entretenir amb cadascú, amb
paraules d’agraïment, en un clima de joia
multiplicada que traspuava de tots els rostres. Un moment intens de vida eclesial en
la Quaresma d’aquest 2019.

“Farem junts el camí”
Aquest ha estat el títol de la XXVI Jornada
d’escolans, que va aplegar 96 infants de
les diòcesis de Barcelona i Sant Feliu que
ajuden com a escolans a les seves parròquies.
Per descobrir el goig i l’alegria d’estar
amb Jesús, els escolans van compartir
una gimcana, que acabava amb la celebració de l’Eucaristia. El recorregut de les
diverses proves van recordar les diverses
etapes del camí de Jesús, tot passant pel
baptisme (proves amb aigua), les temptacions del desert (laberint fosc), la predicació (observant les dificultats tant de
comunicar el missatge com de rebre’l), la
vinguda de l’Esperit Sant (amb la flama de
les espelmes). El punt d’arribada va ser “la
muntanya de les benaurances”, moment
per a rebre una petita reflexió sobre totes
aquestes activitats.
El camí que van fer junts, realment va
ser un recorregut per tot l’entorn del Seminari, des dels jardins exteriors fins a les
terrasses de l’edifici.
En acabar la gimcana, els escolans i
l’equip dels seminaristes van participar
plegats de l’Eucaristia, presidida pel rector del seminari Mn. Felip-Juli. Després de
l’altar, la taula del dinar de germanor i per
concloure, els participants van renovar les
promeses del baptisme amb un ciri singular que era alhora el record de la trobada,
símbol de la llum del Crist i els nostres
compromisos com a cristians.
Admissió als ordes
El passat 21 de febrer, un grup de 8 seminaristes del Seminari Conciliar van rebre
l’admissió als ordes sagrats. Eren Xavier

Montané, del bisbat de Sant Feliu de Llobregat i natural del Prat de Llobregat, i Diego Pino, Jaime Moyá, Joan Mundet, Jordi
Avilés, Jordi Domènech, Santiago Cellier,
Vicenç Martí, de l’arquebisbat de Barcelona. La celebració va tenir lloc a la capella
del Seminari, presidida pel bisbe Agustí
Cortés i concelebrada pel rector, Mn. Felip-Juli Rodríguez, l’equip de formadors i
altres preveres i diaques vinculats als seminaristes. Però, quin significat té aquest
pas en el camí de preparació al sacerdoci?
Ens ho explica Xavier Montané, des de la
seva experiència personal d’aquell dia:
«Abans de la celebració, repassant-la en
silenci, ressonaven amb força les paraules de “manifestar públicament” el meu
“desig de viure servint Déu i els homes”,
“manifestar el meu propòsit” davant el Poble de Déu per ser acceptat. Això va marcar la meva vivència posterior, juntament
amb l’alegria i l’agraïment per la confiança
que es dipositava en mi. I tot, en sintonia
amb les paraules del bisbe Agustí durant
la seva homilia, quan ens recordava que
la vocació no és quelcom merament subjectiu, sinó una crida de Déu per mitjà de
l’Església que ens anima a l’entrega generosa.»

[ ]
Evangelització i
Apostolat Seglar

Taula rodona sobre el treball decent
El 28 de febrer passat al vespre va tenir
lloc aquest acte a l’església de Sant Llop
de Sant Andreu de la Barca, convocat per
l’Equip de pastoral obrera de la Diòcesi
de Sant Feliu de Llobregat. El motiu de la
taula rodona va ser el centenari d’una vaga
general que es va iniciar el 1919 en ocasió
de l’acomiadament d’uns treballadors a la
companyia que subministrava l’electricitat a Barcelona i gran part de Catalunya,
tal com va explicar l’historiador i membre
de l’equip de pastoral obrera diocesà, el
Sr. Emili Ferrando. La solidaritat dels treballadors en aquella causa va aconseguir
una millora del sou, la readmissió dels
acomiadats i l’assoliment per a tots els
treballadors de la jornada de vuit hores.
La taula rodona va comptar també amb la
participació de la Sra. Carolina Montoya,
una jove de la JOC, que va fer un testimoni
sobre les dificultats que ella s’ha trobat en
la incorporació al món laboral i la dificultat
de reivindicar uns drets laborals assolits
en la legislació però molt sovint negats a la
pràctica. Per la seva banda, la Sra. Concha
Gutiérrez, orientadora laboral de Càritas
de Sant Feliu de Llobregat, va exposar les
dificultats afegides quan el qui cerca treball és dona i és immigrant. El bisbe Agustí
Cortés va subratllar un principi fonamental
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de la Doctrina Social de l’Església, i és que
el treball ha de prioritzar sempre el bé de
les persones, i això no és només una retribució digna sinó unes condicions que
permetin desenvolupar les dimensions familiar i social de cada treballador. La taula
rodona es va tancar amb algunes intervencions dels assistents de caire testimonial.
Finalment es va distribuir entre els assistents una petita publicació que fa memòria dels fets de fa 100 anys i es va agrair
a tothom la seva assistència i participació.

[ ]
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[ ]
Càritas
diocesana

Brins d’Oportunitats, molt més que una
empresa
Després de poc més d’un any, des que
Brins d’Oportunitats iniciés les seves primeres passes com a empresa d’inserció,
es va celebrar el passat 27 de febrer a la
Casa de l’Església un acte públic com a
presentació d’aquest projecte, per fer un
petit balanç d’aquest primer any i per exposar les perspectives de futur. L’empresa
neix emmarcada en el treball d’anys del
programa de formació i inserció laboral
de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. En aquest programa es detecten
les dificultats per trobar feina que presenten les persones que s’adrecen a Càritas
i davant d’aquesta realitat i després d’un
estudi sobre la viabilitat de l’empresa d’inserció, l’any passat Brins d’Oportunitats
va començar a funcionar com una aposta
per l’economia social i solidària. En aquest
any de funcionament, al voltant de 25 clients han confiat en Brins d’Oportunitats,
generant més de 3.500 hores de serveis.
Van cloure l’acte amb els seus parlaments
el director de Càritas Diocesana, Ramon
Carbonell, el director de serveis territorials
a Barcelona del Departament de Treball,
Afers socials i Famílies, Eliseu Oriol, i el
bisbe de Sant Feliu, Agustí Cortés, remar-

cant la importància de posar al centre la
persona, amb uns principis i valors, que és
qui autènticament pot ser motor de canvis
i millores socials.

