
B
U

T
L

L
E

T
Í

B i s b a t  d e

S a n t  F e l i u  d e

L l o b r e g a t [	 ]88
J

u
l

i
o

l
 

-
 

A
g

o
s

t
 2

0
1

9

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



UN NOU CONCEPTE EN SERVEIS FUNERARIS

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

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

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

24 hores / 365 dies
902 231 132

www.sfbsa.es  www.memora.es

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

Mémora Funerària Fontal



B i s b e  d i o c e s à 2 3 5

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 8

8

[	B u t l l e t í  O f i c i a l  d e l

B i s B at  d e  s a n t  F e l i u 

d e  l lo B r e g at
]



Redacció

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Secretaria General

Producció

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Delegació Diocesana de 

Mitjans de Comunicació

Administració

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Administració Diocesana

C/ Armenteres 35

08980 Sant Feliu de Llobregat

Tel. 93 632 76 30 — Fax 93 632 76 31

butlleti@bisbatsantfeliu.cat

www.bisbatsantfeliu.cat

Subscripció anual 2019: 36 euros. Exemplars solts 10 euros.

Les subscripcions anuals es consideren per any natural

Disseny gràfic: Estudi Lluís Torres. Castellbisbal

Maquetació i Impressió: T.G.A, S.L. Barcelona

Dipòsit Legal: DLB 27939-2005



B
U

T
L

L
E

T
Í

[	
B i s b a t 	 d e

S a n t 	 F e l i u 	 d e

L lo b r e g a t ]Núm	88	(2019)

31	d'Agost

de	2019



J u l i o l  -  A g o s t  2 0 1 92 3 8
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 8
8

241 Bisbe	diocesà
242	 Escrits	dominicals

242	 Ecologia	cristiana	(1).	Ecologista?		
(7-7-2019)

242	 Ecologia	cristiana	(2).	Contradiccions							
(14-7-2019)

244	 Ecologia	cristiana	(3).	Una	mirada	
nova	(21-7-2019)

245	 Ecologia	cristiana	(4).	Germà	sol					
(28-7-2019)

246	 Cartes	i	exhortacions	pastorals

246	 Al	P.	Ricard	Costa-Jussà	CMF,	Provincial	
dels	Claretians	de	Catalunya

247	 A	la	Gna.	Monika	Horch,	Secretaria	
General	de	las	Hijas	de	la	Sagrada	
Familia	de	Nazaret

247	 Al	Sr.	Javier	Menéndez	Ros,	director	
d’“Ajuda	a	l’Església	Necessitada”

169	 Articles	i	altres	escrits

169	 Reflexió	del	grup	estable	de	preveres	
sobre	les	vocacions	al	ministeri	
sacerdotal

249 Secretaria	general
250	 Decrets

250	 Decret	08/19.	Nomenament	de	Vicari	
judicial

250	 Decret	09/19.	Nomenament	de	Delegat	
Episcopal	de	Càritas	Diocesana

251	 Decret	10/19.	Nomenament	de	Delegats	
diocesans	de	Família	i	Vida

251	 Nomenaments

251	 Nomenaments	parroquials	i	diocesans

252	 Cúria

252	 Pregària	d’acció	de	gràcies	en	la	troba-
da	de	final	de	curs	de	la	Cúria	Dioce-
sana

255 Vida	diocesana
256	 Crònica	diocesana

256	 JULIOL

257	 AGOST

258	 Necrològiques

258	 Mn.	Joan	Escala

258	 Mn.	Isidre	Gras

259 Delegacions	diocesanes
260	 Mitjans	de	Comunicació

260	 Memòria	2018-2019

263	 Catequesi

263	 Memòria	2018-2019

266	 Ensenyament

266	 Memòria	2018-2019

268	 Joventut

268	 Memòria	2018-2019

271	 Visita	del	bisbe	Agustí	a	les	activitats	
de	lleure	d’estiu	del	MCECC

271	 Pastoral	sacramental	i	Litúrgia

271	 Memòria	2018-2019

273	 Pastoral	vocacional

273	 Memòria	2018-2019

274	 Convivències	d’escolans

274	 Convivències	d’estiu	dels	seminaristes	
amb	el	bisbe

275	 Ecumenisme

275	 Memòria	2018-2019

278	 Evangelització	i	Apostolat	Seglar

278	 Trobada	diocesana	del	laïcat

[	 ]Sumari



B i s b e  d i o c e s à 2 3 9

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 8

8281 Documents
282	 Província	Eclesiàstica	de	Barcelona

282	 Eucaristia	missionera:	Els	missioners,	
mestres	de	l’amor	universal

283	 Conferència	Episcopal	Tarraconense

283	 Comunicat	de	la	reunió	n.	231	de	la	CET

284	 Els	delegats	de	missions	de	Catalunya	
preparen	la	celebració	del	mes	mis-
sioner	extraordinari

285	 Conferència	Episcopal	Espanyola

285	 Orientacions	doctrinals	sobre	la	pre-
gària	cristiana,	de	la	Comissió	Episco-
pal	per	a	la	Doctrina	de	la	Fe

302	 Santa	Seu

302	 Missatge	del	papa	Francesc	per	a	la	
Jornada	Mundial	de	les	Missions	
2019

2 3 9S u m a r i



J u l i o l  -  A g o s t  2 0 1 92 4 0
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 8
8



2 4 1

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 8

8

[ ]
B

is
be

 d
io

ce
sà

[	 ]



J u l i o l  -  A g o s t  2 0 1 92 4 2
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 8
8

Ecologia	cristiana	(1).	Ecologista?	
(7-7-2019)

No lluny de la nostra diòcesi, a dues ho-
res de viatge, hi ha una vall privilegiada, 
oberta al mar, envoltada per belles mun-
tanyes d’altura mitjana, que configura un 
cert ecosistema: clima, terra, flora, fauna… 
i éssers humans, donen una bellesa i una 
personalitat pròpia a aquest indret. En el 
segle XVII uns frares carmelites van trobar 
aquí un lloc apropiat per a l’oració, la vida 
en comú i la missió, dins del seu carisma 
reformat des de santa Teresa i sant Joan 
de la Creu. Li van posar el nom de “Desert 
de les Palmes” (és a dir, lloc de silenci i 
solitud orant, caracteritzat per l’abundàn-
cia de margallons). Avui el convent i dues 
cases d’espiritualitat ocupen el centre de 
la vall i una estela d’ermites blanques la 
circumden.

Aquest lloc sobreviu, però al llarg de la 
seva història ha sofert amenaces i atacs. 
En l’últim mig segle, dos atacs particular-
ment agressius. D’una banda, l’atac de 
l’especulació immobiliària, recolzada pels 
respectius ajuntaments, de dretes i d’es-
querres. I de l’altra, els incendis, algun 
d’ells “signat” pels seus autors. Ens cons-
ta que l’Orde carmelitana, des de la instàn-
cia superior, en capítols i consells, ha man-
tingut ferma la seva voluntat que la vall es 
conservés tal com està. Va ser una lluita no 

gens fàcil. Avui el Desert és un parc natural 
protegit per la llei.

La ment torna sovint en aquest lloc 
i a aquests fets, cada cop que sorgeix la 
qüestió de l’“ecologia cristiana”.

Per sort, les vacances estivals solen ser 
ocasió perquè els anomenats “urbanites”, 
els qui viuen enganxats a l’asfalt i tancats 
entre el ciment, treguin el cap a la natura-
lesa i obtinguin d’aquesta trobada noves 
forces per a continuar vivint.

Ara bé, aquesta trobada reviscolant, tan 
necessària, dependrà de la relació que un 
mateix tingui amb la naturalesa, és a dir, 
del que la naturalesa signifiqui per a ca-
dascun. Una relació que tantes vegades no 
és conscient i sempre és complexa. Perquè 
ens relacionem amb la naturalesa no sols 
quan ens arriba una postal, una imatge, un 
documental servit per Internet o la TV, sinó 
també quan comprem un quilo de patates 
al mercat, quan ens prenem un refresc o 
quan fem ús del telèfon mòbil.

No n’hi ha prou amb dir que “ens agra-
da la naturalesa”. La qüestió ecològica 
està de moda, encara que no es parla tant 
de respecte a la “natura”, sinó d’un genè-
ric “medi ambient“ o de procurar “un des-
envolupament sostenible”.

Però, què significa en realitat ser ecolo-
gista? Per a molts es tracta d’una qüestió 
social: ser ecologista significa lluitar con-
tra l’apropiació i explotació de la terra per 
uns pocs poderosos (dels països desenvo-
lupats) que només busquen el seu propi 
benefici, a base d’abusar dels pobles del 
tercer món. Per a uns altres significa de-
fensar un somni una mica romàntic, és a 
dir, sostenir que la natura és bona i que 
l’ésser humà no fa sinó malmetre-la. Per a 
uns altres, es tracta d’una qüestió de su-
pervivència, un moviment que conjura la 

[	 ]Escrits
dominicals



B i s b e  d i o c e s à 2 4 3

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 8

8por a morir per un desastre ecològic. Per a 
uns altres significa simplement defensar el 
goig estètic del paisatge natural…

Un es pregunta si aquells frares carme-
litans, defensant esforçadament la vall, 
eren ecologistes o no. Abans hauríem 
d’aclarir el que volem dir amb aquesta 
expressió. Sens dubte la seva lluita va ser 
ecològica. Però no només ecològica. O mi-
llor dit: va ser una ecologia molt especial, 
més profunda, més íntegra, més global, 
que moltes de les lluites corrents.

Allò tenia a veure amb la mirada con-
templativa, amb l’humanisme que brolla 
de la fe cristiana, amb l’honradesa i l’au-
tenticitat davant Déu i davant el món.

Ecologia	cristiana	(2).	Contradiccions	
(14-7-2019)

Sigui benvinguda la “nova” sensibilitat 
ecològica. I felicitats als qui tinguin la sort 
de viure durant les vacances un contacte 
directe amb la natura.

No és que la sensibilitat ecològica si-
gui nova. Com a assumpte específic, que 
mereixi i necessiti ser tractat expressa-
ment en l’àmbit social i polític, ja es con-
siderava fa cent cinquanta anys, en plena 
revolució industrial. La qüestió ecològica, 
en les seves diferents versions, s’ha vist 
sempre vinculada al desenvolupament 
humà científic – tècnic – industrial. És, per 
tant, assumpte polític de primer ordre, tot 
i que avui encara no té resposta en l’àm-
bit internacional. Recordem que, fa uns 
dies, l’última Cimera del G 20, a Kyoto, ha 
conclòs sense acord satisfactori sobre la 
restricció de les emissions de gasos con-
taminants… Ja el famós informe del Club 
de Roma “Els límits del desenvolupament” 
(1972), encara que proposava limitar tam-

bé el creixement poblacional, amb mesu-
res que no acceptem, va encertar en el fet 
de vincular la qüestió ecològica amb el 
desenvolupament tècnic i econòmic incon-
trolat i il·limitat. És curiós que els països 
amb règims més col·lectivistes, com ara la 
Xina i l’antiga URSS, hagin sofert els de-
sastres ecològics més greus, i que el país 
on més s’ha desenvolupat el moviment 
ecològic sigui el major emissor a l’atmos-
fera de CO2, els EEUU, i es negui a signar 
protocols per a la seva reducció… Tots els 
polítics ens parlen de desenvolupament 
sostenible, però les propostes concretes 
no passen de mesures superficials, encara 
que cridaneres.

Aquest és un exemple de les diverses 
contradiccions que presenta el moviment 
ecològic. Entenem que el fonament, la raó 
i el motiu del moviment ecològic no pot ser 
una simple “sensibilitat” o un mer instint 
de supervivència, ni un pur desig de de-
nunciar els poderosos. Sens dubte no pot 
ser una moda.

Hom ha de ser ecologista en tots els 
aspectes de la seva vida. No es pot ser 
ecologista en la protesta i alhora caure en 
les xarxes del consum: degradar el terreny 
amb una festa sense límit, o comprar roba 
convulsivament, o adquirir i usar aparells 
electrònics, ordinadors, mòbils, etc., sen-
se necessitat real, o no aplicar la mateixa 
sensibilitat ecològica referida a animals 
en perill d’extinció, i a la vida humana de 
l’embrió gestat en el ventre matern, o al 
consum de drogues que maten, o a la vida 
humana d’un malalt terminal…

Tot indica que els ecologistes en gene-
ral s’han de plantejar la qüestió primera: 
per què soc ecologista? I aquestes altres 
preguntes vinculades a ella: com entenc 
la natura i la vida de l’ésser humà enmig 
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a què hi és?, què és per a mi?, quina és la 
raó de ser de l’activitat humana en con-
tacte, en relació amb ella (treball, recerca, 
diversió, explotació, desenvolupament, 
contemplació, ocupació, etc.)?

Aquestes qüestions són decisives, no 
només per a la política, sinó també per a la 
vida més concreta i quotidiana. Les contra-
diccions que presenten la nova sensibilitat 
ecològica i el moviment que l’encarrila i 
dona sortida pública, s’han de solucionar 
necessàriament en el terreny d’aquestes 
preguntes. Aquestes qüestions apunten a 
conviccions profundes i a actituds perso-
nals, que comprometen tota la vida.

Les veus que venen de mirades més 
clarividents parlen d’“ecologia integral” i 
de “conversió ecològica”. Però això s’ha 
d’explicar. Es tracta de convertir-se a la 
terra com si fos una deessa? Quina con-
versió farà possible una veritable i eficaç 
ecologia?

Ecologia	 cristiana	 (3).	 Una	 mirada	 nova	
(21-7-2019)

En ecologia, com en la majoria dels as-
sumptes de la vida, tot depèn de la mira-
da. Un empresari d’una immobiliària, en 
acostar-se a un paratge natural, espontà-
niament calcula el rendiment que podria 
treure d’aquell espai si fos seu; un pagès 
calcula la fertilitat de la terra; un científic 
biòleg s’interessa per la peculiaritat endè-
mica, la diversitat d’espècies, els ecosiste-
mes; un geòleg descobreix les formacions 
rocoses i un arqueòleg fa el mateix en el 
seu camp; un artista o un poeta es deixen 
inspirar per la seva bellesa; i un polític 
pensa en els interessos, drets i obligaci-
ons, privats o públics del terreny… Són 

mirades diferents sobre un mateix objecte.
Els cristians, sense renunciar a les mi-

rades pròpies de cadascun d’aquests 
personatges, saben quina és la seva mi-
rada peculiar i irrenunciable. Saben a 
més que aquesta mirada és nova, quan és 
il·luminada pel credo que recita o canta: 
“Crec en un Déu Pare, creador del cel i de 
la terra… i en Jesucrist salvador del món… i 
en l’Esperit donador de vida…”

Encara que sorprengui a més d’un, la 
fe en Déu creador, que compartim amb el 
judaisme (segons els relats del llibre del 
Gènesi) produeix un primer efecte descon-
certant: la desmitificació del cosmos. Mol-
tes de les religions (i pràctiques espiritua-
listes), històricament i avui dia, nascudes 
de la sorpresa davant la bellesa i el poder 
de la natura, han arribat a divinitzar-la. En 
descobrir en ella forces i perfeccions que 
sobrepassen les capacitats humanes, de-
cideixen respectar-les i aprofitar-les, bé 
apropiant-se-les o bé retent-los culte (als 
animals, el sol, la terra, l’aigua, el vent, 
etc.)

En el costat oposat trobem corrents 
molt ascètics que arriben a negar el valor 
del món natural (i el tractament científic, 
tècnic o cultural), per a arribar a ser molt 
“espirituals”. Corrents que de vegades 
han contagiat un cristianisme rigorista.

Doncs bé, la primera afirmació de la fe 
en Déu creador és que la naturalesa, amb 
tota la seva bellesa i perfecció, no és Déu: 
Ell l’ha creada i, si és bona i bella, es deu 
al fet que el mateix Creador ha deixat la 
seva petjada en l’obra creada. Més enca-
ra, l’ésser humà tampoc és Déu, sinó que 
també és criatura seva, com la naturalesa; 
però és més que la naturalesa: la bellesa i 
la perfecció humanes venen del fet de por-
tar en si mateix “la imatge i semblança” de 
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la seva necessitat i capacitat d’estimar, la 
seva intel·ligència, la seva facultat de cre-
ar, etc. En aquest sentit, la persona huma-
na està entre Déu i la naturalesa, ocupa el 
centre de la creació i estima i serveix Déu 
creador relacionant-se amb tot el creat.

Aquest principi fonamental canvia ra-
dicalment la mirada i l’actitud ecològica. 
Permet valorar, admirar, respectar, gaudir i 
fins i tot estimar la naturalesa, i alhora en-
tendre el sentit de la ciència i de la tècnica, 
del progrés, la cultura, el treball i en gene-
ral el tracte humà amb el cosmos.

No es tracta d’ocupar un punt mitjà en-
tre radicals ecologistes i antiecologistes. 
Políticament contraris, tots dos poden 
compartir a l’origen un mateix error: la vi-
sió tancada, materialista, centrada en els 
interessos del “jo” humà (individual o col-
lectiu), que es fa “amo” autònom del món.

La mirada cristiana respon a una canvi 
de pla, a un saber-se situar davant Déu i 
davant el món, en un punt on fins i tot s’ar-
riba a estimar el món en el mateix amor al 
ser més amable, Déu.

Ecologia	cristiana	(4).	Germà	sol	
(28-7-2019)

Al cim de l’ecologia cristiana hi ha missat-
ges tan tradicionals com: la creació consi-
derada via per a accedir a Déu (sant Pau, 
sant Tomàs d’Aquino), el bé i allò bell natu-
ral com a manera d’expressar Déu i la rela-
ció amb Ell (sant Agustí), la instal·lació de 
monestirs en extraordinaris paratges na-
turals (monaquisme), la contemplació en 
el desert (monjos, Charles de Foucauld), 
la tradició de la pobresa franciscana i la 
contemplació carmelitana (sant Francesc, 
sant. Joan de la Creu), la teologia del Crist 

còsmic (Teilhard de Chardin); la tradició 
ortodoxa (Olivier Clément, Patriarca Barto-
meu) i l’aprofundiment de la moral social 
ecològica dels tres últims papes (“Laudato 
si´”).

Però, sens dubte, l’expressió paradigmà-
tica de l’ecologia cristiana és el “Càntic de 
les criatures”, de sant Francesc d’Assis. És 
la més bella oració nascuda de l’experièn-
cia genuïnament “cristiana ecològica”. Per 
a alguns és la síntesi vital del seu carisma.

¿Ens imaginem un turista de vacances 
que es passa hores prenent el sol a la plat-
ja o a la muntanya, amb un got de Coca-
Cola a la mà, per aconseguir el to de pell 
adequat i alhora recitant aquesta oració?:

“Lloat sigueu, Senyor meu, amb totes 
les criatures,
especialment el germà sol,
el qual fa el dia i per ell ens il·lumineu;
i és bell i radiant, amb gran esplendor:
de Vós, Altíssim, porta significació”.

Segons els estudiosos, aquesta estrofa 
és tan important que de vegades dona títol 
a tot el Càntic: “Càntic del germà sol”. El 
sol és la primera criatura motiu de la llo-
ança.

La profunditat de la fe cristiana ha por-
tat sant Francesc a una sintonia insospita-
da amb la naturalesa: li ha permès d’obrir 
els ulls a un significat poètic, i més que 
poètic, de les coses creades. Aquestes són 
considerades “germanes”; no senyores ni 
serventes, sinó vinculades amb amor fra-
tern, participants de l’amor filial a causa 
del Pare creador.

El sol és molt més que una font d’ener-
gia, més que un cos astronòmic, més que 
un “bronzejador” dermatològic, més que 
un focus de llum col·locat en un quadre o 
una fotografia: Sant Francesc diu “(el sol) 
de Vós, Altíssim, porta significació”.
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Al	 P.	 Ricard	 Costa-Jussà	 CMF,	 Provincial	
dels	Claretians	de	Catalunya	

P. Ricard Costa-Jussà CMF
Provincial Claretians de Catalunya
Congregació de Missioners Fills del Cor de 
Maria
C/ Nàpols, 346 2n E
08025 – BARCELONA

Sant Feliu de Llobregat, 11 de juliol de 2019

Estimat en el Senyor:
He rebut la vostra carta on informeu 

que el proper 1 de gener de 2020 es produ-
irà el naixement de la nova Província cla-
retiana de Sanctus Paulus com a fruit de 
la unió dels Organismes majors de Catalu-
nya, Euskal-Herria, França i Itàlia.

Agraeixo la informació, la qual remeto 
al nostre Delegat diocesà de la Vida Con-
sagrada. Prego al Senyor que continuï be-
neint el vostre carisma i el vostre servei a 
l’Església en aquesta nova etapa de la fa-
mília de Missioners claretians.

Rebeu una cordial salutació en el Se-
nyor.

+	Agustí	Cortés	Soriano
Bisbe	de	Sant	Feliu	de	Llobregat

El valor del sol, el seu sentit, rau en el 
fet que parla del Déu altíssim, és a dir, del 
Déu transcendent, inefable, que està més 
enllà de tot. Sense ser Déu, com dirien al-
gunes religions, ho pot significar, i la seva 
contemplació estimula la lloança al Pare 
Creador. El Càntic havia començat amb 
la lloança al Déu tan gran que “ningú no 
és digne d’anomenar-vos”. Però, contem-
plant el germà sol (la terra, l’aigua, el vent, 
el foc) li podem adreçar la lloança deguda.

Un exemple típic de la mirada ecològica 
cristiana sobre la natura i el medi ambient. 
¿Com no respectar-la, sentir-nos vinculats 
a ella, tractar-la per al bé comú de la huma-
nitat, al servei de tots, especialment dels 
desvalguts, els preferits del “Déu Altíssim 
i bondadós”…?

Assolir aquest cim d’actitud i sensibili-
tat ecològica no és possible sense l’esperit 
de pobresa i humilitat que neixen de la fe 
en Jesucrist, a la llum de la qual el cosmos 
resplendeix.

[	 ]Cartes	i	
exhortacions	
pastorals
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8A	la	Gna.	Monika	Horch,	Secretaria	Gene-
ral	de	las	Hijas	de	la	Sagrada	Familia	de	
Nazaret

Monika Horch
Secretaria General
Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret
Curia Generale
Via Leone Magno, 25-27
00167 ROMA

Sant Feliu de Llobregat, 9 de agosto de 
2019

Estimadas hermanas,
En primer lugar gracias por la informa-

ción de vuestro XXII Capítulo General que 
estos días estáis celebrando en Roma. Con 
este motivo os quiero manifestar mi inte-
rés y oración por el éxito espiritual y pasto-
ral de vuestra reunión. Pido al Espíritu que 
os de el don del discernimiento para ver la 
voluntad de Dios sobre la Congregación al 
tiempo que os conceda voluntad decidida 
para llevarla a cabo. Una intención espe-
cial para el acierto en la renovación del Go-
bierno general.

