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Escrits
dominicals

Banalització de la vida (3-11-2019)
Hi ha preguntes incòmodes. Quan no tenim resposta a alguna qüestió important
de la vida, en lloc d’esforçar-nos per a
renunciar o corregir la nostra manera de
pensar, mirem de sortir-nos-en mitjançant
subterfugis.
Un d’ells consisteix a silenciar el problema, oblidar-nos-en, eludir-lo, fer com si
no existís o no tingués rellevància. Diem:
“Ara no toca parlar d’això”, “no necessito
escalfar-me el cap, el que importa és viure
al dia”.
Un altre és practicar la ironia, revestir la
nostra conversa d’un to jocós, fer broma,
ironitzar, com qui es posa una disfressa,
per a amagar la pròpia ignorància. Reaccionem així davant de problemes difícils
d’ordre social, polític o religiós. ¿Un mecanisme per a alliberar-se de l’angoixa interna o potser fer-la més suportable?
Hem parlat de la banalització d’una
cosa tan important com la mort i el cel. Va
ser la filòsofa i escriptora Hannah Arend
qui va posar en circulació l’expressió “banalització del mal”, col·locant-la com a
subtítol de la seva obra Eichmann a Jerusalem. A propòsit del judici de Nüremberg,
va publicar la seva particular interpretació
de la conducta del nazi Eichmann, botxí de
tants jueus, jutjat i condemnat a mort com
a genocida. ¿Com va ser possible que un

genocidi de tal envergadura, com l’holocaust jueu, deixés indiferents i no produís
la més mínima reacció en la sensibilitat i
en la consciència dels qui el provocaven?
Contra el que molts pensen, tots els responsables d’aquella massacre no eren uns
psicòpates. Segons Arend, Eichmann i una
gran quantitat de correligionaris van viure
el que ella denomina “la banalització del
mal”: aquesta reacció de distanciament,
evasió, oblit, enduriment, indiferència, davant del que en si és dolent i inhumà. Qui la
viu no veu en allò res dolent, sinó un efecte col·lateral, que no té cap importància
al costat del gran ideal ideològic o polític,
que es tracta d’aconseguir: la consecució
d’aquest ideal és tan important que pot
“justificar” qualsevol injustícia, sofriment
o assassinat. En l’àmbit del marxisme comunista es va viure aquesta contradicció
en innombrables tragèdies i no menys denúncies al llarg de més de noranta anys.
No ens n’estranyem. Aquest mecanisme de banalitzar la vida es dona també entre nosaltres. Negar la transcendència de
coses en si mateixes essencials és l’origen
de molts pecats d’omissió i la justificació,
no sols d’actituds d’evasió i indiferència,
sinó també d’injustícies i accions inhumanes.
Sí que ens apuntem a denúncies profètiques que estan de moda, però no arribem a comprometre’ns, no passem d’aquí.
I silenciem i bandegem molts altres problemes, no menys greus, que posen en
perill la persona humana i la seva dignitat. Recordem els problemes ecològics,
les grans qüestions educatives, el buit de
sentit, la superficialitat, la negació de la
veritat objectiva, la fallida de la família, els
desequilibris socials i econòmics, els conflictes ideològics o polítics…

Voldríem que l’Esperit ens concedís de
tenir aquests immensos ulls de les icones
i les imatges romàniques, que semblen il·
luminats abastant el món. La realitat és
tan immensa, que la nostra mirada queda
ridícula, estreta i curta: veiem només el que
ens interessa. I ens equivoquem. Només la
mirada de l’Esperit ens permet veure-ho tot,
allò fosc i allò lluminós, i en la seva justa
mesura. Al darrere, hi anirà el cor i la vida.
Vetlleu: atenció als diners (10-11-2019)
Els ulls de les icones i de les imatges romàniques són encisadors. Sembla que són
el reflex de la crida de Jesús a viure “desperts”.
El contrari de la banalització i la inhibició és la vigilància. És insistent la preocupació de Jesús per aquells que viuen com
inhibits, interessadament despistats. Hem
de viure amb els ulls oberts. Ser cristià
consisteix a “veure”, veure’s un mateix, el
món i tota la realitat, amb els ulls de Déu.
Ara bé, la clarividència dels ulls de Déu,
donant per descomptat que és un do seu,
s’aconsegueix si complim tres condicions.
D’una banda, aguantar el ferm propòsit de
mantenir els ulls oberts, sigui com sigui la
realitat descoberta. D’altra banda, haver-se
alliberat de múltiples miratges, imatges enganyoses, que només fan que enlluernar i
seduir amagant la veritat. Per una altra, desitjar intensament aquesta veritat que sols
descobreixen els ulls grans i ben oberts.
Entre les realitats més seductores, que
ens adormen i impedeixen descobrir la veritat, hi ha la riquesa i el seu correlat els
diners, que ens permeten accedir-hi.
¿Què tenen a veure els diners amb la felicitat? Hi ha diferents opinions sobre si els
diners donen la felicitat.

El diner obnubila i endormisca. En una
conversa, que no va perdre el seu to amable,
al voltant d’una taula proveïda d’abundant i
bon àpat, vaig poder experimentar la dificultat de convèncer un jove que, si més no,
qüestionés l’opinió que els diners donessin
la felicitat. Estava absolutament convençut
que sí. Vaig optar per no seguir la conversa,
encara que entristit en veure que era un jove
qui defensava tal postura. Per desgràcia la
seva història personal no era precisament
un model de maduresa, treball i netedat.
Estem disposats a afirmar que el diner
té en si mateix moltes virtualitats: el diner
val perquè és instrument de poder. I el poder, en el sentit de “capacitat” d’obtenir
alguna cosa, no és dolent. Avui se sol dir
que “hem d’empoderar” els febles, les víctimes, els marginats, etc.
La qüestió, per tant, no és si tenir o no
tenir diners–poder, sinó què en fem, què
podem i hem de fer-ne, de manera que
proporcionin felicitat.
Aquí convé recordar aquell missatge de
sant Pau en el seu discurs de comiat dels
preveres d’Efes, tot evocant que ell havia
socorregut els febles treballant amb les
seves pròpies mans: “el Senyor Jesús ens
va dir que fa més feliç donar que rebre” (Ac
20,35) Sorprenent paradoxa de l’evangeli:
el diner–poder ens fa més feliços quan el
donem. Jesús ens havia ensenyat que hem
d’aprendre dels fills de les tenebres, que
són capaços de guanyar-se amics amb els
diners injustos… (cf. Lc 16,9).
Estem en plena campanya, que anomenem de “Germanor”. Un cop a l’any centrem l’atenció sobre el deure que tenim
tots d’ajudar l’Església Diocesana en les
seves necessitats. És, per tant, una crida
a desprendre’ns i donar a l’Església una
mica del que tenim.
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Però aquest gest de “donar”, avui té un
significat especial. No es tracta només de
“donar”, sinó de compartir. Més encara,
donem, no per a tenir amics, sinó perquè
som amics, és a dir, germans. Aquest és el
sentit profund del dia de “Germanor”.
Per tant, aquest és el gran missatge.
Caminem amb els ulls oberts, amb aquells
ulls clarividents, que descobreixen, amb
la mirada de Déu, els germans en la fe, i
estimulen a compartir els béns en la comunitat. Llavors, a l’alegria de donar s’hi
afegirà el goig de compartir.
Vetlleu: alerta amb la mentida
(17-11-2019)
Ens sentim compromesos a caminar amb
els ulls ben oberts, vigilants, tal com correspon a la dignitat de la persona humana
i a les crides concretes de Jesús. Volem així
superar el que anomenem “banalització
de la vida”, aquest ensopiment, aquesta
evasió, aquest oblit interessat de la realitat, avui tan estès.
En concret, aspirem a tenir ulls capaços
de descobrir el que és veritat i el que no ho
és. Deixant de banda disquisicions sobre
què significa “veritat”, simplement aquí
entenem per “veritable” el que és real. El
problema és greu, encara que forma part
d’aquests fets que cauen en el sac de la
banalització i l’oblit.
Avui, aquest propòsit no resulta gens
fàcil. No és fàcil, en primer lloc precisament, per la facilitat amb què es creen
mons falsos. Les famoses “falses notícies”, que embruten mons tan importants
com la política, l’economia, el comerç o
l’opinió pública, no són més que un signe,
un símptoma, de tot un estil de viure. El
falsejament de la realitat, la dissimulació

interessada, la mentida, semblen envair
la vida. Tot sembla legítim amb la condició
d’obtenir un bon resultat.
Aquest fet és molt seriós. El veiem relacionat amb un altre, que aparentment no
hi té res a veure. Ens referim a la “instal·
lació” de tanta gent en mons ficticis, falsejats, creats admirablement per la tècnica
informàtica. És sorprenent comprovar fins
a quin punt un gran nombre de persones
viuen en el món dels jocs, de la informació manipulada, de la comunicació bàsicament anònima, en definitiva de la mal
anomenada “realitat virtual”. El més preocupant és que per a una gran massa de
gent és més real aquesta “realitat virtual”,
que la realitat mateixa, pura i dura.
Sospitem que aquesta massa de gent ja
no sabria distingir entre una realitat i l’altra. Sembla que tornem a aquella pregunta capciosa que ens feia un professor per
a fer-nos pensar: “Vostè què creu: qui és
més real, Cervantes o el Quixot?” Podíem
respondre que eren dues formes de realitat. Però el problema avui és que no se sap
fer aquesta distinció i que “allò virtual” arribi a suplantar el que és real.
Més encara: la qüestió és que allò virtual domina la realitat. La realitat és menjar,
beure, pensar, emmalaltir, prendre decisions, parlar amb el veí, sentir emocions,
pagar la hipoteca, votar, netejar, cobrar el
sou, etc. Però res no s’escapa de la influència de la realitat virtual.
Com que aquesta realitat virtual és fruit
de la tècnica, i aquesta alhora, amb tota
la seva complexitat, es troba en mans del
poder econòmic – ideològic, resulta que
el poble pla i senzill està de fet sotmès a
un règim d’esclavatge endormiscat i enganyat. No va trobar Jesús una altra manera
de denominar l’enemic de la humanitat,

sinó qualificar-lo de “pare de la mentida”
(Jn 8,44).
No mana la veritat. Ja fa anys que els
representants de la mentalitat postmoderna van proclamar l’anomenat “pensament
feble”, segons el qual no existeix la veritat objectiva, la veritat com a realitat en si
mateixa, que tots hem de reconèixer per a
comunicar-nos, dialogar i construir junts.
Per què no funciona el diàleg i la cooperació? En una societat endormiscada, on
qualsevol cosa pot ser veritat o no, és impossible el diàleg, i menys encara la construcció entre tots d’un món més humà…
Què significa més humà realment? No esperem que ens ho dicti la realitat virtual o
el qui mani sobre aquesta.
Ens ho va dir Jesús: “Només la Veritat
ens farà lliures” (Jn 8,32), desperts i clarividents.
Vetlleu: atenció a les crisis (24-11-2019)
Una mirada en profunditat a la manera de
viure que avui s’imposa subtilment descobreix que existim com “instal·lats en
el falsejament”. Això és compatible amb
l’exigència de sinceritat i transparència
que tots defensem. Perquè per desgràcia
aquell “viure instal·lats en el falsejament”
és inconscient; actua com un miratge o
com una droga que fa experimentar mons
plaents, però falsos. Per això diem que
estem adormits i practiquem sistemàticament la banalització dels problemes reals.
No és una novetat. Des de l’origen de la
humanitat ha actuat el pare de la mentida,
amb gran eficàcia, degradant la persona
humana, esclavitzant-la. La gravetat de la
idolatria, que era el gran pecat denunciat
pels profetes, consisteix essencialment a
ser la gran mentida. I la greu diatriba que

dirigeix Jesús contra el fariseisme ve a ser
una invectiva contra el falsejament interessat.
Caminar amb els ulls oberts, vetllant,
exigeix estar atents a moltes coses que
ens sedueixen i adormen, com els diners o
la realitat virtual. Jesús, en predicar sobre
la fi del món ens adverteix com a gran pedagog: obre els ulls, discerneix les crisis.
En la pedagogia de Déu les crisis que
sofrim poden ser veritables moments de
gràcia. Per contra, passem d’unes crisis a
les altres, personals, familiars, professionals, polítiques, socials, i no sembla que
ens serveixin per a créixer. Hi caiem una
vegada i una altra.
Fa bastants anys, posat a aprofundir en
el tema de l’“acompanyament personal”,
que avui per sort s’ha recuperat, vam descobrir una recomanació absolutament valuosa. La pregunta més oportuna que ha
de fer el bon acompanyant és: “aquesta
crisi que em contes, al marge de les seves
possibles “solucions”, en què t’ha afectat?,
què ha revelat de tu mateix, de l’altre, dels
altres, del món?...” Les crisis ens descobreixen la realitat, són ocasió de la veritat!
Un biblista que organitzava peregrinacions a Terra Santa repetia, i portava a la
pràctica, que el desert s’ha d’experimentar per entendre què significa l’aigua en la
Bíblia. Podem afegir que “també per a descobrir la veritat de la vida, com a autèntica
set de plenitud”. Sens dubte la maduresa
d’una vocació, d’un matrimoni per exemple, es mesura per les crisis compartides
i superades mitjançant la renovació de
l’amor. El mateix hem de dir en referència
a la maduresa de la fe: ha de passar els
seus deserts.
Això és una norma de vida, aplicable a
tots els camps en els quals desenvolupem

387

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 90

Bisbe diocesà

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 90

388

Novembre - Desembre 2019

la nostra existència. Així, travessem crisis
polítiques i econòmiques i apliquem remeis que en realitat tornen a posar-nos en
els mateixos perills, no avancem perquè
no canviem les mentalitats, el més profund
dels criteris de vida, origen de les nostres
decisions polítiques i econòmiques.
Jesús ens ensenya que la fi del món és
la crisi de tot, fins del cosmos. Les crisis
històriques, com els conflictes humans,
la malaltia, la pobresa, la violència i tota
mena d’injustícia, ens hauran despullat de
tot. Estarem nus i sols davant del Fill de
l’Home. Llavors, diu Jesús: “redreceu-vos
i alceu el cap, que el vostre alliberament
s’acosta” (Lc 21,28).
La pujada (1-12-2019)
L’encís del temps d’Advent rau en les seves invitacions a somiar. Els missatges
profètics i els personatges que ens presenta la litúrgia tenen quelcom de seductors.
I la veritat és que ens encoratgen a viure.
El primer pas, de fet, consisteix a fer cas
del profeta Isaïes, que ens convida a “pujar”, com qui anima els seus amics a aconseguir una posició millor mitjançant el bon
ànim i l’esforç: “Veniu, pugem a la muntanya del Senyor!” (Is 2,3). Ell “ha vist” al
cim de la muntanya una ciutat, una llar a la
qual conflueixen tots els pobles i en la qual
totes les nacions trobaran la pau.
Qui serà insensible a aquest somni,
atès que cada dia ensopeguem amb una
societat en conflicte, amb persones, pobles i grups exclosos, amb famílies trencades i amb individus crònicament tristos?
Qui taparà les seves orelles a aquesta crida (encara que després, en comprovar que
“la pujada” requereix esforç i compromís,
es retiri)?

L’optimisme, la seguretat en els propis
recursos, que caracteritza la societat moderna, podria sintonitzar amb la crida del
profeta. Molts, dins de l’Església, entenen
la seva fe precisament com un progrés,
fruit de l’esforç comú; una lluita constant,
que lliuren amb altres, per a aconseguir un
món millor per a tothom, on tothom trobi
respectats els seus drets i hi hagi pau (encara que solem oblidar que la muntanya i
la ciutat són de Déu i ha estat Ell qui l’ha
preparada).
En aquest sentit l’Advent és modern,
respon a la nostra sensibilitat més espontània. En certa manera, això de “pujar” forma part de la tradició més clàssica de la
teologia i l’espiritualitat. També era propi
de determinades filosofies, que influïren
en el cristianisme (encara que als teòlegs
que van renovar la teologia entorn del Concili Vaticà II no els agradava gens aquest
llenguatge: pensaven que viure la fe “pujant” ens apartava perillosament del món
real). Avui precisament se’ns proposen
“espiritualitats” i religions que aporten la
tranquil·litat enfront dels sofriments i les
agressions del món.
Havent arribat sant Agustí a la seva plena maduresa com a cristià i com a bisbe,
es va veure forçat a escriure una gran obra,
“La Ciutat de Déu”. Venia a ser la resposta
a les crítiques que rebia l’Església de part
d’alguns líders pagans, que acusaven la fe
cristina d’haver destruït la gran cultura de
l’Imperi Romà: els somnis dels grans filòsofs i polítics que veien en Roma la ciutat
perfecta. Sant Agustí, que havia participat
també d’aquests somnis, fa tota una interpretació de la història, segons el projecte
de Déu. Veu que la història és el resultat
de l’enfrontament entre els qui estimen
Déu i els altres i els qui només s’estimen a

si mateixos oblidant els altres i Déu. Amb
Jesucrist ell veu al final el triomf de la ciutat de l’amor: a aquesta ciutat hem de “pujar” i aquest és el sentit de tota la nostra
existència.
Però un especialista en el pensament
de sant Agustí va fer notar una cosa de
gran importància per a nosaltres, especialment en aquest temps d’Advent. El sant
va extreure de la seva experiència, la seva
oració i la seva reflexió el següent principi:
“La Ciutat de Déu, rica en humilitat, ascendeix quan descendeix”
Isaïes ens crida a pujar, els moderns a
lluitar per a aconseguir una utopia, alguns
cristians a comprometre’ns per a construir
un món millor. El veritable Advent ens
posa davant un misteri: ¿com entendre i
viure allò de pujar baixant? És talment el
misteri de l’Encarnació.
Correctius de l’esperança (8-12-2019)
Hem fet una crida general a “créixer”, com
a idea força de la nostra tasca pastoral.
Créixer, ascendir, és la nostra il·lusió, perquè entenem que és el que Déu espera
avui de nosaltres. Però la segona paraula
d’Advent desconcerta: “Convertiu-vos!
Aplaneu el camí!”.
Aquesta paraula canvia l’escenari imaginat. Desapareix aquella imatge d’un
poble fort i compromès que puja cap a un
cim utòpic, cap a un món millor conquerit
solidàriament.
Aquesta segona paraula d’Advent ens
posa dos correctius sorprenents. Primer,
que, en lloc d’ascendir, cal aplanar el camí.
Això vol dir rebaixar el que és elevat i emplenar les fondalades, és a dir, no es tracta
simplement que nosaltres ascendim, sinó
que abans arreglem el camí, el deixem ex-

