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Escrits
dominicals

Laic en la Quaresma (1-3-2020)
La Quaresma ens dona la gran oportunitat
de posar a prova l’autenticitat del nostre
“ésser cristià”.
Posar a prova consisteix a sotmetre
alguna cosa a una situació difícil, perquè
posi de manifest la seva capacitat i fortalesa. Així se sol fer amb materials, institucions, fins i tot persones en la professió,
etc. El temps de Quaresma ens serveix per
a créixer i madurar, precisament perquè
evoquem, revivim, les proves que ens permeten trobar, adonar-se, reconèixer, què
hi ha realment al nostre cor; des d’aquí
avançar i créixer en l’Esperit. Ja ho va dir
Jahvè al Poble d’Israel: “Et vaig fer passar
pel desert per a saber què hi havia en el
teu cor” (Dt 8,2)
Tota l’Església i tots en l’Església hem
de créixer travessant proves, algunes comunes a tothom i altres més pròpies d’un
estat o carisma. Així, ja que estem centrats
en el laïcat i els grans reptes que té avui
plantejats, reconeixem aquestes proves
que han de travessar els cristians laics,
per la seva particular condició de viure la
pròpia fe, com a membres de l’Església i
inserits en el món.
Sant Pau VI, quan encara era Mons.
Joan Baptista Montini va mantenir una rica
conversa (una de tantes) amb el seu amic,
el filòsof Jean Guitton, cristià laic molt

conscient de la seva missió en el món de la
cultura i també de la política. El cardenal li
va fer observar:
“La seva prova de laic, cal sentir-la; jo
diria fins i tot que cal sofrir-la. No hi ha
solució fàcil per al que és per naturalesa
difícil. Quan cal estar dividit, cal suportar
per amor l’estar dividit…”
Al·ludeix a les tensions ideològiques en
el món i en l’Església, per acabar subratllant:
“No tingui por per no sentir-se còmode en aquest món. Res no és còmode en
aquest lloc de pas... Tasca dels filòsofs
cristians i dels laics: evitar que les veritats
de fe esdevinguin (mers) símbols de realitats humanes.”
No pretenem que es copsi el valor i la
profunditat d’aquestes paraules. Sols
desitgem subratllar un aspecte d’aquest
missatge que incideix necessàriament en
la vida del laic que busca ser sincer i conseqüent amb la seva fe enmig del món i
membre de l’Església. ¿No diem que a l’Església, especialment els laics, han d’estimar el món? És lògic que de vegades un
s’hi senti identificat. Però també en moltes
altres ocasions, sofreix la distància, allò
que veu com a errors del món, i se sent
indignat o profeta crític. ¿Per què tantes
vegades el cristià no “està còmode” en el
món?; ¿per què fins i tot, encara que sigui
de naturalesa diferent, es queixa de l’Església?
Com en tantes altres ocasions, viure
aquesta tensió està lluny de constituir
un signe de falta d’autenticitat del laic.
Al contrari, demostra que viu quelcom
que experimenta tot veritable deixeble de
Crist: viure a fons en el món, compartint
les seves alegries, sofrint les seves faltes,
i ressuscitant constantment en esperança.

Això no és una fórmula que, aplicada
d’una vegada per sempre, es té assumida, com adquirida, en el baptisme o en un
acte de fe i conversió joiosa. Si se’ns permet aquesta comparació, direm que, com
que la crisi és crònica, a manera de malaltia, sempre serà necessària la medicina.
La medicina es pren com a prova, que,
assumida humilment, ens permet créixer,
madurar, avançar en el camí apassionant
en el seguiment lliure i responsable de
Crist.
Les nits de Nicodem I. La perplexitat davant Jesús (8-3-2020)
El personatge evangèlic que anomenem
“Nicodem” revesteix per a nosaltres una
gran importància. Nicodem és un laic, fariseu important, magistrat jueu, però que
seguia Jesús d’amagat. Semblant a Josep
d’Arimatea, que va enterrar, contra la prescripció legal jueva, un ajusticiat: segons
ens informa Joan R. Marín en el seu llibre
“100 personatges bíblics”, representen
tots dos aquella part del judaisme més estricte que cregueren en Jesús.
El més significatiu d’aquests personatges és que seguien Jesús “a mitja distància”, dissimulant. ¿Per por de les autoritats, per dubtes, per cuidar la imatge?...
El cas és que rellegint Bruno Forte (”La
transmissió de la fe”), trobo una cita oportuna del poeta italià Renzo Barsacchi, en
un dels seus poemes titulat “Les nits de
Nicodem”.
L’Evangeli de sant Joan diu que Nicodem va anar a buscar Jesús de nit i va mantenir amb Ell una conversa absolutament
rica i fecunda (3,1-21). Les “nits” del laic
Nicodem degueren ser moltes. L’entenem
perquè potser són també les nostres nits;