Que esta sea una ocasión para reavivar 
el servicio que vuestro carisma está pres-
tando a la Iglesia, especialmente a través 
de la educación integral de los niños y jó-
venes.

Con agradecimiento y afecto.

+	Agustín	Cortés	Soriano
Obispo	de	Sant	Feliu	de	Llobregat

Al	 Sr.	 Javier	 Menéndez	 Ros,	 director	
d’“Ajuda	a	l’Església	Necessitada”	

Sr. Javier Menéndez Ros
Director
Ajuda a l’Església Necessitada
Luis Antúnez, 24 – 2º 2ª
08006, Barcelona

Sant Feliu de Llobregat, 9 d’agost de 2019

Estimat en el Senyor,
He rebut la memòria d’activitats 2018 

de “Ayuda a la Iglesia Necesitada”. Us ho 
agraeixo sincerament. Encara que ja tenia 
notícies de molts dels vostres projectes i 
realitzacions, és bo de donar moltes gràci-
es a Déu de tantes iniciatives i ajudes con-
cretes que feu al llarg de tot el món.

La vostra vàlua eclesial segueix consis-
tint a ser fidels amb les idees clares pel 
que fa a la “confessionalitat” de la vostra 
generosa tasca. Us agraeixo especialment 
aquest propòsit institucional que sempre 
ha motivat el vostre servei.

Expresso la meva comunió amb vosal-
tres i us ben asseguro la meva pregària 
perquè l’Esperit us asseguri la continuïtat 
en les obres i en l’esperit.

Aprofito per saludar-vos cordialment.

+	Agustí	Cortés	Soriano
Bisbe	de	Sant	Feliu	de	Llobregat
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8 Esperem que la seva personal dedica-

ció i que la seva generosa disponibilitat, 
esdevindran un bé per a la vida i el servei 
pastoral de la Diòcesi.

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

+	Agustí	Cortés	Soriano
Bisbe	de	Sant	Feliu	de	Llobregat

Per	manament	del	Sr.	Bisbe,
Joan	Pere	Pulido	Gutiérrez,	Pvre.

Secretari	General	i	canceller

Decret	 09/19.	 Nomenament	 de	 Delegat	
Episcopal	de	Càritas	Diocesana

Sant Feliu de Llobregat, 16-7-2019

Havent de procedir al nomenament de De-
legat Episcopal de Càritas Diocesana de la 
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat,

Tenint en compte el bé pastoral i ate-
ses les circumstàncies personals de l’inte-
ressat, nomenem, per un període de cinc 
anys i d’acord amb els arts. 12è i 14è dels 
Estatuts de Càritas diocesana, el Rev. Sr. 
Ramon M. Bosch Vendrell per al càrrec de 
Delegat Episcopal de Càritas Diocesana de 
la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, com 
a col·laborador del nostre ministeri en l’Es-
glésia de Sant Feliu de Llobregat, al servei 
del Poble de Déu.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, 
i li conferim les facultats adients, segons 
les disposicions diocesanes.

Esperem que la seva personal dedicació 
al ministeri i que la seva generosa disponi-
bilitat, esdevindran un bé per a la vida i el 
servei pastoral de la Diòcesi.

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

Decret	 08/19.	 Nomenament	 de	Vicari	 ju-
dicial

Sant Feliu de Llobregat, 16-7-2019

Havent de procedir al nomenament del 
nou Vicari judicial del Tribunal Eclesiàstic 
de primera instància de la Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat, amb potestat ordinària 
de jutjar, qui constituirà un sol tribunal 
amb el Bisbe, i no podrà jutjar les causes 
que el propi Bisbe s’hagi reservat, confor-
me estipula el c. 1420;

Pel present decret, reunint les condi-
cions exigides en el c. 1420.4, nomenem 
Vicari judicial del Tribunal Eclesiàstic de 
la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, per 
un període de tres anys, el Rev. Sr. Antonio 
Fernàndez García.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons el 
dret i les disposicions diocesanes, des del 
moment de prendre’n possessió, conforme 
estableix el c. 1422 i amb acompliment de 
l’art. 40 de la Instrucció Dignitas	Connubii, 
respecte a la professió de fe i jurament de 
fidelitat, segons fórmula aprovada per la 
Seu Apostòlica. Aquest nomenament cau-
sarà efecte a partir de divendres 13 de se-
tembre de 2019.

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

+	Agustí	Cortés	Soriano
Bisbe	de	Sant	Feliu	de	Llobregat

Per	manament	del	Sr.	Bisbe,
Joan	Pere	Pulido	Gutiérrez,	Pvre.

Secretari	general	i	canceller

Decret	 10/19.	 Nomenament	 de	 Delegats	
diocesans	de	Família	i	Vida

Sant Feliu de Llobregat, 16-7-2019

Havent de procedir al nomenament de 
Delegats diocesans de la Delegació Dio-
cesana de Família i Vida. Tenint en compte 
el bé pastoral i ateses les circumstàncies 
personals dels interessats, nomenem, 
mentre no es disposi altrament, el Sr. Juan 
Antonio Rodríguez Reyes i la Sra. Maria 
Teresa Canut Álvarez per al càrrec de Dele-
gats diocesans de la Delegació Diocesana 
de Família i Vida com a col·laboradors del 
nostre ministeri en l’Església de Sant Feliu 
de Llobregat, al servei del Poble de Déu.

Esperem que la seva personal dedica-
ció i que la seva generosa disponibilitat, 
esdevindran un bé per a la vida i el servei 
pastoral de la Diòcesi.

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

+	Agustí	Cortés	Soriano
Bisbe	de	Sant	Feliu	de	Llobregat

Per	manament	del	Sr.	Bisbe,
Joan	Pere	Pulido	Gutiérrez,	Pvre.

Secretari	general	i	Canceller

Nomenaments	parroquials	i	diocesans

El Senyor Bisbe de Sant Feliu de Llobregat, 
Mons. Agustí Cortés Soriano, amb data de 
16 de juliol de 2019, festa de la Mare de 
Déu del Carme, informa dels següents no-
menaments:

• Mn. Mario Pardo Hernansanz. Vicari 
de les parròquies de Santa Maria i Crist 
Salvador de Martorell

• Mn. Antoni Fernández García. Vicari 
judicial del Tribunal Eclesiàstic de la Diò-
cesi de Sant Feliu de Llobregat

• Mn. Albert Sols Lúcia. Jutge auditor 
del Tribunal Eclesiàstic de la Diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat.

• Mn. Ramon M. Bosch Vendrell. Dele-
gat Episcopal de Càritas diocesana de Sant 
Feliu de Llobregat.

• Sr. Juan Antonio Rodríguez Reyes i 
Sra. Maria Teresa Canut Álvarez. Delegats 
diocesans de Família i Vida.

• Mn. Juan Antonio Vargas Salas. Consi-
liari de la Delegació de Família i Vida.

• Sra. Mª Pilar Lozano Ferrer. Directora 
del Secretariat d’animació bíblica de la 
pastoral de la Diòcesi de Sant Feliu de Llo-
bregat.

El Senyor Bisbe de Sant Feliu de Llo-
bregat, Mons. Agustí Cortés Soriano, amb 
data de 31 de juliol de 2019, ha nomenat: 

[	 ]Nomenaments
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Pregària	d’acció	de	gràcies	en	la	trobada	
de	final	de	curs	de	la	Cúria	Diocesana
	
Casa de l’Església, 26-7-2019

Acabem un nou curs i és el moment de 
posar en mans del Senyor tot el que hem 
portat a terme els diferents departaments 
de la Cúria i les delegacions diocesanes. 

Cadascú, des de la seva àrea de treball 
concreta, ha procurat donar un bon servei 
a totes les persones, parròquies, entitats 
que s’han adreçat a nosaltres, amb els 
nostres encerts, però també amb les coses 
que potser no han anat com voldríem.

Déu sap més que nosaltres allò que ens 
convé: per això no hem de caure en el des-
ànim quan vol arribar-hi per altres camins, 
sinó viure amb esperança els reptes que 
ens planteja el dia a dia.

Aquest curs, hem centrat el pla pastoral 
diocesà a treballar la Sinodalitat: fer camí 
junts, en comunió, per possibilitar —a tots 
nivells— l’assoliment d’una correspon-
sabilitat de tots els fidels en les diferents 
tasques pastorals, per respondre al que el 
Senyor ens demana en el nostre lloc con-
cret de servei als altres.

Una altra de les propostes que se’ns 
planteja és la necessitat d’adquirir una 
major consciència ecològica: respectar i 

• P. Pere Codina Mas, CMF. Vicari de la 
Parròquia de Sant Pere Apòstol, de Sant 
Boi de Llobregat. [	 ]Cúria
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S e c r e t a r i a  G e n e r a l

A principis d’aquest mes, es va fer la 
trobada amb el laïcat a la Casa de l’Esglé-
sia, per convidar-los a prendre consciència 
de la importància decisiva del seu paper 
en la vida de l’Església i a fer un pas enda-
vant en el seu compromís eclesial i cívic. 
Sens dubte, és un gran repte de futur que 
ens compromet a tots com a batejats.

El passat novembre es va produir el 
relleu del Director de Càritas Diocesana; 
agraïm al Sr. Joan Torrents la seva dedica-
ció i el seu esperit de servei als més ne-
cessitats durant tots aquests anys, des 
dels inicis del nostre Bisbat. Desitgem, així 
mateix, molts encerts al nou Director, el  
Sr. Ramon E. Carbonell, amb la col·laboració 
de tots els treballadors i voluntaris. Entre 
els últims nomenaments hi hagut també 
el canvi de Delegat Episcopal de Càritas:  
Mn. Ramon M. Bosch, que pren el relleu de 
Mn. Anton Roca.

Convé tenir presents els que, al llarg 
d’aquest any, han deixat aquest món per 
anar a la Casa del Pare: els mossens, reli-
giosos i religioses i també els nostres fa-
miliars i amics. Que Jesucrist els aculli en 
el seu regne d’amor i de pau!

Per acabar, m’agradaria desitjar-vos a 
tots un bon estiu: que gaudiu de les va-
cances per començar un nou curs amb una 
joia i un esperit renovats i així poder donar 
el millor de nosaltres mateixos, com en 
aquest curs que ara s’acaba. 

I desitjar-li, especialment, al Sr. Bisbe 
que tingui també unes bones vacances, en 
què pugui descansar i estar amb la seva 
família i que el Senyor li conservi la salut 
per afrontar tots els reptes que tenim com 
a diòcesi i Església.

Que passeu un bon estiu! 

Mn.	Genís	Sans,	DP

protegir la natura, amb uns hàbits soste-
nibles i no deixar-nos portar pel consumis-
me, és el que ens demana el papa Francesc 
en la seva encíclica Laudato	si’. En aquest 
sentit, els treballadors de la Cúria vàrem 
tenir dues sessions de formació, amb pau-
tes concretes orientades a conservar i pro-
tegir l’obra de la Creació.

I en referència a conservar i protegir, és 
important fer-ho amb el nostre Patrimoni 
Cultural; vull remarcar especialment la 
bona labor de l’Arxiu històric: aquest curs 
s’han rebut fons parroquials que amplien 
els ja existents de llibres sacramentals, 
testaments, capítols matrimonials i altres 
documents, on es desenvolupa una tasca 
de classificació, restauració i catalogació 
i posterior digitalització dels llibres sacra-
mentals (aquesta feina no es podria portar 
a terme sense l’ajuda i col·laboració del Sr. 
Lleó) i posar-ho a disposició dels investi-
gadors i usuaris que venen a consultar-lo 
i facilitar així la difusió i estudi del nostre 
patrimoni històric.

Per part del Secretariat diocesà d’As-
sociacions i Fundacions, el mes d’octubre 
passat va tenir lloc una trobada que es va 
centrar en la formació i l’assessorament 
jurídic a les diferents entitats, per pro-
piciar la seva vinculació més estreta a la 
nostra realitat diocesana, així com també 
assistir-les en el compliment de les seves 
finalitats estatutàries.

El passat 25 de juny hi va haver la 
cloenda del curs al Seminari Conciliar: 
cal pregar perquè hi hagi vocacions al 
presbiterat, al diaconat i també hem de 
donar gràcies per les vocacions rebudes, 
en particular, per l’ordenació diaconal de 
Mn. Jordi Mondragón i Mn. Javier Ojeda 
i l’ordenació presbiteral de Mn. Mario 
Pardo.
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JULIOL	

2	 de	 juliol. Cloenda del Pelegrinatge de 
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes.

3	de	juliol.	El bisbe Agustí visita el barri de 
Marianao de Sant Boi de Llobregat.

4	 de	 juliol.	 Trobada de final de curs del 
grup de mares i pares de sacerdots “Mare 
de Déu de la Mercè” amb la presència del 
Cardenal de Barcelona, al Seminari Conci-
liar de Barcelona. La trobada va consistir 
en la celebració de l’Eucaristia i un dinar 
de germanor.
Reunió de valoració del curs de la Delega-
ció de Pastoral Vocacional amb la presèn-
cia del bisbe Agustí, a la Casa de l’Església.

5	 de	 juliol. Reunió de l’Equip de la Dele-
gació de Joventut, a la Casa de l’Església.

6	de	juliol.	Cloenda del Curs de voluntariat 
organitzat per la Delegació diocesana de 
Pastoral de la Salut, a la Casa de l’Església.
Trobada diocesana del laïcat, a la Casa de 
l’Església.

7	de	 juliol.	El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia de TV2, al Monestir de les Domini-
ques de Sant Cugat del Vallès.

8-12	 de	 juliol.	 Convivències d’escolans 
organitzades pel Seminari i seminaristes 
de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat, al 
Seminari de Tortosa.
Setmana catequètica 2019, al Seminari 
Conciliar de Barcelona.

10	de	juliol. Reunió del Consell Episcopal, 
a la Casa de l’Església.

13	de	juliol.	Trobada de missioners i fami-
liars de la Província Eclesiàstica de Barce-
lona, al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. 
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia i par-
ticipa en un àpat fratern, al menjador de la 
Casa de l’Església.

16	de	juliol. El bisbe Agustí comparteix el 
dinar amb la comunitat de Filipenses Mis-
sioneres de l’Ensenyament de Barcelona.

17-19	de	juliol. El bisbe Agustí participa en 
la reunió de bisbes de la Conferència Epis-
copal Tarraconense a Salardú.

22-23	 de	 juliol.	 El bisbe Agustí participa 
en la reunió de la subcomissió de Cateque-
si de la Conferència Episcopal Espanyola, 
a Madrid.

25	 de	 juliol. El bisbe Agustí visita dues 
activitats d’estiu: el Casal d’estiu La Llu-
na de la parròquia de Santa Eulàlia d’Es-
parreguera i les colònies que organitza la 
parròquia de Santa Maria de Vilafranca 
del Penedès, a la Casa de Colònies de Pe-
nyafort. Acompanyen el bisbe Agustí els 
responsables dels MCECC, Sr. Josep Oriol 
Pujol, Director General i el Sr. Xavier Nus, 
President, amb els quals comparteix el di-
nar.

[	 ]Crònica	
diocesana
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V i d a  D i o c e s a n a

26	de	juliol. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia de final de curs de la Cúria dioce-
sana. Tot seguit es comparteix un refrigeri 
amb els treballadors i voluntaris, a la Casa 
de l’Església.

27-30	 de	 juliol. Trobada del seminaristes 
amb el bisbe Agustí i el delegat diocesà 
per a la formació dels seminaristes, Mn. 
Joan Pere Pulido, al Centre Mariàpolis Lo-
reto de Castell d’Aro. El seminaristes com-
parteixen amb el bisbe diferents espais de 
pregària, recés, visita cultural i lleure. La 
trobada finalitza amb la visita a la catedral 
de Girona i salutació al bisbe de Girona 
amb el qual comparteixen el dinar.

AGOST

3	d’agost.	El bisbe agustí presideix la Mis-
sa funeral per Mn. Joan Escala Mitjans, 
traspassat el dia 27 de juliol, a la Parrò-
quia d’Olesa de Bonesvalls.

8	d’agost. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia en la festa de Sant Domènec, al Mo-
nestir de la Mare de Déu de Mont-Sió de 
les Germanes Dominiques, a Esplugues de 
Llobregat. A continuació comparteix el di-
nar amb la comunitat i els preveres i amics 
de la comunitat assistents a la festa.

10	d’agost. El bisbe Agustí presideix l’Ofici 
de Festa Major de Llorenç, diaca i màrtir, a 
la Catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu 
de Llobregat.

25-30	 d’agost.	 Exercicis espirituals dels 
seminaristes en etapa pastoral, a la Casa 
d’Espiritualitat de Caldes de Montbui, diri-
gits per Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar 
de Barcelona.

26-28	 d’agost.	 Trobada de delegats de 
missions de les Diòcesis amb seu a Catalu-
nya al Monestir de Solius (Girona).

26-30	 d’agost.	 Exercicis espirituals per a 
preveres a la Casa d’espiritualitat del Mi-
racle.

28	d’agost.	Onomàstica del bisbe Agustí.
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8 parròquies de Sant Pere de Gelida i Sant 

Miquel de Castellví de Rosanes. Des de la 
seva jubilació l’any 2014, s’estava a la Re-
sidència Sol Ponent de Sant Andreu de la 
Barca. La missa exequial va tenir lloc el 18 
d’agost, a Sant Guim de Freixenet.

Mn.	Joan	Escala

Va morir dissabte 27 de juliol de 2019, a 
l’edat de 90 anys, confortat amb els sagra-
ments de l’Església. Era prevere de l’Ar-
quebisbat de Barcelona, però va néixer a 
Olesa de Bonesvalls, on col·laborava des 
de la seva jubilació. Les exèquies van tenir 
lloc dilluns 29 de juliol, a les 10 h, a la Par-
ròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús, 
de Barcelona (Via Augusta, 68), mentre 
que a les 13 h, a la Parròquia de Sant Joan 
Baptista d’Olesa de Bonesvalls es va fer 
un respons, abans de l’enterrament, i el 
dia 3 d’agost, a les 18.30 h, en la mateixa 
parròquia, el bisbe Agustí va presidir una 
Eucaristia en record i per donar gràcies a 
Déu per la vida d’aquest capellà tan vincu-
lat a la vila. 

Mn.	Isidre	Gras	

Va morir dissabte 17 d’agost, a l’edat de 
83 anys, confortat amb els sagraments de 
l’Església. Va néixer a Sant Guim de Frei-
xenet (Lleida, Bisbat de Solsona). Va exer-
cir el seu ministeri sacerdotal en diferents 
parròquies de la Diòcesi de Vic, de l’Arque-
bisbat de Barcelona i de la Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat, on el seu últim com-
promís pastoral va ser el de rector de les 

[	 ]Necrològiques
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Memòria	2018-2019

Destaquem les següents actuacions de la 
Delegació al llarg del curs:

Neix info+BSF
El 12 de setembre 2018, coincidint 

amb el 14è aniversari diocesà, arrenca la 
newsletter setmanal batejada amb el nom 
info+BSF. 

És fruit del treball de diversos mesos del 
curs anterior, en col·laboració amb l’equip 
assessor de la Delegació. Aprofitant recur-
sos tecnològics de l’eina mailchimp, el but-
lletí digital es genera automàticament cada 
setmana en base a les notícies penjades a 
la pàgina web. Bàsicament, donem les ma-
teixes notícies per diversos canals: Full Do-
minical, web, twitter... i ara, info+BSF.

Es fa una campanya de llançament, 
amb diversos elements: 

• Notícies al Full dominical
• Banner a bisbatsantfeliu.cat
• Mailing informatiu des de Secretaria 

General
• Vídeo promocional 
Ràpidament van creixent els subscrip-

tors a la newsletter i, al mes de juliol 2019 
són 331. No hi ha hagut pràcticament bai-
xes i les obertures de l’email que reben els 
subscriptors s’apropen a un 60%, un índex 
prou alt per a una newsletter. 

Comunicació de crisi
Des de la Delegació de Mitjans de Co-

municació es considera que en aquest 
curs no hem patit cap crisi comunicativa. 
Ara bé, el context mediàtic manté encesos 
certs focus d’interès, potencialment capa-
ços de generar veritables situacions de cri-
si. Podríem dir que s’ha fet un tractament 
de comunicació de crisi, en to preventiu, 
davant certes situacions o temàtiques de 
fons, en el marc del constituït Comitè de 
crisi, o senzillament, des de la Delegació.

Abusos
• Seguiment de les notícies als mitjans 

sobre els abusos sexuals per part de cler-
gues, amb especial atenció al context ca-
talà i diocesà. 

• Gestió de les peticions dels mitjans 
a nosaltres sobre el tema. Concretament 
hem respost a peticions de Cuatro (27-11-
2018) i de El País (27-3-2019).

• Gestions a nivell supradiocesà sobre 
el tema. Des de la Delegació sempre s’ha 
intentat promocionar la gestió coordinada 
d’aquests assumptes, a través del SIMCOS 
i el GIEC, atès que tenen una afectació 
transversal per a l’Església, més enllà de 
les competències de cada diòcesi.

• Participació a iniciatives formatives 
i/o de reflexió sobre el tema: 
o En representació del bisbe Agustí, la 

delegada va participar a la Jornada 
de formació organitzada per la URC 
el 19 de febrer de 2019. 

o A iniciativa de l’Observatori Blanquer-
na de Comunicació, Religió i Cultura 
i de la productora Animaset, s’han 
realitzat dues matinals de reflexió i 
intercanvi de bones pràctiques: 25 
de febrer 2019 i 26 d’abril 2019. En 
aquesta darrera vam realitzar una 

[	 ]Mitjans	de	
Comunicació
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

breu presentació del vídeo “Temps 
de crisi, temps d’esperança”. 

Patrimoni – gestió econòmica
• Cas de la venda dels terrenys del camp 

de futbol i adjacents, a Olèrdola. Davant la 
petició d’un periodista sobre el tema, en 
col·laboració amb el Departament de Patri-
moni, vam preparar la informació precisa i 
clara sobre l’assumpte, que vam penjar al 
nostre web i que després van assumir des 
de l’Ajuntament. 

• Cas de la Llar d’Infants Olesa de Mont-
serrat. Participació en la vessant comuni-
cativa del procés de tancament de la Llar 
d’Infants, de manera coordinada amb la 
Parròquia, la mateixa Llar, els serveis jurí-
dics del bisbat.

• Castell de Gelida. L’aparició del cas 
del Castell en el reportatge sobre les im-
matriculacions del programa Sense ficció, 
de TV3, no la considerem positiva, ja que 
no aporta informació veritable i contrasta-
da sobre l’afer. Resta pendent la possibi-
litat de fer alguna gestió comunicativa al 
respecte amb la mateixa TV3.