pedit i transitable. Segon, que l’objectiu,
la meta, no és arribar al cim més alt, a tall
de “conquesta” del nostre esforç, sinó facilitar una trobada amb un que s’acosta
per aquest mateix camí que nosaltres recorrem.
El canvi d’escenari, el que normalment
imaginem per a entendre quina és la nostra tasca, és tan important que, si no el
coneixem i l’assimilem, no viurem l’alegria
de la salvació.
El gran lluitador a favor de la causa
obrera (i de totes les causes que reclamaven un compromís de transformació social), que fou Guillem Rovirosa, va entrar en
la lluita social arran d’haver-se convertit a
la fe: la doctrina social catòlica il·luminava
el seu gran anhel de canviar el món. Però,
complerts ja seixanta anys, afectat per les
conseqüències de l’accident en el qual va
perdre un peu, escriu un llibre íntim, El primer sant: Dimes, el lladre. En aquest llibre
narra la seva experiència “d’una segona
conversió”, la veritable i profunda conversió. Ell se sent “Dimes”, el bon lladre que
està crucificat al costat de Jesús i es veu
seduït per l’amor que el mateix Crist ha
comunicat, a ell precisament, durant tota
la passió, fins al punt que es veu estimat i
perdonat d’una forma absolutament gratuïta. Experimenta així una alegria immensa
i insospitada. Enfront de Dimes trobarà Judes, el personatge antagònic, que tampoc
és aliè en la seva vida passada: és el gran
lluitador, revolucionari compromès amb la
causa del poble, que va seguir Jesús, com
el gran líder, amb la força i poder del qual
duria a terme la revolució somiada. Judes,
tanmateix, no troba sinó la foscor, per no
haver-se deixat estimar.
Guillem Rovirosa pot resumir la seva
experiència dient que abans “vivia encara
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en l’Antic Testament”, en aquella manera
d’esperar lluitant a base d’esforços per
a complir la llei de la justícia. La “segona
conversió” consistia a obrir-se, obrir els
braços per a rebre el do, és a dir, la persona de Jesús, que vol compartir la nostra
vida per a ser trobat com a germà i amic.
Ara entenem millor això d’“ascendir
mentre descendim”. Perquè el camí de
Jesús va ser, i és, un autèntic descens de
la seva glòria, per a trobar-nos. Era el que
li demanava l’amor autèntic. Ens va ensenyar així la via de la humilitat, és a dir, el
camí del veritable creixement.
Una esperança nova (15-12-2019)
L’esperança que ens permet superar el
descoratjament i el pessimisme davant de
situacions difícils del món o de l’Església
és realment nova. A alguns els semblarà
contradictòria o paradoxal. Però, sincerament, és l’única veritable. Tal com diem,
és l’esperança de Dimes, pobre i pecador,
enfront de la desesperació de Judes, fort i
segur de si mateix.
El que va passar a Judes era que es va
sentir incapaç de superar l’Antic Testament. En ell, naturalment, va ser educat
i des d’ell esperava aconseguir l’alliberament del Poble d’Israel, comptant amb
l’esforç a complir la Llei i la conquesta del
poder…
Jean-Claude Guillebaud és un escriptor
reconegut internacionalment, sobretot per
la seva defensa de l’ésser humà, que ell
veu amenaçat per la biotecnologia i el creixent poder de la ciència aplicada en tots
els àmbits de la vida social. Ell va realitzar
la seva pròpia recerca personal de la veritat, que deixà plasmada en la seva interessant obra “Com he tornat a ser cristià”.

Amb els ulls i el cor ben oberts, des d’una
postura honrada i coherent, reconeix que
la gran qüestió és com sostenir una esperança avui, que doni resposta a la situació
problemàtica que vivim. Un cop ha detectat la falsedat i els límits d’ideologies i
religions, arriba a identificar-se amb l’esperança cristiana. L’esperança cristiana ve
a ser per a ell una “reformulació” del messianisme jueu: Déu porta la història, però
donant la mà a la persona humana, que
és elevada a la “categoria” de corresponsable del seu propi futur. Com si diguéssim “les mans de Déu en les mans dels homes”.
En realitat la tradició jueva ja coneixia
aquesta experiència de les mans dels homes que treballen unides a les de Déu.
Preguem en el salm: “Que la tendresa del
Senyor reposi damunt nostre... Referma
l’obra de les nostres mans” (Sl 89,17). El
que ningú no sospitava era que aparegués
entre nosaltres algú, les mans del qual fossin realment de Déu i alhora veritablement
humanes. I que amb aquestes mans ens
abracés i treballés fins a donar la seva vida
per a obrir-nos la porta de l’esperança en
un món de felicitat eterna.
Un cop reconeguda aquesta realitat,
brillen davant els nostres ulls les paraules
profètiques de l’Antic Testament amb tota
la seva veritat:
Enrobustiu les mans cansades, afermeu
els genolls vacil·lants. Digueu als qui defalleixen: “Sigueu valents, no tingueu por!
Aquí teniu el vostre Déu, que ve per fer justícia; la seva paga és aquí. Ell mateix us ve
a salvar” (Is 35,3-4).
No és sols una exhortació a recuperar
els ànims per estimular el treball. És una
invitació a l’alegria (“feu festa amb goig i
cants d’alegria”) perquè el Senyor ens fa el

gran do amb la seva presència i ens beneficia amb la seva obra salvadora.
És el triomf de la gràcia, de l’amor gratuït, que, sense anul·lar el lliure i voluntari esforç de la persona humana, va obrint
horitzons en les vides de cadascun i en la
història d’aquest món.
Només resta que, tant els desesperats
davant les dificultats, com els optimistes
segurs de si mateixos i del seu poder,
aconsegueixin copsar la manera en què
aquest do se’ns ofereix i ens retorna una
esperança activa i nova. Perquè no sols
cal saber que ens fan un regal, sinó també
“entendre’l”, adonar-se del misteri d’amor
que conté.
Expectació humil (22-12-2019)
Per a viure a fons l’Advent convé fer l’experiència de portar al límit les esperances
humanes.
No creiem que la gent sigui apàtica i
conformista. Ben al contrari. La gent, en
general, lluita per millorar i progressar.
Sobretot els joves. Ells són capaços de
prendre decisions agosarades, tenen confiança en si mateixos, es llancen a l’aventura, davant la mirada perplexa i esverada
dels més grans. Una altra cosa és aclarir
cap a on es dirigeixen els esforços, què és
el que en el fons es desitja… Aquesta és
una qüestió que avui no preocupa massa,
ja que el consell més comú que escoltem
a experts en la relació d’ajuda (consellers,
tutors, terapeutes psicòlegs, etc.) sempre
és el mateix: “tens dret a desitjar i obtenir
el que vulguis; si ho vols de debò, ho aconseguiràs, ningú no t’ho podrà impedir”.
Tard o d’hora pot sobrevenir la frustració en no veure’s acomplerts els somnis.
Però no importa massa. Bons consellers i

amics donaran receptes per a encaixar el
cop i evitar la depressió i la davallada de
l’autoestima. A més sempre hi ha el recurs
a culpar el sistema o els altres en general,
que competeixen amb més poder o cometen errors i injustícies.
El camí de l’Advent ens crida a vies més
realistes i assenyades. Fixem-nos en la coneguda escena de les noces de Canà. Concretament en aquell moment en què Maria
detecta que se’ls ha acabat el vi i que això
posa en risc de frustració i compromís als
nuvis. Les noces se celebren com cal, segons el ritu jueu, i els nuvis han projectat
la seva relació d’amor segons el seu propi
impuls natural i d’acord amb els preceptes
de la Llei. Què significa que no els quedi
vi? Significa que, tant aquest amor nascut
de l’impuls natural, com l’amor preceptuat
per la Llei, s’han acabat, han arribat al límit
de les seves possibilitats. Caldrà un vi nou,
un vi, un amor, que no procedeixi només
de l’impuls natural de la parella, ni estigui
simplement manat per la Llei, sinó un vi
nou, que neixi “d’una humanitat nova” i
sigui rebut com a do.
Ja sabem el desenllaç de la història.
L’Home Nou és Jesucrist i el vi nou és
exactament el seu amor. Però a l’Advent
revivim aquella expectació, aquell desig
que aquest amor es pugui conèixer, trobar,
palpar, veure, aquí en la nostra història.
Perquè també estem desanimats, cansats,
de tants vins exhaurits, de tants amors fracassats.
Aquest sentiment, constatar la provisionalitat i la falta de consistència dels
amors, no és dolent en absolut. Perquè
neix del realisme, del coneixement de la
vida real, més enllà de les aparences que
enganyen. També és bo, perquè denota
una sensibilitat i una clarividència nota-
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bles sobre l’anhel profund d’amor autèntic
que nia en cada persona humana.
Per això és molt sa el reconeixement
dels propis límits. Ho recomanen psicòlegs humanistes. Però nosaltres anem més
enllà: ho tenim com a programa de vida,
no perquè ens agradi la humiliació, sinó
perquè en la mesura en què constatem els
límits dels nostres particulars amors, busquem i esperem “el millor vi”, el més perfecte amor que se’ns ofereix en el Déu fet
home, Jesucrist. És per això que diem que
l’Advent és el desig i l’esperança humil.
La família, espai sagrat (29-12-2019)
Entre les religions “les coses sagrades”,
“el sagrat”,” és allò que s’ha separat per a
dedicar-ho a la divinitat. Les altres coses,
el temps o l’espai restant, constitueix “el
profà”. En el llenguatge corrent, fora de
qualsevol referència religiosa, l’adjectiu
“sagrat” significa una cosa intocable, per
ser molt valorat i respectat. Així, diem “això
o allò altre és per a mi una cosa sagrada”,
sigui una afició, un costum, una idea, etc.
Però una de les revolucions més radicals que va introduir la fe cristiana en
aquest món va ser precisament un nou
significat d’“el sagrat”. Ens referim a la revolució de l’esdeveniment que celebrem al
voltant de Nadal: la concepció i naixement
de Jesús, Fill de Déu i de Maria. Des del
misteri de l’Encarnació, segons el que creiem i professem que Déu, el Verb de Déu,
s’ha fet home, què significa “una cosa
separada per a Déu”? Més ben dit, ¿hi ha
quelcom separat per a Déu, aliè a la seva
presència?, ¿quelcom humà apartat del
món i exclusiu per a Déu, davant de les realitats considerades “profanes”, indignes
de Déu?...

La nostra fe ens diu que no hi ha res
veritablement humà, que sigui indigne del
Déu, Pare de Jesucrist o del seu Esperit.
Només una cosa és absolutament incompatible amb el nostre Déu: el mal i el pecat.
L’oposició no és entre “món profà i món
sagrat”, sinó entre el mal, destructor del
món i la humanitat, i Déu font de tota vida.
Perquè tothom, pot ser, ha de ser, lloc de
Déu. Tota la creació, inclosa la humanitat
sencera, segons el projecte de Déu, sense
deixar de ser autènticament humana, és,
ha de ser, un immens temple.
És en aquest sentit que diem que l’Esperit de Jesucrist ha d’impregnar tota la vida
humana: la cultura, el pensament, el treball, la convivència, la política, l’art, la ciència, etc. Jesucrist ens ha descobert el somni
de Déu: anar omplint amb la seva presència
tots els racons de la vida humana i del món.
I és en aquest sentit que diem que la
família, aquesta unitat de vida que formen
els pares i els fills, és “sagrada”. Sempre
s’ha considerat com una cosa natural,
perquè els éssers humans, igual que els
animals, mai no han deixat de crear aquestes unitats de vida de pares i fills. Però els
creients anem més enllà i afirmem que tot
en la família és, ha de ser, “sagrat”, perquè
és, ha de ser, lloc de Déu:
- L’enamorament i la història d’amor de
la parella.
- El sou i els béns compartits.
- La sexualitat que dona suport i acompanya l’amor de la parella.
- La convivència quotidiana, contínuament treballada i refeta.
- El treball físic i psíquic desenvolupat
en llibertat i amb esforç.
- L’alimentació i educació dels fills.
Un llarg etcètera, que conforma la vida
familiar. Tot és sagrat, perquè tot és lloc de

Déu. Particularment són llocs (moments)
de Déu, l’alegria i els sofriments, les experiències de plenitud i els buits, de llum i de
foscor, compartits. Perquè el més sagrat
és anar vivint amb la força d’aquell amor
que trenca tota soledat de mort.
Per això, sigui com sigui la situació en
què es troba avui la família, amb el Concili Vaticà II, continuarem proclamant que
és, ha de ser, sagrada, veritable “església
domèstica”, on es reflecteix per gràcia el
misteri de la Santíssima Trinitat.
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Al Bisbe de Mongomo (Guinea Ecuatorial)
Sant Feliu de Llobregat, 25-11-2019
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Domingo-Beká Esono Ayang, cmf.
Obispo de Mongomo
Estimado hermano en el Señor:
Como sabe, a través del Sr. Arzobispo
de Barcelona, Mons. Juan José Omella, hemos acogido en nuestra diócesis de Sant
Feliu de Llobregat al Rvdo. Sr. D. Manuel
Nguema Asini y Rvdo Sr. D. Luis Nsue Abeso, cmf, ambos sacerdotes de su diócesis
de Mongomo (Guinea Ecuatorial). Este hecho responde al acuerdo al que habíamos
llegado con el Sr. Arzobispo de Barcelona,
según el cual, contando siempre con la
aceptación del Sr. Obispo de la diócesis
de origen, ofrecíamos la posibilidad de
acoger indistintamente a sacerdotes que
vinieran a ampliar estudios en el Ateneo
Universitario Sant Pacià de Barcelona,
cuando la diócesis que recibía la solicitud
de acogida no dispusiera de plazas. Las
condiciones en que se acogiera a los sacerdotes, naturalmente, serían las mismas
en una y otra diócesis.
Según esto, con mucho gusto establecemos una relación de colaboración entre
su diócesis de Mongomo y la nuestra de
Sant Feliu de Llobregat.
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Espero que habrá sido informado de
los pasos dados hasta ahora y que cuenten con su aprobación. Me he entrevistado
brevemente con los dos sacerdotes, Manuel y Luis, y ya han sido presentados a
sus respectivos párrocos por el Vicario General. Concretamente, hemos procedido al
sus nombramientos como adscritos a las
siguientes parroquias:
Rvdo. Sr. D. Manuel Nguema Asini, Adscrito a la parroquia de Sant Pere i Sant
Pau, El Prat de Llobregat.
Rvdo. Sr. D. Luis Nsue Abeso, cmf, Adscrito a la parroquia de Santa María, Olesa
de Montserrat.
Nos ha parecido que estos destinos se
adecuaban más a las necesidades de uno
y otro.
Adjunto a esta carta le envío el informe
de nuestro Secretario General, en el que
aparecen las condiciones de la acogida de
sacerdotes estudiantes en la diócesis, así
como los trámites jurídicos que se han de
realizar para su estancia entre nosotros.
Esperando que esta colaboración entre
ambas diócesis dé buenos frutos pastorales, aprovecho la ocasión para saludarle
con sincero afecto fraternal:
+ Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

A Mons. Monseñor Fabio Dal Cin, delegado pontificio para el Santuario de la Santa
Casa de Loreto
Sant Feliu de Llobregat, a 16-12-2019.
Solicitud de prórroga de la Indulgencia
Plenaria relacionada con el Jubileo Lauretano

Excelencia:
Con motivo del Jubileo Lauretano, que
el Santo Padre otorgó del 8 de diciembre
de 2019 al 10 de diciembre de 2020, del
centenario de la proclamación de Nuestra
Señora de Loreto Patrona de los viajeros
aéreos, el abajo firmante Agustín Cortés
Soriano, Obispo de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona, España) pide
la oportunidad de que la Indulgencia Plenaria vinculada al Jubileo Lauretano también se pueda recibir en la capilla católica
del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat (Terminal 1) y correspondiente a
la jurisdicción territorial de esta Diócesis
de Sant Feliu de Llobregat.
A continuación le detallo las referencias
del responsable pastoral de la capilla del
Josep Tarradellas Barcelona-El Prat (Terminal 1):
Diacono responsable:
Rvdo. Sr. D. Florenci Travé Travé.
Móvil: 00 34 676 770 404.
Dirección de correo electrónico:
secretaria@bisbatsantfeliu.cat
Dirección: Carrer d’Armenteres 35,
08980 Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona, España)
Conocemos que la única Iglesia Jubilar
es el Santuario de la Santa Casa de Loreto y que la capilla del Josep Tarradellas
Barcelona-El Prat (Terminal 1) no es lugar
de jubileo, pero los fieles tendrán la oportunidad de beneficiarse de la gracia de la
indulgencia en las condiciones habituales
(confesión sacramental, comunión eucarística y oraciones según las intenciones
del Sumo Pontífice) recitando también,
ante una imagen de la Virgen de Loreto, la
oración del Jubileo Lauretano compuesta
por el Papa Francisco.