són a més nits que veiem verificades avui
en múltiples situacions, formen part de les
nostres històries de fe.
Intentem entrar dins de la ment de Nicodem, que vol parlar d’amagat, directament, amb Jesús. Deurien ser moltes les
preguntes que desitjava fer-li. Aquestes
preguntes serien “les seves nits”, les nits
que el van moure a la trobada amb la llum
del dia.
Possiblement una d’aquestes nits seria
el que podem anomenar “la perplexitat”.
És a dir, no acabar d’entendre què està
passant en el món i en el Poble d’Israel,
què significa realment la figura i el missatge de Crist, respecte de la tradició jueva…
D’una banda, Jesús és un jueu i un profeta,
que demostra amb les seves obres “que
Déu és amb ell”. Per una altra, Jesús crida
i demana una novetat radical, difícil d’acceptar des de la fidelitat a la Llei.
Ens resulta bastant fàcil entendre Jesús
com a gran profeta. És coherent amb la tradició jueva. Les obres, interpretades com a
signes d’un nou món, el Regne, ens semblen absolutament acceptables i dignes
d’imitació, en la mesura en què podem a
través de les nostres accions i compromisos: som, com Ell, “constructors del Regne”. Així sonen moltes crides al compromís
laïcal.
La perplexitat esdevé, com en Nicodem,
quan Jesús desconcerta, en parlar de la ineludible necessitat d’un nou naixement. El
diàleg amb Jesús no està exempt d’aquella
ironia tan típica del llenguatge de l’Evangeli de sant Joan. Però ens podem imaginar la cara que va fer Nicodem en escoltar
la resposta de Jesús: ¿ho dius de debò?,
¿és això possible?, ¿què vols dir exactament?, ¿entrar de nou en el ventre de la
mare?
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Jesús es reafirma en el que ha dit: “cal
néixer de nou per l’aigua i l’Esperit”. Aigua
i Esperit és el baptisme. Cal morir i ressuscitar de nou, com a nova criatura, renascuda a una nova vida.
Si això encara continua deixant-nos
perplexos, si vivim la nostra fe i la prediquem obviant aquesta resposta de Jesús,
és que no l’hem entès. Potser Nicodem va
seguir rere Jesús, fins i tot sense entendre’l
massa. Avui, tanmateix, no tenim excusa
per a la nostra ignorància.
Les nits de Nicodem II. Entre l’atractiu i la
por (15-3-2020)
Diem que Nicodem va experimentar davant
de Jesús un sentiment de perplexitat. Restar perplex és sentir-se com paralitzat davant d’una cosa inesperada, que no s’acaba d’entendre. En el fons és una reacció davant d’una realitat que no es pot dominar.
Era el que hem anomenat “una de les seves
nits”, un dels significats del fet que Nicodem anés de nit a entrevistar-se amb Jesús.
Ens interessa molt aprofundir en aquesta experiència, perquè nosaltres vivim una
cosa semblant. No exactament el mateix,
perquè, com algú pot dir, entre nosaltres
desapareix el factor sorpresa: a diferència del personatge bíblic, ja coneixem de
memòria la història de Jesús, així com el
missatge cristià en el seu conjunt. De fet,
en el centre del nostre Credo hi ha la fe en
el Misteri Pasqual, la fe en la Mort i Resurrecció de Crist, que s’actualitza en el
sagrament del baptisme. Avui ens dirigim
als cristians laics senzillament com aquells
creients, que viuen el seu baptisme en el
món i en l’Església.
Tot i així, una cosa és recitar el Credo i
conèixer la història de Jesús, les seves pa-

raules i les seves obres, que sempre seran
les mateixes, i una altra descobrir el que
Jesús significa en cada moment de la nostra història. Concretament, una cosa és
saber que Jesús va dir “cal morir i néixer
de nou” i una altra discernir el que això
significa avui, en la meva vida i en la vida
de l’Església i del món.
És aquest repte, discernir què significa
avui per a un cristià morir i néixer de nou
i arribar a viure-ho, el que més ens costa.
Per què?
Com veiem amb la imatge de Jesús com
a gran profeta, que Nicodem i nosaltres
assumim fàcilment, també arribem a entendre fàcilment allò de “renéixer”, en el
sentit de “renovar”. Convidem a renovar
la vida, les institucions, les formes; en el
nostre llenguatge comú parlem d’un laïcat renovat, una Església nova, uns estils
nous. Aquesta manera de parlar desvetlla il·lusió i resulta atractiva. Un missatge
així és, a més, necessari. Nicodem també
degué sentir-se en sintonia amb aquest
llenguatge, devien ressonar en el seu interior paraules tan esperançadores com
aquelles d’Ezequiel, Jeremies i altres profetes, que anunciaven “un cor i un esperit
nou”. En aquest sentit, ell i nosaltres ens
veiem atrets per Jesús i el seu seguiment
ens sembla fins i tot lògic. Qui no voldrà
una Església, uns laics renovats, plens de
vida, creatius i actius…?
Però la resposta de Jesús a Nicodem, i
tot l’Evangeli en el seu conjunt, inclouen
un missatge molt més profund i radical. Jesús parla de morir per a ressuscitar. No hi
haurà un nou naixement, si abans no hi ha
hagut una nova mort.
És una cosa sabuda (impossible oblidar-ho), però moltes vegades silenciada.
Per què? Potser perquè en el fons tenim