Producció audiovisual
“Continuïtat i Novetat”
Recull de vídeo-clips amb testimoniat-

ges del Pla Pastoral 2015-2018, realitzats 
coordinadament amb els materials im-
presos per a l’objectiu d’enguany “Conti-
nuïtat i novetat”. Es van difondre al mes 
d’octubre-novembre 2018, abans de la tro-
bada diocesana d’acció de gràcies del 25 
novembre. S’ha tuitejat de nou al mes de 
maig 2019.

“Temps de crisi, temps d’esperança”
A petició del bisbe i del consell episco-

pal, s’ha produït un vídeo, amb l’objectiu 
de donar un missatge d’esperança, des de 

la realitat i el temps de crisi que vivim. El 
vídeo s’ha realitzat durant la quaresma i 
s’ha visionat amb el clergat diocesà a l’au-
ditori de la Casa de l’Església, en el context 
de la celebració de la Missa Crismal, dime-
cres sant. Els ressons en aquell mateix mo-
ment i posteriorment han estat molt posi-
tius. Ha estat possible realitzar-ho a cost 
econòmic zero gràcies a la col·laboració 
amb recursos humans i tècnics de l’equip 
de comunicació de Càritas diocesana de 
Sant Feliu de Llobregat.

Assemblea de delegats a Madrid 
Del 21 al 23 de gener 2019 ha tingut 

lloc l’Assemblea de Delegats de Mitjans 
de Comunicació, que convoca la Comissió 
Episcopal de Mitjans de Comunicació So-
cial de la CEE, a la seu de la Conferència 
Episcopal, c/Añastro de Madrid. Enguany 
hi han participat la delegada i Mn. Jordi 
Tres, de l’equip assessor de la Delegació. 
Es valora positivament tant la qualitat de 
la formació rebuda com l’enriquiment per 
la convivència i coneixença d’altres reali-
tats diocesanes en el camp dels mitjans de 
comunicació.

Contactes amb mitjans de comunicació 
Ha estat discret. No hem realitzat ac-

cions per anar a l’encontre dels mitjans, 
a presentar-nos. Més aviat, el que la vida 
i les circumstàncies ens ha posat per da-
vant, però hem intentat aprofitar aquestes 
ocasions. 

• Hem atès les demandes de El Llobre-
gat per a l’elaboració de reportatges en-
torn les immatriculacions i el ressorgiment 
de l’espiritualitat. Amb una valoració re-
gular, quant al resultat final dels articles. 
També hem col·laborat per a l’edició de la 
guia Qui és qui, vinculada al mensual del 
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8 L’activació del nou web es preveu d’aquí 

uns mesos: o bé en començar el nou any li-
túrgic o als voltants de la festivitat de Sant 
Francesc de Sales, patró dels periodistes. 

Dates a destacar calendari 2019-2020
24 maig 2020, Solemnitat de l’Ascensió 

del Senyor, Jornada Mundial de les Comu-
nicacions Socials.

Projectes: 
• Per a l’inici de l’any litúrgic o finals de 

gener 2020: projecte estrena nou web. 
• Alguna oferta formativa des de la de-

legació, orientada especialment als laics. 
Una matinal formativa. Data a determinar.

Baix Llobregat, amb un article d’opinió del 
bisbe Agustí. 

• Amb Ràdio Sitges hem establert con-
tacte a propòsit de les immatriculacions 
i s’ha respost a una entrevista sobre el 
tema, en relació a l’àmbit local de Sitges.

• Després de les gestions realitzades 
l’any 2018 amb motiu de l’entrada en vigor 
del Reglament General de Protecció de Da-
des, es van “perdre” contactes, que no van 
donar l’acceptació explícita per a rebre les 
nostres comunicacions. S’ha contactat de 
manera individualitzada amb alguns dels 
mitjans i periodistes que no havien donat 
l’acceptació i d’aquesta forma s’han recu-
perat alguns contactes, amb plenes garan-
ties segons el RGPD.

Participació en activitats quaresmals a 
Molins

El 18 de març de 2019 la delegada ha 
realitzat una xerrada quaresmal a la Par-
ròquia de Sant Miquel Arcàngel, de Mo-
lins de Rei, amb el títol “Fe i món virtual”, 
amb els objectius de transmetre que la fe 
també es pot viure al món digital; que la 
comunicació és consubstancial amb l’es-
sència de l’Església; que la Delegació de 
Mitjans de Comunicació està al servei de 
tota l’Església diocesana.

Inici de la renovació del web bisbatsant-
feliu.cat 

Als mesos de maig-juny 2019 s’inicia 
un procés de treball amb la intenció de 
renovar el web institucional de bisbat-
santfeliu.cat. Es considera que, en aquest 
moment, a la mateixa Casa de l’Església, 
comptem amb els recursos humans i tèc-
nics suficients com per a desenvolupar un 
nou web institucional en el suport word-
press. 
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

 En aquest any que es celebrarà la 
cloenda dels tres anys del Pla Pasto-
ral Diocesà, ens fixem en Maria com 
el nostre model per a seguir apro-
fundint i realitzant aquests objectius 
que ens hem proposat com a diòce-
si. La sinodalitat, caminar junts, anar 
fent camí en la nostra proposta cate-
quètica a les famílies que s'acosten 
a les nostres parròquies tot dema-
nant la catequesi per als seus fills.

 Vam comptar amb la participació 
d’uns 200-250 catequistes.

• Formació: "Conèixer els evangelis" a 
càrrec de Mn. Joan Ramon Marín

 2 de febrer de 2019, 2 de març de 
2019 i 23 de març de 2019

 Durant tres dissabtes al matí,  
Mn. Joan Ramon ens va exposar com 
es van fer els evangelis, i vam apro-
fundir una mica sobre què ens volen 
dir, quin és el nucli central de la bona 
nova i com podem saber què ens di-
uen ara i aquí.

 Aquesta formació es va oferir a la 
Casa de l'Església, oberta als agents 
de Pastoral de la nostra diòcesi que 
s'hi volguessin afegir, tot i estar pen-
sada principalment per a catequistes.

 Vam comptar amb una bona partici-
pació de catequistes en una formació 
ben pràctica.

Activitat per arxiprestats: 
Els diferents arxiprestats organitzen la 

formació de catequistes segons els seus 
interessos.

Arxiprestat de Sant Feliu: 
8 i 9 de gener de 2019 a la Casa de l'Es-

glésia, a càrrec de la Magrana Creativa.
Pregar amb la Bíblia amb Infants.

Memòria	2018-2019

Equip de la Delegació: Sres. Susanna 
Igual, Rosa Vives, Paqui López , Eva Torres 
i M. Isabel Campmany

Coordinadors Arxiprestals: Sant Vicenç: 
Eulàlia Salvans; St. Boi: Eva Torres; Gar-
raf: Paquita López i Susanna Igual; Anoia:  
M. Assumpció Canals; Bruguers: Amparo 
Catalán i Antoni Ardiaca; St. Feliu: Rosa 
Vives i Amparo Lorda; Vilafranca: Roser 
Pons; Montserrat: Gemma Martín; Piera 
Capellades: Montserrat Jabalera.

Reunions: Seguim el mateix ritme que 
havíem establert: l’Equip de la Delegació 
de Catequesi, una reunió bimensual apro-
ximadament, i amb els coordinadors Arxi-
prestals, una de quadrimestral.

Activitats d’àmbit diocesà:
• XII Trobada de catequistes i anima-

dors d’infants i joves de la Diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat. 7 d’octubre 
de 2018. Ponent: bisbe Antoni Vadell, 
president del SIC. Amb el lema "Feu 
el que ell us digui", i seguint l'objec-
tiu pastoral diocesà d'enguany, pro-
posem Maria la Mare de Déu, com 
a model de testimoni i de fidelitat a 
l'evangeli. A les seves mans confiem 
la nostra tasca i els infants i les seves 
famílies.

[	 ]Catequesi
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8 XV Jornades Interdiocesanes de Res-

ponsables de Catequesi:
Celebrades al Seminari de Barcelona 

els dies 4-5 i 6 de juliol. "La catequesi al 
cor de la comunitat"

En aquestes jornades es va comentar 
com tota la comunitat participa en la cate-
quesi, i com la catequesi es viu en el si de 
la comunitat. Vàrem comptar amb l’assis-
tència d’uns trenta catequistes de la nos-
tra diòcesi. 

XI Jornades interdiocesanes de forma-
ció de catequistes:

Els dies 16,17 i 18 de novembre a Figue-
res organitzades pel Secretariat Interdi-
ocesà de Catequesi de Catalunya i de les 
Illes Balears (SIC).

Amb el lema "Tindràs un tresor", es va 
centrar principalment en el desvetllament 
de la fe.

Hi van participar gairebé tres-cents ca-
tequistes de totes les diòcesis de l’àmbit 
catalano-balear. Les activitats formatives 
es van desenvolupar en diversos espais de 
Figueres.

Les jornades comptaren amb la presèn-
cia i participació de Mons. Antoni Vadell, 
bisbe president del SIC. 

Coordinadores Arxiprestals: Les que 
s’han constituït i les que segueixen d’al-
tres anys es reuneixen amb una periodi-
citat trimestral, i ofereixen als catequistes 
de l’arxiprestat, suport formatiu i són l’en-
llaç amb la Delegació Diocesana. Tenim 
coneixement del bon funcionament de les 
coordinadores de Sant Feliu, Sant Boi, Gar-
raf, Vilafranca i Anoia. Cal de tota manera 
seguir treballant per assolir l’objectiu que 
tots els catequistes de la diòcesi tinguin 
aquest suport que ens sembla força eficaç.

Arxiprestat de Sant Vicenç: 4 i 5 de 
març; Oratori d'Infants a càrrec de la dele-
gada. Motivació de catequistes a càrrec de 
Mn. Xavier Ribas.

4 de maig, fem la III trobada familiar de 
catequesi a Vallirana. 

Arxiprestat de Montserrat:
A Abrera trobada de Nadal 27/12/2018- 

A Martorell: Trobada de final de curs 
12/07/209.

Arxiprestat de Sant Boi: 
A càrrec de Miguel Angel Calavia. 

17/11/18 Fe i religió. 9/2/19 Bíblia i evan-
gelis. 6/4/19 Els sagraments de la iniciació 
cristiana.

Arxiprestat del Garraf: 
30/03/2019 Trobada de catequistes de 

l’arxiprestat del Garraf a Sitges.
Catequesi a la llum de la Bíblia a càrrec 

de l’Albert Soler. L’Albert és professor ti-
tular de literatura catalana medieval a la 
Universitat de Barcelona i especialista en 
Ramon Llull.

Vallirana: 
L'Oratori dels infants a càrrec de la Isa-

bel Campmany 20/10/2018.
Sant Sadurní: 
L'Oratori dels infants a càrrec de la Isa-

bel Campmany 20/10/2018

Setmana Catequètica: 
Organitzen les Delegacions de Cate-

quesi de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu 
de Llobregat. Setmana del 8 al 12 de juli-
ol de 2019. Hi participaren 20 catequistes 
de la nostra diòcesi. També hi han parti-
cipat com a formadores la Isabel Camp-
many i l'Eva Torres de la nostra diòcesi 
impartint el curset sobre la Vocació del 
Catequista.
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

Calendari de la Delegació per al curs 
2019-2020

6 d'octubre 2019: Celebració de l’Envia-
ment de catequistes a la Casa de l’Església 

Ponència de Mn. Joan Aguila, Director 
del SIC

Reunions de l’Equip de la Delegació:
• 17 de setembre a les 17.30 h.
• 27 de setembre de a les 17.30 h.
• 29 de novembre de 2019 a les 17.30 h.
• 6 de febrer de 2020 a les 17.30 h.
• 7 de maig de 2020 a les 17.30 h.
• Juny (a determinar)

Reunions de coordinadors arxiprestals:
• 20 de setembre de 2020 a les 17.30 h.
• 13 de desembre de 2019 a les 17.30 h.
• 27 de març de 2019 a les 17.30 h.
• Juny (a determinar)

Participació de la Delegació de Cate-
quesi en activitats a nivell interdiocesà:

• Participació de la delegada de cate-
quesi de Sant Feliu a la reunió men-
sual del SIC a Barcelona

• Col·laboració en l’organització de les 
Jornades de Formació del SIC

• Coordinació, juntament amb els dele-
gats de catequesi de Terrassa i Barce-
lona, de la Setmana catequètica

• Col·laboració en l’elaboració de mate-
rials del SIC

• Col·laboració en la revista “Cateque-
si” que edita el SIC

• Jornades de “Delegados diocesanos 
de Catequesis” organitzades per la 
“Comisión Episcopal de Enseñanza y 
Catequesis. Subcomisión Episcopal 
de Catequesis”. Participació a jorna-
des del 18 al 20 de febrer de 2019, a 
Madrid. Organitza el Secretariado de 
la Subcomisión Episcopal de Cate-
quesis. 

Objectiu del Pla Pastoral:
Durant aquest curs, en totes les nostres 

trobades hem treballat l’objectiu del Pla 
Pastoral d’enguany. Fonamentalment ens 
hem centrat en els següents punts:

• "La sinodalitat": des del punt de vista 
de la catequesi com element impres-
cindible de la nostra comunitat, i ca-
minar junts amb l'Església diocesana, 
sentint-nos-en part i fent-ho sentir als 
nostres infants i les nostres famílies 
avancem junts en el camí de la fe amb 
la comunitat que ens acompanya.
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8 Jornada de formació Interdiocesana de 

professors i Mestres de Religió Catòlica 
organitzada pel SIERC. Un nombrós grup 
de docents de la diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat ha participat en la jornada.

Visites a Centres educatius de la diòcesi:
Col·legi Bon Salvador de Sant Feliu de 

Llobregat.
Col·legi Madre Sacramento de Sant Just 

Desvern.
Escola La Immaculada de Sant Vicenç 

dels Horts.
Escola Sagrada Família d’Urgell de Vila-

decans.

Internet
www.facebook.com/ddensenyament
S’hi publiquen notícies i recursos per a 

l’aprofitament de professors i mestres, així 
com materials i reflexions pedagògiques i 
teològiques.

ensenyament@bisbatsantfeliu.cat
S’envia un mail periòdic a tots els pro-

fessors, mestres de les escoles públiques 
i concertades, així com a totes les esco-
les de titularitat eclesial. S’hi destaquen 
notícies d’interès, recursos per a l’aula, 
enllaços d’interès divers i s’adjunta el Full 
diocesà dominical en format pdf.

www.bisbatsantfeliu.cat
Es manté actualitzada la secció de la 

Delegació de la pàgina web del Bisbat, 
amb les reflexions i recursos d’interès.

Entrevistes a docents per a incorpo-
rar-se a l’escola pública com a mestres de 
Religió Catòlica, així com seguiment per-
manent dels que ja hi exerceixen.

Memòria	2018-2019

Trobades diocesanes:
15 de setembre de 2018
Basílica de Santa Maria de Vilafranca 

del Penedès
Mestres i professors de la diòcesi de 

Sant Feliu de Llobregat ens hem aplegat 
als peus de la Mare de Déu per pregar pel 
nou curs. Hem celebrat l’Eucaristia junta-
ment amb altres mestres i professors de 
tota Catalunya.

16 de novembre de 2018
Trobada d’Advent a la Casa de l’Església.

25 de maig de 2018
Entrega de premis del Concurs bíblic de 

Catalunya organitzat pel Grup Avant i l’As-
sociació Bíblica de Catalunya.

A continuació el grup de mestres i pro-
fessors d’autoformació de la diòcesi han 
presentat els documents.

16 de febrer de 2019
II Aplec de mestres i professors cristi-

ans de Catalunya a Tarragona.

6 d’abril de 2019
Jornada interdiocesana de formació a 

Sabadell (Col·legi de la Sagrada Família 
d’Urgell).

[	 ]Ensenyament
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23 de maig de 2020. De 9-17 h. Entre-
ga de premis del Concurs bíblic i concert. 
Casa de l’Església.

Jornada de formació interdiocesana per 
a mestres i professors de Religió de Cata-
lunya. Data i lloc a concretar

Contactes amb les editorials

Visites guiades a la Casa de l’Església
S’estableix de forma sistemàtica l’oferi-

ment a centres de Secundària per a visitar 
i conèixer la Casa de l’Església. Enguany 
han vingut tres grups de 1r ESO del Col·legi 
Verge de la Salut i tres grups de 1r ESO del 
Col·legi Bon Salvador.

Reunions SIERC 
Assistència a les reunions periòdiques 

de Delegats diocesans d’Ensenyament de 
Catalunya.

Jornades de delegats de la CEE
Assistència a les jornades formatives 

que la Conferència Episcopal Espanyola 
organitza a la seu de Madrid.

Formació permanent
S’ha organitzat la formació permanent 

específica per als mestres i professors de 
Religió.

Així com un grup d’autoformació (semi-
nari) que s’ha trobat l’últim divendres de 
mes, dues hores al vespre.

Proposta de calendari per al curs 2019-20 
Trobades:

28 de setembre de 2019. De 9-17 h. 
Tema i lloc a concretar.

30 de novembre de 2019. D’11-14 h. Tro-
bada de formació i pregària d’inici de l’Ad-
vent. Casa de l’Església.

29 de febrer de 2020. De 9-17 h. Aplec 
diocesà de mestres i professors cristians. 
Lloc a concretar.



J u l i o l  -  A g o s t  2 0 1 92 6 8
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 8
8 Equip de la Delegació

El curs ha servit per a consolidar l’equip, 
la majoria dels membres van entrar a for-
mar-ne part l’any passat.

Actualment formen part de la Delegació 
de joves:

• L’Anna Llopart i la Meritxell Climent de 
l’arxiprestat de l’Anoia

• El Joan Montserrat i el Jordi Tres de 
l’arxiprestat de Vilafranca del Pene-
dès. La Neus Palacios de l’arxiprestat 
del Garraf

• El Carles Ruiz i la Mireia Torruella de 
l’arxiprestat de Sant Feliu de Llobre-
gat. L’Ignasi Segura de l’arxiprestat 
de Sant Boi de Llobregat

• El Jordi Mondragón de l’arxiprestat de 
Sant Vicenç dels Horts. El Pau Monta-
né de l’arxiprestat de Bruguers

Comunitat d’acompanyants
Un curs més s’ha avançat en la reflexió 

sobre la millor manera d’acompanyar els 
animadors d’adolescents i joves. Al ma-
teix temps, s’ha intentat donar resposta 
a les peticions de joves que demanaven 
ser acompanyats i intentar transmetre la 
importància que cada jove tingui la possi-
bilitat de ser acompanyat individualment.

Finalment, un any més el dissabte 8 
de juny de 2019 es va realitzar la tro-
bada “Acompanyant a qui acompa-
nya”; adreçada a aquells que fan servei 
d’acompanyament a les parròquies. Ens 
va ajudar a la trobada la Marta Burguet, de 
Vilanova i la Geltrú, i es va dur a terme al 
santuari del Sant Crist de Piera.

Recés d’Advent i de Quaresma
El diumenge 2 de desembre de 2018, 

i el diumenge 10 de març de 2019, hem 
tingut els dos recessos d’enguany, dina-

Memòria	2018-2019

Del curs 2018 – 2019 la Delegació de Joven-
tut destaca les següents activitats i línies 
de treball:

Trobada de Joves +18
Sota el lema “Crist viu també en el 

temps d’espera” un grup de majors de 18 
anys es va trobar a St. Benet de Montserrat 
el dia 5 de maig.

El document de treball que va servir de 
marc a la trobada fou el missatge, titulat 
“Crist viu”, del papa Francesc per a la 56a 
Jornada mundial de pregària per a les vo-
cacions.

Trobada diocesana de catequistes (i al-
tres agents de pastoral amb adolescents i 
joves)

El diumenge 7 d’octubre de 2018, i en 
el marc de la XII Trobada diocesana de 
catequistes i animadors d’infants i joves, 
els agents de pastoral amb adolescents i 
joves vàrem trobar-nos, abans de la missa 
d’enviament, per a aprofundir en l’itinerari 
que es proposa des de la Diòcesi, ja pre-
sentat l’any anterior sota el lema “Caminem 
junts”. Durant aquella estona també es va 
presentar el material pensat per a preparar 
el sagrament de la confirmació i es van 
donar a conèixer les activitats del nou curs.

[	 ]Joventut
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sisteix en l’anada a Taizé. Aquesta es 
produirà del 24 a l’1 de setembre de 2019 i 
està adreçada a majors d’edat.

Centres d’esplai i escoltisme
L’acompanyament dels centres i caus 

són la clau de volta de la Pastoral del 
Lleure. A part d’actuacions en algun centre 
concret, s’ha participat a formacions i tro-
bades tan del MCECC com del MEG.

Concretament, enguany l’equip de Pas-
toral del Lleure ha intentat fer un tre-
ball d’anàlisi i seguiment de la situació 
dels diversos centres d’esplai. Per a tenir 
la radiografia i poder tenir la màxima 
informació de les necessitats dels agents 
que componen els centres de la diòcesi, 
s’han realitzat diverses trobades. A princi-
pi de curs, una amb els rectors que tenen 
esplais a la seva parròquia. D’aquesta reu-
nió va sortir la idea de poder-se trobar un 
dia amb els equips de cada zona. Aquesta 
proposta es va desenvolupar durant el pri-
mer trimestre del 2019. Finalment, el pro-
cés es va acabar amb una reunió, durant el 
mes de maig, amb els responsables de les 
diverses zones, els consiliaris d’aquestes 
i l’equip de Pastoral. En aquesta última 
reunió s’ha pogut fixar alguns objectius 
per anar treballant i desenvolupant durant 
el curs 2019 - 2020.

Com a trobada destacable realitzada 
al nostre territori ha estat la Trobada de 
monitors del MECC, feta els dies 11 i 12 de 
maig a Vilanova i la Geltrú.

Escoles cristianes
El 3 de desembre de 2018 ens vam 

reunir amb els equips de pastoral de les 
escoles cristianes, a la Casa de l’Església. 
Aquesta és una activitat conjunta amb la 
delegació diocesana d’Ensenyament.

mitzats per l’Ignasi Segura. El primer a la 
Granada i el segon al Prat de Llobregat. 
Les dues tardes les vam acabar amb el res 
de vespres i amb un senzill berenar.

Trobada amb joves que han de rebre el 
sagrament de la confirmació

El diumenge 10 de març de 2019, i 
coincidint amb el recés de Quaresma, vam 
compartir una estona amb els joves que 
han de rebre el sagrament de la Confirma-
ció. Ho vam fer amb una petita motivació 
per part del bisbe Agustí i a continuació, a 
través de tallers, van aprofundir en alguns 
elements importants d’aquest sagrament.