Le comunico que no podremos recibir la
imagen de la Virgen de Loreto que se nos
propone por dificultades de coordinación
pastoral y vigilancia durante el tiempo en
que está abierta al público la capilla. A
pesar de todo dispondremos en la capilla
una imagen de la Virgen de Loreto para su
veneración y acogida de la gracia de la indulgencia en las condiciones habituales.
A su vez le informo que realizaremos las
comunicaciones correspondientes a los
fieles de nuestra Diócesis y a los responsables del Aeropuerto de Barcelona.
Con la presente reciba un saludo junto
con mi felicitación de Navidad y un próspero año nuevo 2020.
+ Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

[ ]
Articles i
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Per a la revista Ressò, de Vida Creixent
La riquesa dels anys
Una de les missions més importants
de Vida Creixent és refermar i defensar la
vàlua de la gent gran, precisament per ser
gran. Diem, no només refermar, sinó també “defensar”, perquè tothom sap fins a
quin punt resulta difícil avui estar segurs
i ferms de les riqueses que té la veterania,
els anys viscuts, la vellesa. Els corrents
més dominants avui de la cultura semblen
anar tot al contrari.
Hem de reconèixer que estar segurs i
ferms que “valem”, en tant que gent gran,
és tasca urgent, no només davant el món,
sinó també entre nosaltres, que ens deixem contagiar per les seves mentalitats.
Possiblement ens sentim una mica acomplexats i porucs; amb un sentiment, per
cert, que res té a veure amb la veritable
humilitat. Volem pensar i avaluar les persones i tota la vida, segons el criteris que
hem après de l’Esperit de Jesucrist, pensin
el que pensin altres: Ell és la Veritat.
En aquest sentit, em sembla bé portar
aquí tres aforismes de l’escriptor mexicà
Doménico Cieri Estrada, que ha sabut expressar un ric humanisme en poques paraules a manera de proverbis. Ell ens diu:
“Los años son como peldaños desde
donde podemos ver mejor”
“El tiempo es como un digestivo”
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“El tiempo es como el viento, arrastra lo
liviano y deja lo que pesa”
És difícil pensar d’aquesta manera si no
es té alhora una idea positiva de la persona
humana, el temps, la història. Els ulls de la
fe veuen el transcurs de la història, inclosa,
naturalment, la història personal, la pròpia, com a veritable història de salvació.
Així, “veure-hi millor” significa una
mirada a la qual s’accedeix pujant els esglaons de l’edat, és aquella que deia sant
Pau: “ja no conec a ningú si no és amb els
ulls de l’Esperit” (2Co 5,16). En realitat, els
anys ens han de purificar el cor (la mirada)
per tal de veure Déu, com diu la benaurança (cf. Mt 5,8).
Avui, quan tantes vegades hem de
prendre pastilles per fer bé la digestió, entenem que els anys, el temps passat, ens
ha fet capaços d’empassar la vida amb les
seves contradiccions i sofriments (cf. Jn
21,18). Lluny de revifar la impaciència, la
intransigència, el mal humor, creix la pau
interior, la mirada esdevé més serena i el
tracte és pacient.
Avui, entenem que allò que succeeix en
l’encontre amb Jesucrist i succeirà plenament a la fi de la vida, és a dir, la separació
de la palla inservible i el bon gra (Mt 3,12),
com el reconeixement de si hom és bon
material de construcció per a l’Església, si
és or o palla (1Co 3,12), són una saviesa
que s’acumula al llarg dels anys...
Ningú no podrà negar la saviesa d’una
persona gran, que ha sabut acumular vida
de l’Esperit, remirant la seva història a la
llum de la Paraula de Déu i aprenent. Trobar una persona així és una benedicció i
un regal per a l’Església i per a la societat.
+ Agustí Cortés Soriano.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Felicitació de Nadal del bisbe Agustí per a
Càritas diocesana
Estimats germans:
Un any més rebem i compartim el do de
celebrar Nadal. És un veritable regal, que
hem de viure i gaudir sincerament, per tal
d’evitar que ens rellisqui, com una proposta frustrada d’amor.
L’experiència ens diu que la tasca de
Càritas Diocesana depèn, sobretot, de “la
mirada”. Són molts els qui passen de llarg
davant la pobresa, no la veuen, perquè no
volen o no tenen ulls, o miren cap un altre
costat...
Nadal és una celebració que, per ell mateix, ens forneix molts beneficis personals,
comunitaris i socials. Tot depèn de la profunditat i l’autenticitat del qui ho celebra.
Entre altres beneficis, n’hi ha un de molt
important: Nadal ens canvia la mirada.
¿Per què i com ens canvia la mirada?
Recordem allò que ens va dir Jesús: “La
llum del cos és l’ull. Per tant, si el teu ull és
bo, tot el teu cos quedarà il·luminat; però
si és dolent, tot el teu cos quedarà a les
fosques” (Mt 6,22-23)
Nadal, segons el significat profund que
des dels orígens va donar-li la fe cristiana,
és llum. És llum que vol brillar enmig de
la fosca del món i de la història. Perquè hi
trobem moltes fosques cada dia, allà on
persones humanes pateixen, sigui quin
sigui el motiu del seu sofriment. Però la
foscor del món es fa més intensa, quan
aquest sofriment cau sobre víctimes d’injustícies i abusos.
Aleshores, els creients veiem en Nadal
el Déu, llum de llum (cf. Jn 1,4-5), que,
per amor, assumeix la foscor del món, tot
apropant-s’hi, per tal d’il·luminar i donar
vida. És per això que el primer efecte d’una

autèntica celebració de Nadal és la guarició de la mirada: els ulls il·luminats de Déu
esdevenen ulls nostres, resten ulls clarividents, que es deixen interpel·lar pel sofriment humà, especialment pel sofriment de
les víctimes. És la mirada dels ulls bons,
és a dir, la mirada dels ulls guarits de tota
indiferència i egoisme, la mirada del qui
estima amb el mateix amor de Déu.
¡Bon i sant Nadal! Que els més necessitats trobin en nosaltres uns ulls, un cor, un
amor conseqüent i sincer.
+ Agustí Cortés Soriano.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

Germanor 2019, per a la revista Nostra
Església
Germanor 2019
En el marc simbòlic de la nostra Església Diocesana com “una família” que
vol viure i caminar en comunió de fe, ens
posem en contacte de nou per recordar el
nostre compromís de participació en el dia
de Germanor.
Aquest compromís hi és, es desprèn
del que som com a cristians batejats renascuts al si de l’Església. Però, com tants
aspectes de la nostra vida de fe, cal recordar-ho per motivar-nos i ser conseqüents
amb el que creiem.
El nostre ésser Església de Jesucrist,
des del mateix Nou Testament, s’ha explicat de moltes maneres. Aquí, pel nostre
propòsit de motivar la necessària ajuda al
sosteniment de l’Església, ens convé recordar dues imatges: els creients batejats
formem un edifici; però, amb més propietat, diem que formem una família. Així ho
explica la Carta als Efesis en uns quants
versets (cf. 2,19-22).

Formem un edifici. Una casa és un
conjunt harmoniós, ben travat, que té fonaments, pilars, estructura, façana, finestres, teulada, etc. Aquesta imatge serveix
per explicar que, com a l’edifici, tots ens
sentim integrats en la unitat, tenim una
funció necessària i diversa, unificats pel
fonament que és Crist. Expressa a més el
gest de “construir”: Déu és el constructor
i cadascú és “una peça, un element que
ha d’ajustar-se a la resta per bastir el lloc
on habita el seu Esperit... Nosaltres direm
avui: quantes més peces millor, com més
fortes i segures siguin, més estabilitat i
fermesa tindrà l’Església. És el que diuen
les estadístiques, que miren de mesurar la
qualitat de la institució: tantes persones
han contribuït al sosteniment de l’Església
amb tanta quantitat de diners.
Però a l’Església també som una família. I allò més propi de la família és formar
una comunitat viva on, segons la nostra
fe, es desenvolupa una comunió de vida i
d’amor. Els lligams interns i la incorporació
a la família fan que ella sigui tot el contrari
de les distàncies i l’estranyament. Família
és intimitat, proximitat, vincle, vida compartida, empatia, ajuda, etc. Tot això no
pot aparèixer en les estadístiques, però
és allò més valuós. A més, la imatge de la
família aplicada a l’Església ens permet de
subratllar quelcom molt important. A la família cadascú és únic i important, no hi sobra ningú, encara que hi hagi diferències
en capacitats i maneres de ser; tots poden
aportar allò seu, que serà sempre valorat
amb respecte i agraïment. És per aquest
motiu que el lema d’enguany afegeix una
interpel·lació: “amb tu”.
El nostre desig és que l’aportació econòmica a la vida comuna de la Diòcesi respongui a aquest esperit de família. Com
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a edifici, com més, millor, com a família,
quanta més motivació profunda d’una veritable germanor, millor encara. Perquè,
seguint l’Esperit, no només ens interessa
bastir una gran Església, sinó una veritable Església de Jesucrist; no només recursos materials, sinó que aquests recursos
esdevinguin vehicles, signe del servei de
la família comuna, que com a tal, mira de
fer-se present en el món.
En nom de tots rebeu el nostre agraïment per la generositat i el bon esperit,
que anima la vostra col·laboració.
Que Déu us beneeixi.
+ Agustí Cortés Soriano.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

[ ]
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Decrets

Decret 18/19. Renovació de membres del
Consell pastoral diocesà
Sant Feliu de Llobregat, 19-11-2019
Havent de procedir a l’actualització dels
membres que constitueixen el Consell pastoral diocesà de la Diòcesi de Sant Feliu
de Llobregat, segons el que preveien els
Decrets episcopals 07/09, 08/09 de 17 de
juny de 2009; i 06/19 de 15 de juny de 2019;
Pel present document constituïm el
Consell pastoral de la Diòcesi de Sant Feliu
de Llobregat que, presidit pel senyor Bisbe
Agustí Cortés Soriano, estarà format per,
Membres nats
Mn. Josep M. Domingo Ferrerons, Vicari
general
Mn. Pere Milà Vidal, Vicari episcopal
Mn. Joan Peñafiel Maireles, Vicari episcopal
Mn. Joan Pere Pulido Gutiérrez, Secretari general i canceller
Membres elegits
Representants territorials:
Sra. Roser Pons Freixes, Arxiprestat de
Vilafranca del Penedès
Sra. Montserrat Torres Rosés, Arxiprestat d’Anoia

Sra. Mari Carmen Vélez Blasco, Arxiprestat de Bruguers
Sr. Salvador Baqués Cid, Arxiprestat de
Sant Vicenç dels Horts
Continuaran la seva representativitat
per un període de dos anys, segons l’article 15.1 dels estatuts:
Sra. Mª del Mar Escoda Vendrell, Arxiprestat del Garraf
Sra. Elvira Andrés Sabater i Sr. Joan Àngel Monteagudo Valladolid, Arxiprestat de
Piera-Capellades
Sra. Teresa Morral i Camps, Arxiprestat
de Montserrat
Sra. Maria Pilar Lozano Ferrer, Arxiprestat de Sant Boi de Llobregat
Sr. Miquel Àngel Parejo Sisquella, Arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat
Membres elegits
Representats funcionals
Mn. Xavier Artigas Manetas, Diaques
Permanents
Sra. Blasa García García, Delegació de
Catequesi
Gna. Núria Moragues Salvi, Instituts de
vida religiosa i Societats de vida apostòlica.
Sr. Sergio Carmona Cruz i Sra. Míriam
Lorente Valls, Pastoral diocesana de la família, àmbit Acollidors de promesos
Sr. Oriol Sánchez González, Pastoral de
joves, àmbit moviments
Sr. Joan Carles de Miguel Capdevila,
Pastoral diocesana d’adults, àmbit moviments
Un representant del Secretariat del
Consell del presbiteri
Continuaran la seva representativitat
per un període de dos anys, segons l’Article 15.1 dels estatuts:

Gmà. Eduardo Ribes Argente, OH, Instituts de vida religiosa i Societats de vida
apostòlica
Gna. Maria Cruz Sanz Roldán, Instituts
de vida religiosa i Societats de vida apostòlica
Sra. Gemma Fabrés Casals, Pastoral diocesana de joves, àmbit parroquial
Sr. Pere Joan Giralt Rovira, Pastoral diocesana d’adults, àmbit parroquial
Sr. Ferran González Segador i Sra. Rut
Sales Chiva, Pastoral diocesana de la família, àmbit moviments
Sra. Dolors Roqué Carreras, Delegació
diocesana de Pastoral de la salut
Sra. Maria Antonia Estévez Illesca, Àmbit de la tercera edat
Sra. Ana Maria García Hita, Col·lectiu de
professors de religió i moral catòlica
Mn. Josep M. Rufas Martínez, DP, Àmbit
de l’economia diocesana
Sra. Ana María Rubio García, Àmbit de
la Pastoral social
Membres designats pel senyor Bisbe
Per tal de completar la composició del
Consell pastoral, segons el que es preveu
a l’article 6.4 dels Estatuts, continuaran
com a membres del Consell:
Sr. Ramon Eduard Carbonell Pujol
Sr. Joan Torrents Andreu
Sra. Elena de la Serna Usina
Sr. Lluís Gonzalo Pasqual
Sr. Francisco Inarejos de las Heras
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del senyor Bisbe,
Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Secretari general i canceller

Decret 19/19. Actualització dels membres
de la Comissió de la Colònia Güell
Sant Feliu de Llobregat, 20-11-2019
Atès el decret 07/04, de 10 de novembre
de 2004, que determina les relacions entre
la Parròquia del Sagrat Cor (Colònia Güell),
de Santa Coloma de Cervelló i el Bisbat de
Sant Feliu de Llobregat amb el Consorci de
la Colònia Güell, constituït dins la demarcació parroquial,
Donant continuïtat, a la Diòcesi de Sant
Feliu de Llobregat, de la Comissió de la
Colònia Güell, i després d’escoltar el parer
favorable del Consell episcopal,
Pel present, actualitzem els membres
de la Comissió de la Colònia Güell, el qual
resta constituït amb els següents càrrecs,
fins que no es determini altra cosa:
President: Rev. Sr. Vicari episcopal de la
Vicaria del Llobregat
Vicepresident: Rev. Sr. Rector de la Parròquia del Sagrat Cor (Colònia Güell)
Secretari: Delegat de patrimoni de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat
Conseller Institucional: Sr. Manuel Medarde i Sagrera
Conseller Legal: Sr. Raimon Baget i Viale de Montibello
Vocal: Sr. Joan Montserrat i Bert, en representació de la Parròquia del Sagrat Cor
de la Colònia Güell
Adjunt a Secretaria: Sr. Joan Torras i Ferret
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
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Decret 20/19. Actualització sobre la retribució econòmica dels preveres i seminaristes en etapa pastoral
Sant Feliu de Llobregat, 16-12-2019
Havent de procedir a l’actualització del
decret 05/18, amb data de 25 de maig de
2018, sobre la retribució econòmica dels
preveres i seminaristes en etapa pastoral.
Fetes les consultes corresponents al Consell episcopal i a l’Ecònom,
Pel present decret disposem, amb efecte des de l’1 de gener de 2020, actualitzar
el darrer decret 05/18, amb data de 25 de
maig de 2018, sobre la retribució econòmica dels preveres i seminaristes en etapa
pastoral, així com les ajudes complementàries a la retribució.
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

Amb data 5 de novembre de 2019 el bisbe Agustí ha nomenat:
• El Sr. Cristóbal Macías González per
al càrrec de President de l’Associació Vida
Creixent de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, per un període de quatre anys.
• El Rev. Sr. Xavier Ribas Matamoros per
al càrrec de Consiliari de l’Associació Vida
Creixent de Sant Feliu de Llobregat, per un
període de quatre anys.
Amb data 11 de novembre de 2019 el
bisbe Agustí ha nomenat:
• La Sra. Blasa García García, membre
del Consell pastoral diocesà del Bisbat
Sant Feliu de Llobregat, en representació
de la Delegació diocesana de catequesi.
Amb data 19 de novembre de 2019 el
bisbe Agustí ha nomenat:
• El Sr. Sergio Carmona Cruz, membre
del Consell pastoral diocesà del bisbat
Sant Feliu de Llobregat, en representació
de la Pastoral diocesana de família, àmbit
acollidors de promesos, per quatre anys.
• La Sra. Míriam Lorente Valls, membre
del Consell pastoral diocesà del bisbat
Sant Feliu de Llobregat, en representació de la Pastoral diocesana de família,
àmbit acollidors de promesos, per quatre
anys.

• El Rev. Sr. Manuel Alogo Nguema Asini per al càrrec d’Adscrit a la Parròquia de
Sant Pere i Sant Pau, del Prat de Llobregat,
com a col·laborador del nostre ministeri
en l’Església de Sant Feliu de Llobregat, al
servei del Poble de Déu.
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Crònica
diocesana

NOVEMBRE
1-30 de novembre. Al llarg del mes de novembre la Delegació diocesana de pastoral vocacional organitza la Cadena de pregària per les vocacions coordinada amb la
resta de les diòcesis amb seu a Catalunya.
2 de novembre. Recés dels seminaristes
de Sant Feliu de Llobregat i Barcelona a la
Casa d’espiritualitat de la Sagrada Família
de Rubí.
3 de novembre. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia i l’acte de besapeus de la Germandat del Crist de la Pau de Castelldefels, en el 35è aniversari del començament
d’aquesta celebració.
4 de novembre. Trobada de formació sobre litúrgia a la Catedral, organitzada per
la Delegació diocesana per al diaconat.
6 de novembre. Jornada de Servei atenció espiritual i religiosa organitzada per la
Delegació diocesana de la Pastoral per la
salut, al Parc sanitari de Sant Boi de Llobregat.
El bisbe Agustí presideix la reunió d’arxiprestos de la Vicaria del Penedès, Anoia,
Garraf, a Piera.

Reunió de rectors que acullen seminaristes en les seves parròquies, al Seminari
Conciliar de Barcelona.
7 de novembre. El bisbe presideix els actes
d’acollida de les relíquies de santa Bernardette i celebració de l’Eucaristia organitzats
per l’Hospitalitat de Lourdes de la Província
eclesiàstica de Barcelona, a la Catedral.
8 de novembre. Reunió del Consell episcopal, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’assemblea anual de diaques organitzada per la Delegació
per al diaconat, a la Casa de l’Església.
9 de novembre. El bisbe Agustí saluda els
participants a la X Jornada de formació per
a animadors de litúrgia, organitzada per la
Delegació diocesana de litúrgia i pastoral
sacramental, a la Casa de l’Església.
Reunió de l’equip de la Delegació diocesana de família i vida, a la Casa de l’Església
amb la presència del bisbe Agustí.
10 de novembre. Jornada diocesana de
Germanor.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
parròquia de Sant Josep Obrer de Sant Boi
de Llobregat, on confereix el sagrament de
la Confirmació a joves de la parròquia.
El bisbe Agustí assisteix al Concert del
Rèquiem de Gabriel Fauré a la Catedral de
Sant Llorenç organitzat per la Federació
catalana de corals.
11-14 de novembre. XIV Jornades de formació i animació pastoral amb el títol “L’Església avui, reptes i camins”, en el context
de l’Objectiu diocesà “Créixer”, a la Casa
de l’Església. El bisbe Agustí saluda els
participants i assisteix a la Jornada.

12 de novembre. Trobada de formació de
preveres i diaques de la Diòcesi, en el
context de l’objectiu diocesà “Créixer”. Intervé com a ponent Mons. Francesc Pardo
amb el tema: “El Concili provincial Tarraconense i el laïcat”, a la Casa diocesana d’espiritualitat Santa Maria de Lavern.
Reunió dels membres de l’equip de Vida
Creixent, a la Casa de l’Església.

dia 20 de novembre el bisbe Agustí participa en la reunió de la Comissió episcopal
per a la Doctrina de la Fe, de la qual forma
part.

12 i 13 de novembre. El bisbe Agustí imparteix dues conferències a les Germanes
dominiques de la presentació, a la Casa
provincial de Barcelona.

21 de novembre. Reunió d’arxiprestos de
la Vicaria del Llobregat.

13 de novembre. Jornada diocesana de les
persones sense llar.
El senyor Bisbe participa en la inauguració
de les obres de millora del Centre d’acollida Abraham coordinat per Càritas diocesana, a Vilafranca del Penedès.
15 de novembre. Reunió del Consell episcopal, a la Casa de l’Església.
16 de novembre. Jornada catalana de la
Pastoral de la salut, a l’Hospital de Sant
Rafael de Barcelona.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
Catedral on confereix l’Orde diaconal al Sr.
Javier González, de l’Obra de Santa Maria
(Focolars).
17 de novembre. Jornada mundial pels pobres.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
parròquia de Sant Esteve Sesrovires, on
confereix el sagrament de la Confirmació.
18-22 de novembre. El bisbe Agustí participa en l’Assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, a Madrid. El

19 de novembre. Reunió de rectors afectats per l’aplicació de la Llei de centres de
culte, organitzada pel Departament de patrimoni, a la Casa de l’Església.