por. Intentant fer “atractiu” l’Evangeli,
temem no ser acceptats per la gent. Sospitant fins on ens portaria aquesta mort,
tenim por de perdre seguretats, privilegis,
comoditats o béns adquirits…
Nedar entre l’atracció i la por davant
de Jesús és una de “les nits més profundes de Nicodem”. Malauradament molt
sovint venç la por. Però llavors continua
dominant la foscor. I en la foscor no hi ha
vida. Enfront d’un cristianisme fluix i aburgesat, avui han de ressonar en nosaltres
aquelles paraules de Jesús: “Esforceu-vos
a entrar per la porta estreta, perquè us dic
que molts voldran entrar-hi i no podran”
(Lc 13,24).
El sacerdot, engendrat i lliurat
(22-3-2020)
Sempre hem d’agrair a Déu lliçons de vida
que ens venen de gent senzilla, però plena de profunda saviesa. Fa molts anys, un
dia, pecant de jove presumptuós, em vaig
atrevir a menysprear, gairebé criticar, un
costum tradicional, que se seguia en pobles quan un jove paisà acabat d’ordenar
sacerdot celebrava la seva primera missa:
s’organitzava una processó popular amb
alguna pancarta i signes festius, música
inclosa, des del seu domicili fins a la parròquia. La mirada envanida, pretesament
sàvia, hi descobria més folklore que “autèntica litúrgia”… Però un ancià que ho
escoltava es va girar amb una mirada de
sorpresa i va dir, com la cosa més evident
del món: “De què t’estranyes? El poble sap
que aquest nou sacerdot és fill seu, la seva
ordenació és un honor per al poble; per
què no fer festa?”
Sens dubte hi havia més saviesa en les
paraules d’aquell senzill ancià, que en la

reacció purista del jove. El temps i el mateix aprofundiment espiritual i teològic
van donar la raó a l’ancià. Perquè una vocació al sacerdoci és realment un fruit que
l’Esperit ha engendrat en la comunitat de
l’Església. I si aquesta vocació madura en
el camí formatiu del Seminari, arribant a
l’ordenació sacerdotal, la comunitat cristiana –incloses, naturalment, la pròpia família natural i la Diòcesi– lliura, fa donació, a
tota l’Església d’aquest fruit que ha estat
engendrat i format en el seu si.
Ja hem sentit moltes vegades que l’Església és mare i que la seva fecunditat es
mesura pels fills que engendra. En primer
lloc, els creients batejats, engendrats i nascuts a la fe (com deien els sants Pares, en
el seu si representat en la pica baptismal).
Però més particularment els ministres ordenats, ungits per a la missió específica al
servei del Poble de Déu. Així, podem parlar
d’una doble fecunditat, obrant sempre el
mateix Esperit.
És possible allargar el significat de la
imatge, observant que engendrar, formar i donar a llum una vocació sacerdotal (com tota vocació) comporta alegries
i sofriments, de manera semblant com
s’esdevé en els processos naturals des de
la concepció fins al naixement. Alegries i
sofriments compartits per tota l’Església, començant per la més propera. Fins a
aquest punt cal repetir que les vocacions
al sacerdoci, el Seminari, la formació dels
sacerdots, són qüestions essencialment
eclesials. Són autèntics dons de l’Esperit
i veritables reptes, que interpel·len la nostra col·laboració, el nostre esforç generós,
la nostra capacitat de sacrifici.
En tot el procés de formació del sacerdot no hi cap la més mínima pretensió
d’honor o privilegi. Arriba el moment de
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l’ordenació i l’Església posa davant del
Pare el fruit del seu treball: el Pare ungeix
el candidat amb l’Esperit, que esdevé un
altre Crist, destinat a la missió de pare,
pastor, per a servir l’Església, la seva vida i
la seva fecunditat…
El mateix amor que va fer possible i va
estimular el naixement de la vocació sacerdotal, actua en el moment de l’ordenació i
l’enviament a la missió. La mateixa generositat, el mateix desinterès, el mateix lliurament. En efecte, d’ell, i només d’ell, depèn tot misteri de fecunditat en l’Església.
Temps propici (29-3-2020)
“La vida s’imposa al pensament i a qualsevol pla o projecte sortit de la nostra llibertat”. Això és veritat sempre, però en
poques ocasions com la que estem vivint
amb aquesta pandèmia es pot veure amb
més claredat. Enfront de tanta fe cega en
el progrés, tantes seguretats i tantes parenceries de poder, que veiem en la nostra
civilització, un virus es burla de nosaltres
i ens posa en ridícul, capgirant tots els recursos que hem creat per a sostenir la nostra convivència.
Per a sortir d’aquest sofriment ens proposem recuperar la confiança en nosaltres
mateixos, el nostre enginy, els nostres sistemes, la nostra força i voluntat. Tot per
a aconseguir un optimisme realista, que
ens permeti afrontar la greu dificultat:
pensaments positius, bons sentiments,
solidaritat, unitat, responsabilitat, alegria,
cançons, etc. Està molt bé. Ens podem
sentir orgullosos de veure com des del poder i des dels mitjans de comunicació es
fomenten valors tan importants: hem de
ser els primers a respondre promptament
a aquestes crides. Com escrivia sant Pau