Aprofitant l’ocasió, es va anunciar la 
trobada diocesana del curs que ve que 
s’ha anomenat “Retroba’t”. 

Vetlla a la Mare de Déu
Dijous 7 de desembre de 2018 i dijous 

26 d’abril de 2019. A la Basílica de la Mare 
de Déu de la Mercè de Barcelona i Mones-
tir de Montserrat.

Durant el curs hem participat en aques-
tes dues vetlles, a la primera a la Mare 
de Déu, amb l’advocació de la Mercè, i la 
segona la Mare de Déu amb l’advocació de 
Montserrat. Organitzades pels delegats de 
la Província Eclesiàstica i pel SIJ.

Anada a Taizé
Un grup de joves de diversos punts 

de la diòcesi van anar dels dies 27 de 
desembre de 2018 al 2 de gener de 2019 a 
Madrid. El motiu del viatge fou la Trobada 
Europea que organitza cada any la comu-
nitat de Taizé.

 
Activitats d’estiu 
Enguany estan programades des de la 

delegació una activitat d’estiu que con-
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8 Consell Pastoral Diocesà

La pastoral juvenil té dos representants 
al Consell Pastoral Diocesà. Enguany s’ha 
incorporat l’Oriol Sánchez, de Viladecans, 
que substitueix en Sergi Berga, del Prat de 
Llobregat, i que juntament amb la Gemma 
Fabrés, dels Hostalets de Pierola, assistei-
xen a les reunions del Consell.

 
Presència al territori
El Delegat de Joves s’ha fet present a 

les reunions de preveres dels arxipres-
tats. En el cas concret de l’arxiprestat de 
Montserrat, s’ha encarregat de dinamitzar 
les catequistes de confirmació per tal que 
en un futur puguin tenir un equip de coor-
dinació.

SIJ
En Carles Muñiz, com a delegat, ha 

assistit a totes les reunions del SIJ.
Aquest curs hi ha hagut un canvi de 

director i actualment és el Josep Mateu, 
prevere de Tarragona. També el SIJ ha fet 
una renovació del logo, ara sota el parai-
gües “Església Jove”, i ha presentat nova 
pàgina web: https://www.esglesiajove.cat/

Jornada d’animadors
Aquest curs vam celebrar-la a Tarragona, 

el dissabte 16 de març de 2019. La forma-
ció va girar al voltant de l’acompanyament.

Correus electrònics i xarxes socials
Des de la delegació hem anat enviat 

informació a les parròquies, preveres i 
diaques, i joves, mitjançant el correu elec-
trònic.

També s’ha fet un esforç amb un nota-
ble resultat amb les xarxes socials, com 
el lloc web del santfeliuJove, el twitter i el 
facebook.

A més a més, aquest curs el Delegat 
de Joventut ha anat visitant els quips de 
pastoral de les escoles del territori per tal 
de poder conéixer-los més directament 
i poder respondre a les necessitats que 
puguin tenir.

Sínode dels joves
El Sínode de joves i el seu ressò ha 

marcat el curs de la Delegació. En l’equip 
de treball s’ha anat aprofundint els diver-
sos documents que han anat publicant-se 
i tant a les xarxes socials com a la pàgina 
web s’han anat penjant articles de reflexió 
que s’han anat creant des del SIJ, tots sor-
gits fruit del sínode.

Pastoral vocacional
Des de Joventut hem intentat motivar la 

participació a les activitats programades 
per la delegació de pastoral vocacional i 
hem continuat amb la reflexió de la impor-
tància que els joves es preguntin per la 
seva vocació. El Delegat de Joventut ha 
participat activament a l’equip de pastoral 
vocacional i a l’equip de preveres per a la 
cultura vocacional.

També, com a fet destacable, s'ha ini-
ciat el projecte de cultura vocacional a 
tres escoles que es troben en territori del 
Bisbat.

Servei
Juntament amb Càritas Sant Feliu 

s’ha desenvolupat l’apartat de servei de 
l’itinerari “Caminem junts”.

Enguany s’ha concretat amb 
l’organització d’una activitat de volunta-
riat durant el mes de juliol en la qual els 
joves interessats poden participar durant 
una setmana de diversos serveis gestio-
nats des de Càritas.
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Memòria	2018-2019	

Durant aquest curs la Delegació de Pasto-
ral Sacramental i Litúrgia ha realitzat les 
següents activitats:

- La IX Trobada d’animadors de la litúr-
gia, que va tenir lloc a la Casa de l’Esglé-
sia de Sant Feliu de Llobregat el dissabte 
10 de novembre durant tot el matí. Hi van 
assistir 84 persones, col·laboradors de les 
celebracions litúrgiques de 27 parròquies, 
provinents dels 9 arxiprestats de la diò-
cesi. La ponència es titulava “La litúrgia 
de les hores, pregària de l’Església”, en 
ocasió de la publicació de la nova edició 
de la Litúrgia de les Hores en català i de la 
posada en funcionament de l’aplicació per 
als telèfons mòbils, i anà a càrrec de Mn. 
Xavier Parés, doctor en Litúrgia, delegat de 
litúrgia del bisbat d’Urgell, membre de la 
Comissió Interdiocesana de Litúrgia de la 
Tarraconense, del Centre de Pastoral Litúr-
gica de Barcelona i professor durant molts 
anys de l’Institut Superior de Litúrgia de 
Barcelona. La seva intervenció va ser un 
repàs al sentit i la història de la litúrgia de 
les hores, com a part essencial de la litúr-
gia de l’Església, amb un accent especial 
a la reforma esdevinguda amb el Concili 
Vaticà II, que ha configurat aquesta pregà-
ria tal com la tenim avui. Un esment espe-
cial va merèixer la nova edició en català, 

I també hem tingut presència en el Full 
diocesà i el Butlletí diocesà.

Visita	del	bisbe	Agustí	a	les	activitats	de	
lleure	d’estiu	del	MCECC

Durant l’estiu són moltes les activitats dels 
centres d’esplai cristians catalans (MCECC) 
de la Fundació Pere Tarrés, que des del 
lleure, continuen realitzant una gran tasca 
de formació de joves i infants des dels seus 
centres vinculats a les parròquies. 

Per conèixer de prop aquestes iniciati-
ves, el 25 de juliol, el bisbe Agustí, acom-
panyat pel director general de la Fundació 
Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol i el president 
i vicepresidenta del MCECC, Xavi Nus i 
Núria Martínez, respectivament, van visi-
tar dues activitats. El primer destí va ser 
Esparreguera, on van conèixer el Casal 
d’Estiu del Centre d’Esplai la Lluna. Els 
monitors i monitores els van explicar les 
activitats que desenvolupen per als 300 
infants de l’esplai i del poble, que poden 
gaudir d’aquest casal d’estiu durant les 
cinc setmanes que funciona, de finals de 
juny a finals de juliol.

A continuació, es van dirigir cap a la 
Casa de Colònies Penyafort, al terme mu-
nicipal de Pontons, on una vuitantena d’in-
fants del Grup d’Esplai Parroquial (GEP) de 
Vilafranca del Penedès estaven realitzant 
una estada de 10 dies; era la primera de 
les tres tandes de colònies del GEP en 
aquest estiu.

A tots dos llocs, l’equip del MCECC i el 
bisbe Agustí, com a record d’aquesta visi-
ta, van fer obsequi d’una pilota inflable, 
que va fer molta il·lusió tant als infants 
com als monitors. 

[	 ]Pastoral	
sacramental	i	
Litúrgia
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8 • Informació sobre la celebració a les 

parròquies del Diumenge de la Parau-
la, el diumenge I d’Advent.

• Preparació i celebració de l’ordena-
ció diaconal de Mn. Javier Ojeda (24 
març). 

• Curset bàsic sobre litúrgia per a l’ar-
xiprestat de Bruguers: 3 sessions a 
Castelldefels (Xavier Aymerich, Joan 
Peñafiel, Florenci Travé): gener-març

• Preparació i celebració de la missa 
crismal.

• Nota sobre la celebració de les solem-
nitats de sant Jordi i la Mare de Déu 
de Montserrat.

• Nota sobre el suplement del missal 
castellà amb els textos dels propis de 
Catalunya.

• Enviament per correu electrònic de 
pregàries dels fidels per afegir als for-
mularis de la missa dominical sobre 
qüestions d’actualitat preparades pel 
Centre de Pastoral Litúrgica (“pregàri-
es d’última hora”).

• Informació i textos sobre la celebració 
de la nova Memòria obligatòria de la 
Benaurada Verge Maria, Mare de l’Es-
glésia, fixada per al dilluns després 
de Pentecosta.

De cara al proper curs, estem ja pre-
parant la X Trobada d’animadors de la 
litúrgia, que tindrà lloc el dissabte 9 de 
novembre; el ponent serà el pare Bernabé 
Dalmau. 

així com també l’aplicació per als telèfons 
mòbils i les retransmissions per ràdio. El 
diàleg posterior va servir per aclarir dub-
tes, i sobretot per prendre consciència de 
la importància d’aquesta pregària, que cal 
promoure tant en l’espiritualitat personal 
com de les nostres comunitats cristianes. 
La trobada va incloure també l’assaig i 
interpretació de dos cants, algunes infor-
macions de la delegació i del bisbat, i la 
presentació de la nova revista per a laics 
del CPL Galilea.153, que va anar càrrec de 
la seva directora Maria Àngels Termes.

- La reflexió sobre la situació actual i 
criteris en el nostre bisbat respecte a les 
Celebracions dominicals en absència de 
prevere. El delegat va oferir una reflexió 
en les dues trobades de preveres i diaques 
del mes de novembre a les dues vicaries, 
i el 30 de març es va fer una trobada dels 
agents laics i laiques (i religioses) que di-
rigeixen aquestes celebracions. Fruit de la 
reflexió s’acordà elaborar una catequesi 
sobre les ADAP per a les parròquies on cal-
gui començar a realitzar-les (està penjada 
al web de la delegació), i urgir a l’equip 
episcopal perquè elabori un protocol d’au-
torització dels laics i laiques encarregats. 
Hi ha la intenció de fer una convocatòria 
amb aquests agents una vegada a l’any.

Altres aportacions de la nostra delega-
ció en aquest curs han estat:

• Informació i textos sobre la celebració 
de la Memòria Obligatòria dels sants 
Pere Poveda Castroverde i Innocenci 
de la Immaculada Canoura Arnau, 
preveres, i companys, màrtirs (6 de 
novembre).

• Pregàries amb motiu de la Cadena de 
pregària per les vocacions (novem-
bre).
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Presentació del projecte en tres escoles 
que han acollit el projecte: Col·legi Imma-
culada Concepció (Agustines), de Gavà. 
Dimarts 5 de març. Col·legi Mare del Diví 
Pastor (Caputxines de la Mare del Diví 
Pastor), de Capellades. Dilluns 11 de març. 
Col·legi Mare de Déu del Carme (Carmeli-
tes missioneres), El Prat de Llobregat. Di-
marts 2 d’abril.

Valoració de l’acollida i programació del 
projecte pel mes de novembre de 2019 i 
amb la programació pel mes de setembre 
d’una jornada de formació per als profes-
sors que coordinaran la proposta.

Creació del Grup estable de preveres 
per a la reflexió sobre la pastoral vocacio-
nal amb el bisbe Agustí. S’ha iniciat aquest 
grup amb la presència de preveres repre-
sentants dels nou arxiprestats de la Diòce-
si. S’han fet tres reunions durant el curs: el 
29 de novembre de 2018, el 28 de febrer de 
2019 i el 27 de juny de 2019. Els objectius 
d’aquest grup de reflexió són els següents:

Reflexió sobre la sensibilització a la Di-
òcesi de la vocació consagrada, especial-
ment la vocació al ministeri sacerdotal.

Dinamització de la Cultura vocacional 
i de les propostes de la Delegació a cada 
arxiprestat.

Pregària Vocacional a la Casa de l’Esglé-
sia. S’ha continuat fent els darrers dijous 
de mes, exceptuant els que eren festius, a 
la capella de la Casa de l’Església amb la 
pregària de vespres i exposició del Santís-
sim. La majoria dels dies han estat presidi-
des pel bisbe Agustí. 

Cadena de Pregària per les Vocacions. 
Durant el mes de novembre. S’ha enviat 
carta informativa i cartell amb el subsidi 
per a les pregàries vocacionals. 

Memòria	2018-2019

La Delegació diocesana de Pastoral voca-
cional de la Diòcesi de Sant Feliu de Llo-
bregat, al llarg del curs 2018-2019, ha rea-
litzat les següents activitats:

Reunions de la Delegació. 
S’han realitzat les següents reunions de 

l’Equip de la Delegació a la Casa de l’Es-
glésia: 

25 de setembre de 2018. Reunió inici de 
curs.

30 d’octubre de 2018.
29 de gener de 2019.
7 de maig de 2019.
4 de juliol de 2019. Reunió final de curs

Activitats realitzades.
Reflexió de la “Cultura vocacional”. 

Aquesta continua essent el fil conductor 
de la reflexió de la Delegació i s’ha intentat 
concretar enguany en la Delegació d’Ense-
nyament i, concretament, amb la proposta 
de reflexió vocacional en les escoles amb 
el següent íter:

Presentació del projecte vocacional di-
rigit als alumnes d’ESO i Batxillerat, amb 
els equips de pastoral de les escoles de la 
Diòcesi. Reunió feta el dia 3 de desembre 
a la Casa de l’Església.

[	 ]Pastoral	
vocacional
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8 Convivències	d’escolans

Del 8 al 12 de juliol, al Seminari de Tortosa, 
van tenir lloc les Convivències d’escolans 
que s’organitzen des del Seminari Conci-
liar de Barcelona, amb un grup de 40 es-
colans de les diòcesis de Barcelona, Sant 
Feliu de Llobregat i de Tortosa. Els infants, 
sota el lema “Serem feliços”, van poder 
aprofundir la crida a la santedat que ens 
feia el papa Francesc a l’exhortació apos-
tòlica Gaudete	et	exultate, en la qual des-
granava cinc aspectes a treballar: l’entre-
ga als altres, l’anunci de l’evangeli, la vida 
de pregària, l’alegria, i la importància de la 
comunitat.

El dimecres dia 10 va tenir lloc una cele-
bració penitencial que va presidir el bisbe 
auxiliar de Barcelona, Mons. Antoni Va-
dell, i al llarg d’aquells dies, van haver-hi 
estones de piscina, catequesis, activitats 
a l’exterior, eucaristies, etc. Tots, moments 
per augmentar la coneixença entre els par-
ticipants i créixer en la relació amb Jesús.

Convivències	 d’estiu	 dels	 seminaristes	
amb	el	bisbe

Per primera vegada en la història encara 
breu de la nostra diòcesi s’ha celebrat en-
guany una convivència d’estiu dels semi-
naristes de Sant Feliu amb el bisbe Agustí 
Cortés i Mn. Joan Pere Pulido, delegat dio-
cesà per a la seva formació. Han estat qua-
tre dies d’intensa fraternitat i comunió, del 
27 al 30 de juliol, viscuts en un ambient 
distès i alegre, que els ha permès enfortir 
les relacions d’amistat entre ells i de proxi-
mitat envers el seu bisbe diocesà.

La valoració general ha estat molt i molt 
positiva, sobretot per l’equilibri tan ben 
aconseguit entre pregària, convivència, 

Trobada d’escolans. Enguany la troba-
da d’escolans s’ha fet dissabte 6 d’abril de 
2019, conjuntament amb l’Arquebisbat de 
Barcelona, al Seminari Conciliar de Barce-
lona i organitzada pels seminaristes. Amb 
el lema: Farem junts el camí.

El dia del Seminari. El dia del Seminari 
s’ha celebrat el diumenge 17 de març amb 
el lema: El Seminari, missió de tots. S’ha 
enviat carta informativa i material per a les 
catequesis i celebracions litúrgiques.

Jornada Mundial de Pregària per les Vo-
cacions i Vocacions Natives. Enguany s’ha 
celebrat aquesta Jornada el diumenge 12 
de maig. Diumenge del Bon Pastor. S’ha 
enviat carta signada pels delegats de Pas-
toral Vocacional i Missions i amb el materi-
al i subsidis corresponents. 

En el context d’aquesta Jornada la Dele-
gació de Joventut ha organitzat una troba-
da de reflexió i pregària amb joves a partir 
de 18 anys, enguany s’ha fet diumenge 
5 de maig, al Monestir de Sant Benet de 
Montserrat.

Informació sobre el Seminari.
Enguany s’ha continuat una presència 

de Mn. Joan Pere Pulido al Seminari, com a 
Delegat diocesà per a la formació dels se-
minaristes de Sant Feliu de Llobregat.

Dades més significatives:
Presència de Mn. Joan Pere Pulido al 

Seminari: Dimarts amb la presència en la 
reunió de formadors i entrevistes perso-
nals amb els seminaristes de Sant Feliu de 
Llobregat.

Ordenacions diaconals dels seminaris-
tes Jordi Mondragón i Javier Ojeda.
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Memòria	2018-2019	

III	Setmana	de	la	Bíblia.	“La	Paraula	és	
molt	a	prop	teu”	(Dt	30,14)

Celebració ecumènica de la Paraula a la 
Parròquia de Sant Pere de Gavà, dilluns 26 
de novembre de 2018.

• Presentació de la Setmana de la Bíblia 
(Pilar Lozano, membre del Secretariat de 
Pastoral d’Animació Bíblica del Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat).

• Pregària inicial (Pastor Miquel García).
• Introducció al lema de la Setmana de 

la Bíblia (Lluís Brull).
• Reflexió entorn del text bíblic (Ac 8, 

26-40) – resposta lliure dels assistents. 
• Al voltant del lema de la Setmana, ex-

periències personals dels assistents.
• Pregària final (Xavier Artigas).

Pre-estrena	de	la	pel·lícula	“AGUSTÍ”
Dimecres 16 de gener de 2019. Invitació 

del Secretariat d’Ecumenisme i de Relaci-
ons Interreligioses de Barcelona a l’Ateneu 
Barcelonès de Barcelona. Mn Xavier Arti-
gas DP, Delegat i el Sr. Lluís Brull van assis-
tir conjuntament a aquest acte.

Setmana	de	pregària	per	la	unitat	dels	
cristians,	18-25	de	gener	de	2019

Catedral: 
Aquest any 2019, el lema de la Setmana 

cultura i descans. Allotjats a la Mariàpolis 
Loreto de Castell d’Aro, casa d’espiritua-
litat i centre de referència dels Focolars a 
Catalunya, el grup ha pogut gaudir d’una 
trobada marcada per la crida diocesana a 
la comunió. Aquest va ser l’eix vertebra-
dor del recés que el diumenge 28 de juliol 
al matí els va dirigir la focolarina Amparo 
Gómez, delegada diocesana de Mitjans 
de Comunicació Social, tot convidant-los 
a penetrar el misteri de Jesús abandonat, 
autèntic cor de la comunió cristiana.

Juntament amb la pregària personal i 
comunitària, que va amarar tota la convi-
vència, el bisbe i els seminaristes van po-
der també conèixer l’entorn i descobrir els 
tresors medievals de Castell d’Aro i la ca-
tedral de Girona, així com visitar una tarda 
la comunitat monàstica de Solius, amb la 
qual van celebrar les vespres. El moment 
més lúdic d’aquest singular Seminari d’Es-
tiu va ser la sortida en llanxa ràpida per les 
Illes Medes, amb bany inclòs a les aigües 
cristal·lines de l’Estartit. No va mancar 
tampoc el rom cremat i les cançons de nit, 
que juntament amb els jocs de taula i les 
converses informals van acabar d’atorgar 
a la convivència un to veritablement fra-
tern.

[	 ]Ecumenisme
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8 Vam tenir el goig d’escoltar, com cada 

any, els cants que la Coral Masquefa van 
fer en aquesta celebració, acabant amb 
unes estrofes de l’Himne Acatist a la Mare 
de Déu.  

Església evangèlica Barcelona-Centre 
(Carrer Tallers):

Dissabte 19 de gener de 2019. La De-
legació d’Ecumenisme del Bisbat de Sant 
Feliu va ser convidada dins de la Setma-
na de Pregària per la Unitat dels Cristians 
per l’Església Evangèlica metodista. Va 
ser presidida per Marta López Ballalta, 
pastora d’aquesta església i Delegada 
d’Ecumenisme de l’Església Evangèlica de 
Catalunya. Mn. Xavier Artigas DP, Delegat 
d’Ecumenisme del Bisbat de Sant Feliu va 
ser convidat a fer una reflexió entorn d’un 
text bíblic. 

Vilafranca del Penedès:
El passat diumenge 20 de gener, a les 18 

h, a l’església de Sant Francesc de Vilafran-
ca del Penedès, va tenir lloc una pregària 
ecumènica organitzada pel Grup Estable 
de Diàleg i Consell Ecumènic. La pregària 
va comptar amb una trentena de partici-
pants catòlics i evangèlics de Vilafranca. 
Com a especificitat, els cants van ser de 
Taizé i va comptar amb la intervenció d’un 
jove explicant el seu testimoniatge arran 
de la seva participació a la Trobada Euro-
pea de Taizé celebrada a Madrid les passa-
des festes de Nadal.

Vespres ecumèniques a Montserrat:
Dimecres 23 de gener de 2019. Dins 

de la Setmana de Pregària per la Unitat 
dels Cristians, aquest any, al Monestir de 
Montserrat, en la seva Basílica, es van 
celebrar unes vespres ecumèniques, pre-
sidides pel P. Abat Josep Maria Soler. Van 
compartir aquesta pregària de vespres, el  
P. José Santos, prevere de l’Església Or-

de Pregària per la Unitat dels Cristians, ha 
estat “Cerca la justícia i només la justícia” 
(Dt 16, 18-20). Els materials d’aquest any 
han estat preparats pels cristians d’Indo-
nèsia, que han volgut fer patent les situ-
acions d’injustícia i corrupció en la seva 
societat davant un sistema competitiu 
que trenca el seu principi més essencial, 
com és el “gotong royong”, en el qual es 
vol compartir tot els uns amb els altres. 
S’apleguen, doncs, els cristians indonesis 
de les diferents confessions cristianes “a 
l’ombra de la creu, suplicant, d’un costat, 
la gràcia per acabar amb la injustícia i, de 
l’altre, el perdó dels pecats, causa de les 
nostres divisions”.

Divendres 25 de gener, a les 19 h, a la 
Catedral de Sant Feliu de Llobregat, pre-
sidits pel Sr. Bisbe Agustí, es van aplegar 
ortodoxos, evangèlics i catòlics per pregar 
junts, en el darrer dia d’aquesta Setmana, 
demanant el do, que algun dia sigui possi-
ble la plena comunió. 