22 de novembre. El bisbe Agustí participa
al sopar del Cava en benefici de Càritas
Catalunya, a la Sala Oval del MNAC (Barcelona).
23 de novembre. Jornada diocesana de
voluntaris de la Delegació diocesana de
pastoral de la salut, a la Casa de l’Església.
Reunió de l’equip de la Delegació diocesana de l’apostolat seglar, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
parròquia de Sant Pere de Gelida on confereix el sagrament de la Confirmació a joves
de la parròquia.
24 de novembre. El bisbe Agustí presideix
el ritu d’ingrés al catecumenat organitzat
pel Servei del catecumenat, a la capella
de la Casa de l’Església. Abans els catecúmens assisteixen a la catequesi per a la
preparació del ritu.
25 de novembre. El bisbe Agustí presideix
la reunió de la Fundació Laurentius, a la
Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix el ritu d’entrega
de Bíblies en el procés d’iniciació cristiana
postbaptismal del Camí neocatecumenal,
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a la parròquia de Sant Joan Baptista de
Sant Joan Despí.
26 de novembre. El bisbe Agustí participa
en la taula rodona amb motiu del 25è aniversari del document “la Pastoral obrera
de tota l’Església”, a la Fundació Marianao
de Sant Boi de Llobregat.
27 de novembre. Reunió del Consell episcopal, a la Casa de l’Església.
28 de novembre. El bisbe Agustí presideix
la reunió del grup de reflexió vocacional
organitzat per la Delegació diocesana de
pastoral vocacional, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia on
reben l’admissió a ordes diversos seminaristes, entre ells, en Samuel Gutiérrez, en
Joan Francesc Cortès i en Josep Sellarés,
seminaristes de la Diòcesi, a la capella del
Seminari Conciliar de Barcelona.
29 de novembre. Reunió dels coordinadors de la Casa de l’Església.
Trobada d’autoformació per a mestres i
professors de religió a la Casa de l’Església. Organitzat per la Delegació diocesana
d’ensenyament.
Reunió de l’equip de la Delegació diocesana de catequesi, a la Casa de l’Església.
30 de novembre. Trobada de formació per
a mestres i professors de religió al Prat
de Llobregat, i visita a la cripta de la parròquia de Sant Pere i Sant Pau i a la parròquia de Sant Cosme i Sant Damià amb
diverses activitats guiades pels professors
Rosa Mª Armelles i Javier Clemente. Organitzada per la Delegació diocesana d’ensenyament.

Reunió de la Delegació diocesana de família i vida, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí participa a la trobada de
comentaristes bíblics interconfessionals
amb el lema “Senyor, tu tens paraules de
vida eterna”. Organitzada per la Delegació
diocesana per a l’ecumenisme i el diàleg
interreligiós, a l’església evangèlica de
Sant Feliu de Llobregat.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
parròquia de Sant Esteve d’Ordal on confereix el sagrament de la Confirmació a un
grup de joves de la parròquia.
DESEMBRE
1 de desembre. Recés d’Advent per a joves
a la parròquia de Santa Maria de Piera,
organitzat per la Delegació diocesana de
joventut.
El Senyor Bisbe presideix l’Eucaristia a la
Catedral, en el primer diumenge d’Advent.
5 i 6 de desembre. El bisbe Agustí participa en la Trobada de bisbes i teòlegs que
organitza la Conferència Episcopal Espanyola, a Madrid.
5 de desembre. Sessió formativa per a la
Cúria diocesana sobre el tractament de
dades i llur protecció. Organitzada pel Delegat diocesà de protecció de dades, a la
Casa de l’Església.
7 de desembre. El bisbe Agustí imparteix
el recés d’Advent als seminaristes de les
diòcesis de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat, a la Casa de les germanes hospitalàries de Valldaura, a Barcelona.
El bisbe Agustí assisteix a la Vetlla de pregària de la Immaculada, a la Basílica de la
Mare de Déu de la Mercè, organitzada per

les Delegacions diocesanes de joventut de
la Província eclesiàstica de Barcelona.

comparteix el sopar amb els organitzadors
de l’acte.

8 de desembre. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia a la parròquia de Sant Antoni
abat, de Corbera de Llobregat, en la solemnitat de la Immaculada; una presència
significada de la comunitat paraguaiana hi
celebra la festa de la Mare de Déu amb l’advocació de la Mare de Déu de Caacupé. Tot
seguit el bisbe Agustí saluda els assistents.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia del
segon diumenge d’Advent, a la Catedral.

14 de desembre. Recés d’Advent de la Delegació per a la vida consagrada. Imparteix
el recés el bisbe Agustí. Tot seguit els assistents participen en la celebració de l’Eucaristia i el dinar, a la Casa de l’Església.

9 de desembre. Reunió de responsables
del tractament de les apostasies de la Província eclesiàstica de Barcelona, a l’Arquebisbat de Barcelona.
Reunió de l’equip de la Delegació diocesana de la Pastoral per a la salut, a la casa de
l’Església.
10 de desembre. Recés d’Advent per a preveres i diaques de les dues Vicaries, a la
Casa diocesana d’espiritualitat de Santa
Maria de Lavern. Imparteix el recés Mn.
Joan Rodríguez Gómez, Director espiritual
del Seminari Conciliar de Barcelona amb el
tema: “El ministeri sacerdotal com a servei”.
13 de desembre. Reunió del Consell episcopal, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí beneeix el pessebre de la
Casa de l’Església amb els treballadors de
la Cúria i de Càritas diocesana.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
parròquia de Sant Raimon de Penyafort
de Barcelona amb el testimoni de Mons.
Juan Carlos Bravo Salazar, bisbe d’Acarigua-Araure de Veneçuela, organitzat per
l’Ajuda a l’església necessitada. Tot seguit

15 de desembre. El bisbe Agustí participa en el dinar de Nadal de l’Hospitalitat
de Lourdes de la Província Eclesiàstica de
Barcelona, a l’Hotel Barceló de Barcelona.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia, a la
Catedral, en el tercer diumenge d’Advent.
16 de desembre. El bisbe Agustí visita la
comunitat de dominiques del Monestir de
Mont Sió d’Esplugues de Llobregat.
17 de desembre. El bisbe Agustí presideix
la celebració de Nadal, a la Casa de l’Església, amb membres del moviment de Vida
Creixent.
18 de desembre. El bisbe Agustí participa
en el dinar de Nadal de preveres i diaques
de l’Arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat.
19 de desembre. El bisbe Agustí saluda els
treballadors i voluntaris de Càritas diocesana en la felicitació de Nadal, a la Casa
de l’Església.
El bisbe Agustí presideix la reunió del Consell de Càritas diocesana, a la casa de l’Església.
El bisbe Agustí participa en la celebració
de Nadal del Seminari Conciliar de Barcelona.
20 de desembre. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia en la capella del Monestir de
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Mont Sió en el comiat de la comunitat de
dominiques.
Reunió del Consell episcopal a la Casa de
l’Església.
Felicitació de Nadal de la Cúria diocesana
de Sant Feliu de Llobregat, presentada pel
P. Joan M. Mayol OSB, delegat diocesà per
a les peregrinacions, turisme i santuaris, a
la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí assisteix a la inauguració
de pessebres de la ciutat de Sant Feliu de
Llobregat, al Palau Falguera.
21 de desembre. El bisbe Agustí concelebra l’Eucaristia en què Mons. Joan Planellas, arquebisbe de Tarragona i primat, rep
públicament el pal·li de mans del nunci
apostòlic Mons. Bernardito Auza a la Catedral de Tarragona.
22 de desembre. El bisbe Agustí presideix
la trobada de Nadal amb els seminaristes
de la Diòcesi a la parròquia de Santa Maria
de la Llacuna on presideix l’Eucaristia i tot
seguit comparteixen el dinar, a Piera.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia del
quart diumenge d’Advent, a la Catedral.
23 de desembre. Reunió de bisbes de la
Província Eclesiàstica de Barcelona, a l’Arquebisbat de Barcelona.
24 de desembre. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia de Nadal al Centre penitenciari Brians 1, acompanyat pel responsable
de la pastoral penitenciaria, P. Jesús Bel i
els preveres, diaca i voluntaris que cada
setmana es fan presents en el Centre penitenciari. Abans el bisbe Agustí saluda els
responsables del Centre i entrega la seva
felicitació de Nadal.

El bisbe Agustí presideix la Missa de la Nit
de Nadal, a la Catedral.
25 de desembre. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia de Nadal a la parròquia de
Sant Andreu de Puigdàlber.
26 de desembre. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia en la festa de Sant Esteve, a la
Parròquia de Sant Esteve de Cervelló.
29 de novembre. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia en la solemnitat de la Sagrada
Família de Natzaret a la Catedral, organitzada per la Delegació diocesana de família
i vida.

[ ]
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[ ]
Vicaria del
Llobregat

Petició al vicari episcopal per a l’autorització dels qui dirigiran les ADAP de
l’Arxiprestat de Montserrat
Sant Esteve de Sesrovires, 9-12-2019
Com arxiprest de l’arxiprestat de Montserrat em plau fer-te arribar la llista de persones que, quan s’esdevé la necessitat, exerceixen el ministeri de dirigir les Assemblees dominicals en absència de prevere, en
les diverses parròquies de l’arxiprestat,
sempre assistides en la preparació de les
mateixes celebracions pel rector corresponent.
Aquestes persones són:
• Sra. Eugènia Ghiringhelli: Parròquies
de Sant Andreu de Sant Andreu de la Barca, La Immaculada Concepció de la Beguda Alta i Santa Eulàlia d’Esparreguera.
• Sr. Josep Pallarès: Parròquies de Santa Maria d’Olesa de Montserrat, La Immaculada Concepció de la Beguda Alta, Santa
Eulàlia d’Esparreguera i Sant Esteve de
Sant Esteve Sesrovires.
• Ramon Prunera: Parròquies de Santa
Maria d’Olesa de Montserrat i Santa Eulàlia d’Esparreguera.
Mn. Josep Maria Henríquez,
arxiprest de Montserrat.

Jornades de formació i animació pastoral
2019
Amb el lema “Reptes i camins de l’Església
avui” s’ha realitzat la XIV edició a Sant Feliu de Llobregat, de l’11 al 14 de novembre.
Tres de les temàtiques triades han estat
comunes a les Jornades similars que es
van realitzar a Vilafranca del Penedès al
mes d’octubre:
• Havent conclòs recentment el Sínode
de l’Amazònia, podem dir que la sensibilitat ecològica i la cura del nostre planeta
també s’han fet presents a les Jornades
amb la ponència sobre les parròquies ecosolidàries, a càrrec de Maria Assumpta
Bargalló, representant de Justícia i Pau.
• En una societat secularitzada com és
la nostra, el diàleg entre creients i no creients és una realitat constant i inevitable.
Sobre aquest tema va parlar la Maria del
Mar Galceran, que és pedagoga i coordinadora del projecte social “El lloc de la
dona”, iniciativa de les germanes oblates
al barri del Raval de Barcelona. Ella va posar de relleu algunes actituds que hem de
tenir els creients per intentar dialogar amb
els no creients i també va explicitar alguns
àmbits o llocs comuns, com ara la bellesa,
el sentit de la vida, l’amor, el patiment...
que afavoreixen el diàleg a partir d’experiències comunes.
• La figura del papa Francesc continua
essent un punt clau per als cristians avui
dia i un referent mundial, més enllà dels
creients. La Glòria Barrete, periodista de
Sant Feliu de Llobregat, especialitzada en
temes de religió, va exposar els diversos
aspectes de renovació que està aportant el
seu pontificat, posant especialment èmfasi
en l’estimulació del laïcat vers una corresponsabilitat i participació cada cop majors.

La quarta ponència a Sant Feliu de Llobregat va ser la de l’Anna Almuni, delegada d’Apostolat seglar de l’Arquebisbat
de Barcelona, qui va parlar del paper dels
laics en l’Església i en el món d’avui, amb
referències al proper congrés “Pueblo de
Dios en salida”, previst del 14 al 16 de febrer 2020.

[ ]
Administració
econòmica

Germanor 2019: Amb tu!
(Publicat al Full Dominical del 10-11-2019)
Fa dos anys dèiem que ens havíem de sentir com una família i, en una família, quan
un dels seus membres té un problema tots
actuem de manera solidària. Us puc assegurar que, fins i tot professionalment, ho
he pogut constatar. L’any passat incidíem
en el fet de “conscienciar-nos” en la necessitat de fer-nos nostra l’Església i contribuir en el seu manteniment. Cal seguir
en aquest camí i sentir-nos responsables
d’ajudar l’Església en el seu sosteniment
perquè, alhora, ella, pugui seguir ajudant
tanta gent que ho necessita, ja sigui materialment o pastoralment.
I no perdem de vista que l’objectiu és
l’autofinançament i en aquesta fita hem de
seguir centrant els nostres esforços.
Aquest sentit de solidaritat i germanor,
tan necessaris i que esmentem, no és pas
quelcom nou. Sant Pau a Primera de Corintis ho posa de manifest quan demana ajuda per a l’Església de Jerusalem que passava estretors : “Pel que fa a la col·lecta en
favor del poble sant que hi ha a Jerusalem,
seguiu també vosaltres les instruccions
que he donat a les esglésies de Galàcia.
Cada diumenge, que cadascú posi a part
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el que hagi pogut estalviar, i així, quan jo
vingui, les col·lectes ja estaran fetes. Quan
arribi, donaré cartes de presentació als qui
vosaltres designareu i els enviaré a portar
la vostra ofrena a Jerusalem. I, si convé
que hi vagi jo mateix, faran el viatge amb
mi” (1Co 16,1-4).
Que l’esperit de Germanor il·lumini els
nostres actes.

[ ]
Departament de
patrimoni

Mn. Rafael Galofré Casas, DP

Convocatòria de sessió de treball per als
rectors amb temples afectats per l’aplicació de la llei de centres de culte
Benvolgut mossèn,
Tal com us vàrem informar, referent a
l’aplicació de la Llei de centres de culte,
la moratòria de la qual acaba el juliol del
2020, el Departament de patrimoni ha entomat l’inici de les gestions perquè tots els
temples afectats disposin dels informes
preceptius signats per un arquitecte.
A tal efecte, ens plau convocar-vos a la
propera sessió de treball, prevista el dia 19
de novembre a les 11 h a la Casa de l’Església.
L’ordre del dia serà el següent:
Presentació genèrica del procediment
per al compliment de la Llei de centres de
culte.
Lliurament de l’informe de cadascun
dels temples afectats.
Plantejament d’incorporació dels extintors i les mesures correctores de prevenció.
Tipologia d’instància que cada parròquia haurà de presentar als ajuntaments.
Reunió individualitzada amb l’arquitecte.
Us agrairem la vostra assistència que
en cas de ser excusada caldria que fos
delegada a alguna persona de confiança,

que pugui rebre l’informe i assumir les
gestions que pertoquen a cada parròquia.
Mn. Xavier Armengol Siscares
Delegat de patrimoni
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat
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[ ][ ]
Catequesi

Joventut

Ritu d’ingrés al catecumenat

Fent camí cap al Nadal

El Diumenge 24 novembre, cinc d’adults
de les parròquies de Sant Miquel de Molins de Rei, Santa Maria de Castelldefels,
Sant Joan Baptista de Sant Joan Despí i
Sant Joan Baptista de Sant Feliu de Llobregat van participar del ritu d’ingrés al catecumenat, com a primer pas en el seu itinerari baptismal. La celebració va tenir lloc a
la Casa de l’Església, amb una catequesi
inicial sobre la fe, que rebran els catecúmens i els seus padrins i, a continuació,
una celebració de la Paraula, presidida pel
bisbe Agustí on es va donar el llibre dels
evangelis als catecúmens, en el marc de la
qual es realitzà aquest ritu d’ingrés.

Recés d’Advent, de joves.
Joves de set poblacions diferents del
Bisbat van gaudir del recés d’Advent que
cada any organitza SantfeliuJove i que enguany va coincidir amb el primer diumenge de l’any litúrgic, dia 1 de desembre. El
centre d’interès del recés, celebrat a la
Parròquia de Santa Maria, de Piera, va ser
el silenci, aprofundit en tres moments diferents.
Per començar, una petita introducció,
guiada per l’Elisenda Almirall, de l’equip
de la Delegació, a través de l’escena de
l’Anunciació pintada per Giotto, on es
plasma un moment d’aturada. Aquesta
explicació inicial va servir per a situar els
participants en la temàtica que després
treballarien individualment amb uns materials. En segon lloc, el moment central
del recés: l’estona que cada jove va poder
dedicar per a reflexionar sobre tres textos
del papa Francesc que donaven llum a tres
tipus de silenci: el silenci que ajuda a descobrir el Misteri, el silenci per a escoltar i el
silenci per a contemplar.
Per acabar, la visualització d’un altre
moment de silenci pintat pel mateix artista
italià sobre l’anunciació als pastors i, per
cloure tot el recés, el res de vespres.

[ ]
Pastoral
de la salut

Carta del delegat convocant a la trobada
de visitadors voluntaris de la Pastoral de
la salut
Sant Feliu de Llobregat, 5-11-2019
Benvolgut mossèn, religiós/a o laic/a.
Us escric per informar-vos de la propera “Trobada de visitadors voluntaris de la
Pastoral de la salut” que farem el dissabte
23 de novembre. Com altres anys serà a la
Casa de l´Església.
La Campanya del malalt d’enguany ens
invita a reflexionar i a saber com intervenir
per “Acompanyar en la soledat”.
El programa de la Jornada diocesana és:
10:00 h. Benvinguda i presentació:
Mons. Agustí Cortés.
10:20 h. Pregària. Col·labora la Gna.
Montserrat Vidal, de les Germanes de la
Caritat de Santa Anna.
10:35 h. “Com acompanyar en la soledat?” Itziar Riera López de Aguileta. Psicòloga clínica. Equip d’atenció psicosocial
(EAPS). Parc sanitari Sant Joan de Déu de
Sant Boi de Llobregat.
11:30 h. Descans i cafè.
12:00 h. Què ajuda i què molesta en la
relació amb el malalt?
Presentació de 3 vídeos breus de visites
a malalts.
Debat en grups petits.

Presentació de la conclusió.
13:15h. Informacions sobre la Pastoral
de la salut.
13:30 h. Comiat.
Podeu invitar a qualsevol persona interessada a visitar els malalts i us agrairem
molt si ens podeu comunicar anticipadament la vostra assistència.
També us recordem que el dissabte 16
de novembre hi ha la Jornada catalana de
Pastoral de la salut a l´Hospital de Sant
Rafael de Barcelona (inicialment era el 26
d´octubre).
Salutacions cordials,
Mn. Xavier Sobrevia Vidal
Delegat diocesà de Pastoral de la salut
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[ ]
Família i vida

Adjunt trobarà el cartell que anuncia la
Jornada de la Sagrada Família perquè ho
pugui posar a la cartellera de la seva parròquia.
L’equip de Família i Vida restem a la seva
disposició, agraïm la seva col·laboració i el
saludem ben cordialment.
Equip de família i vida del
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Carta del delegat de família i vida amb
motiu de la festa de la Sagrada Família
Sant Feliu de Llobregat, 9-12-2019
Estimat Sr. Rector:
Aprofitem aquesta comunicació per
presentar-nos, som Juan Antonio Rodríguez Reyes i Maria Teresa Canut Álvarez,
nous delegats de la Delegació diocesana
de família i vida de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat que, juntament amb el
nou equip recentment constituït, volem
posar-nos en contacte amb vostè per fer-li
saber que el proper diumenge, dia 29 de
desembre, a les 12.00 h., a la S.E. Catedral
de Sant Feliu de Llobregat i dins del marc
de la Jornada de la Sagrada Família, que
enguany té com a lema “La família, escola
i camí de santedat”, es celebrarà una Eucaristia presidida pel nostre bisbe Agustí
Cortés i a la qual volem convidar totes les
famílies de la diòcesi.
Especialment ens agradaria convidar
tots aquells matrimonis de la seva parròquia que durant aquest any 2019 han
celebrat les seves noces d’argent o d’or,
perquè puguin renovar els seus vots matrimonials dins d’un ambient eucarístic.
Agrairem que si hi hagués matrimonis
de la seva parròquia interessats, ens ho
comuniqui al mòbil 645 938 716.