[ ]
Mans Unides

Mans Unides, sempre en acció contra la
fam
Si bé el punt àlgid de l’activitat d’aquesta ONG de l’Església és al mes de febrer,
a partir d’aquella data s’esdevenen un
seguit d’activitats i iniciatives de tota índole a les diverses delegacions presents
al territori de la Diòcesi de Sant Feliu. En
donem compte aquí d’algunes entre les
més recents.
Vilanova i la Geltrú.
Ja és tradicional la passejada familiar
que cada any s’organitza pels voltants de
Vilanova, que enguany es va realitzar el
diumenge 17 de març. Un recorregut fàcil,
ni llarg ni feixuc, per tal que hi pugui participar gent de totes les edats. En arribar a la
plaça de l’església de Sant Antoni Abat, es
va oferir un refrigeri a tots els participants.
En canvi, el diumenge 7 de abril va tenir lloc una sortida solidària i de germanor dels membres del grup de voluntaris
i amics de la comarcal de Mans Unides a
Vilanova i la Geltrú. Va ser una jornada per
teixir relacions de fraternitat entre els voluntaris, tot visitant la fàbrica de xocolata
Simon Coll i el Centre d’Interpretació del
Cava CIC Fassina, a Sant Sadurní d’Anoia.

Sant Just Desvern.
Dissabte 6 d’abril es va celebrar el Sopar de la fam, a la Parròquia dels sants
Just i Pastor, organitzat per Mans Unides
i Justícia i Pau. La recaptació del sopar tenia com a objectiu finançar el projecte de
Mans Unides Sant Feliu triat per enguany:
per la defensa dels drets dels pobles indígenes a la Guajira (Colòmbia). Va resultar
molt reeixit tant per l’assistència al sopar
com per l’organització de l’acte, amb el
recolzament de la Parròquia i de l’entitat
amiga Justícia i Pau.
Vallirana.
Pa amb oli i mandarines va ser el
“menú” del sopar solidari realitzat a la
Parròquia de Sant Mateu de Vallirana, el
passat 23 de març, amb la participació de
feligresos molt sensibilitzats i amb tot el
suport del mossèn i la Parròquia.
Abrera.
Es va realitzar la XX edició del Concert
de Mans Unides a aquesta població, el 24
de març, a l’Auditori del centre polivalent
de la vila. És una activitat benèfica organitzada per l’entitat “Voluntarios contra
el hambre” i la Parròquia de Sant Pere
d’Abrera i compta amb la col·laboració de
l’Ajuntament i d’altres entitats, cantants
i músics d’Abrera com a intèrprets destacats. L’acte va ser presentat per Mª Jesús
Fernández i Izaera Blue, va oferir les actuacions de Ramon Medina, Santi Cámara
a.k.a. Thunder, combo de versions de l’Escola municipal de música d’Abrera, FusionUp Music (Luis Frontado & Américo Toro),
Josefina Ramos, Izaera Blue, Àlex Bonilla,
3 Más 3, Associació Vive y Baila i la col·
laboració poètica de Rubén Martín.
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La introducció al concert va anar a càrrec de Teresa Gisbert, la presidenta-delegada de Mans Unides Sant Feliu, que va
donar un emotiu testimoni del seu viatge
de formació a Ruanda per veure els projectes que Mans Unides duu a terme en
aquell país.

[ ]
Pastoral
Penitenciària

II Trobada de voluntaris/es de Pastoral Penitenciària
El dia 6 d’abril, va tenir lloc a la Casa de
l’Església de Sant Feliu de Llobregat, la II
Trobada de voluntaris/es de pastoral penitenciària, amb l’assistència d’una vintena
de persones.
Es va iniciar amb una pregària presidida
per el Bisbe Agustí i va continuar amb una
xerrada-col·loqui a càrrec de Mn. Gaspar
Mora i Bartrès, professor i teòleg.
Hi eren presents també els encarregats
de dur a terme la feina pastoral i celebrar
les eucaristies als centres penitenciaris presents a la diòcesi: els mercedaris Jesús Bel
i Jesús Roy a Brians 1 i dones, respectivament, i Mn. Josep M. Fabró, a Brians 2.
Els voluntaris i voluntàries van rebre,
abans de la trobada, un recull d’intervencions del papa Francesc adreçades a presos
de diversos centres, en diferents països. A
partir de la lectura personal prèvia i el treball en grups d’aquell matí, es va aprofundir en la dimensió pastoral del servei que
desenvolupa l’Església en el món de les
presons.
La valoració de la trobada ha estat molt
positiva, una bona ocasió per consolidar
l’àmbit de la pastoral penitenciària que és
ben present a la nostre diòcesi, on la comunitat de presos es la més gran de Catalunya.
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[ ]
Conferència
Episcopal
Tarraconense

XL Trobada de Santuaris de Catalunya i
les Illes
Aquesta trobada es va fer durant els dies
12 al 14 del mes de març a Andorra
Va comptar amb la participació d’una
seixantena de persones amb responsabilitats als santuaris de Catalunya, les Illes
i Andorra. Després de 40 anys de recorregut, els objectius d’aquesta trobada
aniversari eren conèixer, valorar i agrair
la història de la seva formació i de la seva
trajectòria, i encarar junts, amb creativitat
i amb esperança, els reptes de futur humà
i espiritual que estan venint als nostres
santuaris.
Això es va fer tant amb conferències formatives com mitjançant visites a esglésies
i santuaris andorrans, com el de la seva
patrona, la Mare de Déu de Meritxell, i altres indrets d’interès culturals i polítics del
país dels Pirineus, com ara la Casa de la
Vall, seu del parlament.
El bisbe Agustí, president del Secretariat Interdiocesà de la Pastoral del Turisme i
dels Santuaris de la Conferència Episcopal
Tarraconense va fer-se present el segon i
tercer dia i en la cloenda de la trobada encoratjava els participants a cercar sempre
l’equilibri entre la vocació contemplativa
del santuari i el seu intrínsec carisma de