Van assistir en aquesta trobada el Pas-
tor Miquel García, de l’església evangè-
lica de Sant Feliu, el Sr. Joel Cortés, pre-
dicador laic i ex-president de la Comissió 
Permanent de l’Església Evangèlica Espa-
nyola IEE, el Sr. Lluís Brull, teòleg evan-
gèlic, ex-pastor de l’església evangèlica 
de les Corts i coordinador del grup bíblic 
ecumènic de la parròquia de Sant Pere de 
Gavà, el P. José Santos, prevere de l’Es-
glésia Ortodoxa – Patriarcat de Sèrbia, el 
Sr. Marian Gabriel Gadea, representant 
de l’Església Ortodoxa – Patriarcat de 
Romania, Mn. Joan Pere Pulido, Secreta-
ri General i Canceller, Mn. Xavier Artigas 
DP, Delegat d’Ecumenisme del Bisbat de 
Sant Feliu i Mn. Josep Maria Gómez DP, 
Secretari de la Delegació del Diaconat 
Permanent. 
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les diferents confessions cristianes que 
escriuen al blog, de fer un acte per cele-
brar els 10 anys d’existència del blog. 

D’aquestes reunions ha sorgit la neces-
sitat de crear una comissió de treball per 
organitzar aquest acte. Mª Pilar Lozano, 
Miquel García, Pastor emèrit de l’església 
evangèlica de Sant Feliu, Ismael Llaudis, 
Pastor actual d’aquesta mateixa església, 
el Sr. Lluís Brull, evangèlic de l’església 
evangèlica de Sant Vicenç dels Horts i Mn. 
Xavier Artigas DP, delegat d’Ecumenisme 
del Bisbat de Sant Feliu i coordinador del 
Blog.

De les reunions d’aquesta comissió ha 
sorgit un projecte, aprovat pel Sr. Bisbe 
Agustí, per a la IV Setmana Bíblica, concre-
tament el 30 de novembre 2019, a l’Esglé-
sia Evangèlica de Sant Feliu de Llobregat. 

Ràdio	Sant	Vicenç	dels	Horts
Ràdio evangèlica. Va ser entrevistat Mn. 

Xavier Artigas DP, Delegat d’Ecumenisme, 
fent una reflexió al voltant del document 
“Del conflicte a la comunió” 

Col·legi	Safa	de	Gavà
Mn. Xavier Artigas DP, va fer una refle-

xió al voltant de la importància de l’ecume-
nisme per la vida de qualsevol cristià, de 
qualsevol confessió cristiana. 

Relacions	interreligioses
Grup de Diàleg Interreligiós a Vilafranca:
Coordinació compartida per Marisa 

Barros d’AUDIR i Mn. Xavier Artigas DP, 
Delegat.

Religions assistents: musulmans, ba-
hais, “mormons”, evangèlics i catòlics.

Durant aquest curs s’està preparant 
una sessió, que es farà a la biblioteca de 
Vilafranca, on les diferents religions es 

todoxa – Patriarcat de Sèrbia, el Sr. Lluís 
Brull, evangèlic i Mn. Xavier Artigas DP, De-
legat d’Ecumenisme del Bisbat de Sant Fe-
liu de Llobregat, acompanyats pel P. Joan 
Maria Mayol, Rector del Santuari de Santa 
Maria de Montserrat. 

Tot seguit, l’Escolania de Montserrat va 
oferir uns cants del seu repertori, que van 
deixar un regust d’exquisida bellesa.  

Grup	 estable	 de	 diàleg	 i	 consell	 ecu-
mènic 

Tercera trobada de Comentaristes Bí-
blics Interconfessionals. Convocada pel 
Grup Estable de Diàleg i Consell Ecumènic

Dia: Dissabte 24 de novembre de 2018.
Lloc de reunió: Rectoria de la Basílica 

de Santa Maria de Vilafranca del Penedès 
(Plaça Santa Maria, 6 – davant del campa-
nar).

Horari: de 10,30 h a 14 h. 
Ordre del dia:
• 10,15 h a 10,30 h: Arribada i benvin-

guda.
• Pregària inicial.
• Taller – col·loqui: La comunicació del 

text bíblic (Introducció: Jaume Trigi-
né). 

• Proposta d’escollir qualsevol de les 
lectures del diumenge, del calendari 
litúrgic. 

• Com oferir una millor difusió del blog?
• Aviat farà 10 anys del blog de comen-

taris Bíblics Interconfessionals. Cal 
celebrar-ho?

• Altres qüestions a tractar.
• Pregària final.
Trobades del Grup Estable al llarg del 

curs:
Durant el curs s’han anat fent trobades i 

s’ha valorat la possibilitat, després de con-
sultar-ho amb els comentaristes bíblics de 
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Trobada	diocesana	del	laïcat	

Amb l’objectiu de rellançar el rol del laïcat 
a la nostra diòcesi de Sant Feliu de Llobre-
gat, una cinquantena de persones es van 
aplegar el 6 de juliol passat a la Casa de 
l’Església en una trobada de reflexió i dià-
leg convocada per la delegació d’Apostolat 
Seglar i presidida per Mons. Agustí Cortés. 
El bisbe va fer una crida insistent a recupe-
rar avui la identitat i missió del laïcat: «Els 
laics no són només Església que rep, sinó 
Església que fa Església… Cal que recupe-
rem el laïcat en allò que és propi del laïcat, 
tant dins de l’Església com fora d’ella.» El 
desafiament no és fàcil i, per això, el bisbe 
Agustí va destacar la importància que els 
laics refermin la seva identitat i missió com 
a batejats.

Mn. Josep Torrente, delegat d’Evangelit-
zació i Apostolat Seglar, va recordar el tre-
ball que en aquest àmbit s’ha anat realit-
zant des del 2011 a través sobretot de l’Iti-
nerari Diocesà de Renovació Cristiana. A 
diverses parròquies i realitats diocesanes 
s’han anat configurant grups amb una cer-
ta estabilitat, que fan camí plegats, però 
que sovint estan una mica desconnectats 
entre ells. Una de les propostes de la de-
legació d’Apostolat Seglar és fer possible 
una certa vertebració d’aquestes realitats, 
oferir algun mecanisme que acompanyi i 

centraran en un tema que han decidit des-
envolupar, al voltant de la família, quina és 
avui la seva importància. El mes d’octubre 
serà la data perquè el grup es doni a conèi-
xer i plantegi aquest debat. 

Trencament del Ramadà a la mesquita 
de Vilafranca:

Divendres 15 de maig de 2019. Van ser 
convidats en aquest acte Mn. Xavier Ayme-
rich, rector de la Basílica de Santa Maria 
de Vilafranca del Penedès i Mn. Xavier Ar-
tigas, Delegat. Cristians i musulmans van 
reunir-se en aquesta tradició de dejuni 
musulmà. Hi van ser convidades també 
autoritats de Vilafranca. 

[	 ]Evangelització	i	
Apostolat	Seglar
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doni suport, així com potenciar espais que 
permetin fer xarxa. «Es tracta, en defini-
tiva, d’enfortir i aprofundir la nostra vida 
cristiana, és a dir, la nostra identitat —afir-
mava Mn. Torrente—, per poder comunicar 
millor l’Evangeli».

El vicari general de la diòcesi, Mn. Josep 
M. Domingo, va aprofitar la trobada per 
demanar disculpes per «la sensació o rea-
litat que no hem acompanyat o cuidat prou 
l’impuls del laïcat promogut per l’Itinerari 
Diocesà de Renovació Cristiana». Els fruits 
de l’Itinerari no han estat tan eloqüents i 
visibles com s’hagués volgut, però això no 
vol dir que no n’hi hagi hagut: «Només el 
Senyor coneix els fruits. Potser hi ha mol-
ta gent tocada per una llavor d’Evangeli». 
Amb un cert afany de «reparació» s’ha 
convocat aquesta trobada que vol sobre-
tot recuperar i rellançar el treball que ja 
s’havia iniciat. Mn. Domingo va convidar 
els laics a prendre consciència de la im-
portància decisiva del seu paper en la vida 
de l’Església i a fer un pas endavant en el 
seu compromís eclesial i cívic. «La vinya, 
tallada o esporgada, sempre reverdeix  
—va acabar dient—. La realitat del laïcat 
és tan potent que sempre hi és!»
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8 homilia, va insistir en la importància que 

l’Església tingui sempre un cor missioner, 
obert de bat a bat a la missió, que implica 
la sortida d’un mateix i l’encontre amb l’al-
tre per anunciar-li l’Evangeli. «Aquest cor 
missioner de l’Església és, per a nosaltres, 
motiu d’acció de gràcies —va afegir el bis-
be— perquè és un cor sense por, amb un 
amor que s’ha expandit i va més enllà dels 
nostres límits immediats.» El delegat de 
Missions de la diòcesi de Sant Feliu de Llo-
bregat, Mn. Manel Roig, s’ha mostrat satis-
fet per una trobada que, tot i la seva sen-
zillesa i discreció, «ens anima en la missió 
i dona testimoni del caràcter missioner de 
l’Església».

Eucaristia	 missionera:	 Els	 missioners,	
mestres	de	l’amor	universal

Una representació de la família missionera 
de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de 
Llobregat i Terrassa es va congregar el 13 
de juliol passat a la Casa de l’Església de 
Sant Feliu per celebrar l’Eucaristia, presi-
dida pel bisbe Agustí Cortés, i compartir 
plegats la joia de la missió.

Ha esdevingut ja una venerable tradició 
de la Província Eclesiàstica de Barcelona 
que, un cop l’any, familiars i amics de mis-
sioners s’apleguin al voltant de la taula del 
Senyor amb l’objectiu de recordar la crida 
missionera de l’Església i animar els seus 
membres a mantenir-la sempre ben viva. 
També hi participen alguns missioners que 
durant els mesos d’estiu visiten les seves 
famílies a Catalunya. Enguany destacava, 
sobretot, la presència de dues famílies 
nombroses del Camí Neocatecumenal que 
des de fa uns quants anys han estat crida-
des a la missió en el mateix continent eu-
ropeu, concretament a Alemanya i Letònia. 

Sota el lema «Batejats i enviats: l’Es-
glésia de Crist en missió al món», aques-
ta XV Trobada Missionera de la Província 
Eclesiàstica de Barcelona ha estat presi-
dida per Mons. Agustí Cortés, bisbe de 
Sant Feliu de Llobregat, que en la seva 

[	 ]Província	
Eclesiàstica	de	
Barcelona
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de 2020 i la ruta jove des de Manresa a 
Montserrat que es portarà a terme durant 
el temps pasqual.

Així mateix, durant tot el proper curs 
els delegats de pastoral de joventut treba-
llaran per impulsar la recepció de l’exhor-
tació apostòlica postsinodal Crist	 Viu del 
papa Francesc.

2. Després d’un llarg i profund treball 
de les Delegacions diocesanes de Litúrgia 
amb la col·laboració d’experts diversos, 
Mons. Joan-Enric Vives i Mn. Joan Baburés, 
coordinador de la Comissió Interdiocesana 
de Litúrgia (CIL), han presentat als bisbes 
la traducció catalana ja acabada de la ter-
cera edició esmenada del Missal Romà. Els 
bisbes l’han aprovada per unanimitat. A 
partir d’ara es continuarà el camí prescrit 
per a la confirmació d’aquesta traducció 
per part de la Congregació per al Culte Diví 
i la disciplina dels Sagraments.

Els bisbes també han aprovat la traduc-
ció al català de la pregària col·lecta de la 
memòria de Sant Pau VI, que s’ha inscrit 
al Calendari Romà i que se celebrarà el dia 
29 de maig.

3. Mons. Francesc Pardo ha presentat 
als bisbes alguns projectes encaminats a 
commemorar el vint-i-cinquè aniversari de 
la celebració del Concili Provincial Tarraco-
nense de 1995 que han estat estudiats i es 
concretaran en la propera reunió de la CET.

4. Mons. Enric Benavent, responsable 
de l’àmbit de la pastoral missionera a la 
CET, ha exposat les diverses activitats 
que es portaran a terme el proper mes 
d’octubre a les nostres diòcesis en ocasió 
que el papa Francesc ha convocat un Mes 
missioner extraordinari per desvetllar la 
consciència de la missió ad	gentes i alhora 
impulsar la responsabilitat missionera de 
tots els batejats.

Comunicat	de	la	reunió	n.	231	de	la	CET

Salardú, 19 de juliol de 2019

Els dies 17, 18 i 19 de juliol de 2019 ha tin-
gut lloc la reunió n. 231 de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET), a Salardú 
(Vall d’Aran). La reunió ha estat presidida 
per primer cop per Mons. Joan Planellas i 
Barnosell, arquebisbe de Tarragona, i hi 
han assistit tots els seus membres.

1. Els bisbes han reflexionat sobre la 
pastoral de joventut, a partir de les explica-
cions que els han donat Mons. Sergi Gordo 
i Mn. Josep Mateu, director del Secretariat 
Interdiocesà de Joventut (SIJ), els quals els 
han presentat la memòria explicativa del 
curs 2018-19, un curs durant el qual, entre 
altres activitats, joves dels nostres bisbats 
han participat en la Trobada Europea de 
Joves a Madrid, i en la Trobada de Joves a 
Mataró coincidint amb la celebració de la 
Jornada Mundial de la Joventut a Panamà.

Els delegats de joventut s’han reunit 
mensualment i han realitzat diverses acci-
ons en l’àmbit de la comunicació a través 
de les xarxes socials i web.

Mn. Josep Mateu ha presentat la pro-
gramació del curs 2019-20 on destaca 
especialment la Jornada d’animadors de 
joves a Manresa el proper mes de febrer 

[	 ]Conferència	
Episcopal	
Tarraconense
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8 Amiell, expert lingüista de l’aranès i creu 

de Sant Jordi.

Els	 delegats	 de	 missions	 de	 Catalunya	
preparen	la	celebració	del	mes	missioner	
extraordinari

Del 26 al 28 d’agost van tenir lloc a la Casa 
d’espiritualitat Santa Elena de Solius, a la 
Diòcesi de Girona, les Jornades d’estiu de 
les Delegacions diocesanes de Missions 
amb seu a Catalunya, presidides pel bisbe 
de Tortosa, Mons. Enric Benavent. També 
s’hi va fer present Mons. Francesc Pardo, 
bisbe de Girona, diòcesi acollidora de la 
trobada.

Les jornades van comptar amb testimo-
nis missioners i reunions d’avaluacions i 
de treball, sobretot de cara a la celebració 
del Mes missioner extraordinari que se ce-
lebrarà aquest proper mes d’octubre con-
vocat pel Sant Pare Francesc amb motiu 
del centenari de la Carta Apostòlica Maxi-
mum	Illud del papa Benet XV.

Entre els actes organitzats per aquest 
mes hi haurà El Tren missioner, una troba-
da oberta a tothom que tindrà lloc el dia 
19 d’octubre, vigília de la Jornada del DO-
MUND, a Montserrat.

5. Els bisbes han tractat diverses qües-
tions relatives a l’ensenyament i a l’Escola 
Cristiana i han encarregat a l’arquebisbe 
de Tarragona, Mons. Joan Planellas, la 
presidència del Secretariat Interdiocesà 
d’Ensenyament de la Religió a Catalunya 
(SIERC).

6. També segons els Estatuts actual-
ment vigents han elegit l’arquebisbe Joan 
Planellas Vicegran Canceller de l’Ateneu 
universitari Sant Pacià.

7. Els bisbes, a partir de l’exposició de 
Mons. Salvador Giménez, bisbe de Llei-
da, també han reflexionat sobre diverses 
qüestions relatives als mitjans de comuni-
cació i més en concret sobre els programes 
Signes dels Temps i Paraules de vida que 
s’emeten a TV3 i a Catalunya Ràdio per un 
conveni signat entre la Conferència Epis-
copal Tarraconense i la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió.

Signes dels Temps es va estrenar a Te-
levisió de Catalunya l’any 1986 i des de 
llavors es manté 33 anys en antena de ma-
nera continuada, fet que l’ha convertit en 
un dels espais més veterans de la Cadena, 
amb més de 1.400 programes emesos.

8. S’han revisat diverses qüestions rela-
tives a la difusió de la Sagrada Escriptura, 
la pastoral obrera, la celebració de les exè-
quies cristianes i la formació permanent 
dels preveres.

9. En el transcurs de la reunió, el recent-
ment elegit Síndic de la Vall d’Aran, Mgfc. 
Sr. Francés X. Boya, acompanyat del con-
seller i alcalde de Bossòst, Mgfc. Sr. Ama-
dor Marquès, s’han desplaçat a Salardú 
per saludar els membres de la CET.

10. Durant l’estada dels bisbes a la Vall, 
han celebrat l’Eucaristia a Vielha i a Sa-
lardú, i han rebut l’atenció de l’Arxiprest 
d’Aran, Mn. Pere Balagué i de Mn. Josep 
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resposta a la «demanda» creixent de ben-
estar emocional, d’equilibri personal, de 
gaudi de la vida o de serenitat per a en-
caixar les contrarietats… Una espiritualitat 
entesa com a conreu de la pròpia interiori-
tat perquè l’home es trobi amb ell mateix, 
i que moltes vegades no porta cap a Déu. 
Per això, moltes persones, fins i tot havent 
crescut en un àmbit cristià, recorren a tèc-
niques i mètodes de meditació i d’oració 
que tenen el seu origen en tradicions re-
ligioses alienes al cristianisme i al ric pa-
trimoni espiritual de l’Església. En alguns 
casos això va acompanyat de l’abandó 
efectiu de la fe catòlica, fins i tot sense 
pretendre-ho. Altres vegades s’intenta in-
corporar aquests mètodes com un «com-
plement» de la pròpia fe per aconseguir 
una vivència més intensa de la fe. Aquesta 
assimilació sovint es fa sense un adequat 
discerniment sobre la seva compatibilitat 
amb la fe cristiana, amb l’antropologia que 
se’n deriva i amb el missatge cristià de la 
salvació.

3.- Les preguntes que suscita aques-
ta situació són nombroses: L’oració és 
una trobada amb un mateix o amb Déu? 
És obrir-se a la voluntat de Déu o és una 
tècnica per a afrontar les dificultats de la 
vida mitjançant l’autodomini de les pròpi-
es emocions i sentiments? És Déu el més 
important en l’oració o és un mateix? En el 
cas que s’admeti una obertura a un ésser 
transcendent, té un rostre concret o estem 
davant un ésser indeterminat? És el camí 
d’accés a Déu que ens ha obert Jesucrist 
un més entre altres possibles o és el que 
ens condueix al Déu viu i veritable? Quin 
valor tenen per a un cristià els ensenya-
ments de Jesús sobre la pregària? Quins 
elements de la tradició multisecular de 
l’Església s’han de preservar? Quins as-

Orientacions	doctrinals	sobre	la	pregària	
cristiana,	de	la	Comissió	Episcopal	per	a	
la	Doctrina	de	la	Fe	

Madrid, 28 d’agost de 2019

«Tot jo tinc set de Déu, del Déu que m’és 
vida» (Sl 42, 3)

I Situació espiritual i reptes pastorals

1.- La set de Déu acompanya tots i ca-
dascun dels éssers humans durant la 
seva existència. Així expressa sant Agustí 
aquesta experiència universal: «Ens vau 
fer per a vós, Senyor, i el nostre cor és in-
quiet fins que reposi en vós»1. No obstant 
això, la cultura i la societat actuals, carac-
teritzades per una mentalitat secularitza-
da, dificulten el cultiu de l’espiritualitat i 
de tot el que porta a la trobada amb Déu. 
El nostre ritme de vida, marcat per l’acti-
visme, la competitivitat i el consumisme, 
genera buit, estrès, angoixa, frustració, i 
múltiples inquietuds que no aconseguei-
xen alleujar els mitjans que el món ofereix 
per aconseguir la felicitat.

2.- En aquest context no pocs senten 
un desig apressant de silenci, serenitat i 
pau interior. Estem assistint al ressorgir 
d’una espiritualitat que es presenta com a 

[	 ]Conferència	
Episcopal	
Espanyola
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cament com a educadora moral o defen-
sora d’unes veritats, sinó que, abans que 
cap altra cosa, ha de ser percebuda com 
a mestra d’espiritualitat i àmbit on arribar 
a tenir una experiència profundament hu-
mana del Déu viu.

6.- A aquesta Comissió Episcopal per a 
la Doctrina de la Fe arriben sovint consul-
tes sobre la veritable espiritualitat cristia-
na, especialment sobre les pràctiques de 
meditació que incorporen mètodes i tèc-
niques importades de les grans religions 
asiàtiques, en alternativa o en concomi-
tància amb la fe i l’espiritualitat cristianes. 
En sintonia amb els ensenyaments de l’Es-
glésia2 la present notificació vol mostrar la 
naturalesa i la riquesa de l’oració i de l’ex-
periència espiritual arrelada en la Revela-
ció i Tradició cristianes, recordant aquells 
aspectes que són essencials; oferint cri-
teris que ajudin a destriar quins elements 
d’altres tradicions religioses avui dia molt 
difoses poden ser integrats en una praxi 
cristiana de l’oració i quins no poden ser-
ho; i indicant les raons de fons de la in-
compatibilitat de certs corrents espirituals 
amb la fe cristiana. Amb això, volem ajudar 
les institucions i grups eclesials per tal que 
ofereixin camins d’espiritualitat amb una 
identitat cristiana ben definida, responent 
a aquest repte pastoral amb creativitat i, 
al mateix temps, amb fidelitat a la riquesa 
i profunditat de la tradició cristiana.

II Aspectes teològics

7.- Un antic principi teològic diu: Lex	
orandi,	lex	credendi, o bé: legem	credendi	
lex	statuat	supplicandi. La fe i l’oració són 
inseparables, ja que «l’Església creu tal 
com prega»3 i en allò que prega expressa 

pectes propis d’altres tradicions religioses 
poden ser incorporats per un cristià en la 
seva vida espiritual? Són qüestions deci-
sives per a destriar si estem davant una 
praxi cristiana de la pregària.

4.- L’Església, conscient que el cor de 
l’home no trobarà descans més que en el 
Déu i Pare del nostre Senyor Jesucrist, que 
és l’únic que pot satisfer la seva set d’eter-
nitat, té el deure de proposar el missatge 
cristià en tots els temps. L’experiència 
cristiana, arrelada en la Revelació i madu-
rada al llarg de la història, és tan rica que, 
segons les exigències i característiques de 
cada època, es privilegien uns aspectes o 
uns altres. Quan la fe cristiana constitueix 
un supòsit acceptat per la majoria de la so-
cietat, que configura la seva identitat cul-
tural i és font d’uns valors compartits, és 
lògic que els debats teològics i les qüesti-
ons morals ocupin el centre d’interès en la 
vivència de la fe. En canvi, quan manca el 
fonament de la fe personalment assumida 
o, almenys, culturalment compartida, les 
doctrines es tornen incomprensibles i les 
exigències ètiques acaben sent inaccepta-
bles per a molts.