estant a la presó: “Aprecieu tot el que hi
ha de veritable, de noble, de just, d’amable, d’honorable, tot allò que sigui virtuós
i digne d’elogi” (Fl 4,8).
Els cristians participem, per tant,
d’aquesta via, acceptant-la fins i tot com a
providencial. Però anem molt més allà. Un
cristià sap que tot el que passa és ocasió
de diàleg amb Déu. Sabem que no estem
sols, sinó que en tot moment caminem al
costat d’un que és company de camí i interlocutor alhora, un que és Senyor de la
història i del qual sabem que ens estima.
Llavors, abans de fer plans i projectar estratègies ens formulem unes preguntes
fonamentals: ¿què vol, què espera, Déu
de nosaltres?, ¿què significa el que estem
vivint en el conjunt del pla de salvació que
Ell té sobre cadascun i sobre la humanitat?
O el que és el mateix: recordant que és Jesús qui va marcant el camí als seus deixebles, ¿on ens portaria, com ens convidaria
a caminar?
Ja ho sabem. Aquesta manera de pensar només serveix per als creients i que
no podem esperar que sigui assumida o
proposada des d’instàncies públiques. És
evident. Però el que creiem els cristians no
és una visió capritxosa, no és una opinió
particular nascuda d’un gust o afició, sinó
que és veritat per a tots. Més encara, creiem que és la veritat que el món necessita
perquè la humanitat recuperi l’esperança.
Tots aquells bons sentiments, la promoció d’aquells valors, que s’intenta fomentar per a sortir de la crisi, ¿quin sentit
tenen, en què es fonamenten?, ¿en una
sensibilitat compartida?, ¿en la seva eficàcia tàctica? Aquests són fonaments massa
fràgils perquè es mantinguin ferms més
enllà d’un primer moment d’entusiasme…
A més, aquestes crides a la responsabili-

tat, la unitat, l’esforç, la solidaritat, l’optimisme, malauradament sempre són susceptibles d’interpretacions en clau política
o d’interessos particulars. Per a alguns
sonen a sermons buits.
No sols és important afrontar la crisi
amb bons sentiments. El més important
són les conviccions, els criteris bàsics sobre la vida, la història amb les seves vicissituds, el progrés i els fracassos, la fi i el
sentit d’aquest món, la font de l’alegria i
la integració dels sofriments, el perquè de
tants valors que necessita viure la humanitat per a sobreviure. Aquest és el gran servei que els cristians volem prestar al món:
oferir motius ferms per a l’esperança, raons per a continuar estimant, suport per a
l’alegria, fonament per a la pau. Quan tot
això es visqui en el concret, aleshores estarem en via de salvació.
Interiorment enfortits (5-4-2020)
Un periodista ens pregunta com afronta
la Diòcesi la crisi i com està present en la
lluita contra la pandèmia. Responem que
l’Església afronta la crisi i ofereix la seva
ajuda a la societat en un triple sentit:
Primer, senzillament sent els catòlics
autènticament “el que són”. Com diem que
Déu, no sols estima, sinó que és amor i misericòrdia, així volem ser els creients: amor
i misericòrdia, en tot el que fem i vivim.
En segon lloc, vol estar present mitjançant moltes iniciatives que surten de les
persones i comunitats cristianes a favor
dels més necessitats: no sols de Càritas,
sinó també de particulars, altres grups, comunitats, incloses les comunitats religioses, fundacions, col·legis, moviments, etc.
En tercer lloc, l’Església mitjançant el
compromís sobretot dels seus membres