[ ]
Pastoral
sacramental i
litúrgia

Trobada d’animadors de la litúrgia
Sant Feliu de Llobregat, 9-11-19
El passat dissabte 9 de novembre es va celebrar a la Casa de l’Església de Sant Feliu
de Llobregat la Trobada dels animadors de
la litúrgia, organitzada per la Delegació diocesana de pastoral sacramental i litúrgia.
Hi van participar prop de 100 persones,
provinents de diferents parròquies dels
9 arxiprestats del bisbat, que col·laboren
habitualment en els diferents serveis litúrgics en les celebracions de les nostres parròquies i comunitats. La trobada arribava
enguany a la seva X edició, i per aquest
motiu es va encarregar la ponència central al pare Bernabé Dalmau, membre de
l’equip de la delegació des dels seus inicis,
el qual va oferir un “Balanç d’aquests deu
anys”. El ponent va començar subratllant,
a partir dels articles del pare Anselm Ferrer, del qual s’acaben de celebrar els cinquanta anys de la seva mort, la necessitat
de la formació litúrgica. Tot seguit va anar
recordant els temes que s’han anat tocant
en les ponències de les trobades anteriors,
i va acabar donant unes pistes sobre com
hem d’enfocar el futur. El bisbe Agustí es
va fer present al principi de la jornada, animant els participants a “créixer” en formació, tal com suggereix l’objectiu pastoral

diocesà d’aquest curs. La trobada també
va tenir espai per a la pregària inicial, el diàleg amb el ponent i entre els participants,
l’assaig de cants, i diverses informacions,
entre les quals la revista per a laics “Galilea.153” del Centre de Pastoral Litúrgica,
que va ser presentada per la seva directora
Maria Àngels Termes.
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[ ]
Pastoral
vocacional

Ordenació diaconal
El proper dissabte 16 de novembre, a les 20 h
tindrà lloc a la Catedral de Sant Llorenç
l’ordenació diaconal de F. Javier González
Álvarez, de mans del bisbe Agustí Cortés.
El seu recorregut vers el presbiterat és una
mica particular. De fet, la seva admissió als
ordes va tenir lloc el 21 de setembre d’enguany, a la capella de la Casa de l’Església, i el 4 d’octubre, va ser instituït lector i
acòlit allà mateix. Com és possible aquest
itinerari “llampec”?
El Javier és membre del Moviment dels
Focolars com a laic consagrat a Déu des de
fa 34 anys i viu en una de les comunitats
de vida en comú anomenades precisament
així, “focolar”. Com una crida successiva,
madura la seva vocació sacerdotal fruit
d’un discerniment personal i col·lectiu a
l’interior del Moviment. Un cop el Javier ha
conclòs els estudis de Teologia a la Pontifícia Universitat de Comillas, ara es concreta
aquest tram final vers el presbiterat.
I per què al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat? La vinculació amb la nostra diòcesi
és afectiva i... laboral: el Javier va treballar a la Cúria diocesana, concretament, a
l’Administració econòmica, durant 5 anys,
dels 10 que va viure al “focolar” existent
a Barcelona (actualment resideix al que hi
ha a Coslada - Madrid). Aquests vincles li

han portat a demanar al bisbe Agustí que
sigui ell qui l’ordeni de prevere, amb la
possibilitat d’exercir després el seu ministeri eclesial a disposició del Moviment dels
Focolars.
El Javier vol compartir la seva alegria
amb tota la comunitat diocesana i compta
amb la pregària de la comunitat cristiana i,
si és possible, amb la seva presència el dia
de l’ordenació, dissabte 16 de novembre, a
les 20 h, a la Catedral de Sant Llorenç.
Cadena de pregària: Val la pena arriscar
la vida per Crist
Aquest és el lema de la Cadena de pregària per les vocacions que estem vivint en
aquest mes de novembre, una iniciativa ja
consolidada a les deu diòcesis amb seu a
Catalunya.
Val la pena. Això diuen l’Andrea i l’Oriol,
matrimoni jove que des del 15 d’octubre
estan a Honduras com a missioners laics:
“Responem a una crida de Déu oferint la
nostra vida com a servei complet i gratuït
als altres, en especial als joves en situació
de pobresa... Ens sentim cridats a compartir la vida, a estimar i a acompanyar”.
“Val la pena arriscar la vida pel Senyor
perquè Ell és un valor segur”, diu Mn. Juan
Antonio Vargas, fill de Pallejà i rector de
les parròquies de Begues, Olesa de Bonesvalls i Torrelles de Llobregat. I afegeix: “No
entenc la meva vida si no és com a capellà.
El senyor em consola i en dona l’alegria”.
També val la pena la vida monàstica?
Sí. Ho diu el molinenc P. Jaume Gabarró,
monjo cistercenc a la comunitat de Solius.
“El sentit de la vida monàstica és Déu, és
donar testimoni de la seva amistat des de
l’evangeli i la pregària. És una vida molt fecunda i molt rica”.

Vols saber què més diuen aquests testimonis? Per què, segons ells, val la pena
arriscar la vida per Crist? Entra a youtube
posant http://bit.ly/2qrrAgF al teu navegador
El 9, 19 i 29 novembre, preguem per les
vocacions.
Aquests són els dies assignats a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat per a pregar per les vocacions, en cadena amb les
altres diòcesis. No saps com fer-ho? Vols
idees, recursos, pregàries...? Ho trobes tot
a cadenadepregaria.cat
Nous candidats en ferm cap al presbiterat
El passat 28 de novembre, a les acaballes
del mes de la cadena de pregària per les
vocacions, tres seminaristes de Sant Feliu
de Llobregat i quatre de Barcelona van rebre l’admissió als ordes de mans del bisbe
Agustí, en una celebració senzilla a la capella del Seminari Conciliar, però amb una
profunda càrrega eclesial.
«Soc aquí» van respondre Joan Francesc
Cortés, Samuel Gutiérrez i Josep Sellarés,
juntament amb els seus companys de Barcelona, per expressar el seu compromís i
disponibilitat, i l’Església, amb aquest ritu,
reconeix en ferm la seva vocació sacerdotal i els acull públicament, i amb alegria,
en el camí vers el sacerdoci.
La capella major del Seminari Conciliar
de Barcelona va quedar petita per acollir
els presents: una trentena de ministres
ordenats i més de tres-cents fidels procedents de les parròquies on els candidats
han col·laborat pastoralment van voler
acompanyar els nous admesos, tot manifestant amb la seva pregària i proximitat
que la vocació reconeguda és una vocació
eclesial i de servei.

Trobada de Nadal dels seminaristes
Habitualment, els seminaristes de la diòcesi, en els dies previs a Nadal, es reuneixen amb el bisbe Agustí i aquesta cita
esdevé l’oportunitat per conèixer alguna
realitat pastoral del nostre bisbat, combinant així les dimensions formativa i vivencial del seu recorregut al Seminari. El mes
passat, aquesta ocasió va permetre de
conèixer la comunitat parroquial de la Llacuna, a l’Arxiprestat de Piera-Capellades,
en un entorn rural i de poca població. La
jornada va començar amb un recorregut
pel poble, guiat pel seminarista Xavier
Montané, que col·labora en aquesta comunitat parroquial i que posava de relleu
l’estil de l’acció pastoral que es desenvolupa al lloc, no tant de grans activitats,
sinó teixida d’encontres personals i de
compartir la quotidianitat de la vida amb
els feligresos. A continuació, els set seminaristes amb el bisbe Agustí i el delegat
diocesà per a la formació dels seminaristes de Sant Feliu, Mn. Joan Pere Pulido, van
compartir l’Eucaristia dominical del 22 de
desembre amb els fidels de la Parròquia
de Santa Maria, amb temps posterior per
saludar-se i fins i tot cantar alguna nadala
tots plegats. La jornada va acabar amb el
dinar de germanor a Piera, amb el rector,
Mn. Ramon Maria Bosch, i el nou vicari,
Mn. Jordi Mondragon, al qual es van sumar
també el rector del Seminari, Mn. Felip-Juli
Rodríguez, i Mn. Bernat Gimeno, de l’equip
de formadors. A la tarda també va haver-hi
temps per conèixer el projecte de Càritas
en aquesta localitat, de reparació de joguines, que en aquelles dates treballava de
valent per tal que tots els infants tinguessin un present dels Reis Mags. En resum,
una diada en la línia de l’objectiu pastoral:
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de creixement en coneixement mutu i en
comunió entre preveres i seminaristes i
amb la comunitat cristiana.

[ ]
Ecumenisme

10 anys de comentaris bíblics interconfessionals
“Senyor, tu tens paraules de vida eterna”.
Sota aquest lema, el dissabte 30 de novembre al matí va tenir lloc a l’Església evangèlica de Sant Feliu de Llobregat una trobada
de comentaristes bíblics, amb un significat
ecumènic, en si mateix, i també per commemorar els 10 anys de funcionament del blog
de comentaris bíblics interconfessionals.
Les diverses intervencions van anar a càrrec del bisbe Agustí, el pastor evangèlic de
Sant Feliu, Ismael Llaudis; el delegat d’ecumenisme, Mn. Xavier Artigas, DP; el Sr. Lluís
Brull, evangèlic; la Sra. Pilar Lozano, directora del Secretariat d’animació bíblica de la
pastoral; el Sr. Germán López, catòlic. Tots
ells van referir-se al lema posant de relleu
el denominador comú que, com a cristians,
som seguidors d’una Persona, les paraules
de la qual queden recollides a les Escriptures. A la cloenda, la Sra. Maria Barros va recitar una poesia i el pastor evangèlic emèrit,
Miquel García va acabar amb unes paraules
d’agraïment.
L’ambient que es respirava a la trobada
era d’una gran harmonia –també per l’aportació del grup musical de l’església evangèlica–, amb una acollida mútua molt profunda i
sincera per part de tothom, que feia desitjar
la repetició de reunions similars en el futur.

[ ]
Diaconat
permanent

Assemblea del Col·legi diaconal
Divendres 8 de novembre es va reunir el
conjunt dels diaques de la diòcesi en assemblea amb el bisbe Agustí. Va ser l’ocasió de revisar la memòria del curs passat i de presentar les activitats i serveis
d’aquest curs.
També es va cloure la formació permanent que, per grups, ha treballat l’Exhortació apostòlica Gaudete et exultate del
papa Francesc sobre la crida a la santedat
en el món contemporani:
• Mn. Xavier Artigas va presentar les
conclusions de la crida a la santedat
«oberta a tothom, on no tot s’hi val» com a
acollida del do de Déu que ens crida a una
vida autèntica acompanyats pel seu amor,
evitant els perills dels dos subtils enemics
de la santedat: creure que a Déu s’hi arriba
només per la saviesa (gnosticisme) o per
la voluntat (pelagianisme).
• Mn. Pere Pujol va exposar les conclusions d’aquesta crida «arrelada en l’Evangeli i adaptada al món d’avui» centrada
en les benaurances, camí de felicitat, que
ens fa entrar en la dinàmica del Regne de
Déu, fent-nos missioners apassionats de
fe sòlida i compromesa que s’expressa
amb les eines de la perseverança, la paciència, la mansuetud i l’alegria que brolla
del cor.

• Mn. Florenci Travé presentà la crida
com una proposta de combat i vigilància i,
també, de discerniment i escolta, exposant
l’estructura trinitària del discerniment que
cerca de fer la voluntat de Déu, concretada en la referència a Jesús i interioritzada
amb l’ajut i la força de l’Esperit Sant.
Per aquest curs i en sintonia amb l’objectiu diocesà, la formació es vol orientar
cap a l’acompanyament dels laics, ajudant-los a descobrir que la seva mateixa
vida és missió.
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[ ]
Evangelització i
Apostolat seglar

Carta del delegat informant sobre el Congrés de laics
El Prat de Llobregat, 12-11-2019
Benvolguts companys
Atès que en la reunió de preveres
d’aquest 12 de novembre alguns companys demanàveu informació complementària a la que us vam donar el passat mes
d’octubre sobre el congrés de laics, us informem que:
Tota la documentació de les diverses
fases del congrés es pot trobar online a la
pàgina www.pueblodediosensalida.org.
També hi ha testimonis, vídeos i altre material que pot ser útil per a preparar, difondre i seguir els treballs del congrés.
La primera fase de preparació del congrés (fase diocesana) es va decidir culminar-la totes les diòcesis amb seu a Catalunya juntes en la Jornada d’apostolat
seglar. Aquesta jornada es va celebrar el
passat dissabte 9 de novembre a la Salle
Bonanova. Del treball que s’hi va fer i les
aportacions dels participants, els delegats
n’elaborarem les respostes als qüestionaris previs que aquesta setmana s’enviaran
a l’organització.
La nostra diòcesi disposa d’un nombre limitat de places, 24, per a participar
al congrés a Madrid del 14 al 16 de febrer.

Aquesta setmana, a tot trigar la propera,
hauríem de saber quines persones estan
interessades a participar-hi. Convindria
que fossin representatives del laïcat diocesà dels diversos arxiprestats. Per demanar de participar-hi només acceptaran
inscripcions fetes a través de la delegació
diocesana, al correu electrònic aseglar@
bisbatsantfeliu.cat.
A l’apartat de “descargables” de la web
del congrés, a més dels butlletins i del
tríptic del congrés hi podeu trobar sis fitxes per treballar en grup, el “Cuestionario
previo al congreso” amb l’esquema de la
Revisió de vida: «Reconocer, interpretar a
la luz del Espíritu, elegir caminos de resurrección».
Aquesta invitació a participar en la preparació del congrés, a més dels mossens,
es va fer arribar als laics que van participar
en les sessions de formació de l’itinerari
diocesà de Renovació cristiana i als que
el passat mes de juliol van participar en la
nostra trobada a la Casa de l’Església.
Si necessiteu algun altre aclariment, no
dubteu de demanar-lo a aseglar@bisbatsantfeliu.cat.
Josep Torrente Bruna,
Delegat d’evangelització i apostolat seglar

[ ]
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[ ]
Càritas
diocesana

El Centre d’Acollida Abraham, millorat i
ampliat
Durant els mesos d’estiu es van realitzar
unes obres de millora i ampliació d’aquest
centre de Càritas diocesana de Sant Feliu
de Llobregat present a Vilafranca del Penedès, i el passat 13 de novembre va tenir
lloc l’acte oficial d’inauguració, emmarcat
en la celebració del Dia de les persones
sense llar, que enguany va ser el passat 24
d’octubre.
Les obres, que s’han finançat conjuntament entre Càritas diocesana i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, han
permès dignificar l’estada i l’atenció a les
persones sense llar.
Aquestes obres han consistit en:
• Ampliació del nombre de dutxes i lavabos.
• Rehabilitació de les dutxes i lavabos
existents.
• Ampliació de l’espai de les rentadores, per facilitar-ne l’ús als participants del
centre.
• Ampliació de l’espai comú del menjador, on els participants i el voluntariat poden compartir les estones de la tarda amb
activitats.
Ja fa molts anys que des de Càritas es
reivindica que es garanteixi un dret tan
bàsic per a les persones com és el d’un

habitatge digne: un espai on protegir-se i
desenvolupar-se com a persones. Però en
el cas de les persones en situació de sense llar, encara hi ha molts més aspectes i
drets que es veuen vulnerats, com el dret
a la seguretat, a la sanitat, a accedir a les
prestacions de protecció social, etc. Per
aquest motiu, l’inici de l’acte va consistir
en una performance per “posar cara” a les
persones sense llar, amb la presentació de
les històries de vida de set persones, participants al Programa de sense llar i Habitatge social de Càritas. Per acabar aquesta
primera part es va fer la lectura del manifest del Dia de les persones sense llar.
L’acte va comptar amb la presència
de Sr. Ramon Zaballa, tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès,
coordinador de l’àrea de Serveis a les
persones i Promoció social; el Sr. Ramon
E. Carbonell, director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat; el Sr. Pere
Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès; i el bisbe de Sant Feliu de Llobregat,
Agustí Cortés. Tots ells van voler destacar
la necessitat de realitzar aquestes obres
de millora per poder dignificar l’acollida
i l’estada de les persones sense llar que
s’adrecen al Centre. Van tenir unes paraules d’agraïment especial per a totes
les persones voluntàries de Càritas de Vilafranca del Penedès, que ja des de 1982
van començar a acollir les persones que es
trobaven al carrer, tasca que han continuat
desenvolupant fins al dia d’avui.
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[ ]
Província
Eclesiàstica
de Barcelona

L’esperit de Lourdes arriba a la diòcesi
Les relíquies de santa Bernadette són en
peregrinació i van ser presents a la Catedral de Sant Llorenç el passat dijous 7 de
novembre. Unes 300 persones van acollir-les a la seva arribada a Sant Feliu de
Llobregat en l’eucaristia celebrada a les 11
h. Als peus de la catedral, el bisbe Agustí i
els preveres concelebrants i diaques assistents van rebre les relíquies i la imatge de
la Mare de Déu de Lourdes, que a continuació van arribar en processó fins a l’altar.
A l’homilia de la missa el bisbe Agustí va
desitjar que la presència entre nosaltres
de les relíquies de la santa de Lourdes fos
profitosa per la presència de l’amor de
Déu en el món; per a l’Església, que s’emmiralla en la Mare de Déu; per al carisma
que es desencadenà a Lourdes; per al món
i la humanitat.
Al final de l’eucaristia, la presidenta de
l’Hospitalitat de Lourdes de Barcelona,
Sant Feliu i Terrassa va agrair l’acollida de
les relíquies a la Diòcesi de Sant Feliu i es
va fer lliurament d’una placa commemorativa de l’esdeveniment. A continuació tots
els presents van poder venerar les relíquies al llarg del dia, i a les 18 h va tenir lloc
el res de vespres i la processó de torxes
resant el rosari. A les 20 h es va celebrar

la missa de comiat a les relíquies, que van
continuar el seu pelegrinatge, creuant el
mar, fins a la Diòcesi de Mallorca.