conversió i de nou començament que han
de viure els qui tenen cura del Santuari i
han de propiciar els pelegrins.
Les principals idees extretes en aquells
dies han estat les següents: la importància
d’adequar les infraestructures i les idees
al servei de la realitat humana i espiritual dels pelegrins, i la importància d’actuar
in ecclesiae, amb el compromís i el suport
tant de les autoritats eclesiàstiques com
civils i amb la col·laboració ciutadana, en
la valoració del servei humà i espiritual
que té tot santuari. També la missió de
consol i d’esperança que en aquest moment de fatiga crònica espiritual poden
exercir els santuaris, atenent des d’una
antropologia teològica els visitants en el
ministeri de l’acollida, l’escolta, la pregària i l’acompanyament suscitant una espiritualitat del retorn.
Sabadell acull la 13a Jornada de Mestres i
Professors de Religió de Catalunya
Retrobament, tallers, intercanvi d’experiències, sentiment de pertinença. El passat
dissabte, 6 d’abril, prop de 300 persones
van omplir el col·legi Sagrada Família de
Sabadell per participar en la 13a Jornada
de mestres i professors de religió de les diòcesis amb seu a Catalunya, que organitza
conjuntament la Fundació escola cristiana
de Catalunya (FECC) i el Secretariat interdiocesà d’ensenyament de la religió a Catalunya (SIERC).
«Davant els desafiaments del món actual –odi, mandra, tristesa, guerra, empobriment espiritual–, estem cridats a donar-hi
resposta des de l’educació», va afirmar a
l’inici de l’acte el bisbe de Terrassa, Mons.
Josep Àngel Saiz Meneses, qui va recordar
que la «tasca de l’escola, en col·laboració

amb la família, és clau». També va destacar la importància del verb «incidir», entès
com a «inscriure», «gravar» o «influir» en
els joves «en uns temps en què la televisió
o les xarxes socials hi tenen més influència
que les famílies, l’escola o la parròquia».
Mons. Saiz Meneses va encoratjar els mestres i professors de religió a seguir fent la
seva feina «tan bé com ara, assumint que
l’aprenentatge dura tota la vida».
El secretari general de la Fundació escola cristiana de Catalunya (FECC), P. Enric
Puig, va donar valor a la missió dels mestres i professors de religió, atès que «esdevenen testimonis de fe i, de vegades,
l’únic vincle dels alumnes amb el fet religiós». També va assenyalar que el professor de religió ha de ser «acollidor, sobretot amb els que més ho necessiten», i va
recordar que el papa Francesc ha animat
repetidament a «treballar a la perifèria»,
entesa no sols com a llunyania econòmica,
sinó també espiritual.
El director general d’Afers religiosos de
la Generalitat de Catalunya, Marcel·lí Joan,
va afirmar que el fet religiós, «lluny de desaparèixer, continua tenint una gran rellevància i és imprescindible per conèixer el
passat, present i futur». També va insistir
que tothom té dret a expressar la creença
religiosa en públic i en privat.
El Sr. Arquebisbe, Mons. Jaume Pujol,
president del SIERC, es va felicitar per la
«tasca tan bonica que feu mestres i professors de religió», i va assegurar que «no hi
pot haver una autèntica educació integral
si falta la dimensió religiosa». Va concloure que la tasca desenvolupada pels docents de religió és «missió eclesial».
Lectura pastoral del Sínode dels joves
Després dels parlaments inicials, la
jornada va arrencar amb la conferència

“Frecuentar el futuro. Lectura pastoral del
Sínodo de los jóvenes”, a càrrec del sacerdot salesià Koldo Gutiérrez, qui va fer un
recorregut minuciós pel document sorgit
del recent Sínode dels joves, celebrat el
passat mes d’octubre de 2018 a Roma.
Gutiérrez va afirmar que hi ha dos «aliats
importantíssims de l’evangelització: famílies i joves», i va recordar que el papa
Francesc valora «l’escolta com la principal
tasca encomanada no sols als religiosos,
sinó també als docents i als adults en general». Gutiérrez va informar que el papa
vol que «adults i joves s’escoltin i que hi
hagi col·laboració entre generacions».
També va subratllar tres verbs sorgits del
Sínode: reconèixer, interpretar i escollir.
«El reconeixement significa que només
una església que s’escolta es pot transformar». La interpretació «parla de Jesús».
«Hi ha joves propers a Jesús i d’altres que
no, però Jesús té un vincle amb tots ells».
«Escollir té a veure amb el discerniment
d’allò que t’ajuda a sortir de tu i t’impulsa
vers els altres, a adonar-te que hi ha gent
que et necessita; es valora la vocació, que
el Senyor ha posat en tots nosaltres». Gutiérrez va concloure la ponència afirmant
que el Sínode es podia resumir en quatre
idees: caminar junts, pastoral en clau de
vocació, l’important està en les relacions i
projectes de missió.
El matí es va completar amb dotze tallers patrocinats per les editorials Baula,
Cruïlla, Santillana, Casals i Vicens Vives.
Després del dinar la jornada es va reprendre amb una actuació a càrrec de SAFA
Jazz, grup de l’escola amfitriona dirigit per
la professora Gemma Sostres, que va oferir diverses coreografies amb música internacional i del país i que va fer moure els
assistents.
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La jornada es va cloure amb una Eucaristia a l’església de Sant Fèlix presidida
pel bisbe de Terrassa, Mons. Josep Àngel
Saiz Meneses.
Nota de la Secretaria de la CET sobre l’extinta Associació de fidels “Seminari del
Poble de Déu”
Tarragona, 14 d’abril de 2019
En relació a l’Associació de fidels anomenada “Seminari del Poble de Déu” (SPD),
erigida a Barcelona l’any 1977 i que fou
extingida canònicament el 15 d’abril de
2017 pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona, comuniquem que alguns membres
d’aquesta extinta Associació estan essent
investigats, pel que fa a les seves opinions
doctrinals i la seva aplicació a la vida cristiana, per la Congregació per a la Doctrina
de la Fe, a través d’un tribunal eclesiàstic
constituït a la Diòcesi de Vic.
Aquest tribunal ha decidit suspendre
de manera preventiva de l’exercici públic
del ministeri, però no l’exercici privat, els
clergues investigats. La mesura afecta
clergues de les Diòcesis de Barcelona, Tarragona, Lleida, Urgell i Vic i cada Diòcesi
ho està aplicant d’acord amb la Congregació per a la Doctrina de la Fe.
En aquest moment cal esperar les decisions que vagi prenent el tribunal canònic
i preservar el dret a la bona fama i a la presumpció d’innocència de tots els implicats.
Els bisbats sempre han aplicat escrupolosament el que estableix la Santa Seu
en aquests casos. Si aquest procés canònic portés a descobrir indicis fonamentats
de responsabilitat penal en l’àmbit civil,
immediatament serien posats en coneixement de les autoritats judicials.