laics, se suma a tota iniciativa que prové
de la societat, amb la qual comparteixi
l’humanisme i els criteris fonamentals de
tota acció a favor dels necessitats, sense
cap altre interès que secundar tot el que
considera un bé per a tothom.
Alguns observaran que l’Església com a
tal no ofereix cap solució; no necessitem,
diran, la fe, ni qualsevol resposta que ho
deixi tot en una vivència interior i no sigui
una solució pràctica, visible, social, etc.
Uns altres, potser en sintonia amb el nou
gust per “la interioritat”, ens entendran
una mica més.
M’arriba des d’una comunitat carmelita
aquest testimoniatge d’Edith Stein, Santa
Benedeta de la Creu. Cinc dies abans de
morir en la cambra de gas, escriu a la superiora de la seva comunitat, informant-la
que “estan totes bé” i afegeix:
“Naturalment, fins avui sense missa i
sense comunió; potser més tard és possible. Ara ens és donat experimentar una
mica com es pot viure sostingudes interiorment”.
En aquests moments molts experimentarem una perfecta sintonia amb aquestes
paraules de la santa. Ella ho tenia molt
més difícil que nosaltres, perquè li esperava la mort cruenta.
“Sostinguts interiorment”. ¿Caldrà aquí
fer una explicació i una apologia del que
significa per a nosaltres “interioritat”? Ja
arribarà el moment oportú. Basta recordar
la coneguda màxima de sant Agustí: “A
l’interior de l’home habita la veritat”. És a
dir, a l’interior hi ha la veritat o realitat de
cadascun (sense dissimulacions) i la veritat de Déu (el seu Esperit). Qui oblida o
menysté la interioritat viu en un tremend
error, perquè fàcilment pot enganyar i ser
enganyat.
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Del nostre interior surt el més autèntic
de cadascun, sigui bo o dolent, com ens va
dir Jesús (cf. Mt 15,19). Perquè del cor neix
la llibertat, l’adhesió o no a determinats
valors i ideals, el sentit que donem a les
coses, els motius profunds del nostre actuar, l’amor, la indiferència o l’odi…
Per això, avui particularment, si volem
que de nosaltres surtin gestos de fraternitat, de justícia, de solidaritat, d’amistat,
de servei, de paciència, de constància,
d’esperança, de generositat… i moltes
altres conductes reclamades per a sortir
junts de la crisi, és absolutament indispensable que el nostre interior, no sols estigui
sa, sinó també enfortit.
Aquest és, sobretot, el camp en el qual
treballa la nostra fe. Sense oblidar que
Jesús també ens va recordar que el que
escoltem i creiem s’ha de traduir en obres
(cf. Mt 7,21-23), la nostra resposta sempre
serà la mateixa: “que el nostre cor estigui
convertit, purificat i lliurat a Crist i sostingut per Ell, per a continuar estimant sense
parar”. D’aquesta interioritat sanada i enfortida surt avui la nostra aclamació a Jesús que entra com Messies a Jerusalem. Ja
sabem què és el que això significa. Potser
no tindrem l’Eucaristia, però el nostre cor
seguirà sent eucarístic.
La resurrecció de Nicodem (12-4-2020)
Hem pogut aprofundir en “algunes nits
de Nicodem”. El vèiem ben proper, quan
manifestava por i quan vivia en aquesta
zona intermèdia entre la fe i l’ocultació,
en aquesta indecisió entre seguir obertament Jesús i evitar actuar en conseqüència davant la gent. Però ens ha arribat un
últim gest, que rehabilita Nicodem com a
testimoni d’una fe sincera. Al costat del