5.- El moment actual planteja les seves 
pròpies urgències pastorals. Si bé sempre 
serà necessari donar raó de la nostra espe-
rança (cf. 1Pe 3, 15) i presentar la bondat 
de les exigències morals de la vida en Crist 
per a no caure en el perill del fideisme o 
d’un cristianisme reduït a pur sentiment, 
en aquest context cultural, en el que tants 
viuen al marge de la fe, el desafiament 
bàsic consisteix en «mostrar» als homes 
la bellesa del rostre de Déu manifestat 
en Crist Jesús de manera que se sentin 
atrets per Ell. Si volem que tots coneguin 
i estimin Jesucrist i, per mitjà d’Ell, puguin 
arribar a trobar-se personalment amb 
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ment no té més valor que el d’altres mes-
tres fundadors de religions, amb els quals 
Jesús queda equiparat.

9.- D’altra banda, la trobada del cristi-
anisme amb altres religions, especialment 
asiàtiques, ha donat lloc a les teologies 
del pluralisme religiós. Si, quan es redu-
eix l’Encarnació a un símbol, es dilueix el 
caràcter singular del Fill, en aquestes te-
ologies es difumina el rostre concret del 
Déu cristià, el Pare del nostre Senyor Jesu-
crist. Referir-se a Déu tal com Jesús va fer 
anomenant-lo «Pare meu i Pare vostre» (Jn 
20, 17) seria una forma més de parlar de la 
divinitat, de la mateixa manera que altres 
religions usen termes més adequats al seu 
context cultural. La Revelació esdevinguda 
en Jesucrist no seria decisiva per a conèi-
xer la veritat sobre Déu. El relativisme que 
caracteritza la mentalitat del nostre món 
es trasllada així a l’àmbit del religiós, de 
manera que cap religió pot presentar-se 
amb una pretensió de veritat. Totes les re-
ligions queden objectivament equiparades 
com a camins possibles de revelació i de 
salvació. Aquesta mentalitat buida de con-
tingut la fe cristiana i té conseqüències di-
rectes en alguns aspectes fonamentals de 
la vida de l’Església. No només en l’espiri-
tualitat; pensem, per exemple, en el perill 
que això conté per a l’activitat missionera, 
que es tornaria innecessària si Crist no fos 
el Revelador del Pare i el Salvador únic i 
universal.

10.- A més, és important fer notar la 
substitució que s’ha produït en la nostra 
cultura de la idea cristiana de la salvació 
pel desig d’una felicitat immanent, un ben-
estar de caràcter material o el progrés de la 
humanitat. D’aquesta manera, l’esperança 
dels béns futurs queda reemplaçada per 
un optimisme utòpic, que confia que l’ho-

allò que creu. Per això, si volem afrontar 
adequadament aquesta problemàtica, ens 
hem de referir breument a algunes qüesti-
ons teològiques que tenen a veure amb la 
cristologia i amb la comprensió de la sal-
vació. De fet, certs plantejaments dins de 
l’Església han pogut afavorir l’acolliment 
acrític de mètodes d’oració i meditació es-
tranys a la fe cristiana.

8.- Durant les últimes dècades el miste-
ri de Crist ha estat en el centre del debat 
teològic. A més de la relació de continu-
ïtat entre el Jesús de la història i el Crist 
de la fe plantejada per la incorporació dels 
mètodes històrico-crítics, ha tingut gran 
transcendència en la reflexió cristològica 
la realitat de l’Encarnació i la confessió 
de Jesucrist com a salvador únic i univer-
sal4. En relació amb la doble naturalesa 
de l’única persona divina del Verb, alguns 
autors han qüestionat el caràcter abso-
lutament singular de l’esdeveniment de 
l’Encarnació del Fill de Déu, interpretant 
aquest fet històrico-salvífic com un símbol 
de la presència de Déu en tot ésser humà. 
Jesús de Natzaret no seria el Fill únic de 
Déu fet home en la plenitud dels temps, 
sinó algú en qui s’hauria donat la presèn-
cia de la divinitat amb major intensitat, 
però no de forma qualitativament diferent 
a qualsevol ésser humà. Així, l’Encarnació 
deixaria de ser un esdeveniment únic i Je-
sucrist perdria la singularitat que li confe-
reix la seva constitució divina i humana. 
Des d’aquests supòsits, Jesús no passaria 
de ser un gran mestre que hauria obert un 
camí espiritual perquè els seus seguidors 
poguessin trobar Déu, igual que uns altres 
han iniciat tradicions espirituals diferents. 
D’aquesta manera, la humanitat de Crist 
com a camí concret per a arribar a Déu 
perd el seu caràcter únic i el seu ensenya-
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8 com vénen, renunciant a qualsevol com-

promís per canviar el món i la realitat. Per 
tant, si amb aquest mètode la persona es 
conformés només amb una certa serenitat 
interior i la confongués amb la pau que no-
més Déu pot donar, es convertiria en obs-
tacle per a l’autèntica pràctica de la pre-
gària cristiana i per a la trobada amb Déu.

13.- A més, sovint el zen elimina la dife-
rència entre el propi jo i el que es troba a 
fora, entre el sagrat i el profà, entre el diví 
i el creat. Una energia difusa anima tota 
la realitat visible i invisible que a vegades 
adquireix fesomia panteista. Si en algun 
moment s’al·ludeix a la divinitat, no es pot 
distingir el rostre personal del Déu cristià. 
Quan la divinitat i el món es confonen i no 
hi ha alteritat, qualsevol tipus de pregària 
és inútil.

14.- A vegades la meditació zen és prac-
ticada per grups cristians i organitzacions 
eclesials. Alguns arriben fins i tot a parlar 
d’un suposat zen cristià. En principi això 
no plantejaria major dificultat si es limités 
a incorporar a la pedagogia de la pregària 
cristiana certes tècniques que predispo-
sen el cos i l’esperit al silenci necessari per 
a l’oració9, però en no poques ocasions es 
va més enllà d’això, i té conseqüències per 
a la mateixa comprensió de la pregària. 
Com a criteri de discerniment, és bo distin-
gir, en primer lloc, entre les tècniques con-
cretes i el mètode. El mètode, com a itine-
rari complet de meditació, és inseparable 
de la meta a la qual es vol arribar i dels su-
pòsits antropològics, religiosos i teològics 
en els quals neix i se sustenta. En canvi, les 
tècniques concretes per a aconseguir certs 
estats d’ànim previs a l’oració podrien aï-
llar-se del conjunt del mètode i dels seus 
fonaments. No és possible una pregària 
pròpiament cristiana que assumeixi glo-

me podrà aconseguir la felicitat mitjançant 
el desenvolupament científic o tecnolò-
gic6. Quan s’experimenta que la prosperi-
tat material no assegura la felicitat, aques-
ta es busca en un subjectivisme l’objectiu 
del qual és arribar a estar bé amb un ma-
teix7. En tots dos casos, s’obvia el fet de 
la mort, el dolor, el fracàs i els drames de 
la història; es produeix una mundanització 
de la salvació i es perd l’horitzó d’eternitat 
que impregna l’existència humana.

III Les espiritualitats que es deriven 
d’aquestes doctrines

1. Assimilació de la metodologia del bu-
disme zen

11.- El desig de trobar la pau interior ha 
afavorit la difusió de la meditació inspira-
da en el budisme zen en molts ambients 
de la nostra societat8. No podem entrar 
aquí en una anàlisi de les diferències entre 
els diferents corrents. Al·ludirem, més avi-
at, a alguns elements comuns. En primer 
lloc, la reducció de la pregària a meditació 
i l’absència d’un tu com a terme d’aques-
ta meditació converteixen aquest tipus de 
pràctiques en un monòleg que comença i 
acaba en el propi subjecte. La tècnica zen 
consisteix en observar els moviments de 
la pròpia ment amb la finalitat de pacificar 
la persona i portar-la a la unió amb el seu 
propi ésser. Entesa així, difícilment pot ser 
compatible amb la pregària cristiana, en la 
qual el més important és el Tu diví revelat 
en Crist.

12.- Des de la idea que el sofriment té el 
seu origen en la no acceptació de la reali-
tat i en el desig que sigui diferent, la meta 
de la meditació zen és aquest estat de qui-
etud i de pau que s’aconsegueix acceptant 
els esdeveniments i les circumstàncies tal 
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de Déu, totes les seves pràctiques espiri-
tuals podrien conduir a la trobada amb Ell, 
ja que, si Déu no ha manifestat el seu ros-
tre plenament en cap d’elles, no podríem 
saber quin camí és el millor per a arribar 
a Ell. En aquesta lògica, els itineraris de 
vida espiritual que siguin capaços de rela-
tivitzar les seves característiques pròpies i 
enriquir-se amb les pràctiques i usos dels 
altres, és a dir, la suma de les religions, tin-
dria més valor que cadascuna per separat. 
Com a conseqüència, una nova experièn-
cia compartida del diví, fruit de la trobada 
i la conjunció de totes les religions, seria 
més completa i enriquidora que la propos-
ta limitada de cadascuna d’elles. En el fons 
d’aquest plantejament hi ha una negació 
de tota possibilitat d’arribar a tenir un co-
neixement positiu de Déu, encara que si-
gui limitat. 

17.- Aplicant aquests principis al cris-
tianisme, la revelació de Crist apareixeria 
com una més, condicionada històricament 
i culturalment i, per això mateix, suscepti-
ble de ser complementada amb les aporta-
cions de les altres experiències religioses. 
L’afirmació que Jesucrist ens revela el ve-
ritable rostre de Déu i que qui l’ha vist a 
Ell ha vist el Pare (cf. Jn 14, 9) no caldria 
interpretar-la en un sentit exclusiu, ja que 
en Crist no coneixeríem Déu més que en al-
tres religions. El cristianisme estaria cridat 
a transcendir allò que li és propi per valo-
rar el que és comú a totes les experiències 
religioses de la humanitat. I en el que és 
comú trobaria la veritat que és present en 
totes elles.

18.- La fe cristiana es fonamenta en el 
fet que Déu s’ha revelat en el seu Fill Jesu-
crist, que és la seva pròpia Paraula eterna, 
com a Trinitat amorosa. Àdhuc afirmant els 
límits dels nostres conceptes, sabem que 

balment un mètode que no estigui originat 
o s’aparti del contingut de la fe10. Tampoc 
no es poden acceptar acríticament certs 
plantejaments que interpreten alguns te-
mes centrals de la fe cristiana des dels es-
quemes de pensament propis del budisme 
zen, establint paral·lelismes, per exemple, 
entre el camí del zen i Jesús com a camí; 
o entre la quènosi de Déu (el Fill de Déu 
que s’abaixa) i el no- aferrament i el des-
preniment radical que es practica en el bu-
disme (el buidar-se d’un mateix). Aquests 
paral·lelismes porten sovint a desvirtuar el 
contingut de la fe, perquè obliden que la 
universalitat salvífica de Jesucrist «abasta 
els aspectes de la seva missió de gràcia, 
de veritat i de revelació»11.

2. Espiritualitat des de la teologia del 
pluralisme religiós

15.- L’estudi comparat de les grans tra-
dicions religioses ha conduït a una presa 
de consciència dels elements comuns a 
totes elles. La dificultat sorgeix quan de 
les anàlisis fenomenològiques s’extreuen 
conclusions teològiques i el pluralisme 
religiós de fet es transforma en un plura-
lisme religiós de dret. En tal cas, totes les 
religions serien igualment mediacions de 
la divinitat, que es manifesta de múltiples 
maneres en cadascuna d’elles. Cap religió 
podria pretendre exclusivitat o totalitat 
enfront de les altres, perquè totes serviri-
en per a accedir a la divinitat i totes esta-
rien limitades pels seus condicionaments 
culturals, que explicarien les seves dife-
rències.

16.- El relativisme religiós es converteix 
d’aquesta manera en criteri de discerni-
ment de l’autèntica espiritualitat. Així com 
les diverses religions podrien constituir 
camins vàlids de salvació i de coneixement 
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8 la mediació del Fill per a la salvació i, com 

a conseqüència, de tots els elements que 
en l’ensenyament de Crist i en la doctrina 
de l’Església es proposen com a mitjans 
concrets per a arribar a Déu. Tot això seri-
en mediacions de valor secundari i que, a 
mesura que s’avança en l’experiència es-
piritual, anirien superant-se. El creixement 
espiritual portaria a relativitzar els aspec-
tes concrets condicionats històricament i 
culturalment de la persona de Jesús, per 
a quedar-se amb aquells que poden ser 
vàlids per a tots els homes amb indepen-
dència del seu credo. Això condueix a una 
espiritualitat que, prenent Jesucrist com a 
model d’una manera de ser i despullant-lo 
dels elements històrics concrets, veu en Ell 
la realització de l’ideal comú a tots els ca-
mins espirituals de la humanitat.

IV Elements essencials de la pregària 
cristiana

1. La pregària de Jesús
21.- Per a respondre a aquests desafi-

aments teològics i pastorals i destriar els 
elements essencials de la pregària cristi-
ana, cal dirigir en primer lloc una mirada 
a Jesucrist. Ell és l’únic camí que ens con-
dueix al Pare. Els seus fets i paraules són 
la norma i el referent principal de la vida 
cristiana. En els evangelis trobem abun-
dants testimoniatges sobre la vida d’ora-
ció del Senyor i alguns ensenyaments 
sobre aquest tema. Jesús es retirava a 
pregar, algunes vegades sol (cf. Mc 6, 46; 
Mt 14, 23) i altres acompanyat per algun 
dels seus deixebles (cf. Lc 9, 28; 22, 41). A 
vegades passava la nit en oració allunyat 
de les multituds que el buscaven (cf. Lc 
6, 12). Especialment significatius són els 
moments d’oració abans de prendre deci-

la representació trinitària es correspon 
amb l’ésser de Déu; i que mitjançant el Fill 
i l’Esperit se’ns ha obert el camí per a arri-
bar fins el Pare. Per això, aquelles formes 
d’espiritualitat en les quals en tot el seu 
recorregut es prescindeix de la fe trinitària 
i, particularment de l’Encarnació, no són 
compatibles amb la fe cristiana, perquè es 
distancia amb claredat de la imatge cristi-
ana de Déu. Una espiritualitat que es basi 
en un apofatisme radical i excloent de tota 
afirmació positiva sobre Déu i proposi una 
via exclusivament negativa per a arribar 
a Ell, o que practiqui únicament el silenci 
summe com l’actitud pròpia davant l’abso-
lut, no és compatible amb la fe cristiana de 
Déu12.

3. Crist com a simple exemple
19.- La interpretació de l’esdeveniment 

de l’Encarnació com un «símbol» porta a 
concebre Jesús com un model paradigmà-
tic del camí que tot ésser humà està cridat 
a recórrer per a arribar a Déu. La meta de 
l’itinerari espiritual seria la identificació 
amb el diví mitjançant un procés de buida-
ment interior i de donació d’un mateix que 
condueix a una nova manera de ser. Això, 
que està present en totes les tradicions re-
ligioses, Jesús de Natzaret ho hauria viscut 
d’una manera exemplar, però no seria una 
cosa pròpia i exclusiva del cristianisme. 
Encara més, aquest camí estaria d’alguna 
manera implícit a l’interior de cada ésser 
humà, encara que adormit.

20.- Segons aquest plantejament, la 
missió de Crist hauria consistit en indicar 
un camí —que no seria l’únic— per a acon-
seguir la divinitat, i en desvetllar la consci-
ència dels homes perquè per ells mateixos 
treguin a la llum allò que ja existia dins 
d’ells. Això porta a una relativització de 
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fiança filial en Déu, per a acceptar que es 
faci sempre la seva voluntat, sense dubtar 
mai d’Ell i posant-se al servei del seu pla 
de salvació. Viure com si Déu no existís és 
la major dificultat per a la pregària.

2. L’ensenyament de Jesús sobre la pre-
gària

24.- En aquest temps en el qual sembla 
que per a molts el principal problema de la 
pregària és la qüestió de les tècniques per 
a entrar en ella, crida l’atenció que Jesús 
no donés moltes instruccions sobre això. 
Per a Ell és més important la senzillesa ex-
terior i la sinceritat interior. Aquesta és la 
clau per a entendre les breus indicacions 
del Senyor als deixebles sobre com pregar 
que trobem en els textos evangèlics: no 
es pot separar la vida i la pregària (cf. Mt 
7, 21); per això, per a presentar l’ofrena a 
l’altar, és necessari estar en pau amb els 
germans (cf. Mt 5, 23- 25); la pregària que 
neix de l’amor de Déu inclou pregar pels 
perseguidors (cf. Mt 5, 44); per a pregar en 
el secret, on només el Pare ho veu, no es 
necessiten moltes paraules (cf. Mt 6, 6-8); 
demanar perdó a Déu exigeix perdonar 
des del fons del cor als enemics (cf. Mt 6, 
14-15); perquè la pregària sigui eficaç, cal 
confiar que ja s’ha rebut el que s’ha de-
manat (cf. Mc 11, 24); és necessari pregar 
sempre sense cansar-se (cf. Lc 11, 5-13; 18, 
1); la pregària que arriba a Déu neix d’un 
cor humil (cf. Lc 18, 9-14); el cristià prega 
en el Nom de Jesús (cf. Jn 14, 13-14).

25.- Entre tots els ensenyaments de Je-
sús sobre la pregària destaca el Parenos-
tre (cf. Mt 6, 9-13; Lc 11, 1-4). La pregària 
del Senyor és la pròpia del Fill; la dels dei-
xebles, la dels qui per gràcia són fills en 
el Fill i, per això, poden adreçar-se a Déu 
anomenant-lo Pare. El cristià resa el Pare-

sions importants en la seva missió (cf. Lc 
6, 12-13). Les paraules que va pronunciar 
en la creu són la seva última pregària amb 
la qual posa la seva vida en mans de Déu 
(cf. Lc 23, 46).

22.- La pregària del Senyor és expressió 
de la seva relació filial amb el Pare. Està, 
per tant, dirigida a Déu i mai no és un exer-
cici d’introspecció que acaba en Ell mateix. 
El Déu a qui el Senyor es dirigeix té un ros-
tre concret. El Senyor no va venir al món 
per fer la seva voluntat, sinó per a complir 
la voluntat del Pare que l’havia enviat (cf. 
Jn 6, 38). La seva obediència no és la de 
qui se sotmet per la força a una imposició 
que li ve donada des de fora, sinó que neix 
de l’amor. Els moments de major quènosi 
són ocasions privilegiades en les quals la 
pregària del Senyor expressa, alimenta i 
viu humanament la seva relació filial amb 
el Pare. És aquest amor el que el porta a 
viure un lliurament total i ple a la missió 
encomanada pel Pare. Totes les pregàries 
de Jesús són expressió d’un cor en el qual 
no hi ha la més mínima dissociació entre 
amor i obediència en la realització de la 
seva missió salvífica13: la seva pregària 
brolla del goig de l’Esperit per a donar 
gràcies al Pare (cf. Lc 10, 21); es dirigeix al 
Pare amb confiança abans de ressuscitar 
Llàtzer (cf. Jn 11, 41-42); demana pels seus 
deixebles perquè el món cregui (cf. Jn 17); 
neix del seu interior acceptant beure el cal-
ze de la creu en el context de la passió (cf. 
Lc 22, 42); suplica al Pare el perdó per als 
seus botxins des de la creu (cf. Lc 23, 34), 
etc.

23.- En la pregària del Senyor, el centre 
no són els seus desitjos ni la consecució 
d’una felicitat terrenal al marge de Déu, 
sinó la comunió amb el Pare. El criteri d’au-
tenticitat de la pregària cristiana és la con-
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les pregàries de les santes Escriptures, 
crec que no hi trobaràs res que no es trobi 
i contingui en aquesta oració dominical. 
Per això, hi ha llibertat per a dir aquestes 
coses en la pregària amb unes o altres pa-
raules, però no pot haver-hi llibertat per a 
dir coses diferents»16.

3. La meta de la pregària cristiana
28.- «Per la vostra immensa glòria us 

lloem, us beneïm, us adorem, us glori-
fiquem, us donem gràcies». La pregària 
cristiana és un gest gratuït de reconeixe-
ment a Déu, i no es pot instrumentalitzar 
amb altres finalitats. El centre i la meta és 
sempre Déu, a la trobada del qual s’enca-
mina la vida de l’home. Sense fe, esperan-
ça i caritat no podem arribar a Ell, i sense 
oració no podem creure, esperar i estimar. 
En paraules de sant Agustí, «la fe, l’espe-
rança i la caritat condueixen fins a Déu al 
qual prega, és a dir, en qui creu, espera i 
desitja»17.

29.- El deixeble sap que, havent seguit 
el Senyor, el seu present i el seu futur, com 
el del seu Mestre, són a les mans del Pare. 
Això li dóna una gran confiança enmig de 
les proves i dificultats de la vida, perquè 
li permet «no caminar angoixat», ni «es-
tar preocupat» pel cos ni pel vestit ni pel 
que menjarà o beurà, ni pel demà (cf. Mt 6, 
25-34). D’aquesta manera, la vida es con-
verteix en un autèntic camí de fe i de con-
fiança en Déu. Aquesta actitud fonamen-
tal s’expressa i s’alimenta en la pregària, 
en la qual s’hi entra «per la porta estreta 
de la fe»18, que no és una altra cosa que 
«una adhesió filial a Déu, més enllà d’allò 
que nosaltres sentim i comprenem»19. Per 
aquesta adhesió filial, el creient no dub-
ta de la veritat de la seva Paraula i de les 

nostre amb els mateixos sentiments filials 
de Crist, que no va venir a fer la seva vo-
luntat, sinó a acomplir la voluntat del Pare 
que l’havia enviat. Les tres primeres peti-
cions orienten el cor del cristià cap a Déu 
des de les mateixes actituds d’amor i obe-
diència de Crist. Si «allò que és propi de 
l’amor és pensar primerament en Aquell 
que estimem»14, el primer que brolla en la 
pregària no és el «jo» del deixeble, sinó el 
desig que el nom «de Déu» sigui santificat, 
que vingui «el seu» regne i que «la seva» 
voluntat, que no és una altra que «tots els 
homes se salvin i arribin al coneixement de 
la veritat» (1	Tim 2, 2-3), es compleixi així 
en la terra com en el cel. El deixeble que 
viu amb el desig ardent de buscar el Regne 
de Déu i la seva justícia (cf. Mt 6, 33), el 
primer que expressa en la seva pregària és 
aquest desig i això la converteix en un crit 
d’amor a Déu i de confiança en Ell.