L’Arquebisbat de Barcelona va suspendre l’Associació privada “Seminari del
Poble de Déu” on estava erigida, en virtut
d’un decret de 15 d’abril de 2017, publicat al Butlletí Oficial de l’Arquebisbat de
Barcelona. Aquesta mesura es va prendre
després de consultar la Congregació per
a la Doctrina de la Fe, així com els bisbes
de les diòcesis de Tarragona, Lleida, Urgell
i Vic, i també Bilbao i Valledupar (Colòmbia), on l’Associació era present, després
d’un llarg període d’investigacions i discerniment, tot sospesant les circumstàncies i el bé de l’Església, i demanant a Déu el
seu ajut en aquesta delicada decisió.
Les raons definitives per a la supressió de l’Associació SPD foren estrictament d’ordre teològic sens perjudici que
poguessin existir altres tipus de causes
que en el seu moment puguin dirimir els
tribunals eclesiàstics. Malgrat els passos
positius de l’Associació, finalment els bisbes van creure que no es donaven prou garanties per a la continuïtat de l’Associació
i que aquesta no gaudia de la necessària
confiança de l’Església per a dur a terme
l’ensenyament de la doctrina catòlica, que
era un dels objectius principals de l’Associació segons els seus estatuts. Restava
pendent la continuació d’una investigació
canònica, encomanada per la Santa Seu
a la Diòcesi de Vic, per esbrinar si algun
membre de l’Associació hagués incorregut
personalment en algun delicte canònic.

[ ]
Conferència
Episcopal
Espanyola

Nota final de l’Assemblea Plenària
Els bisbes espanyols van celebrar de l’1 al
5 d’abril l’Assemblea Plenària de primavera a la seu de la Conferència Episcopal
Espanyola (CEE). La Plenària s’inaugurava
el dilluns 1 d’abril amb el discurs del president de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez
Pérez. Després, en nom del nunci apostòlic
a Espanya, va prendre la paraula el conseller de nunciatura Mons. Michael F. Crotty.
El divendres 5 de abril de 2019, el secretari general de la Conferència Episcopal
Espanyola, Mons. Lluís Argüello, presentà
en roda de premsa els treballs d’aquesta
Assemblea.
Participació a l’Assemblea
Hi van participar tots els bisbes membres de ple dret, excepte l’arquebisbe de
Saragossa, Mons. Vicente Jiménez. S’han
incorporat a la Plenària el bisbe d’Àvila,
Mons. José Mª Gil, que ja havia participat
en les assemblees com a secretari general,
i Mons. Francisco Orozco, bisbe de Guadix.
Van rebre l’ordenació episcopal el 15 i el 22
de desembre, respectivament.
Els nous bisbes han estat adscrits a les
Comissions Episcopals de Mitjans de Comunicació Social, Mons. Gil, i Apostolat
Seglar, Mons. Orozco.

A la sessió inaugural, amb les paraules
del cardenal Blázquez, es va tenir un record
especial per als bisbes morts des de l’anterior Plenària: Mons. Santiago García Aracil, arquebisbe emèrit de Mèrida-Badajoz;
cardenal Fernando Sebastián, arquebisbe
emèrit de Pamplona i Tudela; Mons. Jaume
Traserra, bisbe emèrit de Solsona; i Mons.
Rafael Torija, bisbe emèrit de Ciutat Real.
Sol·licitud per legislar un decret general
entorn de la protecció de menors
L’Assemblea Plenària de la CEE va aprovar sol·licitar a la Santa Seu un mandat
especial per promulgar un decret general,
per a tota l’Església a Espanya, sobre els
processos en matèria d’abusos sexuals a
menors. Aquesta sol·licitud ha estat proposada per la Comissió creada ad hoc per
a l’actualització dels protocols en els casos d’abusos a menors. Així mateix, també ha donat el vistiplau a l’elaboració, per
part d’aquesta Comissió, d’un Directori on
es donen orientacions precises per a la
prevenció dels abusos i l’acompanyament
pastoral de les víctimes.
L’íter ara és rebre el mandat sol·licitat a
la Santa Seu d’elaboració d’aquest decret
general, la seva aprovació en Assemblea
Plenària i el seu posterior reconeixement
per part de la Santa Seu.
Des de l’inici de l’activitat de la Conferència Episcopal, fa 52 anys, aquest seria
el sisè decret general.
Aprovació dels Estatuts de la CEE i del
Pla de Formació per als Seminaris
L’Assemblea Plenària va aprovar dos
documents importants. D’una banda, la
modificació d’Estatuts de la Conferència
Episcopal Espanyola. Aquest treball finalment aprovat ha estat realitzat per una
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Comissió creada a l’efecte que ha anat elaborant un document base amb propostes i
orientacions per a la redacció d’un esborrany d’Estatuts. Entre les propostes està
prevista la creació d’un Comitè especial
de protecció de menors i persones vulnerables, per tal de fer tots els llocs eclesials
segurs per a aquestes persones.
Aquests estatuts han de ser enviats a la
Santa Seu per al seu reconeixement. En la
passada Assemblea Plenària s’havia aprovat el document base, que va ser lliurat a la
Junta Episcopal d’Assumptes Jurídics per a
l’elaboració d’un esborrany de modificació
d’Estatuts que és el presentat i aprovat en
aquesta Assemblea.
També es va donar el vistiplau al Pla de
Formació per als Seminaris Majors d’Espanya que s’ha desenvolupat, com està previst, a partir de la nova Ràtio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, aprovat per
la Congregació del Clero, de la Santa Seu.
Aquest document preveia la realització de
plans de formació nacionals, que és el que
ha aprovat ara la Conferència Episcopal. El
Pla de Formació atén també la preparació
dels formadors dels Seminaris, la reestructuració dels seminaris espanyols a partir
d’aquest Pla de Formació, i revifar i renovar la formació permanent del Clergat.
En relació a les informacions difoses sobre la diòcesi d’Alcalá
Durant aquests dies els bisbes van tenir coneixement de les notícies publicades
en diversos mitjans sobre les activitats del
COF “Regina Familiae” de la diòcesi d’Alcalá d’Henares i de la irrespectuosa entrada de manifestants a la Catedral Magistral
d’Alcalá en horari de culte.
En un diàleg fratern, a més d’expressar
el seu suport i afecte a Mons. Juan Antonio