seu amic Josep d’Arimatea, va ser capaç
de transgredir la llei jugant-s’hi la fama i
el lloc en el Sanedrí, en ungir el cos sense
vida de Jesús amb una exagerada quantitat de perfum, mescla de mirra i àloe
(Jn 19,39). L’evangelista subratlla que “era
aquell que havia anat a veure Jesús de nit”.
¿Significa això que Nicodem va passar
de la nit de la dissimulació i de la por a la
llum de la fe? ¿Contenia aquell perfum un
sincer i valent acte de fe en Crist? ¿Mostrava així que la fe veritable, més enllà de tota
feblesa humana, ressuscita i es manifesta
en els moments extrems i decisius?
Ens interessa molt respondre aquestes
preguntes, perquè la por ha estat i continua sent un gran protagonista en aquest
temps difícil de la pandèmia, i també perquè aquesta fe de Nicodem és avui la fe
de molts. De manera que resulta molt
oportú plantejar-nos aquestes qüestions
en primera persona: després de la Mort i
Resurrecció de Crist ¿veiem ressuscitar la
nostra fe, aquesta fe que supera les pors
i va avançant a través de l’alba cap a ple
dia?; ¿aquesta fe que, impregnada d’amor
a Jesús, és capaç d’ungir generosament el
seu cos, encara que aquest gest, en el que
té d’oberta confessió arrisqui la nostra
imatge pública o social?
Recordem que l’acció d’“ungir” té en la
cultura bíblica uns ressons profunds. En
el mateix Evangeli de sant Joan veiem que
Maria, la germana de Marta i de Llàtzer,
havia ungit els peus de Jesús amb un perfum de nard “molt car”, l’aroma del qual
va omplir tota la casa; i que Judes havia
protestat, perquè aquests diners es podrien haver donat als pobres, i que Jesús va
respondre dient que es tractava de la unció de la seva sepultura (cf. Jn 12,3-8). Els
reis, sacerdots i profetes eren ungits amb

oli perfumat i Jesús era reconegut com
“l’Ungit”, és a dir, el Messies… i l’Església
naixent sempre va veure en cadascun dels
fidels batejats, altres crists, altres ungits…
No sabem com va arribar a Nicodem la
notícia de la Resurrecció de Jesús i quina
va ser la seva reacció. Però sí que sabem
que el gest d’ungir el seu Cos va ser una
acte de reconeixement i d’amor, semblant
al de Maria, la germana de Llàtzer. La vida
de Jesús, les seves paraules i les seves
obres, havien guanyat l’afecte i la confiança de Nicodem. La Resurrecció pogué
significar la confirmació de la fe incipient
de Nicodem: Déu dona la raó a tots aquells
que es van fiar de Jesús i el van seguir fins
al final.
El pensament va més enllà. Nicodem
ungia i tocava el cos físic de Jesús. I algú
podrà objectar que això va ser un privilegi
exclusiu dels qui eren allí, des de Maria,
la Mare de Jesús, fins a Josep d’Arimatea. Però no podem evitar pensar ara en
el “Cos Eucarístic” i en el “Cos Místic” de
Jesucrist, que Nicodem ni tan sols podia
sospitar. ¿No som nosaltres els realment
privilegiats?
Un cop coneguda la Resurrecció, el Cos
de Crist espera ser ungit per la nostra fe,
la nostra adoració i el nostre servei a favor del Poble de Déu, que continua viu en
el sagrament i en la comunió de germans.
Això és viure com a ressuscitats.
Llum que il·lumina la història (19-4-2020)
Per a afrontar les crisis personals i socials ¿és indiferent el fet que Jesucrist hagi
ressuscitat? Amb unes altres paraules,
¿les persones afronten igualment les crisis
si creuen o no en Jesucrist ressuscitat? A
l’hora de treballar i lluitar per a superar les