26.- Les altres quatre peticions de la 
pregària dominical neixen d’un cor que se 
sap pobre i que amb esperança es dirigeix 
al Pare misericordiós en actitud suplicant, 
demanant per les pròpies necessitats i 
les dels altres15. El deixeble no està fora 
del món, però sap que, malgrat totes les 
seves possibles riqueses, és una criatura 
necessitada de la providència i de l’amor 
del Pare. Des de la seva pobresa i fragili-
tat demana per «nosaltres», per tots els 
homes del món, perquè Déu els sostingui 
en el temps de la peregrinació, perdoni les 
seves faltes, els doni fortalesa en la temp-
tació i els deslliuri del Maligne, la major 
amenaça per a la salvació de la humani-
tat, així com l’origen de tots els mals, dels 
quals n’és autor i instigador.

27.- La pregària dominical constitueix 
el model i la norma de la pregària autèn-
ticament cristiana, perquè, en paraules de 
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l’esperança i créixer en ella fins i tot en 
aquelles situacions en les quals huma-
nament sembla que no hi ha motius per a 
continuar esperant. En aquests moments, 
la pregària ens dóna la certesa que no es-
tem sols, que som escoltats, que hi ha una 
Esperança absoluta, encara que no es re-
alitzin moltes de les esperances concretes 
i parcials que fiten la nostra vida. A més, 
la pregària ens fa créixer en el desig de 
la Vida eterna, purifica el nostre cor i l’ei-
xampla perquè sigui capaç de rebre el do 
promès26. Necessitem pregar per a cen-
trar-nos en la veritable meta de l’esperan-
ça, per a perseverar en ella i disposar-nos 
per acollir el do de Déu27. 

31.- Per a santa Teresa de Jesús, la pre-
gària és «tratar de amistad, estando muc-
has veces tratando a solas con quien sa-
bemos que nos ama»28. Recordant l’amor 
de Déu es creix en l’amor a Déu, ja que 
«amor saca amor»29. Santa Teresa del Nen 
Jesús descriu la seva experiència d’oració 
amb aquestes senzilles paraules: «Per a 
mi la pregària és un impuls del cor, una 
senzilla mirada llançada al cel, un crit de 
gratitud i d’amor tant enmig del sofriment 
com enmig de l’alegria. En una paraula, 
és una cosa gran, una cosa sobrenatural 
que em dilata l’ànima i m’uneix a Jesús»30. 
Aquest amor «Déu, donant-nos l’Esperit 
Sant l’ha vessat en els nostres cors» (Rom 
5, 5). L’Esperit és el do el desig del qual 
volia el Senyor suscitar en el cor de la sa-
maritana en dirigir-se a ella dient-li: «Si 
sabessis quin és el do de Déu…» (Jn 4, 10). 
Ell sembra en nosaltres la llavor de l’amor 
a Déu que s’alimenta en la pregària i és 
també el mestre interior per a conduir-nos 
al Pare: «l’Esperit ve a ajudar la nostra 
feblesa: nosaltres no sabem pregar com 
cal, però el mateix Esperit intercedeix per 

seves promeses, confia en Ell i l’obeeix. 
Aquesta «audàcia filial»20 es posa a pro-
va principalment en la tribulació i porta 
a viure amb la seguretat que, si en algun 
moment Déu no concedeix el que li dema-
nem, no és perquè s’hagi oblidat de nosal-
tres, sinó perquè ens vol donar «béns més 
grans»21. Si la pregària és un acte de confi-
ança en Déu, la perseverança en ella és el 
signe més clar d’una fe viva, ja que «pregar 
és clamar amb cor perseverant i ple d’afec-
te a la porta d’Aquell que ens escolta»22. 
Abandonar la pregària, en canvi, és mani-
festació d’una fe feble i inconstant. Consci-
ent de la feblesa i fragilitat de la seva fe, el 
cristià sap que necessita pregar perquè el 
Senyor augmenti la seva fe i li concedeixi 
la gràcia de perseverar en ella.

30.- La pregària és necessària per a 
créixer en l’esperança23. Tots els éssers 
humans alberguem en el nostre cor peti-
tes esperances. En realitat, tots aquests 
desitjos remeten a una cosa més bàsica 
que els explica tots: «En el fons, volem 
només una cosa, la “vida benaurada”, la 
vida que simplement és vida, simplement 
felicitat»24. En les petites esperances de 
la vida quotidiana, els éssers humans 
projectem el nostre anhel de felicitat i de 
salvació, la nostra esperança d’arribar a 
una vida en plenitud. La meta veritable 
és la Vida eterna que, en paraules del 
Senyor, consisteix en «que us coneguin a 
vós, l’únic Déu veritable, i aquell que vós 
heu enviat, Jesucrist.» (Jn 17, 3). Només 
en el coneixement de Déu i de Jesucrist es 
veuran satisfets tots els anhels de l’ésser 
humà: «Qui no coneix a Déu, encara que 
tingui múltiples esperances, en el fons 
està sense esperança, sense la gran es-
perança que sosté tota la vida»25. La pre-
gària és el lloc privilegiat per a mantenir 



J u l i o l  -  A g o s t  2 0 1 92 9 4
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 8
8 4. La forma eclesial de la pregària

33.- Quan el cristià prega, ho fa sempre 
com a membre del Cos místic de Crist que 
és l’Església. D’ella en rep inseparable-
ment la vida de la gràcia i el llenguatge de 
la fe:

«Tal com una mare ensenya els fills a 
parlar -i per això mateix a comprendre i 
a comunicar- l’Església, Mare nostra, ens 
ensenya el llenguatge de la fe per intro-
duir- nos a la intel·ligència i a la vida de 
la fe»34. Si l’Església és el lloc on es rep la 
fe, és també l’àmbit privilegiat on s’aprèn 
a pregar: «l’Esperit Sant ensenya els fills 
de Déu a pregar per mitjà d’una tradició 
viva (la sagrada Tradició)»35. I de la matei-
xa manera que la transmissió de la fe no 
és possible si no és aprenent el seu llen-
guatge, així l’aprenentatge de la pregària 
requereix resar amb l’Església i en l’Es-
glésia: «En la tradició viva de la pregària, 
cada Església proposa als seus fidels el 
llenguatge de la seva oració»36. L’aprenen-
tatge de la pregària només és possible en 
l’àmbit de la iniciació cristiana, que ha de 
començar en el si de família, on «la fe es 
barreja amb la llet materna»37.

34.- Per a l’assimilació del llenguatge 
eclesial de la pregària es necessita, en 
primer lloc, «la lectura assídua de l’Es-
criptura», a la qual «ha d’acompanyar la 
pregària a fi que hi hagi diàleg entre Déu 
i l’home»38, perquè «parlem amb ell quan 
preguem, i l’escoltem quan llegim les pa-
raules divines»39. La pregària cristiana és 
iniciativa de Déu i escolta de l’home. En 
això es distingeix radicalment de qualse-
vol altre tipus de meditació40. Des dels 
seus inicis, la comunitat cristiana ha resat 
amb els Salms, aplicant-los a Crist i a l’Es-
glésia: en la seva varietat, reflecteixen tots 
els sentiments i situacions de la vida de Je-

nosaltres amb gemecs que no es poden 
expressar.» (Rom 8, 26). Enviat als nos-
tres cors, ens fa cridar «Abba» (cf. Rm 8, 
14-16; Ga 4, 6). La vida d’oració és obra de 
l’Esperit Sant en el cor del creient. Ell ens 
guia interiorment perquè arribem a entrar 
en el més profund de la mateixa vida del 
Déu Trinitari que és amor. En l’Esperit i 
per mitjà de Crist, ens dirigim al Pare. La 
forma trinitària és tan essencial en la pre-
gària cristiana com en la confessió de fe. 
El Déu en qui l’home trobarà el descans 
no és un ser impersonal, sinó el Pare que 
s’ha acostat a nosaltres en el Fill i en l’Es-
perit perquè puguem compartir amb Ell la 
grandesa del seu amor.

32.- Creixent en la fe, l’esperança i 
l’amor a Déu per mitjà de la pregària, el 
cristià s’exercita en la vivència de la seva 
relació filial amb Ell. Ara bé, no podem 
oblidar que, quan és autèntica, la pre-
gària cristiana porta amb ella mateixa 
inseparablement l’amor a Déu i l’amor al 
proïsme. La relació sincera amb Déu s’ha 
de verificar en la vida31. És un culte buit 
i una falsa pietat la que es desentén de 
les necessitats dels altres. Per això, tota 
forma d’espiritualitat que comporti un 
menyspreu del nostre món i de la seva 
història, en particular d’aquells que més 
sofreixen, no és conforme amb la fe cristi-
ana. La veritat de la pregària cristiana i de 
l’amor a Déu al qual ella condueix es mos-
tra en l’amor i el lliurament als germans. 
El precepte de l’amor a Déu i al proïsme 
anima també la missió evangelitzadora 
de l’Església perquè tots els homes se 
salvin, segons la voluntat divina32. Per 
això la pregària i la caritat són l’ànima 
de la missió, que ens urgeix a compartir 
l’alegria de l’Evangeli, el tresor de la tro-
bada amb Crist33.
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és «un element indispensable de la vida 
cristiana»48. No es pot oposar a la pregà-
ria interior. Ambdues es necessiten mú-
tuament, perquè els éssers humans no 
podem prescindir del llenguatge a l’hora 
de pensar i d’expressar-nos; i perquè la 
pregària vocal, en la mesura en què ajuda 
a l’orant a prendre consciència d’Aquell 
a qui està parlant «es converteix en una 
primera forma d’oració contemplativa»49. 
La invocació del nom de Jesús, tan arrela-
da en l’orient cristià, ha estat anomenada 
amb raó la pregària del cor, perquè ningú 
pot pronunciar amb els llavis el nom de 
Jesús sense tenir el seu Esperit (cf. 1	 Cor 
12, 3)50. Al costat de la pregària vocal, hi 
trobem la meditació. En ella l’orant cerca 
comprendre les exigències de la vida cris-
tiana i respondre a la voluntat de Déu. La 
meditació cristiana no consisteix única-
ment en analitzar els moviments del propi 
interior, ni acaba en un mateix, sinó que 
neix de la confrontació de la pròpia vida 
amb la voluntat de Déu que s’intenta co-
nèixer a través de les obres de la creació 
i de la seva Paraula, plenament revelada 
en Crist. En la contemplació, les paraules 
i els pensaments deixen pas a l’experi-
ència de l’amor de Déu: l’orant centra la 
seva mirada de fe i el seu cor en el Senyor 
i creix en el seu amor. Per això, la pregària 
contemplativa és, pròpiament parlant, «la 
pregària del fill de Déu, del pecador perdo-
nat que consent acollir l’amor amb el qual 
és estimat i que vol respondre a ell esti-
mant més encara»51; és al mateix temps 
«l’expressió més senzilla del misteri de la 
pregària»52 i el seu cimal, perquè en ella 
arribem a la unió amb Déu en Crist.

36.- La pregària també és combat53 i 
suposa un esforç per a superar les dificul-
tats que apareixen en el camí. Els grans 

sús i dels seus deixebles41. La pràctica de 
la lectio	divina, recomanada per l’Església, 
introdueix el creient en la història de la 
salvació i personalitza la relació salvífica 
de Déu amb el seu Poble. El llenguatge 
eclesial de la pregària es troba sobretot en 
la sagrada litúrgia. El creient «interioritza 
i assimila la litúrgia durant i després de 
la seva celebració»42. D’aquesta manera, 
en unir la pregària personal i la litúrgia, 
evita caure en el perill d’un subjectivisme 
que redueix la pregària a un simple senti-
ment sense contingut objectiu. El centre 
de la vida litúrgica el constitueix el sagra-
ment de l’eucaristia, «font i cimal de tota 
la vida cristiana»43 i, per això, la pregària 
més important de l’Església. La troba-
da sacramental amb l’amor de Déu en la 
seva Paraula i en el Cos i la Sang de Crist 
que es viu en la Santa Missa es prolonga 
en l’adoració eucarística44. El llenguatge 
eclesial de la pregària s’adquireix també 
entrant en contacte amb els testimonis 
que, sota l’acció de l’Esperit Sant, han fet 
possible «la tradició viva de la pregària, 
pel testimoniatge de les seves vides, per la 
transmissió dels seus escrits i per la seva 
pregària avui»45. Certament no hi ha una 
única espiritualitat cristiana. Al llarg de la 
història de l’Església s’han desenvolupat 
diverses espiritualitats. Totes elles «par-
ticipen de la tradició viva de la pregària i 
són guies indispensables per als fidels. En 
la seva rica diversitat, reflecteixen la pura i 
única llum de l’Esperit Sant»46.

35.- El més important en la pregària «és 
la presència del cor en Aquell a qui parlem 
en la pregària»47. Si la naturalesa humana 
té un caràcter inseparablement corpori i 
espiritual, l’ésser humà té necessitat d’ex-
pressar externament els seus sentiments. 
La pregària vocal, tan plenament humana, 
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8 fe, que ajuda a comprendre la dimensió 

més profunda dels misteris confessats i 
celebrats per l’Església, és conduït al co-
neixement intern de Crist, que no consis-
teix únicament en saber coses sobre Ell, 
sinó en un coneixement impregnat per la 
caritat. Finalment, el cristià que persevera 
en la pregària pot arribar a tenir, per gràcia 
de Déu, una experiència particular d’unió. 
Aquesta és inseparable i es fonamenta 
sempre en la unió amb Déu que es realitza 
objectivament en l’organisme sacramen-
tal de l’Església, tal i com ho demostra la 
tradició dels grans sants. Qualsevol misti-
cisme que, rebutjant el valor de les medi-
acions eclesials, oposi la unió mística amb 
Déu a la que es realitza en els sagraments, 
especialment en el baptisme i l’eucaristia 
o que porti a pensar que els sagraments 
són innecessaris per a les persones «espi-
rituals», no pot considerar-se cristià.

38.- La santíssima Mare de Déu, Mare i 
model eminent de l’Església, és també per 
a tots els cristians exemple reeixit d’ora-
ció. En el temps que precedeix a l’Anuncia-
ció, la seva pregària la porta a estar atenta 
a les coses de Déu i a créixer en el desig de 
lliurar-se totalment a Ell en el compliment 
de la seva voluntat; quan rep l’anunci de 
l’Àngel, manifesta el seu consentiment 
perquè es compleixi en ella la Paraula que 
li ha estat anunciada i s’ofereix a Déu com 
la seva humil esclava (Lc 1, 38); en el seu 
càntic de lloança manifesta la seva alegria 
en el Senyor, no només pel que ha fet en 
Ella, sinó perquè per mitjà del seu Fill es 
realitza la salvació de tota la humanitat 
(Lc 1, 46-55); en els esdeveniments de la 
infància del Senyor conservava i meditava 
tot en el seu cor (Lc 2, 19), acollia les gràci-
es que Déu li donava per mitjà del seu Fill 
i es disposava a respondre amb més gene-

mestres de l’espiritualitat cristiana, per 
ajudar a perseverar en el camí de la pre-
gària i superar els obstacles, han suggerit 
diferents tècniques i han descrit les diver-
ses etapes. En referència a les tècniques, 
a les quals tanta importància es dona ac-
tualment, hem de recordar novament que 
més important que una oració formalment 
ben feta, és que vagi acompanyada i si-
gui expressió de l’autenticitat de la vida. 
De totes maneres, la pregària cristiana ha 
anat generant diversos mètodes per a po-
sar-se en presència de Déu amb actituds 
corporals i mentals, que no pretenen sim-
plement descobrir virtualitats amagades 
en la persona, sinó «obrir-se en humilitat 
a Crist i al seu Cos místic, que és l’Esglé-
sia»54. Aquestes tècniques, igual que les 
que provenen de tradicions alienes al cris-
tianisme, «poden constituir un mitjà ade-
quat per a ajudar la persona que fa oració 
a estar interiorment distesa davant de 
Déu, fins i tot enmig de les sol·licitacions 
exteriors»55. Però mai no es poden confon-
dre les sensacions de quietud i distensió 
o els sentiments gratificants que produei-
xen certs exercicis físics o psíquics amb les 
consolacions de l’Esperit Sant. Això «cons-
titueix una manera totalment errònia de 
concebre el camí espiritual»56.

37.- Referent a les etapes en el camí de 
perfecció, moltes escoles d’espiritualitat 
cristiana han adoptat l’esquema de les 
tres vies (purificació, il·luminació i unió). 
Aquest esquema ha d’entendre’s sempre 
des dels supòsits de la fe cristiana: la «re-
cerca de Déu mitjançant la pregària ha de 
ser precedida i acompanyada de l’ascesi i 
de la purificació dels propis pecats i errors, 
perquè, segons la paraula de Jesús, només 
“els nets de cor veuran a Déu” (Mt 5, 8)»57. 
Qui s’ha purificat, per la il·luminació de la 
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pastoral dels centres educatius, als qui es-
tan al capdavant de cases i centres d’espi-
ritualitat, la missió dels quals en l’Església 
consisteix a ajudar els cristians a créixer 
en la vida interior, que tinguin en compte 
aquests principis i no es deixin «arrosse-
gar per doctrines complicades i estranyes» 
(He 13, 9) que desorienten l’ésser humà de 
la vocació última a la qual ha estat cridat 
per Déu, i porten a la pèrdua de la senzi-
llesa evangèlica, que és una característica 
fonamental de la pregària cristiana.

Els bisbes de la Comissió Episcopal per 
a la Doctrina de la Fe

President: Excm. i Rvdm. Sr. D. Enrique 
Benavent Vidal, Bisbe de Tortosa

Membres: Excm. i Rvdm. Sr. D.
Agustí Cortés Soriano, Bisbe de Sant 

Feliu de Llobregat
Luis Quinteiro Fiuza, Bisbe de Tui-Vigo
José Yanguas Sanz, Bisbe de Conca
Juan Antonio Martínez Camino, S.J., Bis-

be Auxiliar de Madrid
Alfonso Carrasco Rouco, Bisbe de Lugo
Francisco Simón Conesa Ferrer, Bisbe 

de Menorca

NOTES

1 Sant Agustí, Confessions, I. 1: CCL 27, 
1.

2 Cf. Catecisme de l’Església Catòlica 
(11.X.1992), 4a part, n. 2558-2854; 
CONGREGACIÓ PER A LA DOCTRINA 
DE LA FE, carta als bisbes de l’Esglé-
sia catòlica sobre alguns aspectes de 
la meditació cristiana, Orationis	 for-
mas (15.X.1989); CONSELL PONTIFICI 

rositat; mirant a Jesucrist veia en actitud 
contemplativa el Fill de Déu fet home i era 
introduïda com ningú no ho ha estat mai 
en la mateixa vida de la Trinitat; a Canà de 
Galilea es mostra com una mitjancera efi-
caç davant del seu Fill i la seva intercessió 
provoca que el Senyor comenci a realitzar 
els signes que manifesten l’arribada de 
l’hora de la salvació (Jn 2, 1-10); al peu de 
la creu fa seves les paraules de Jesús i en 
el seu cor les transforma en la seva prò-
pia pregària; en l’espera de l’Esperit Sant 
prega amb l’Església (Ac 1, 14) fent seves 
totes les seves necessitats, i prega per ella 
perquè no defalleixi en la seva missió. Ella, 
amb el seu testimoniatge, ha estat per a 
molts mestres d’oració el veritable model 
de deixeble orant.

V Conclusió

39.- «La glòria de Déu és que l’home 
visqui, i la vida de l’home és la visió de 
Déu»58. La set de Déu que acompanya 
l’existència de tot ésser humà se sadollarà 
finalment quan pugui contemplar-lo cara a 
cara. Mentrestant, la pregària, expressió 
d’aquest desig de Déu «enmig de la nos-
tra vida quotidiana»59, és necessària per a 
perseverar en el camí de la santedat60, a 
la qual tots estem cridats per voluntat de 
Déu (1	Tes 4, 3) i «sense la qual ningú no 
veurà el Senyor» (He 12, 14). Aquest és el 
veritable objectiu de qualsevol introducció 
a la vida de pregària.

40.- En aquesta nota hem volgut recor-
dar els elements essencials que no poden 
faltar en la iniciació a la pregària cristiana. 
Exhortem, doncs, als preveres, persones 
consagrades, catequistes, a les famílies 
cristianes, als grups parroquials i movi-
ments apostòlics, als responsables de 
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8 vi, sobre l’esperança cristiana (30.

XI.2007), n. 22; CONGREGACIÓ PER A 
LA DOCTRINA DE LA FE, carta Placuit	
Deo, sobre alguns aspectes de la sal-
vació cristiana (22.II.2018), n. 6.

7 Sobre el pelagianisme i el gnosticis-
me actuals, cf. FRANCESC, exhorta-
ció apostòlica Gaudete	 et	 exsultate, 
sobre la crida a la santedat en el 
món actual (19.III.2018), n. 36-62; 
CONGREGACIÓ PER A LA DOCTRINA 
DE LA FE, Placuit	 Deo, n. 3: «En els 
nostres temps prolifera una espè-
cie de neopelagianisme per al qual 
l’individu,radicalment autònom, pre-
tén salvar-se a si mateix, sense reco-
nèixer que depèn, en el més profund 
del seu ésser, de Déu i dels altres. La 
salvació és confiada a les forces de 
l’individu, o de les estructures pura-
ment humanes, incapaces d’acollir 
la novetat de l’Esperit de Déu. Un 
cert neo-gnosticisme, per altra ban-
da, presenta una salvació merament 
interior, tancada en el subjectivisme, 
que consisteix a elevar-se amb l’intel-
lecte fins als misteris de la divinitat 
desconeguda»13 Cf. Catecisme de 
l’Església Catòlica, n. 2603: «El seu 
commovedor “Sí Pare!” expressa el 
fons del seu cor, la seva adhesió al 
“beneplàcit” del Pare com un ressò 
del “Fiat” de la seva Mare en el mo-
ment que el va concebre i com a pre-
ludi d’allò que dirà al Pare en l’ago-
nia. Tota la pregària de Jesús és en 
aquesta adhesió amorosa del seu cor 
d’home al “misteri de la voluntat del 
Pare” (Ef 1, 9)»

8 Moltes vegades aquestes tècniques de 
meditació, com el mindfulness, inten-
ten amagar el seu origen religiós i es 

DE LA CULTURA I CONSELL PONTIFICI 
PER AL DIÀLEG INTERRELIGIÓS, Jesu-
crist, portador de l’aigua de la vida. 
Una reflexió cristiana sobre el New	
Age (3.II.2003).