[ ]
Conferència
Episcopal
Tarraconense

Crònica de la XXXI Jornada interdiocesana de la Pastoral de la salut
Al voltant de 140 agents de pastoral de la
salut de les diòcesis amb seu a Catalunya
van participar en la XXXI Jornada interdiocesana de la Pastoral de la salut, la qual
enceta la Campanya anual del malalt 2020.
Enguany té com a referent la soledat, i de
manera especial, la soledat de les persones grans. Per això el lema és: “Veniu a mi
tots els qui esteu cansats i afeixugats i jo
us faré reposar (Mt 11,28). Acompanyar en
la soledat”.
Després d’unes paraules de benvinguda del bisbe responsable de la Pastoral de
la salut de la CET, Mons. Salvador Cristau,
i de la pregària inicial, es va donar pas a
la ponència inicial. L’exposició va anar a
càrrec de Begoña Román, professora d’ètica de la Facultat de la UB i presidenta del
Comitè d’ètica de Serveis socials de Catalunya, la qual va aprofundir en la realitat
de l’acompanyament de la soledat de les
persones grans.
Envelliment en la societat
Roman va dividir la seva ponència en
tres parts. En la primera, va exposar la situació de l’envelliment en la societat i el món
actual i com, a poc a poc, es va rebaixant la

seva realitat com a persona, quan va perdent la seva identitat de valors de creença.
“L’home té raons per viure, però també per
a creure”, quan es perd aquest referencial
l’home cau en la secularització. I encara
més quan aquesta societat es va envellint
a pas agegantat. No només s’ha de pensar
en ajudar la persona gran en l’àmbit físicopsíquic i social, sinó també en l’àmbit espiritual, ja que l’esser humà es un ésser
social biològic però també biogràfic.
A partir d’aquest primer bloc, va entrar
en la segona part de l’exposició: com respondre a aquest repte ètic, on s’ha de donar cabuda al model centrat en la persona.
Un esquema que ens portarà a una reflexió d’una ètica cívico-organitzativa (mirant
sempre la persona des de la seva dignitat
i des de la justícia). No n’hi ha prou amb la
bona voluntat, sinó que és necessari una
ètica humanitzadora i d’un “saber estar”.
I, des d’aquest “saber estar”, irromp la
tercera part de la ponència, el repte social
d’acompanyar aquesta soledat en la persona gran. És a dir, crear estris que facin
més “digerible” la soledat de la persona
gran no és la solució, ja que s’ha de tenir
en compte la cura de la dimensió espiritual de la persona. És molt important que
hi hagi un bon final de la persona tant en
l’àmbit biològic com en el biogràfic.
La soledat en la gent gran
Durant la segona part del matí, va tenir
lloc una taula rodona, on es va reflexionar
sobre diferents àmbits la soledat de la persona gran: La Sra. Elisa Sala, coordinadora
de l’Observatori de la soledat de l’AGG ens
situà en la tasca que porta a terme aquest
Observatori (acompanya 1700 persones
grans) cobrint les necessitats socials i
emocionals de les persones grans.
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Des del coneixement dels camps de
treball amb soledat crònica s’estan creant
intervencions per poder fer-hi incidència.
Cal tenir en compte la soledat del cuidador
i crear sinergies de coordinació entre tots
els agents que hi intervenen.
Després va intervenir Maite Cubí, infermera i màster amb envelliment i salut. Va
donar una visió de la soledat i les persones grans en institucions públiques. Des
de la seva llarga experiència professional
va exposar la realitat d’aquestes institucions: entorn hospitalari (asèptic, pèrdua
d’independència, la soledat es fa forta, ja
que no se sap en qui confiar degut al gran
daltabaix que han patit), entorn sociosanitari (molt ben atesos des de l’aspecte
sanitari, però falta saber superar evitar la
fredor i l’aïllament, causat per la interacció
de l’entorn, entorn residencial (a través de
l’atenció centrada en la persona es poden
detectar les necessitats de cadascú i poder detectar la soledat).
En tots els casos s’intenta fer activitats
a través del voluntariat per tal d’evitar la
desconnexió de l’entorn. Finalment, va dir
que la soledat forma part de les persones
grans i ha de ser objectiu en la cura i l’atenció d’aquest col·lectiu en tots els entorns.
Atenció i acolliment per als avis
Va donar pas a Mn. Josep Vidal, director de l’OBA que va intervenir des del punt
de vista de les institucions religioses. Es
va destacar que “l’avi és un esser dèbil
que necessita d’atenció i acolliment, però
que sobretot necessita ser estimat”. Això
s’aconsegueix des de la paciència, actitud
de servei, amabilitat, amb el compromís
amb l’eucaristia i com a repte mirar de fer
pedagogia del sagrament de la Unció dels
malalts.

Des de l’experiència personal, Mn. Saturnino Rodríguez, rector de la parròquia
de Sant Eugeni I papa, va aportar la visió
de proximitat en el si de la seva demarcació parroquial. “Cos a cos” amb la realitat
del seu barri, on va descobrir que aquest
fet era molt palès. Com va anar creant sinergies i una xarxa que anava integrant les
persones grans soles amb la realitat viva
del barri, essent moltes les activitats que
van fent-se en l’actualitat.
El coordinador del SIPS Mn. Juan Bajo,
va posar punt i final a la Jornada, fent un
resum amb tres verbs que han de fernos situar davant aquesta realitat des
de la pastoral de la salut: 1) Reflexionar:
que aquesta jornada ens hagi il·luminat i
interpel·lat per elaborar objectius i accions
vers aquesta realitat dins d’aquesta campanya. 2) Confeccionar estratègies i sinergies per poder fer-se presents en aquesta
tasca d’acompanyament en la soledat de
les persones grans. 3) Actuar. Despertar
en els agents de pastoral aquest neguit i
poder acompanyar aquestes persones que
tasten i viuen en la soledat.
Juan Manuel Bajo Llauradó
Director-coordinador del SIPS-Catalunya

[ ]
Conferència
Episcopal
Espanyola

Nota de premsa final, de l’Assemblea
plenària de la Conferència Episcopal Espanyola
Madrid, 22-11-2019
Els Bisbes espanyols van celebrar la seva
reunió del 18 al 22 de novembre a Madrid,
a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola. Era la primera vegada que participaven a l’Assemblea Plenària els bisbes
auxiliars de Bilbao, Mons. Joseba Segura,
i de Cartagena, Mons. Sebastián Chico, a
més de l’arquebisbe de Tarragona, Mons.
Joan Planellas. Van quedar adscrits, respectivament, a les Comissions episcopals
de Missions, Seminaris i Universitats i de
la Subcomissió episcopal d’Universitats.
Nou president de la Comissió Episcopal
de Migracions
La Plenària va triar Mons. Luís Quinteiro
com a nou President de la Comissió Episcopal de Migracions, que ja havia assumit
aquestes funcions provisionalment després de la mort de Mons. Juan Antonio Menéndez, en ser el membre més antic de la
citada Comissió per ordenació episcopal.
Projecte de reforma de la CEE
La Santa Seu, en relació amb els es-

tatuts aprovats per l’anterior Assemblea
Plenària, va sol·licitar la incorporació a
aquests estatuts de l’elenc de les comissions en què es treballarà dins de la Conferència Episcopal. En aquest sentit, l’Assemblea Plenària ha aprovat la següent
distribució de comissions:
Transmissió de la Fe
Comissió Episcopal per a la Doctrina
de la Fe
Comissió Episcopal per a l’Evangelització, Catequesi i Catecumenat
Comissió Episcopal per a l’Educació
i Cultura
Comissió Episcopal per a les Missions i Cooperació amb les Esglésies
Comissió Episcopal per a les Comunicacions Socials
Celebració del misteri cristià
Comissió Episcopal per a la Litúrgia
Servei de la Caritat
Comissió Episcopal per a la Pastoral
Social i Promoció Humana
Agents Pastorals
Comissió Episcopal per al Clergat i
Seminaris
Comissió Episcopal per a la Vida
Consagrada
Comissió Episcopal per als Laics, Família i vida
Altres Organismes
Consell Episcopal d’Assumptes Jurídics.
Consell Episcopal d’Economia
Culmina així un any de treball conjunt
amb els directors dels secretariats de les
diferents comissions episcopals. Les comissions previstes en els estatuts realitzaran ara un treball de descripció dels de-
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partaments en què s’articularan aquestes
comissions. El nou organigrama és part
del procés de reforma que s’està duent a
terme a la CEE des que la Plenària d’abril
de 2016 va acordar revisar el seu funcionament per adequar el treball i missió de la
CEE a les circumstàncies actuals. Entrarà
en vigor en la propera Assemblea Plenària.
A més, s’ha iniciat el diàleg sobre les línies pastorals de la Conferència Episcopal
per al quinquenni 2021-2025.
Protecció de menors i de les persones
vulnerables
També s’ha portat a la Plenària l’esborrany del text sobre la protecció dels
menors i de les persones vulnerables, redactat per la Comissió per a la protecció de
menors i la Junta Episcopal d’Assumptes
Jurídics.
La Santa Seu ha sol·licitat a la CEE la
inclusió en aquest text de les aportacions
que va realitzar el Vademecum elaborat
per la Santa Seu i que podria fer-se públic
pròximament.
Propostes de la Subcomissió de Família
i Defensa de la Vida
Mons. Mario Iceta, President de la Subcomissió Episcopal per a la Família i Defensa de la Vida, va presentar a la Plenària
dos documents. En primer lloc el titulat
“Acollir, protegir i acompanyar en l’etapa
final d’aquesta vida”, que fou finalment
aprovat.
El text reflecteix com el debat actual
sobre l’eutanàsia i el suïcidi assistit no
és plantejat com una qüestió mèdica sinó
més aviat ideològica, des d’una determinada visió antropològica. Aquest plantejament oblida que la dignitat de la persona
rau en el fet de ser humà, amb indepen-

dència de qualsevol altra circumstància,
inclosa la salut, l’edat o la capacitat mental o física. El document postula una ètica
de la cura dels malalts i una atenció a les
seves necessitats físiques, psíquiques,
espirituals, familiars i socials i afirma l’esperança cristiana de la vida més enllà de
la mort.
En un altre ordre de coses, també la
Subcomissió Episcopal per a la Família i
Defensa de la Vida ha presentat “l’Itinerari
de formació per als nuvis” que es preparen
per rebre el sagrament del Matrimoni.
Documents de Litúrgia
S’han aprovat els tres documents que
ha presentat la Comissió Episcopal de
Litúrgia: l’edició renovada del Ritual del
Baptisme; els textos litúrgics de sant Pau
VI en castellà, català, eusquera i gallec, i
els textos litúrgics en llengua catalana del
Missal Romà en la seva 3ª edició esmenada.
Setmanes Socials i Congrés de Laics
2020
Dins el capítol dedicat a les Comissions Episcopals, el director de la Comissió
Episcopal d’Apostolat Seglar, Luis Manuel
Romero, s’ha centrat en els preparatius de
Congrés de Laics “Poble de Déu en Sortida” que tindrà lloc a Madrid del 14 al 16
de febrer de 2020. Fins a mitjan novembre
s’han rebut les aportacions de les diòcesis i associacions i moviments laicals. Ara
toca, amb totes elles, redactar l’Instrumentum Laboris que serà la base d’aquest
Congrés nacional, plantejat per a 2.000
persones en representació de les diòcesis
i realitats laicals. Amb tot aquest treball
previ es compleix l’objectiu que aquest
Congrés sigui, més que un esdeveniment,

un procés de treball sinodal per a impulsar
una Església en sortida.
Mons. Abilio Martínez Varea, membre
de la Comissió Episcopal de Pastoral Social, va intervenir per parlar del projecte de
revitalització de les Setmanes Socials, una
institució dedicada a la difusió de la Doctrina Social de l’Església, especialment
en qüestions com l’atur o la vida cultural
i política. S’ha posat en marxa un grup de
treball que s’encarrega d’organitzar una
setmana social d’àmbit nacional a l’octubre de 2020, que tindrà com a tema “La
regeneració de la vida pública. Una crida
al bé comú i a la participació”.
Des de la mateixa Comissió van intervenir el president i la secretària de Càritas
espanyola per presentar l’Informe FOESSA, instrument de gran ajuda per conèixer
la realitat social de la qual l’Església participa i els desafiaments evangelitzadors i
socials que aquesta situació presenta.
La resta de presidents de les Comissions Episcopals també van tenir l’oportunitat d’informar sobre les seves activitats
i sobre el compliment del Pla Pastoral, en
allò que correspon a cadascuna.
Associacions nacionals
Pel que fa al tema d’associacions nacionals, es va aprovar el projecte de modificació d’estatuts de l’Associació privada de
fidels “Guies i Scouts d’Europa”. A més de
la petició d’erecció i aprovació d’estatuts
de les Fundacions Educatives “Javerianas”
i “Divino maestro”.
Assumptes econòmics
Com és habitual en la Plenària de novembre, es van aprovar els balanços i liquidació pressupostària de l’any 2018, els
criteris de constitució i distribució del Fons

Comú Interdiocesà i els pressupostos de la
CEE i dels organismes que en depenen per
a l’any 2020.
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[ ]
Santa Seu

Carta Apostòlica Admirabile signum del
papa Francesc sobre el significat i el valor
del pessebre
Greccio, 1-12-2019
1. El bell signe del pessebre, tan estimat
pel poble cristià, causa sempre sorpresa
i admiració. La representació de l’esdeveniment del naixement de Jesús equival
a anunciar el misteri de l’encarnació del
Fill de Déu amb senzillesa i alegria. El pessebre és com un Evangeli viu, que sorgeix
de les pàgines de la Sagrada Escriptura.
La contemplació de l’escena de Nadal ens
convida a posar-nos espiritualment en
camí, atrets per la humilitat d’Aquell que
s’ha fet home per a trobar cada home. I
descobrim que Ell ens estima fins al punt
d’unir-se a nosaltres, perquè també nosaltres puguem unir-nos a Ell.
Amb aquesta Carta voldria encoratjar la
bella tradició de les nostres famílies que
en els dies previs a Nadal preparen el pessebre, com també el costum de posar-lo
en els llocs de treball, a les escoles, als
hospitals, a les presons, a les places... És
realment un exercici de fantasia creativa,
que utilitza els materials més dispars per a
crear petites obres mestres plenes de bellesa. S’aprèn des d’infants: quan el pare

i la mare, al costat dels avis, transmeten
aquesta alegre tradició, que conté una rica
espiritualitat popular. Espero que aquesta
pràctica mai no s’afebleixi; és més, confio
que, allí on hagués caigut en desús, sigui
descoberta de nou i revitalitzada.
2. L’origen del pessebre troba confirmació abans de res en alguns detalls evangèlics del naixement de Jesús a Betlem.
L’evangelista Lluc diu senzillament que
Maria «va donar a llum el seu fill primogènit: ella el va faixar amb bolquers i el posà
en una menjadora, perquè no havien trobat cap lloc on hostatjar-se» (2,7). Jesús
va ser posat en un pessebre; paraula que
procedeix del llatí: praesepium.
El Fill de Déu, en venir a aquest món,
troba lloc on els animals mengen. El fenc
es converteix en el primer llit per a Aquell
que es revelarà com «el pa baixat del cel»
(Jn 6,41). Un simbolisme que ja sant Agustí, juntament amb altres Pares, havia captat quan escrivia: «Posat en el pessebre,
es va convertir en aliment per a nosaltres»
(Serm. 189,4). En realitat, el pessebre conté diversos misteris de la vida de Jesús i
ens els fa sentir propers a la nostra vida
quotidiana.
Però tornem de nou a l’origen del pessebre tal com nosaltres l’entenem. Ens
traslladem amb la ment a Greccio, a la
vall de Rieti; allí sant Francesc es va aturar venint probablement de Roma, on el
29 de novembre de 1223 havia rebut del
papa Honori III la confirmació de la seva
Regla. Després del seu viatge a Terra Santa, aquelles grutes li recordaven d’una manera especial el paisatge de Betlem. I és
possible que el Poverello quedés impressionat a Roma, pels mosaics de la Basílica
de Santa Maria la Major que representen

el naixement de Jesús, just al costat del
lloc on es conservaven, segons una antiga
tradició, les fustes del pessebre.
Les Fonts Franciscanes narren detalladament el que va succeir a Greccio. Quinze
dies abans de Nadal, Francesc va cridar un
home del lloc, anomenat Joan, i li va demanar que l’ajudés a acomplir un desig: «Desitjo celebrar la memòria del Nen que va
néixer a Betlem i vull contemplar d’alguna
manera amb els meus ulls el que va sofrir
en la seva invalidesa de nen, com va ser reclinat en el pessebre i com va ser col·locat
sobre el fenc entre el bou i l’ase»1. Tan aviat com ho va sentir, aquest home bo i fidel
ràpidament va anar a preparar en el lloc
assenyalat el que el sant li havia indicat.
El 25 de desembre, van arribar a Greccio
molts frares de diferents llocs, com també
homes i dones de les granges de la comarca, portant flors i torxes per a il·luminar
aquella nit santa. Quan va arribar Francesc, va trobar el pessebre amb el fenc, el
bou i l’ase. Les persones que van arribar-hi
en veure l’escena de Nadal van mostrar
una alegria indescriptible, com mai abans
no havien experimentat. Després el sacerdot, davant del Naixement, va celebrar solemnement l’Eucaristia, mostrant el vincle
entre l’encarnació del Fill de Déu i l’Eucaristia. En aquella ocasió, a Greccio, no hi
havia figures: el pessebre va ser realitzat i
viscut per tots els presents2.
Així neix la nostra tradició: tots al voltant de la cova i plens d’alegria, sense
cap distància entre l’esdeveniment que
s’acompleix i els qui participen en el misteri.
El primer biògraf de sant Francesc,
Tomás de Celano, recorda que aquella nit
es va afegir a l’escena senzilla i commovedora el do d’una visió meravellosa: un dels