crisis, ¿canvia alguna cosa creure o no en
la Resurrecció de Jesucrist?
Responem: sí i no.
Jesucrist va ressuscitar morts, com el
seu amic Llàtzer o el jove fill de la vídua de
Naïm, o la filla de Jaire, cap de la Sinagoga.
En cada cas el gest de Jesús va despertar
una gran admiració, un entusiasme i fins i
tot una lloança a Déu. Sembla que Jesús
es manifestava aquí com el metge i la medicina que necessitem, no sols nosaltres,
sinó tota la humanitat. No obstant això,
tots aquests personatges van tornar a morir. La mort, en efecte, continuava sent la
“mestressa” de la nostra existència. Ningú
ni res no s’escapa de les seves urpes.
Alguns creuen que la ciència i una adequada organització social aconseguiran,
algun dia, que la mort no domini la nostra existència… Un petit consol. Recordo la
confidència d’un funcionari de presons. Em
va dir que el pitjor del seu ofici era veure
que joves delinqüents vinculats a la droga
sortien de la presó en complir la condemna i que en veure’ls, sentia per dins unes
ganes irresistibles de dir-los: “a reveure”,
“ets lliure d’aquestes parets, però la droga
continua sent la teva mestressa”. Perquè
la llibertat no és en les parets, ni tampoc
en les medicines que ajuden a no caure,
sinó en el cor lliure, que decideix sobre la
manera de viure, sabent què i qui al final
“acaba manant”, qui té l’última paraula.
Guarir un malalt, salvar un moribund,
és meravellós. Desperta en tots admiració,
agraïment i un sa orgull davant una humanitat que ha avançat tant. És un dels serveis a la humanitat més valuosos i dignes
d’elogi. Però no passa de ser un episodi,
una salvació provisional: la mort acabarà,
com en tothom, manant sobre ell. Un pensa: ¿no serà més important saber per què
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continuem vivint (quina és la destinació
definitiva) i, en conseqüència, com continuem vivint?
Ben cert. Aquesta qüestió és tan important que és a la base de la gran discussió
sobre l’eutanàsia. Els qui la defensen responen: “no val la pena que aquesta persona continuï vivint, ¿per què?, ¿quina qualitat de vida li espera?” Pensen en efecte
que la qualitat de vida és el benestar i que
al final la mort continua manant, després
d’ella no hi ha res més que “el no-res”.
Els qui defensem la vida fins a la seva fi
natural diem: un segon d’amor, viscut en
la situació que sigui, val infinitament, té
sentit fins i tot més enllà de la mort física.
Perquè qui va estimar perfectament (i per
això mateix), va morir, el van matar, va ressuscitar i viu per sempre. Creiem que Jesucrist des de la seva Resurrecció il·lumina
tota la nostra història, la que sofrim i la
que desenvolupem al servei dels altres.
Aquesta és la diferència. Tots treballarem per a guarir i retornar la salut a qui
sofreix. En certa manera farem el mateix
que tantes persones de bona voluntat.
Però canvia molt saber quin és el valor de
la persona malalta i quin el valor i el sentit del treball que es fa a favor seu. L’un i
l’altre valen tant com l’amor ressuscitat
en Crist. Ni els fracassos, ni el pecat, ni la
mort podran vèncer aquest amor.
La revolució pasqual (26-4-2020)
En lloc de teoritzar i fer discursos, el més
convenient per a la nostra fe cristiana, i sobretot per a la nostra fe en la Resurrecció
de Crist, és observar els fets i la vida. Concretament, les vides de persones “afectades” per l’encontre amb el Ressuscitat.
Des dels començaments no hi va haver cap

altre camí. Primer va ser observar el que
estava passant i després, més enllà de la
sorpresa, deixar-se interpel·lar personalment.
Un jove, que s’havia preparat per al sagrament de la Confirmació em deia: “crec
que la fe cristiana és la vertadera, però
sempre roman la pregunta: ¿i si tot fos
un engany construït per nosaltres mateixos?” Vaig entendre que no era el moment
d’aprofundir en qüestions filosòfiques o
teològiques: aquesta pregunta ja tenia
una llarga història… Però em va semblar
més oportú recordar com havia estat la
història, com persones concretes havien
arribat realment a creure i viure la fe en el
Ressuscitat. El canvi experimentat en els
primers deixebles, tan diferents, tan febles
com qualsevol, tan savis com ignorants…
Es veia clar que la Resurrecció de Jesucrist
era un fet “que s’imposava” des de fora.
Però “s’imposava” sense forçar la fe, és
a dir, molts no van creure o es van quedar a
mig camí; la presència del Ressuscitat era
només a través de signes. Els signes feien
pensar, eren com una hipòtesi explicativa
d’allò que estava passant.
Recordem una anècdota significativa de
Giovanni Papini en el seu camí cap a la fe.
Semblava que Papini era buscat, temptat,
per Déu a través de diferents signes. Entre
ells destaca aquell dia de Pasqua, quan
visitava el seu íntim amic Midio, creient,
greument malalt. Encara que ell no creia,
volia alegrar el seu amic dient-li: “No pensis més en la teva malaltia, Midio. Jesús
ha ressuscitat avui, hem d’estar tots contents”. I l’amic va respondre: “Jesús ha ressuscitat. També nosaltres ressuscitarem,
oi que sí?” Poc abans de morir, li va parlar
per primera vegada fent servir el seu nom,
com a amic d’igual a igual: “Oh, Giovan-

ni!”. I va afegir Papini: “Des d’aquell dia,
el meu cor va ser menys dolent. I fins avui
reso per ell”. A aquesta s’afegiren altres
experiències de Crist viu, com la fe dels
senzills o la comunitat de creients en una
festa litúrgica… Serà veritat que la Pasqua
ens obre al món de pau i plenitud?
Els signes no són evidències, però desperten l’interrogant fonamental per a la fe:
què és això?, què està passant?, a què es
deu aquest canvi?, com és possible que
aquesta persona o l’altra recuperin l’ànim,
alegria, llibertat, facilitat per a l’amor i el
servei?, d’on li ve a aquest la força i la valentia per a parlar i donar testimoniatge?
El signe més eloqüent de Jesucrist viu
en nosaltres és el canvi interior: d’ell sorgiran tots els gestos i accions que parlaran
per si sols. El cor comença a mirar la vida
d’una manera nova; i estimula tots els ressorts de la persona per a viure segons la
voluntat de Déu.
Per això la Resurrecció és la revolució
més veritable. No perquè tot canvia i tot
trobi la seva “solució”, sinó perquè canviem nosaltres. La crida primera dels primers testimonis va ser a la conversió i el
baptisme (cf. Ac 2,36-37). En tot cas, després maldem perquè tot també canviï. Llavors, tinguem èxit o no, el que fem arribarà
a ser igualment signe que Jesucrist viu en
nosaltres.