Reig Pla i als col·laboradors del COF, i el
seu més ferm rebuig a la irrupció d’un grup
de persones vociferants en un temple on
s’estava celebrant la litúrgia de l’Església,
també han manifestat el següent:
- Ens preocupa assistir, de nou, a un
exercici de manipulació de la veritat i
desinformació intencionada que acaba provocant l’”odi” que es diu voler
evitar o denunciar.
- Defensem la llibertat de consciència
de cada persona per afrontar les seves diverses situacions existencials
buscant ajuda i acompanyament en
les persones i institucions que els
mereixen confiança, entre altres, les
de l’Església.
- Afirmem la llibertat de l’Església, reconeguda en la Constitució espanyola,
la Llei orgànica de llibertat religiosa
i els Tractats internacionals sobre
drets humans, per oferir la seva visió
de la persona i acollir i acompanyar a
qui lliurement s’hi acosti per créixer
en un desenvolupament humà integral des de l’anunci de l’Evangeli i
l’amor misericordiós de Déu.
Congrés de laics Poble de Déu “en sortida” (febrer de 2020)
El president de la Comissió Episcopal
d’Apostolat Seglar, Mons. Xavier Salinas,
va presentar als bisbes els preparatius del
Congrés nacional de laics Poble de Déu
“en sortida”, que se celebrarà a Madrid
del 14 al 16 de febrer de 2020. Ja està en
marxa la fase preparatòria, en què s’està
donant especial importància al treball en
les diòcesis.
El Congrés ja té la seva pròpia pàgina
web –www.pueblodediosensalida.com–
amb el material per al desenvolupament

de trobades prèvies a les diòcesis, l’explicació del logo del Congrés, el vídeo promocional i els temes que s’han elaborat per
anar treballant per grups .
Mes missioner extraordinari i altres informacions
Un altre esdeveniment important de l’Església espanyola per al curs que ve serà el
Mes missioner extraordinari, convocat pel
papa Francesc per a octubre de 2019. El director del secretariat de la Comissió Episcopal de Missions i director nacional d’Obres
Missionals Pontifícies, José María Calderón,
va explicar les activitats previstes.
Els bisbes van rebre també informació
sobre la situació actual de la Universitat
Pontifícia de Salamanca (UPSA) i del Col·
legi Espanyol de Sant Josep de Roma, per
part dels seus rectors. A més, el bisbe de
Còrdova, Mons. Demetrio Fernández, ha
intervingut en la Plenària per parlar sobre
el 450 aniversari de la mort de Sant Joan
d’Àvila, doctor de l’Església universal i patró del clergat secular a Espanya.
Pelegrinatge al Cerro de los Ángeles i
res del rosari mundial per la pau
Els bisbes espanyols van guanyar, el 3
d’abril, el Jubileu pel Centenari de la Consagració d’Espanya al Cor de Jesús a pelegrinar al Cerro de los Ángeles (Getafe),
creuar la Porta Santa i celebrar l’Eucaristia
al Santuari del Sagrat Cor.
Aprofitant la seva participació a l’Assemblea Plenària, els bisbes van anar al
santuari de Getafe per celebrar l’Eucaristia
a l’església del monument al Cor de Jesús,
en una cerimònia presidida pel cardenal
Ricardo Blázquez, arquebisbe de Valladolid i president de la CEE (homilia íntegra a
la web).

El bisbe de Getafe, Mons. Ginés García,
que va exercir com a amfitrió, va agrair als
prelats la seva presència al Santuari del
Sagrat Cor amb motiu d’aquest Centenari i
va donar gràcies a Déu pel seu “cor obert”.
També hi va haver un moment especial
de pregària el dijous 4 d’abril. És habitual
que les sessions de treball finalitzin amb
una exposició del Santíssim Sagrament i
aquest dia, els bisbes van resar el rosari
unint-se a la pregària per la pau al món
convocada per la parròquia de Fàtima.
Altres temes de l’ordre del dia
Com és habitual en la Plenària d’abril,
els bisbes van aprovar les intencions de
la Conferència Episcopal Espanyola l’any
2020 per l’Apostolat de l’Oració.
L’Assemblea va tractar diferents assumptes de seguiment i econòmics. Els
presidents de les Comissions Episcopals
van informar sobre les seves activitats des
de l’última reunió de la Plenària.
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[ ]
Santa Seu

Missatge del papa Francesc per a la 56
Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
Vaticà, 31-1-2019
El coratge d’arriscar-se per la promesa de
Déu
Benvolguts germans i germanes:
Després d’haver viscut, l’octubre passat, l’experiència dinàmica i fructífera del
Sínode dedicat als joves, hem celebrat
recentment la 34a Jornada Mundial de la
Joventut a Panamà. Dos grans esdeveniments que han ajudat l’Església a prestar
més atenció a la veu de l’Esperit i també
a la vida dels joves, als seus interrogants,
als cansaments que els afligeixen i a les
esperances que alberguen.
Voldria reprendre el que vaig compartir
amb els joves a Panamà, per a reflexionar
en aquesta Jornada Mundial de Pregària
per les Vocacions sobre com la crida del
Senyor ens fa portadors d’una promesa i, al
mateix temps, ens demana el coratge d’arriscar-nos amb Ell i per Ell. M’agradaria considerar breument aquests dos aspectes, la
promesa i el risc, contemplant amb vosaltres
l’escena evangèlica de la crida dels primers
deixebles al llac de Galilea (Mc 1,16-20).