presents va veure posat al llit en el pessebre el mateix Nen Jesús. D’aquell pessebre
del Nadal de 1223, «tots van tornar a les
seves cases plens d’alegria»3.
3. Sant Francesc va realitzar una gran
obra d’evangelització amb la simplicitat
d’aquell signe. El seu ensenyament ha
penetrat en els cors dels cristians i roman fins als nostres dies com una manera genuïna de representar amb senzillesa
la bellesa de la nostra fe. D’altra banda,
el mateix lloc on es va realitzar el primer
pessebre expressa i evoca aquests sentiments. Greccio s’ha convertit en un refugi
per a l’ànima que s’amaga en la roca per a
deixar-se embolcallar en el silenci.
Per què el pessebre suscita tanta sorpresa i ens commou? En primer lloc, perquè manifesta la tendresa de Déu. Ell, el
Creador de l’univers, s’abaixa a la nostra
petitesa. El do de la vida, sempre misteriós per a nosaltres, ens captiva encara més
veient que Aquell que va néixer de Maria
és la font i la protecció de cada vida. En
Jesús, el Pare ens ha donat un germà que
ve a buscar-nos quan estem desorientats i
perdem el rumb; un amic fidel que sempre
és a prop nostre; ens ha donat el seu Fill
que ens perdona i ens aixeca del pecat.
La preparació del pessebre a les nostres
cases ens ajuda a reviure la història que va
succeir a Betlem. Naturalment, els evangelis són sempre la font que permet conèixer
i meditar aquell esdeveniment; no obstant, la seva representació en el pessebre
ens ajuda a imaginar les escenes, estimula
els afectes, convida a sentir-nos implicats
en la història de la salvació, contemporanis de l’esdeveniment que es fa viu i actual
en els més diversos contextos històrics i
culturals.
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D’una manera particular, el pessebre és
des del seu origen franciscà una invitació
a “sentir”, a “tocar” la pobresa que el Fill
de Déu va triar per a si mateix en la seva
encarnació. I així, és implícitament una crida a seguir-lo en el camí de la humilitat, de
la pobresa, de l’anorreament, que des de
la cova de Betlem condueix fins a la Creu.
És una crida a trobar-lo i servir-lo amb misericòrdia en els germans i germanes més
necessitats (cf. Mt 25,31-46).
4. M’agradaria ara repassar els diversos
signes del pessebre per a comprendre el
significat que comporten. En primer lloc,
representem el context del cel estrellat en
la foscor i el silenci de la nit. Ho fem així,
no sols per fidelitat als relats evangèlics,
sinó també pel significat que té. Pensem en
quantes vegades la nit embolcalla les nostres vides. Doncs bé, fins i tot en aquests
instants, Déu no ens deixa sols, sinó que
es fa present per a respondre les preguntes
decisives sobre el sentit de la nostra existència: qui soc jo? D’on vinc? Per què vaig
néixer en aquest moment? Per què estimo?
Per què sofreixo? Per què moriré? Per a respondre aquestes preguntes, Déu es va fer
home. La seva proximitat porta llum on hi
ha foscor i il·lumina els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort (cf. Lc 1,79).
Mereixen també algun esment els paisatges que formen part del pessebre i que
sovint representen les ruïnes de cases i
palaus antics, que en alguns casos substitueixen la cova de Betlem i es converteixen en l’estada de la Sagrada Família.
Aquestes ruïnes semblen estar inspirades
en la Llegenda Àuria del dominic Jacopo da
Varazze (segle XIII), on es narra una creença pagana segons la qual el temple de la
Pau a Roma s’esfondraria quan una Verge

donés a llum un fill. Aquestes ruïnes són
sobretot el signe visible de la humanitat
caiguda, de tot el que està en ruïnes, que
està corromput i deprimit. Aquest escenari diu que Jesús és la novetat enmig d’un
món vell, i que ha vingut a sanar i reconstruir, a retornar a la nostra vida i al món la
seva esplendor original.
5. Quina emoció hauria d’acompanyar-nos mentre posem en el pessebre
les muntanyes, els rierols, les ovelles i els
pastors! D’aquesta manera recordem, tal
com havien anunciat els profetes, que tota
la creació participa de la festa de la vinguda del Messies. Els àngels i l’estrella són el
senyal que també nosaltres estem cridats
a posar-nos en camí per a arribar a la cova
i adorar el Senyor.
«Arribem-nos a Betlem a veure això
que ha passat i que el Senyor ens ha fet
saber» (Lc 2,15), diuen els pastors després de l’anunci fet pels àngels. És un ensenyament molt bell que es mostra en la
senzillesa de la descripció. A diferència de
tanta gent que pretén fer altres mil coses,
els pastors es converteixen en els primers
testimonis de l’essencial, és a dir, de la
salvació que se’ls ofereix. Són els més humils i els més pobres els qui saben acollir
l’esdeveniment de l’encarnació. A Déu que
ve a la nostra trobada en el Nen Jesús, els
pastors responen posant-se en camí cap a
Ell, per a una trobada d’amor i d’agradable
sorpresa. Aquesta trobada entre Déu i els
seus fills, gràcies a Jesús, és el que dona
vida precisament a la nostra religió i constitueix la seva singular bellesa, i resplendeix
d’una manera particular en el pessebre.
6. Tenim el costum de posar en els nostres pessebres moltes figures simbòliques,

sobretot, les de captaires i de gent que no
coneixen una altra abundància que la del
cor. Ells també són a prop del Nen Jesús
per dret propi, sense que ningú pugui foragitar-los o allunyar-los d’un bressol tan
improvisat que els pobres al seu voltant no
desentonen en absolut. De fet, els pobres
són els privilegiats d’aquest misteri i, sovint, aquells que són més capaços de reconèixer la presència de Déu enmig nostre.
Els pobres i els senzills en el Naixement
recorden que Déu es fa home per a aquells
que més senten la necessitat del seu amor
i demanen la seva proximitat. Jesús, «mansuet i humil de cor» (Mt 11,29), va néixer
pobre, va portar una vida senzilla per a
ensenyar-nos a comprendre l’essencial
i a viure d’això. Des del pessebre emergeix clarament el missatge que no podem
deixar-nos enganyar per la riquesa i per
tantes propostes efímeres de felicitat. El
palau d’Herodes és al fons, tancat, sord
a l’anunci d’alegria. En néixer en el pessebre, Déu mateix inicia l’única revolució
veritable que dona esperança i dignitat als
desheretats, als marginats: la revolució de
l’amor, la revolució de la tendresa. Des del
pessebre, Jesús proclama, amb humil poder, la crida a compartir amb els últims el
camí cap a un món més humà i fratern, on
ningú no en sigui exclòs ni marginat.
Amb freqüència als infants —però també als adults!— els encanta afegir altres
figures al pessebre que semblen no tenir
cap relació amb els relats evangèlics. I, no
obstant això, aquesta imaginació pretén
expressar que en aquest nou món inaugurat per Jesús hi ha espai per a tot el que
és humà i per a tota criatura. Del pastor al
ferrer, del forner als músics, de les dones
que porten gerres d’aigua als nens que
juguen..., tot això representa la santedat

quotidiana, l’alegria de fer de manera extraordinària les coses de cada dia, quan
Jesús comparteix amb nosaltres la seva
vida divina.
7. A poc a poc, el pessebre ens porta a
la cova, on trobem les figures de Maria i de
Josep. Maria és una mare que contempla
el seu fill i el mostra a tots els qui venen
a visitar-lo. La seva imatge fa pensar en el
gran misteri que ha embolcallat a aquesta
jove quan Déu ha trucat a la porta del seu
cor immaculat. Davant l’anunci de l’àngel,
que li demanava que fos la mare de Déu,
Maria va respondre amb obediència plena i total. Les seves paraules: «Heus aquí
l’esclava del Senyor; faci’s en mi segons
la teva paraula» (Lc 1,38), són per a tots
nosaltres el testimoniatge de l’abandó en
la fe a la voluntat de Déu. Amb aquell “sí”,
Maria es convertia en la mare del Fill de
Déu sense perdre la seva virginitat, sinó
consagrant-la gràcies a Ell. Veiem en ella
la Mare de Déu que no té el seu Fill només
per a ella mateixa, sinó que demana a tots
que obeeixin la seva paraula i la posin en
pràctica (cf. Jn 2,5).
Al costat de Maria, en una actitud de
protecció del Nen i de la seva mare, hi ha
sant Josep. En general, es representa amb
el bastó a la mà i, a vegades, també sostenint un llum. Sant Josep juga un paper
molt important en la vida de Jesús i de Maria. Ell és el custodi que mai no es cansa
de protegir la seva família. Quan Déu el
va advertir de l’amenaça d’Herodes, no
va dubtar a posar-se en camí i emigrar a
Egipte (cf. Mt 2,13-15). I una vegada passat
el perill, va portar la família de tornada a
Natzaret, on va ser el primer educador de
Jesús nen i adolescent. Josep portava en el
seu cor el gran misteri que embolcallava
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Jesús i Maria la seva esposa, i com a home
just va confiar sempre en la voluntat de
Déu i la va posar en pràctica.

vida empeltada en la de Déu; ens convida
a ser deixebles seus si volem aconseguir el
sentit últim de la vida.

8. El cor del pessebre comença a bategar quan, per Nadal, hi posem la imatge
del Nen Jesús. Déu es presenta així, en un
nen, per a ser rebut als nostres braços. En
la feblesa i en la fragilitat amaga el seu poder que tot ho crea i transforma. Sembla
impossible, però és així: en Jesús, Déu ha
estat un nen i en aquesta condició ha volgut revelar la grandesa del seu amor, que
es manifesta en el somriure i en allargar
les seves mans cap a tothom.
El naixement d’un nen suscita alegria i
sorpresa, perquè ens posa davant el gran
misteri de la vida. Veient brillar els ulls dels
joves esposos davant el seu fill nounat, entenem els sentiments de Maria i Josep que,
mirant el nen Jesús, percebien la presència
de Déu en les seves vides.
«La Vida s’ha manifestat» (1Jn 1,2); així
l’apòstol Joan resumeix el misteri de l’encarnació. El pessebre ens fa veure, ens fa
tocar aquest esdeveniment únic i extraordinari que ha canviat el curs de la història,
i a partir del qual també s’ordena la numeració dels anys, abans i després del naixement de Crist.
La manera d’actuar de Déu gairebé
atordeix, perquè sembla impossible que
Ell renunciï a la seva glòria per a fer-se
home com nosaltres. Quina sorpresa veure
Déu que assumeix els nostres propis comportaments: dorm, pren la llet de la seva
mare, plora i juga com tots els nens. Com
sempre, Déu desconcerta, és impredictible, contínuament va més enllà dels nostres esquemes. Així, doncs, el pessebre,
mentre ens mostra Déu tal com ha vingut
al món, ens convida a pensar en la nostra

9. Quan s’acosta la festa de l’Epifania,
es col·loquen en el Naixement les tres figures dels Reis Mags. Observant l’estrella,
aquells savis i rics senyors d’Orient s’havien posat en camí cap a Betlem per a conèixer Jesús i oferir-li dons: or, encens i mirra.
També aquests regals tenen un significat
al·legòric: l’or honra la reialesa de Jesús;
l’encens, la seva divinitat; la mirra, la seva
santa humanitat que coneixerà la mort i la
sepultura.
Contemplant aquesta escena en el pessebre, estem cridats a reflexionar sobre la
responsabilitat que cada cristià té de ser
evangelitzador. Cadascun de nosaltres es
fa portador de la Bona Notícia amb aquells
que troba, testimoniant amb accions concretes de misericòrdia l’alegria d’haver
trobat Jesús i el seu amor.
Els Mags ensenyen que es pot començar
des de molt lluny per a arribar a Crist. Són
homes rics, savis estrangers, assedegats
de l’infinit, que parteixen per a un llarg i
perillós viatge que els porta fins a Betlem
(cf. Mt 2,1-12). Una gran alegria els envaeix
davant el Nen Rei. No es deixen escandalitzar per la pobresa de l’ambient; no dubten
a posar-se de genolls i adorar-lo. Davant
d’Ell comprenen que Déu, igual que regula
amb sobirana saviesa el curs de les estrelles, guia el curs de la història, derrocant
els poderosos i exalçant els humils. I certament, arribats al seu país, hauran contat
aquesta trobada sorprenent amb el Messies, inaugurant el viatge de l’Evangeli entre
els no jueus.

10. Davant del pessebre, la ment espontàniament va a quan érem infants i esperàvem amb impaciència el temps per a començar a construir-lo. Aquests records ens
porten a prendre novament consciència
del gran do que se’ns ha donat en transmetre’ns la fe; i al mateix temps ens fan
sentir el deure i l’alegria de transmetre als
fills i als nets la mateixa experiència. No
és important com es prepara el pessebre,
pot ser sempre igual o modificar-se cada
any; el que compta és que aquest parli a
la nostra vida. En qualsevol lloc i de qualsevol manera, el pessebre parla de l’amor
de Déu, el Déu que s’ha fet nen per a dirnos com és a prop de tot ésser humà, sigui
quina sigui la seva condició.
Benvolguts germans i g ermanes: el
pessebre forma part del dolç i exigent
procés de transmissió de la fe. Començant
des de la infància i després en cada etapa
de la vida, ens educa a contemplar Jesús,
a sentir l’amor de Déu per nosaltres, a
sentir i creure que Déu és amb nosaltres
i que nosaltres estem amb Ell, tots fills i
germans gràcies a aquell Nen Fill de Déu i
de la Mare de Déu. I a sentir que en això hi
ha la felicitat. Que a l’escola de sant Francesc obrim el cor a aquesta gràcia senzilla,
deixem que de la sorpresa neixi una oració
humil: el nostre “gràcies” a Déu, que ho ha
volgut compartir tot amb nosaltres per a
no deixar-nos mai sols.
Francesc, papa.

NOTES
1. Tomás de Celano, Vida Primera, 84:
Fuentes franciscanas (FF), n. 468.
2. Cf. ibíd., 85: FF, n. 469.
3. Ibíd., 86: FF, n. 470.

Reescrito del papa Francisco con el que se
introducen algunas modificaciones a las
Normae de gravioribus delictis
El Santo Padre Francisco, en la Audiencia
concedida al infrascrito Cardenal Secretario de Estado y al infrascrito Cardenal
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 4 de octubre de 2019, ha
decidido introducir los siguientes cambios
en las Normae de gravioribus delictis reservados al juicio de la Congregación para
la Doctrina de la Fe, a los que se refiere el
Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis
Tutela, de San Juan Pablo II, del 30 de abril
de 2001, tal como fueron enmendadas por
el Rescriptum ex Audientia SS.mi, del 21
de mayo de 2010, firmado por el entonces
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Cardenal William Levada:
Artículo 1
2. El art. 6 § 1, 2° del Sacramentorum
Sanctitatis Tutela se sustituye en su totalidad por el texto siguiente:
“la adquisición o posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes
pornográficas de menores de dieciocho
años por parte de un clérigo, de cualquier
forma y por cualquier medio”.
Artículo 2
§1 - El art. 13 del Sacramentorum Sanctitatis Tutela se sustituye en su totalidad
por el texto siguiente:
“Funge de abogado y procurador un
fiel, doctorado en derecho canónico, aprobado por el presidente del colegio”.
§ 2° - El art. 14 del Sacramentorum
Sanctitatis Tutela se sustituye en su totalidad por el texto siguiente:
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“En los otros tribunales, sin embargo,
para las causas de las que tratan las presentes normas, pueden desempeñar válidamente los oficios de juez, promotor de
justicia y notario solamente sacerdotes”.
El Santo Padre ha ordenado que este
Rescriptum se publique en L'Osservatore
Romano, así como en el Acta Apostolicae
Sedis, entrando en vigor el 1 de enero de
2020.
Vaticano, 3 de diciembre de 2019
Pietro Card. Parolin
Secretario de Estado
Luis Francisco Card. Ladaria
Prefecto de la Congregación para
la Doctrina de la Fe

Reescrito del papa Francisco con el que
se promulga la instrucción sobre la confidencialidad de las causas
El Santo Padre Francisco, en la Audiencia
concedida a Su Excelencia Mons. Edgar
Peña Parra, Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, el día 4
de diciembre de 2019, ha decidido emanar
la Instrucción sobre la confidencialidad de
las causas, adjunta al presente Rescriptum
y que forma parte integrante del mismo.
El Santo Padre ha dispuesto que este
tenga vigencia firme y estable, no obstante cualquier disposición contraria, aunque
sea digna de particular mención, que sea
promulgado mediante la publicación en
L’Osservatore Romano, entrando en vigor
inmediatamente, y posteriormente publicado en el boletín oficial Acta Apostolicae
Sedis.
Vaticano, 6 de diciembre de 2019
Pietro Card. Parolin
Secretario de Estado

INSTRUCCIÓN
Sobre la confidencialidad de las causas
1. No están sujetas al secreto pontificio
las denuncias, los procesos y las decisiones concernientes a los delitos mencionados:
a) en el artículo 1 del Motu proprio “Vos
estis lux mundi”, del 7 de mayo de 2019;
b) en el artículo 6 de las Normae de
gravioribus delictis reservados al juicio de
la Congregación para la Doctrina de la Fe,
mencionados en el Motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, de san Juan
Pablo II, del 30 de abril de 2001, y sus posteriores modificaciones.
2. La exclusión del secreto pontificio
también subsiste cuando tales delitos hayan sido cometidos en concomitancia con
otros delitos.
3. En las causas a las que se refiere el
punto 1, la información se tratará de manera que se garantice su seguridad, integridad y confidencialidad de acuerdo con
los cánones 471, 2° del CIC y 244 § 2, 2°
del CCEO, con el fin de proteger la buena
reputación, la imagen y la privacidad de
todas las personas involucradas.
4. El secreto de oficio no obsta para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada lugar por la legislación
estatal, incluidas las eventuales obligaciones de denuncia, así como dar curso a las
resoluciones ejecutivas de las autoridades
judiciales civiles.
5. No puede imponerse ningún vínculo
de silencio con respecto a los hechos en-

causados ni al denunciante, ni a la persona que afirma haber sido perjudicada ni a
los testigos.
Missatge del papa Francesc per a la celebració de la 53a Jornada mundial de la
pau
Vaticà, 8-12-2019
1 de gener de 2020. La pau com a camí
d’esperança: Diàleg, reconciliació i conversió ecològica
1. La pau, camí d’esperança davant dels
obstacles i les proves
La pau, com a objecte de la nostra esperança, és un bé preciós, al qual aspira
tota la humanitat. Esperar en la pau és
una actitud humana que conté una tensió
existencial, i d’aquesta manera qualsevol
situació difícil «es pot viure i acceptar si
porta a una meta, si podem estar segurs
d’aquesta meta i si aquesta meta és tan
gran que justifiqui l’esforç del camí».1 En
aquest sentit, l’esperança és la virtut que
ens posa en camí, ens dona ales per avançar, fins i tot quan els obstacles semblen
insuperables.
La nostra comunitat humana porta, en
la memòria i en la carn, els signes de les
guerres i dels conflictes que s’han produït, amb una creixent capacitat destructiva,
i que no deixen d’afectar especialment
als més pobres i als més dèbils. Nacions
senceres s’afanyen també per alliberar-se
de les cadenes de l’explotació i de la corrupció, que alimenten l’odi i la violència.
Encara avui, a tants homes i dones, infants
i gent gran se’ls nega la dignitat, la integritat física, la llibertat, inclosa la llibertat
religiosa, la solidaritat comunitària, l’esperança en el futur. Moltes víctimes inno-