3 Catecisme de l’Església Catòlica 
(11.X.1992) n. 1124

4 Els papes han aprovat importants de-
claracions de la Congregació per a 
la Doctrina de la Fe sobre aquestes 
qüestions: declaració per a salvaguar-
dar la fe d’alguns errors recents sobre 
els misteris de l’Encarnació i la Trini-
tat – Mysterium	 filii	 Dei (21.II.1979); 
declaració Dominus	 Iesus, sobre la 
unicitat i la universalitat salvífica de 
Jesucrist i de l’Església (6.VIII.2000). 
També la Conferència Episcopal Es-
panyola s’ha pronunciat en diferents 
ocasions sobre qüestions relaciona-
des amb la fe en Jesucrist: COMISSIÓ 
EPISCOPAL PER A LA DOCTRINA DE 
LA FE, Crist present a l’Església. Nota 
doctrinal sobre algunes qüestions 
cristològiques i implicacions eclesio-
lògiques (1992); ASSEMBLEA PLENÀ-
RIA DE LA CEE, instrucció pastoral Te-
ologia i secularització a Espanya (30.
III.2006), especialment els números 
22-35; Id., Jesucrist, Salvador de l’ho-
me i esperança del món. Instrucció 
pastoral sobre la persona de Crist i la 
seva missió (21.IV.2016).

5 Cf. SANT JOAN PAU II, carta encíclica 
Redemptoris	missio, sobre la perma-
nent validesa del mandat missioner 
(7.XII.1990), n. 36; CONGREGACIÓ 
PER A LA DOCTRINA DE LA FE, de-
claració Dominus	 Iesus, núm. 4; Id., 
Nota doctrinal sobre alguns aspectes 
de l’Evangelització (3.XII.2007).

6 Cf. BENET XVI, carta encíclica Spe	sal-
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fratern amb els altres quan som capa-
ços d’incorporar-hi la vida dels altres, 
les seves angoixes més pertorbado-
res i els seus millors somnis. De qui 
es lliura generosament a intercedir 
pot dir-se amb les paraules bíbliques: 
“Aquest és el qui estima els seus ger-
mans, el qui prega molt pel poble” (2	
Mac 15, 14)».

16 SANT AGUSTÍ, Carta 130 a Proba, 12 
17 Ibid., 13
18 Catecisme de l’Església Catòlica n. 

2656, 2609 
19 Ibid., n. 2609
20 Ibid., n. 2610.
21 SANT AGUSTÍ, Carta 130 a Proba, 14 
22 Ibid., 10.
23 Cf. BENET XVI, Spe	salvi, n. 32. L’ora-

ció és un dels llocs privilegiats per a 
l’aprenentatge de l’esperança. 

24 Ibid., n. 11.
25 Ibid., n. 27.
26 Cf. ibíd., n. 33: «[Agustí] defineix 

l’oració com un exercici del desig. 
L’home ha estat creat per a una gran 
realitat, per a Déu mateix, per a ser 
satisfet per Ell. Però el seu cor és 
massa petit per a la gran realitat que 
se li lliura. Ha de ser eixamplat. “Déu, 
retardant [el seu do], eixampla el de-
sig; amb el desig, eixampla l’ànima 
i, eixamplant-la, la fa capaç [del seu 
do]” (Homilia sobre la Primera Carta 
de Sant Joan)».

27 Cf. ibíd., n. 34: «Així ens fem capaços 
de la gran esperança i ens convertim 
en ministres de l’esperança

per als altres: l’esperança en sentit cris-
tià és sempre esperança per als al-
tres».

28 Llibre	de	 la	Vida, cap. 8, 5. 29 Ibid., 
cap. 22, 14.

difonen en moviments que es podrien 
reunir sota la denominació New	Age, 
puix que es proposen com a alternati-
va a la fe cristiana.

9 Cf. CONGREGACIÓ PER A LA DOCTRINA 
DE LA FE, Orationis	formas, n. 28.

10 Cf. CONGREGACIÓ PER A LA DOCTRI-
NA DE LA FE, Orationis	 formas, n. 3: 
«La pregària cristiana està sempre 
determinada per l’estructura de la 
fe cristiana, en la qual resplendeix la 
veritat mateixa de Déu i de la criatu-
ra. Per això es configura, pròpiament 
parlant, com un diàleg personal, ín-
tim i profund, entre l’home i Déu».

11 SANT JOAN PAU II, Redemptoris	mis-
sio, n. 5

12 CONGREGACIÓ PER A LA DOCTRINA 
DE LA FE, Orationis	formas, n. 12

13 Cf. Catecisme de l’Església Catòlica, 
n. 2603: «El seu commovedor “Sí 
Pare!” expressa el fons del seu cor, la 
seva adhesió al “beneplàcit” del Pare 
com un ressò del “Fiat” de la seva 
Mare en el moment que el va conce-
bre i com a preludi d’allò que dirà al 
Pare en l’agonia. Tota la pregària de 
Jesús és en aquesta adhesió amorosa 
del seu cor d’home al “misteri de la 
voluntat del Pare” (Ef 1, 9)»

14 Catecisme de l’Església Catòlica, n. 
2804

15 Cf. FRANCESC, Gaudete	et	exsultate, 
n. 154: «La súplica d’intercessió té un 
valor particular, perquè és un acte de 
confiança en Déu i al mateix temps 
una expressió d’amor al proïsme… La 
pregària serà més agradable a Déu 
i més santificadora si en ella, per la 
intercessió, provem de viure el doble 
manament que Jesús ens va deixar. 
La intercessió expressa el compromís 
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8 contenir el desig de comunicar-ho als 

altres?»
34 Catecisme de l’Església Catòlica n. 

171 35 Ibid., n. 2650.
36 Ibid., n. 2663; Cf. BENET XVI, Spe	

salvi, n. 34: «Ha d’estar guiada i il-
luminada una vegada i una altra per 
les grans oracions de l’Església i dels 
sants, per l’oració litúrgica, en la qual 
el Senyor ens ensenya constantment 
a resar correctament»

37 FRANCESC, Homilia. Missa al Parc 
dels Samanes, Guayaquil (6.VII.2015). 

38 Catecisme de l’Església Catòlica n. 
2653

39 CONCILI VATICÀ II, constitució dog-
màtica Dei	 Verbum, sobre la Divina 
Revelació, n. 25.

40 Cf. FRANCESC, Gaudete	et	exsultate, 
n. 149: «La pregària confiada és una 
reacció del cor que s’obre a Déu cara 
a cara, on es fan callar tots els sorolls 
per a escoltar la suau veu del Senyor 
que ressona en el silenci»41 Cf. SANT 
AMBRÒS, Comentari sobre el salm 1: 
CSEL 64, 7.9-10. 42 Catecisme de l’Es-
glésia Catòlica n. 2655

43 CONCILI VATICÀ II, constitució dog-
màtica Lumen	gentium sobre l’Esglé-
sia, n. 11.

44 Cf. FRANCESC, Catequesi (15.XI. 
2017); cf. també Catecisme de l’Es-
glésia Catòlica, n. 2643: «L’Eucaristia 
conté i expressa totes les formes de 
pregària: és “l’ofrena pura” de tot el 
Cos de Crist “a la glòria del seu Nom” 
(cf Mt 1, 11); és, segons les tradicions 
d’Orient i d’Occident, “el sacrifici de 
lloança”».

45 Catecisme de l’Església Catòlica n. 
2683 46 Ibid., n. 2684

47 Ibid., n. 2700.

30 Manuscrits autobiogràfics, manuscrit 
C, 25r-25v.

31 El papa FRANCESC, a Gaudete	 et	
exsultate, insisteix en el mateix en 
diverses ocasions: «L’oració és pre-
ciosa si alimenta un lliurament quo-
tidià d’amor. El nostre culte agrada 
a Déu quan hi portem els intents de 
viure amb generositat i quan deixem 
que el do de Déu que hi rebem es 
manifesti en el la donació als ger-
mans… La millor manera de destriar 
si el nostre camí de pregària és au-
tèntic serà mirar en quina mesura la 
nostra vida es va transformant a la 
llum de la misericòrdia» (n. 104-105; 
cf. també n. 26; 100). Cf. BENET XVI, 
Spe	 salvi, 33: «Resar no significa 
sortir de la història i retirar-se en el 
racó privat de la pròpia felicitat. En 
la pregària, l’home ha d’aprendre 
què és el que veritablement pot de-
manar-li a Déu, allò que és digne de 
Déu. Ha d’aprendre que no pot resar 
contra l’altre. Ha d’aprendre que no 
pot demanar coses superficials i ba-
nals que desitja en aquell moment, 
la petita esperança equivocada que 
l’allunya de Déu».

32 Cf. Concili Vaticà II, Apostolicam	actu-
ositatem sobre l’apostolat dels laics, 
n. 3.

33 Cf. FRANCESC, exhortació apostòlica 
Evangelii	gaudium, n. 8: «Només grà-
cies a aquest trobament – o retroba-
ment amb l’amor de Déu, que es con-
verteix en feliç amistat, som rescatats 
de la nostra consciència aïllada i de 
l’autoreferencialitat (...) Allí hi ha deu 
de l’acció evangelitzadora. Perquè 
si algú ha acollit aquest amor que li 
retorna el sentit de la vida, com pot 
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58 SANT IRENEU DE LIÓ, Tractat contra 
les heretgies, IV, 20, 7: PG 7,1037.

59 FRANCESC, Gaudete	 et	 exsultate, n. 
148

60 Ibíd., n. 147: «La santedat està feta 
d’una obertura habitual a la transcen-
dència, que s’expressa en l’oració i 
en l’adoració… No crec en la santedat 
sense pregària».

48 Ibid., n. 2701.
49 Ibid., n. 2704.
50 Entre les pràctiques d’oració vocal re-

comanades per l’Església cal esmen-
tar el res del Sant Rosari: SANT PAU 
VI, exhortació apostòlica Marialis	cul-
tus, per a la recta ordenació i desen-
volupament del culte a la Santíssima 
Mare de Déu (2.II.1974); SANT JOAN 
PAU II, carta apostòlica Rosarium	
Virginis	Mariae, sobre el Sant Rosari 
(16.X.2002).

51 Catecisme de l’Església Catòlica n. 
2712 52 Ibid., n. 2713.

53 FRANCESC, Gaudete	 et	 exsultate, n. 
158-162 «La vida cristiana és un com-
bat permanent… Per al combat tenim 
les armes poderoses que el Senyor 
ens dóna: la fe que s’expressa en la 
pregària, la meditació de la Parau-
la de Déu, la celebració de la Missa, 
l’adoració eucarística, la reconciliació 
sacramental, les obres de caritat, la 
vida comunitària, el compromís mis-
sioner».

54 SANT JOAN PAU II, Homilia en IV Cen-
tenari de la mort de Santa Teresa de 
Jesús, Àvila (1.XI.1982). 

55 Carta Orationis	formas, n. 28.
56 Ibid.
57 Ibid., n. 18; cf. BENET XVI, Spe	salvi, 

n. 33: «[La pregària] ha de purificar 
els seus desitjos i les seves esperan-
ces. Ha d’alliberar-se de les mentides 
ocultes amb què s’enganya a si ma-
teix: Déu les escruta, i la confrontació 
amb Déu obliga l’home a reconèi-
xer-les també… La trobada amb Déu 
desperta la meva consciència perquè 
aquesta ja no m’ofereixi més una au-
tojustificació ni sigui un simple reflex 
de mi mateix».
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nença filial a Déu no és un acte individual 
sinó eclesial: la comunió amb Déu, Pare, 
Fill i Esperit Sant, és font d’una vida nova 
juntament amb molts altres germans i 
germanes. I aquesta vida divina no és un 
producte per vendre —nosaltres no fem 
proselitisme— sinó una riquesa per donar, 
per comunicar, per anunciar; aquest és el 
sentit de la missió. Gratuïtament hem re-
but aquest do i gratuïtament el compartim 
(cf. Mt 10,8), sense excloure’n ningú. Déu 
vol que tots els homes se salvin i arribin al 
coneixement de la veritat i a l’experiència 
de la seva misericòrdia, mitjançant l’Esglé-
sia, sagrament universal de salvació (cf.	1	
Tm 2,4; 3,15; Conc. Ecum— Vat. II, Const. 
dogm. Lumen	gentium, 48).

L’Església és en missió en el món: la 
fe en Jesucrist ens dona la dimensió justa 
de totes les coses, fent-nos veure el món 
amb els ulls i el cor de Déu; l’esperança 
ens obre els horitzons eterns de la vida di-
vina, de la qual participem veritablement; 
la caritat, que ja comencem a assaborir 
en els sagraments i en l’amor fratern, ens 
condueix fins als confins de la terra (cf. 
Mi 5,3; Mt 28,19, Ac 1,8, Rm 10,18). Una 
Església en sortida cap als últims confins 
exigeix una conversió missionera constant 
i permanent. Quants sants, quantes dones 
i homes de fe ens donen testimoniatge, 
ens mostren que és possible i realitzable 
aquesta obertura il·limitada, aquesta sor-
tida misericordiosa, com a impuls urgent 
de l’amor i com a fruit de la seva lògica 
intrínseca de do, de sacrifici i de gratuïtat 
(cf. 2 Co 5,14-21). Perquè ha de ser home 
de Déu aquell qui ha de predicar Déu (cf. 
Carta apost. Maximum	illud).

És un mandat que ens toca de prop: 
jo soc sempre una missió; tu ets sempre 

Missatge	del	papa	Francesc	per	a	 la	 Jor-
nada	Mundial	de	les	Missions	2019

Batejats i enviats: l’Església de Crist en 
missió en el món
20 d’octubre de 2019 (Diumenge XXIX del 
Temps Ordinari)

Vaticà, 9-6-2019

Estimats germans i germanes,
He demanat a tota l’Església que du-

rant el mes d’octubre de 2019 es visqui 
un temps missioner extraordinari per a 
commemorar el centenari de la promulga-
ció de la Carta apostòlica Maximum	illud, 
del papa Benet XV (30 de novembre de 
1919). La visió profètica de la seva pro-
posta apostòlica m’ha confirmat que avui 
continua sent important renovar el com-
promís missioner de l’Església, impulsar 
evangèlicament la seva missió d’anunciar 
i dur al món la salvació de Jesucrist, mort 
i ressuscitat.

El títol del present missatge és igual 
al tema de l’Octubre missioner: «Batejats 
i enviats: l’Església de Crist en missió en 
el món.» La celebració d’aquest mes ens 
ajudarà en primer lloc a retrobar el sentit 
missioner de la nostra adhesió de fe en 
Jesucrist, fe que hem rebut gratuïtament 

[	 ]Santa	Seu
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20,19-23; Mt 28,16-20). Aquest enviament 
és competència del cristià perquè no man-
qui a ningú l’anunci de la seva vocació a 
fill adoptiu, la certesa de la seva dignitat 
personal i del valor intrínsec de tota vida 
humana des de la concepció fins a la mort 
natural. El secularisme creixent, quan es 
converteix en rebuig positiu i cultural de la 
paternitat activa de Déu en la nostra histò-
ria, impedeix tota autèntica fraternitat uni-
versal, que s’expressa en el respecte mutu 
de la vida de cadascú. Sense el Déu de 
Jesucrist, tota diferència es redueix a una 
amenaça infernal que fa impossible qual-
sevol acollença fraternal i la unitat fecunda 
del gènere humà.

El destí universal de la salvació ofer-
ta per Déu en Jesucrist va dur Benet XV a 
exigir la superació de tota clausura naci-
onalista i etnocèntrica, de tota barreja de 
l’anunci de l’Evangeli amb les potències 
colonials, amb els seus interessos econò-
mics i militars. En la seva carta apostòlica 
Maximum	 illud, el Papa recordava que la 
universalitat divina de la missió de l’Esglé-
sia exigeix la sortida d’una pertinença ex-
clusiva a la pàtria pròpia i a l’ètnia pròpia. 
L’obertura de la cultura i de la comunitat 
a la novetat salvadora de Jesucrist reque-
reix la superació de qualsevol introversió 
ètnica i eclesial impròpia. També avui l’Es-
glésia continua necessitant homes i dones 
que, en virtut del seu baptisme, respon-
guin generosament a la crida a sortir de 
la pròpia casa, la pròpia família, la pròpia 
pàtria, la pròpia llengua, la pròpia Esglé-
sia local. Ells són enviats a les gents en el 
món que encara no està transfigurat pels 
sagraments de Jesucrist i de la seva san-
ta Església. Anunciant la Paraula de Déu, 
testimoniant l’Evangeli i celebrant la vida 
de l’Esperit criden a la conversió, bategen i 

una missió; tot batejat i batejada és una 
missió. Qui estima es posa en moviment, 
surt de si mateix, és atret i atreu, es dona 
als altres i teixeix relacions que generen 
vida. Per a l’amor de Déu ningú no és inútil 
o insignificant. Cadascun de nosaltres és 
una missió en el món perquè és fruit de 
l’amor de Déu. Encara que el meu pare i 
la meva mare haguessin traït l’amor amb 
la mentida, l’odi i la infidelitat, Déu mai no 
renuncia al do de la vida, sinó que destina 
tots els seus fills, des de sempre, a la seva 
vida divina i eterna (cf. Ef 1,3-6).

Aquesta vida se’ns comunica en el bap-
tisme, que ens dona la fe en Jesucrist, ven-
cedor del pecat i de la mort, ens regenera 
a imatge i semblança de Déu i ens introdu-
eix en el cos de Crist que és l’Església. En 
aquest sentit, el baptisme és realment ne-
cessari per a la salvació perquè ens garan-
teix que som fills i filles a la casa del Pare, 
sempre i en tot lloc, mai orfes, estrangers 
o esclaus. Allò que en el cristià és realitat 
sacramental —el compliment de la qual 
és l’eucaristia— es manté com a vocació 
i destí per a tot home i dona que espera la 
conversió i la salvació. De fet, el baptisme 
és el compliment de la promesa del do diví 
que fa de l’ésser humà un fill en el Fill. Som 
fills dels nostres pares naturals, però en el 
baptisme se’ns dona la paternitat originà-
ria i la maternitat veritable: no pot tenir 
Déu com a pare aquell qui no té l’Església 
com a mare (cf. sant Cebrià, La	 unitat	 de	
l’Església	catòlica, 4).

Així, la nostra missió radica en la pa-
ternitat de Déu i en la maternitat de l’Es-
glésia, perquè l’enviament manifestat per 
Jesús en el manament pasqual és inherent 
al baptisme: així com el Pare m’ha enviat, 
així també us envio jo, plens de l’Esperit 
Sant, per a la reconciliació del món (cf. Jn 
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seus avantpassats, sense saber-ho, bus-
caven en les seves riques tradicions religi-
oses. Crist era el Salvador que anhelaven 
silenciosament. Ha significat també haver 
rebut, amb les aigües del baptisme, la vida 
divina que els va fer fills de Déu per adop-
ció; haver rebut, a més, l’Esperit Sant que 
ha vingut a fecundar les seves cultures, pu-
rificant-les i desenvolupant els nombrosos 
gèrmens i llavors que el Verb encarnat hi 
havia posat, orientant-les així pels camins 
de l’Evangeli. […] El Verb de Déu, fent-se 
carn en Jesucrist, es va fer també història i 
cultura. La utopia de tornar a donar vida a 
les religions precolombines, separant-les 
de Crist i de l’Església universal, no seria 
un progrés, sinó una reculada. En realitat 
seria una involució cap a un moment his-
tòric ancorat en el passat» (Discurs en la 
Sessió inaugural, 13 de maig de 2007).

Confiem a Maria, la nostra Mare, la mis-
sió de l’Església. La Verge, unida al seu Fill 
des de l’encarnació, es va posar en movi-
ment, va participar totalment en la missió 
de Jesús, missió que als peus de la creu es 
va convertir també en la seva missió prò-
pia: col·laborar com a Mare de l’Església 
que en l’Esperit i en la fe engendra nous 
fills i filles de Déu.

Voldria acabar amb unes breus parau-
les sobre les Obres Missionals Pontifícies, 
ja proposades com a instrument missioner 
en la Maximum	illud. Les OMP manifesten 
el seu servei a la universalitat eclesial en la 
forma d’una xarxa global que dona suport 
al Papa en el seu compromís missioner 
mitjançant l’oració, ànima de la missió, i 
la caritat dels cristians dispersos pel món 
sencer. Els seus donatius ajuden el Papa 
en l’evangelització de les Esglésies parti-
culars (Obra de la Propagació de la Fe), en 

ofereixen la salvació cristiana en el respec-
te a la llibertat personal de cadascun, en 
diàleg amb les cultures i les religions dels 
pobles als quals són enviats. La missio	ad	
gentes, sempre necessària en l’Església, 
contribueix així de manera fonamental al 
procés de conversió permanent de tots 
els cristians. La fe en la pasqua de Jesús, 
l’enviament eclesial baptismal, la sortida 
geogràfica i cultural d’un mateix i de la llar 
pròpia, la necessitat de salvació del pecat i 
l’alliberament del mal personal i social exi-
geixen que la missió arribi fins als últims 
racons de la terra.

La coincidència providencial amb la ce-
lebració del Sínode especial dels bisbes 
per a la regió Panamazònica em porta a 
destacar que la missió confiada per Jesús, 
amb el do del seu esperit, continua essent 
actual i necessària també per als habitants 
d’aquestes terres. Una Pentecosta reno-
vada obre les portes de l’Església perquè 
cap cultura no romangui tancada en ella 
mateixa i cap poble no quedi aïllat, sinó 
que s’obrin a la comunió universal de la fe. 
Que ningú no es quedi tancat en el propi 
jo, en l’autoreferencialitat de la pertinen-
ça ètnica i religiosa pròpies. La pasqua de 
Jesús trenca els límits estrets de mons, re-
ligions i cultures, cridant-los a créixer en 
el respecte per la dignitat de l’home i de 
la dona, cap a una conversió cada vegada 
més plena a la veritat del Senyor ressusci-
tat, que ens dona a tots la vida veritable.

En aquest aspecte, em venen a la ment 
les paraules del papa Benet XVI al comen-
çament de la trobada de bisbes llatinoa-
mericans a Aparecida, al Brasil, l’any 2007, 
paraules que desitjo aquí recordar i fer me-
ves: «Què ha significat l’acceptació de la fe 
cristiana per als pobles d’Amèrica Llatina i 
del Carib? Per a ells ha significat conèixer 
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la formació del clergat local (Obra de Sant 
Pere Apòstol), en l’educació d’una consci-
ència missionera dels infants de tot el món 
(Obra de la Infància Missionera) i en la 
formació missionera de la fe dels cristians 
(Unió Missional Pontifícia). Renovant el 
meu suport a aquestes obres, desitjo que 
el Mes Missioner Extraordinari d’octubre 
de 2019 contribueixi a la renovació del seu 
servei al meu ministeri missioner.

Als missioners, a les missioneres i a tots 
els qui en virtut del seu baptisme partici-
pen d’alguna manera en la missió de l’Es-
glésia, els envio de cor la meva benedicció. 

Francesc,	papa
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