Dues parelles de germans –Simó i Andreu juntament amb Jaume i Joan–, estan
fent el seu treball diari com a pescadors.
En aquest treball pesat van aprendre les
lleis de la natura i, a vegades, van haver
de desafiar-les quan els vents eren contraris i les onades sacsejaven les barques. En
certs dies, la pesca abundant recompensava l’esforç dur, però altres vegades, el
treball de tota una nit no era suficient per
omplir les xarxes i tornaven a la riba cansats i decebuts.
Aquestes són les situacions ordinàries
de la vida, en les quals cadascú de nosaltres ha de confrontar-se amb els desitjos
que porta al cor, s’esforça en activitats que
confia que siguin fructíferes, avança en el
«mar» de moltes possibilitats a la recerca
de la ruta adequada que pugui satisfer la
seva set de felicitat. A vegades s’obté una
bona pesca, altres vegades, en canvi, cal
armar-se de coratge per a pilotar una barca colpejada per les onades, o cal lluitar
amb la frustració de veure’s amb les xarxes
buides.
Com en la història de tota crida, també
en aquest cas es produeix una trobada. Jesús camina, veu aquests pescadors i s’hi
apropa... Així va succeir amb la persona
amb qui vam escollir compartir la vida en
el matrimoni, o quan vàrem sentir la fascinació de la vida consagrada: vàrem viure
la sorpresa d’una trobada i, en aquell moment, vàrem percebre la promesa d’una
alegria capaç d’omplir les nostres vides.
Així, aquell dia, al costat del llac de Galilea, Jesús va anar a trobar aquells pescadors, trencant la «paràlisi de la normalitat» (Homilia en la 22a Jornada Mundial de
la Vida Consagrada, 2 febrer 2018). I immediatament els va fer una promesa: «Us faré
pescadors d’homes» (Mc 1,17).

La crida del Senyor, per tant, no és una
intromissió de Déu en la nostra llibertat;
no és una “gàbia” o un pes que se’ns
carrega a sobre. Al contrari, és la iniciativa amorosa amb la qual Déu ve al nostre
encontre i ens convida a entrar en un gran
projecte, del qual vol que participem, mostrant-nos en l’horitzó un mar més ampli i
una pesca sobreabundant.
El desig de Déu és que la nostra vida no
acabi sent presonera del que és obvi, que
no es vegi arrossegada per la inèrcia dels
hàbits diaris i no quedi immòbil davant
d’aquestes eleccions que podrien donar-li
sentit. El Senyor no vol que ens resignem
a viure al dia pensant que, al cap i a la fi,
no hi ha res pel que valgui la pena comprometre’s amb passió i extingint la inquietud interna de cercar noves rutes per a la
nostra navegació. Si alguna vegada ens fa
experimentar una «pesca miraculosa», és
perquè vol que descobrim que cadascú de
nosaltres està cridat –de diferents maneres– a alguna cosa gran, i que la vida no
ha de quedar atrapada en les xarxes de
l’absurd i d’allò que anestesia el cor. En
definitiva, la vocació és una invitació a
no quedar-nos a la riba amb les xarxes a
la mà, sinó a seguir Jesús pel camí que Ell
ha pensat per a nosaltres, per a la nostra
felicitat i per al bé dels qui ens envolten.
Per descomptat, abraçar aquesta promesa requereix el valor d’arriscar-se a decidir. Els primers deixebles, sentint-se cridats per ell a participar en un somni més
gran, «immediatament deixaren les xarxes
i el van seguir» (Mc 1,18). Això significa que
per a seguir la crida del Senyor hem d’implicar-nos amb tot el nostre ésser i córrer
el risc d’enfrontar-nos a un desafiament
desconegut; hem de deixar tot el que ens
pot mantenir amarrats a la nostra petita

barca, impedint-nos prendre una decisió
definitiva; se’ns demana aquesta audàcia
que ens impulsi amb força a descobrir el
projecte que Déu té per a la nostra vida. En
definitiva, quan estem davant de l’immens
mar de la vocació, no podem quedar-nos a
reparar les nostres xarxes, a la barca que
ens dona seguretat, sinó que hem de fiar-nos de la promesa del Senyor.
Em refereixo sobretot a la crida a la vida
cristiana, que tots rebem amb el baptisme
i que ens recorda que la nostra vida no és
fruit de l’atzar, sinó el do de ser fills estimats pel Senyor, reunits en la gran família
de l’Església. Precisament en la comunitat eclesial, l’existència cristiana neix i es
desenvolupa, sobretot gràcies a la litúrgia, que ens introdueix en l’escolta de la
Paraula de Déu i en la gràcia dels Sagraments; aquí és on des de la infància som
iniciats en l’art de la pregària i del compartir fraternal. L’Església és la nostra mare,
precisament perquè ens engendra a una
nova vida i ens porta a Crist; per tant, també hem d’estimar-la quan descobrim en el
seu rostre les arrugues de la fragilitat i del
pecat, i hem de contribuir que sigui sempre més bella i lluminosa, perquè pugui
ser en el món testimoni de l’amor de Déu.
La vida cristiana s’expressa també en
aquestes eleccions que, al mateix temps
que donen una direcció precisa a la nostra
navegació, contribueixen al creixement del
Regne de Déu en la societat. Em refereixo a
la decisió de casar-se en Crist i formar una
família, així com a altres vocacions vinculades al món del treball i de les professions, al compromís en el camp de la caritat
i de la solidaritat, a les responsabilitats
socials i polítiques, etc. Són vocacions que
ens fan portadors d’una promesa de bé,
d’amor i de justícia no només per a nosal-
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tres, sinó també per als ambients socials
i culturals en què vivim, i que necessiten
cristians valents i testimonis autèntics del
Regne de Déu.
En la trobada amb el Senyor, algú pot
sentir la fascinació de la crida a la vida
consagrada o al sacerdoci ordenat. És un
descobriment que entusiasma i alhora
espanta, quan un se sent cridat a convertir-se en «pescador d’homes» a la barca
de l’Església a través de la donació total
de si mateix i insistint en un servei fidel a
l’Evangeli i als germans. Aquesta elecció
implica el risc de deixar-ho tot per a seguir
el Senyor i consagrar-se completament a
ell, per convertir-se en col·laboradors de
la seva obra. Moltes resistències interiors
poden obstaculitzar una decisió semblant,
així com en certs ambients molt secularitzats, en els quals sembla que ja no hi
ha espai per a Déu i per l’Evangeli, es pot
caure en el desànim i en el «cansament
de l’esperança» (Homilia en la Missa amb
preveres, persones consagrades i moviments laics, Panamà, 26 gener 2019).
I, no obstant això, no hi ha un goig més
gran que arriscar la vida pel Senyor. En
particular a vosaltres, joves, m’agradaria dir-vos: no sigueu sords a la crida del
Senyor. Si ell us crida per aquest camí,
no lleveu els rems de la barca i confieu
en ell. No us deixeu contagiar per la por,
que ens paralitza davant els alts cims que
el Senyor ens proposa. Recordeu sempre
que, als qui deixen les xarxes i la barca per
seguir el Senyor, ell els promet l’alegria
d’una vida nova, que omple el cor i anima
el camí.
Estimats amics, no sempre és fàcil discernir la pròpia vocació i orientar la vida
de la manera correcta. Per aquest motiu,
cal un compromís renovat per part de tota