cents carreguen sobre elles el turment de
la humiliació i l’exclusió, del dol i la injustícia, per no dir els traumes resultants de
l’acarnissament sistemàtic contra el seu
poble i els seus éssers estimats.
Les proves terribles dels conflictes civils
i internacionals, sovint agreujats per la violència sense pietat, marquen durant molt
de temps el cos i l’ànima de la humanitat.
Realment, tot tipus de guerra és un fratricidi que destrueix el mateix projecte de fraternitat, inscrit en la vocació de la família
humana.
Sabem que la guerra sovint comença
per la intolerància a la diversitat de l’altre,
la qual cosa fomenta el desig de possessió i la voluntat de domini. Neix en el cor
de l’home per l’egoisme i la supèrbia, per
l’odi que instiga a destruir, a tancar l’altre
en una imatge negativa, a excloure’l i eliminar-lo. La guerra es nodreix de la perversió de les relacions, de les ambicions
hegemòniques, dels abusos de poder, de
la por a l’altre i a la diferència vista com un
obstacle; i alhora alimenta tot això.
És paradoxal, com vaig assenyalar durant el recent viatge al Japó, que «el nostre món viu la dicotomia perversa de voler
defensar i garantir l’estabilitat i la pau en
base a una falsa seguretat sustentada per
una mentalitat de por i desconfiança, que
acaba per enverinar les relacions entre pobles i impedir tot diàleg possible. La pau
i l’estabilitat internacional són incompatibles amb qualsevol intent de construir
sobre la por a la mútua destrucció o sobre
una amenaça d’aniquilació total; només
és possible des d’una ètica global de solidaritat i cooperació al servei d’un futur
plasmat per la interdependència i la corresponsabilitat entre tota la família humana d’avui i de demà».2
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Qualsevol situació d’amenaça alimenta la desconfiança i el replegament en la
pròpia condició. La desconfiança i la por
augmenten la fragilitat de les relacions i
el risc de violència, en un cercle viciós que
mai no pot conduir a una relació de pau.
En aquest sentit, fins i tot la dissuasió nuclear no pot crear més que una seguretat
il·lusòria.
Per tant, no podem pretendre que es
mantingui l’estabilitat en el món a través
de la por a l’aniquilació, en un equilibri
altament inestable, suspès a la vora de
l’abisme nuclear i tancat dins dels murs de
la indiferència, en el qual es prenen decisions socioeconòmiques, que obren el camí
als drames del descart de l’home i de la
creació, en lloc de protegir-se els uns als
altres.3 Aleshores, ¿com podem construir
un camí de pau i reconeixement mutu?
¿Com podem trencar la lògica morbosa de
l’amenaça i la por? ¿Com podem acabar
amb la dinàmica de desconfiança que preval actualment?
Hem de buscar una veritable fraternitat,
que estigui basada sobre el nostre origen
comú en Déu i exercida en el diàleg i la
confiança recíproca. El desig de pau està
profundament inscrit en el cor de l’home
i no hem de resignar-nos a res que sigui
menys que això.
2. La pau, camí d’escolta basat en la
memòria, en la solidaritat i en la fraternitat
Els Hibakusha, els supervivents dels
bombardejos atòmics d’Hiroshima i Nagasaki, es troben entre els qui mantenen avui
viva la flama de la consciència col·lectiva,
testificant a les generacions següents
l’horror del que va succeir-hi l’agost de
1945 i el sofriment indescriptible que continua fins als nostres dies. El seu testimoni

desperta i preserva d’aquesta manera el
record de les víctimes, perquè la consciència humana s’enforteixi cada vegada més
contra tot desig de dominació i destrucció:
«No podem permetre que les actuals i les
noves generacions perdin la memòria dels
fets ocorreguts, aquesta memòria que és
garant i estímul per a construir un futur
més just i més fratern».4
Com ells, arreu del món moltes persones ofereixen a les generacions futures el
servei essencial de la memòria, que ha de
mantenir-se no només per evitar cometre
novament els mateixos errors o perquè
no es tornin a proposar els esquemes
il·lusoris del passat, sinó també perquè
aquesta memòria, fruit de l’experiència,
constitueixi l’arrel i suggereixi el camí per
a les decisions de pau presents i futures.
La memòria és, encara més, l’horitzó de
l’esperança: moltes vegades, en la foscor
de guerres i conflictes, el record d’un petit
gest de solidaritat rebut pot inspirar també opcions valentes i fins i tot heroiques,
pot posar en marxa energies noves i revifar
una esperança nova tant en els individus
com en les comunitats.
Obrir i traçar un camí de pau és un
desafiament molt complex, ja que els interessos que hi ha en joc en les relacions
entre persones, comunitats i nacions són
múltiples i contradictoris. En primer lloc,
cal apel·lar a la consciència moral i a la voluntat personal i política. La pau brolla de
les profunditats del cor humà i la voluntat
política sempre necessita revitalització,
per a obrir processos nous que reconciliïn
i uneixin les persones i les comunitats.
El món no necessita paraules buides,
sinó testimonis convençuts, artesans de
la pau oberts al diàleg sense exclusió ni
manipulació. De fet, no es pot realment

assolir la pau sense que hi hagi un diàleg
convençut d’homes i dones que busquin
la veritat més enllà de les ideologies i de
les opinions diferents. La pau «ha d’edificar-se contínuament»,5 un camí que fem
junts buscant sempre el bé comú i comprometent-nos a complir la nostra paraula
i respectar les lleis. El coneixement i l’estimació pels altres també poden créixer en
l’escolta mútua, fins al punt de reconèixer
en l’enemic el rostre d’un germà.
Per tant, el procés de pau és un compromís constant en el temps. És un treball
pacient que busca la veritat i la justícia,
que honora la memòria de les víctimes
i que s’obre, pas a pas, a una esperança
comuna, més forta que la venjança. En
un Estat de dret, la democràcia pot ser un
paradigma significatiu d’aquest procés, si
es basa en la justícia i en el compromís de
salvaguardar els drets de cadascú, especialment si és feble o marginat, en la recerca
contínua de la veritat.6 És una construcció
social i una tasca en progrés, en la qual cadascú contribueix responsablement a tots
els nivells de la comunitat local, nacional
i mundial.
Com ressaltava sant Pau VI: «La doble
aspiració cap a la igualtat i la participació
s’encamina a promoure un tipus de societat democràtica. […] Això indica la importància de l’educació per a la vida en societat, on, a més de la informació sobre els
drets de cadascú, sigui recordat el seu necessari correlatiu: el reconeixement dels
deures de cadascú de cara als altres; el
sentit i la pràctica del deure estan mútuament condicionats pel domini d’un mateix,
així com també a l’acceptació de les responsabilitats i dels límits posats a l’exercici de la llibertat de la persona individual
o del grup».7

Per contra, la fractura entre els membres d’una societat, l’augment de les desigualtats socials i la negativa a utilitzar les
eines per al desenvolupament humà integral posen en perill la recerca del bé comú.
En canvi, el treball pacient basat en el poder de la paraula i la veritat pot despertar
en les persones la capacitat de compassió
i solidaritat creativa.
En la nostra experiència cristiana, recordem constantment Crist, que va donar
la vida per la nostra reconciliació (cf. Rm
5,6-11). L’Església participa plenament en
la recerca d’un ordre just, i continua servint al bé comú i alimentant l’esperança de
pau a través de la transmissió dels valors
cristians, l’ensenyament moral i les obres
socials i educatives.
3. La pau, camí de reconciliació en la comunió fraterna
La Bíblia, d’una manera particular a través de la paraula dels profetes, crida les
consciències i els pobles a l’aliança de Déu
amb la humanitat. Es tracta d’abandonar
el desig de dominar els altres i aprendre a
veure’s com a persones, com a fills de Déu,
com a germans. Mai no s’ha d’encasellar
l’altre pel que va poder dir o fer, sinó que
ha de ser considerat per la promesa que
porta dintre seu. Només triant el camí del
respecte serà possible trencar l’espiral de
venjança i emprendre el camí de l’esperança.
Ens guia el passatge de l’Evangeli que
mostra el següent diàleg entre Pere i Jesús: «“Senyor, quantes vegades hauré de
perdonar al meu germà el mal que m’haurà fet? Set vegades?”. Jesús li respon: “No
et dic set vegades, sinó setanta vegades
set”» (Mt 18,21-22). Aquest camí de reconciliació ens crida a trobar en el més
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profund dels nostres cors la força del perdó i la capacitat de reconèixer-nos com a
germans i germanes. Aprendre a viure en
el perdó augmenta la nostra capacitat de
convertir-nos en dones i homes de pau.
El que afirmem de la pau en l’àmbit social val també en el polític i econòmic, ja
que la qüestió de la pau impregna totes
les dimensions de la vida comunitària:
mai no hi haurà una pau veritable tret que
siguem capaços de construir un sistema
econòmic més just. Com va escriure fa deu
anys Benet XVI a la Carta encíclica Caritas
in veritate: «La victòria sobre el subdesenvolupament requereix actuar no sols en la
millora de les transaccions basades en la
compravenda, o en les transferències de
les estructures assistencials de caràcter
públic, sinó sobretot en l’obertura progressiva en el context mundial a formes
d’activitat econòmica caracteritzada per
certs marges de gratuïtat i de comunió»
(n. 39).
4. La pau, camí de conversió ecològica
«Si una mala comprensió dels nostres
propis principis a vegades ens ha dut a
justificar el maltractament a la natura o el
domini despòtic de l’ésser humà sobre les
coses creades, o les guerres, la injustícia i
la violència, els creients hem de reconèixer
que d’aquesta manera hem estat infidels
al tresor de saviesa que havíem de custodiar».8
Davant les conseqüències de la nostra
hostilitat cap als altres, la falta de respecte
per la casa comuna i l’explotació abusiva
dels recursos naturals —vistos com a eines útils únicament per al benefici immediat, sense respecte per les comunitats
locals, pel bé comú i per la natura—, necessitem una conversió ecològica.

El recent Sínode sobre l’Amazònia ens
duu a renovar la crida a una relació pacífica entre les comunitats i la terra, entre el
present i la memòria, entre les experiències i les esperances.
Aquest camí de reconciliació és també
escolta i contemplació del món que Déu
ens va donar per a convertir-lo en la nostra
casa comuna. De fet, els recursos naturals,
les nombroses formes de vida i la terra mateixa se’ns confien pera ser “cultivades i
preservades” (cf. Gn 2,15) també per a les
generacions futures, amb la participació
responsable i activa de cadascú. A més,
necessitem un canvi en les conviccions i en
la mirada, que ens obri més a la trobada
amb l’altre i a l’acollida del do de la creació, que reflecteix la bellesa i la saviesa de
seu Creador.
D’aquí sorgeixen, en particular, motivacions profundes i una forma nova de viure
a la casa comuna, de trobar-se els uns amb
els altres des de la pròpia diversitat, de celebrar i respectar la vida rebuda i compartida, de preocupar-se per les condicions i
models de societat que afavoreixen la florida i la permanència de la vida en el futur,
d’incrementar el bé comú de tota la família
humana.
Per tant, la conversió ecològica a la qual
apel·lem ens porta a tenir una mirada nova
sobre la vida, considerant la generositat
del Creador que ens va donar la terra i que
ens recorda la joiosa sobrietat de compartir. Aquesta conversió ha d’entendre’s de
manera integral, com una transformació
de les relacions que tenim amb els nostres
germans i germanes, amb els altres éssers
vius, amb la creació en la seva varietat tan
rica, amb el Creador que és l’origen de tota
vida. Per al cristià, la conversió ecològica
demana «deixar brotar totes les conse-

qüències del seu trobament amb Jesucrist
en les relacions amb el món que ens envolta».9
5. S’obté tant com s’espera10
El camí de la reconciliació requereix
paciència i confiança. La pau no s’aconsegueix si no se l’espera.
En primer lloc, es tracta de creure en la
possibilitat de la pau, de creure que l’altre té la mateixa necessitat de pau que
nosaltres. En això, podem inspirar-nos en
l’amor de Déu per cadascú de nosaltres,
un amor alliberador, il·limitat, gratuït i incansable.
La por és sovint una font de conflicte.
Per tant, és important anar més enllà dels
nostres temors humans, reconeixent-nos
fills necessitats, davant d’Aquell que ens
estima i ens espera, com el Pare del fill pròdig (cf. Lc 15,11-24). La cultura de la trobada entre germans i germanes trenca amb la
cultura de l’amenaça. Fa que cada trobada
sigui una possibilitat i un do del generós
amor de Déu. Ens guia a anar més enllà
dels límits dels nostres horitzons estrets, a
aspirar sempre a viure la fraternitat universal, com a fills de l’únic Pare celestial.
Per als deixebles de Crist, aquest camí
està sostingut també pel sagrament de la
Reconciliació, que el Senyor ens va deixar
pera la remissió dels pecats dels batejats.
Aquest sagrament de l’Església, que renova les persones i les comunitats, ens crida a mantenir la mirada en Jesús, que ha
reconciliat «totes les coses, tant a la terra
com al cel, posant la pau en tot el que hi
ha per la sang de la seva creu» (Col 1,20);
i ens demana que abandonem qualsevol
tipus de violència en els nostres pensaments, paraules i accions, tant vers el nostre proïsme com vers la creació.

La gràcia de Déu Pare es dona amb amor
sense condicions. Havent rebut el seu perdó, en Crist, podem posar-nos en camí per
a oferir-lo als homes i a les dones del nostre
temps. Dia rere dia, l’Esperit Sant ens suggereix actituds i paraules perquè ens convertim en artesans de la justícia i la pau.
Que el Déu de la pau ens beneeixi i vingui a ajudar-nos.
Que Maria, Mare del Príncep de la pau
i Mare de tots els pobles de la terra, ens
acompanyi i ens sostingui en el camí de la
reconciliació, pas a pas.
I que cada persona que vingui a aquest
món pugui conèixer una existència de pau
i desenvolupar plenament la promesa
d’amor i de vida que comporta.
Francesc, papa.

NOTES
1. Benet XVI, Carta enc. Spe salvi (30 novembre 2007).
2. Discurs sobre les armes nuclears,
Nagasaki, Parc de l’epicentre de la bomba
atòmica, 24 novembre 2019.
3. Cf. Homilia a Lampedusa, 8 juliol
2013.
4. Trobada per la pau, Hiroshima, Memorial de la Pau, 24 novembre 2019.
5. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 78.
6. Cf. Benet XVI, Discurs als dirigents de
les associacions cristianes de treballadors
italians, 27 gener 2006.
7. Carta. ap. Octogesima adveniens (14
maig 1971), 24.
8. Carta enc. Laudato si’ (24 maig 2015),
200.
9. Ibíd., 217.
10. Cf. S. Joan de la Creu, Nit fosca, II,
21, 8.
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Missatge Urbi et Orbe del papa Francesc
Nadal 2019
Vaticà , 25-12-2019
«El poble que caminava en la fosca ha vist
una gran llum» (Is 9,1)
Benvolguts germans i germanes. Bon Nadal!
En el si de la mare Església, aquesta
nit ha nascut novament el Fill de Déu fet
home. El seu nom és Jesús, que significa
Déu salva. El Pare, Amor etern i infinit, el
va enviar al món no per a condemnar-lo,
sinó per a salvar-lo (cf. Jn 3,17). El Pare
el va donar amb una immensa misericòrdia. El va lliurar per a tots. El va donar per
sempre. I ell va néixer, com una petita flama encesa en la foscor i en el fred de la
nit.
Aquell infant, nascut de Maria Verge,
és la Paraula de Déu feta carn. La Paraula
que va orientar el cor i els passos d’Abraham cap a la terra promesa i que continua
atraient els qui confien en les promeses de
Déu. La Paraula que va guiar els hebreus
en el camí de l’esclavatge a la llibertat i
continua cridant els esclaus de tots els
temps, també avui, a sortir de les seves
presons. És Paraula, més lluminosa que
el sol, encarnada en un petit fill d’home,
Jesús, llum del món.
Per això el profeta exclama: «El poble
que caminava en la fosca ha vist una gran
llum» (Is 9,1). Sí, hi ha tenebres en els cors
humans, però més gran és la llum de Crist.
Hi ha tenebres en les relacions personals,
familiars, socials, però és més gran la llum
de Crist. Hi ha tenebres en els conflictes
econòmics, geopolítics i ecològics, però
més gran és la llum de Crist.

Que Crist sigui llum per a tants nens
que sofreixen la guerra i els conflictes a
l’Orient Mitjà i a diversos països del món.
Que sigui consol per a l’estimat poble siri,
que encara no veu el final de les hostilitats
que han punyit el país en aquest decenni.
Que remogui les consciències dels homes
de bona voluntat. Que inspiri avui els governants i la comunitat internacional per a
trobar solucions que garanteixin la seguretat i la convivència pacífica dels pobles de
la regió i posi fi als seus sofriments. Que
sigui suport per al poble libanès, perquè
així pugui sortir de la crisi actual i descobreixi novament la seva vocació de ser un
missatge de llibertat i d’harmoniosa coexistència per a tots.
Que el Senyor Jesús sigui llum per a la
Terra Santa on ell va néixer, Salvador del
món, i on continua l’espera de molts que,
fins i tot en la fatiga, però sense desesperar-se, esperen dies de pau, de seguretat
i de prosperitat. Que sigui consol per a
l’Iraq, travessat per tensions socials, i per
al Iemen, provat per una greu crisi humanitària.
Que el petit Nen de Betlem sigui esperança per a tot el continent americà, on
diverses nacions estan passant un període
d’agitacions socials i polítiques. Que reanimi l’estimat poble veneçolà, provat llargament per tensions polítiques i socials, i no
li manqui l’auxili que necessita. Que beneeixi els esforços dels qui s’estan prodigant
per a afavorir la justícia i la reconciliació, i
es desvetllen per a superar les diverses crisis i les nombroses formes de pobresa que
ofenen la dignitat de cada persona.
Que el Redemptor del món sigui llum
per a l’estimada Ucraïna, que aspira a solucions concretes per aconseguir una pau
duradora.

Que el Senyor nou nat sigui llum per als
pobles de l’Àfrica, on perduren situacions
socials i polítiques que sovint obliguen les
persones a emigrar, privant-les d’una casa
i d’una família. Que hi hagi pau per a la
població que viu en les regions orientals
de la República Democràtica del Congo,
martiritzada per conflictes persistents.
Que sigui consol per als qui són perseguits a causa de la seva fe, especialment
els missioners i els fidels segrestats, i per
a tots aquells que cauen víctimes d’atacs
per part de grups extremistes, sobretot a
Burkina Faso, a Mali, a Níger i a Nigèria.
Que el Fill de Déu, que va baixar del cel
a la terra, sigui defensa i suport per a tots
aquells que, a causa d’aquestes injustícies
i d’altres, han d’emigrar amb l’esperança
d’una vida segura. La injustícia els força a
sofrir abusos que no es poden ni dir, esclavituds de tot tipus i tortures en camps de
detenció inhumans. La injustícia els nega
llocs on podrien tenir l’esperança d’una
vida digna i els fa trobar murs d’indiferència.
Que l’Emmanuel sigui llum per a tota
la humanitat ferida. Que estovi el nostre cor, sovint endurit i egoista, i ens faci
instruments del seu amor. Que, a través
dels nostres pobres rostres, regali el seu
somriure als nens de tot el món, especialment als abandonats i als que han sofert a
causa de la violència. Que, mitjançant els
nostres braços dèbils, vesteixi els pobres
que no tenen amb què tapar-se, doni pa
als famolencs, guareixi els malalts. Que,
per la nostra fràgil companyia, estigui a
prop de les persones ancianes i soles, dels
migrants i dels marginats. Que, en aquest
dia de festa, concedeixi la seva tendresa a
tots, i il·lumini les tenebres d’aquest món.

449

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 90

Documents

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 90

450
Novembre - Desembre 2019

Sant Feliu de
Llobregat

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

5
[8 ]

Gener - Febrer 2019

B U T L L E T Í

Bisbat de