l’Església –preveres, religiosos, animadors
pastorals, educadors– perquè se’ls ofereixin, especialment als joves, possibilitats
d’escolta i de discerniment. Cal una pastoral juvenil i vocacional que ajudi al descobriment del pla de Déu, especialment
a través de la pregària, la meditació de
la Paraula de Déu, l’adoració eucarística i
l’acompanyament espiritual.
Com s’ha dit diverses vegades durant la
Jornada Mundial de la Joventut a Panamà,
hem de mirar Maria. Fins i tot en la història d’aquesta jove, la vocació va ser alhora
una promesa i un risc. La seva missió no
va ser fàcil, però no va permetre que la por
s’apoderés d’ella. El seu sí «va ser el “sí”
de qui vol comprometre’s i el qui vol arriscar, de qui vol apostar-ho tot, sense més
seguretat que la certesa de saber que era
portadora d’una promesa. I jo us pregunto
a cadascú de vosaltres. Us sentiu portadors d’una promesa? Quina promesa tinc
al cor per anar endavant? Maria tindria,
sens dubte, una missió difícil, però les dificultats no eren un motiu per dir que “no”.
Segur que tindria complicacions, però no
serien les mateixes complicacions que es
produeixen quan la covardia ens paralitza
per no tenir-ho tot clar o assegurat per endavant» (Vetlla amb els joves, Panamà, 26
gener 2019).
En aquesta Jornada, ens unim en la
pregària demanant al Senyor que ens faci
descobrir el seu projecte d’amor per a la
nostra vida i que ens doni el coratge per
arriscar-nos en el camí que ell ha pensat
per a nosaltres des de l’eternitat.
Francesc, papa.

Presentación Christus Vivit: Los jóvenes
no quieren una Iglesia silenciosa y tímida
Sala de prensa del Vaticano, 2-4-2019
A las 11.30 se presentó en la Oficina de
Prensa de la Santa Sede la Exhortación
Apostólica postsinodal del Santo Padre
dedicada a los jóvenes “Christus vivit”,
fruto de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos con el tema
“Los jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional”.
Intervinieron en la Conferencia de Prensa, el cardenal Lorenzo Baldisseri, Secretario General del Sínodo de los Obispos,
Mons. Fabio Fabene, Subsecretario del
Dicasterio, el prefecto del Dicasterio para
la Comunicación, Paolo Ruffini, la Responsable de la Comunidad de Ghana en Bolonia, Laphidil Oppong Twumasi y el docente
de la escuela secundaria de la Diócesis de
Roma, Prof. Alessio Piroddi Lorrai.
Cardenal Lorenzo Baldisseri:
El documento que hoy se publica será
la Carta Magna del futuro de la Pastoral juvenil y vocacional en las diversas comunidades eclesiales, todas marcadas por una
profunda transformación de la condición
juvenil. De manera, dijo el purpurado, así
como Amoris Laetitia, que escribió Francisco al concluir el sínodo dedicado a las
familias, también Cristhus vivit se conecta
estrechamente al documento final del sínodo al cual agrega ulteriores y valiosos
elementos de reflexión. Como afirmó el
Papa en la Exhortación: “Me dejé inspirar
de la riqueza de las reflexiones y los diálogos del sínodo del año pasado. No puedo
recoger aquí todas las contribuciones que

pueden leer en el Documento Final, pero
traté de percibir, en el tejido de esta carta, las propuestas que me parecieron muy
significativas”.
Después de hablar de la estructura del
documento, mencionar los nueve capítulos, compuestos por 299 números, el cardenal se concentró en algunos aspectos
de la Exhortación: el mensaje fundamental
que el Santo Padre quiere transmitir, a los
jóvenes y con ellos a todos nosotros, dijo,
es que Jesús no pertenece al pasado, sino
al presente y al futuro, porque Él es el eterno Viviente. Toda generación de creyentes
descubre en Cristo un contemporáneo y un
compañero de viaje.
Otro aspecto, dijo el cardenal, es su
característica mariana, bien evidenciada por la elección simbólica del Papa de
querer firmar el documento en Loreto, en
la casa de María, el pasado 25 de marzo,
Solemnidad de la Anunciación del Señor. En esa ocasión, hablando a los fieles
presentes en la basílica Lauretana, entre
ellos, numerosos jóvenes, el Papa afirmó:
“La Santa Casa es la casa de los jóvenes,
porque aquí la Virgen María, la joven llena
de gracia, sigue hablando hoy a las nuevas generaciones, acompañando a cada
uno en la búsqueda de su propia vocación.
Por esto quise firmar aquí la Exhortación
Apostólica fruto del Sínodo dedicado a los
jóvenes”.
Mons. Fabio Fabene:
Esta Exhortación, dijo el prelado, es
otra perla que el Papa dona a la Iglesia y,
en particular, a los jóvenes cristianos, este
documento se ofrece también para la reflexión de todos los jóvenes del mundo y
de cuantos estén interesados en la felicidad de los chicos.
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Ha sido algo significativo el hecho que
la publicación de esta Exhortación haya
sido en el 14 aniversario de la muerte de
San Juan Pablo II, el Papa que escribió la
primera carta a los Jóvenes del mundo en
1985, en ocasión del año internacional de
la Juventud, y además recalcó el prelado,
que este documento se ha firmado exactamente hace un año después de la conclusión de la Reunión presinodal, convocada
por el Papa.
Además, Mons. Fabene dijo que la
Christus Vivit se distingue por una fuerte
característica cristológica y la expresión
del amor reflejada en cada parte del documento. El Papa recuerda a cada joven
que Dios le ama, y que Cristo por amor,
se entregó hasta el final por salvarlos. Y
que de este amor, Cristo quiere de cada
joven primero su amistad, presentándose
él mismo como amigo. La amistad sincera
y desinteresada es uno de los valores que
la Exhortación propone a los jóvenes para
disfrutar la dulzura de la vida. Todo el documento está inspirado por la confianza
que el Papa tiene en los chicos y de su repetida invitación que les dirige a que fijen
su esperanza en Cristo.
Mons. Fabene dijo por último, que otro
elemento del documento característico es
que indica que no existe la Iglesia de los
jóvenes, y tampoco la Iglesia con los jóvenes o por los jóvenes, existe un único
cuerpo, la Iglesia, de la que los jóvenes
son miembros vivos y creativos, los cuales
contribuyen con su pertenencia en el “vivir
bien” de todos, y en la misión del anuncio del Evangelio y de la belleza de la vida
en Cristo por parte de toda la comunidad
eclesial. Como lo dijeron en el sínodo, y
que se puede leer en el documento final,
los jóvenes hablan de una Iglesia joven y

no de una Iglesia de jóvenes. Además, la
Exhortación toca el tema de las migraciones, donde están directamente involucrados los jóvenes, denuncia los traficantes
sin escrúpulos, unidos a cárteles de la droga y de las armas que explotan las debilidades de los jóvenes. Pero recuerda que la
historia de los migrantes son historias de
encuentros entre personas y culturas.
Prefecto Paolo Ruffini:
En primer lugar, dijo que para él esta exhortación testimonia la verdad del camino
sinodal de la Iglesia. Un camino que sigue,
que no se detiene, va adelante porque los
más ancianos pueden pasar el testimonio
a los más jóvenes.
También recordó el número 37 de la
Exhortación, donde explica que la Iglesia
puede caer siempre en la tentación de perder el entusiasmo. Pero que son los jóvenes que la ayudan a no caer en la corrupción, a no detenerse, a no transformarse
en una secta, a ser más pobre y capaz de
testimoniar, a estar cercana a los últimos y
a los descartados, a luchar por la justicia
y a dejarse interpelar con humildad. Y ser
verdaderos, dijo Ruffini, es el mejor modo
para comunicar la verdad de lo que se testimonia. Esta es la reacción a las dificultades de una Iglesia que se mantiene joven,
que se deja interrogar y estimular por la
sensibilidad de los jóvenes.
La Exhortación usa palabras muy claras, dijo el Prefecto, al asumir el punto de
vista amplio de los jóvenes, que por un
lado no quieren una Iglesia silenciosa y
tímida, pero tampoco una Iglesia siempre
en guerra por dos o tres temas que la obsesionan, y por otro lado piden a su vez de
ser comprendidos plenamente. Por último
habló del punto del documento que habla

del ambiente digital que caracteriza la comunicación contemporánea.
“No se trata sólo de usar instrumentos
de comunicación, sino de vivir en una cultura ampliamente digitalizada que tiene
impactos profundos en las nociones del
tiempo y del espacio, en la percepción de
sí mismo, de los demás y del mundo, en
el modo de comunicar, aprender, informarse, entrar en relación con los demás, dijo
Ruffini, el contexto digital alcanza a los
jóvenes incluso en iniciativas pastorales,
pero es también un territorio de soledad,
manipulación, explotación y violencia hasta el extremo del Dark Web. Estos circuitos
cerrados, facilitan la difusión de informaciones y noticias falsas fomentando prejuicios y odios. La proliferación de fake news,
o noticias falsas, es una expresión de una
cultura que ha perdido el sentido de la verdad y dobla los hechos e intereses particulares. La reputación de las personas se
pone a riesgo a través de procesos online.
A todo esto, el Papa contrapone una
manera diversa de vivir, no sólo en la red,
pero en todos los lenguajes. Incluso el del
silencio y el de la contemplación. El arte,
la música, el deporte, la caridad, el compromiso social, la política, reconectando
lo real y virtual. Privilegiando el lenguaje
de la cercanía, el lenguaje del amor desinteresado, relacional existencial que
toca el corazón.
También en el frente de los abusos, la
exhortación invita a una comunicación
transparente y verdadera, y a los jóvenes
a ser vigilantes y ayudar a sus obispos
en la lucha contra este flagelo. Insiste en
el compromiso para la adopción de medidas rigurosas de prevención que impidan
repetir estos crímenes. No se esconde detrás de las culpas de otros, da gracias ha-

cia aquellos que tuvieron y tienen el coraje
de denunciar el mal sufrido.
Laphidil Oppong Twumasi y Alessio Piroddi
Laphidil dijo que al leer la exhortación
sintió como si estaba con alguien cerca,
como un padre que me ofrece consejos y
sugerencias. Es fácil de entender, ilumina
las diversas realidades de la vida de los
jóvenes, no se pierde en arcaísmos más
bien, encontré términos como tutorial,
zapping, influencer, términos juveniles.
En cambio Alessio, dijo que ante este
documento por un lado lo vio como joven,
y por otro como profesor en la escuela, catequista en la parroquia, y Christus Vivit,
dijo es de verdad una exhortación, un empuje, un animarme a traducir en la realidad
y en el compromiso cotidiano lo que he recibido como joven, llevarlo a mis alumnos
y chicos que encuentro en la parroquia.
(Fuente vaticannews.va)
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