[ ]
Cartes i
exhortacions
pastorals

Cartes de convocatòria i invitació a la
Missa Crismal
Sant Feliu de Llobregat, 10-3-2020
Molt estimat germà:
S’acosten els dies en què celebrem el
misteri central de la nostra fe. És el moment de posar-nos en comunicació per
respondre a la crida anual que ens fa l’Església diocesana a participar en la Missa
Crismal. Amb goig ens fem ressò de la veu
de l’Esperit, que ens convida a viure la
comunió constitutiva del nostre ésser germans al si del Poble de Déu.
Enguany ens sentirem ben a prop de
tots el fidels, especialment dels germans
laics, que són l’única raó de ser del servei
que Jesús ha posat a les nostres mans.
Renovarem les nostres promeses de romandre en aquest servei, tot refermant el
nostre amor pastoral. Sentirem alhora com
el poble dels batejats prega per nosaltres
com un testimoni de pertinença joiosa a
una mateixa família.
Tots plegats donarem gràcies a Déu pel
gran do, segons la seva providència, de
pertànyer a aquesta estimada Església,
Poble Sacerdotal, habitat per l’Esperit i
signe de Jesucrist viu i present en aquest
món i en aquesta història.
Esperem, doncs, trobar-nos, el Dimecres Sant, 8 d’abril de 2020, a les 11.00 h, a
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la Catedral. Si et sembla bé, pots convidar
aquells religiosos, religioses o laics, que
representin d’alguna forma la teva comunitat.
Seguirem oferint un signe de solidaritat, mitjançant les nostres aportacions a
la col·lecta, que enguany hem pensat que
sigui destinada a favor de la Residència
Sacerdotal Sant Josep Oriol que acull els
germans preveres grans del nostre bisbat i
dels bisbats de Terrassa i Barcelona. La Residència té molta necessitat d’ajuda econòmica per fer front a l’atenció dels preveres residents i per afrontar les reformes
imprescindibles per seguir donant aquest
servei tan important.
Fins aviat, amb tot afecte en el Senyor.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Benvolguts i benvolgudes:
Amb goig us enviem, un any més, la
invitació a participar en la celebració de
la Missa Crismal, veritable experiència de
l’Esperit present a la nostra Església de
Sant Feliu de Llobregat.
La fecunditat i la riquesa de l’Església
consisteix en una pluralitat de dons i carismes. Avui, però, tenim la nostra mirada
fixada particularment en els laics com a
tals, protagonistes principals del pelegrinatge eclesial. Amb ells som tots Poble Sacerdotal, i la comunió que ens constitueix
com Església es fa palesa d’una manera
particular a la Missa Crismal. Així mateix
el Poble de Déu reunit s’hi fa present per
acompanyar els preveres i testimoniar la
renovació de les seves promeses sacerdotals.
Comptem, doncs, amb la vostra pregària i la vostra presència el Dimecres Sant, 8

d’abril de 2020, a les 11.00 h, a la Catedral.
Seguirem oferint un signe de solidaritat, mitjançant les nostres aportacions a
la col·lecta, que enguany hem pensat que
sigui destinada a favor de la Residència
Sacerdotal Sant Josep Oriol que acull els
germans preveres grans del nostre bisbat i
dels bisbats de Terrassa i Barcelona. La Residència té molta necessitat d’ajuda econòmica per fer front a l’atenció dels preveres residents i per afrontar les reformes
imprescindibles per seguir donant aquest
servei tan important
Amb tot afecte, units en l’Esperit. Que
segueixi beneint-nos.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Comunicat i orientacions davant l’expansió del coronavirus
Sant Feliu de Llobregat, 11-3-2020
Estimats:
És de tots coneguda la crisi produïda
per l’epidèmia del “Coronavirus”. Ben
conscients d’ésser Església en el món i
amb la voluntat de mantenir-nos fidels al
que l’Esperit espera de nosaltres, hem decidit emetre aquest comunicat. Hi trobareu
normes i recomanacions, que ens venen
suggerides per indicacions de la Conferència Episcopal Espanyola, la Delegació
de Pastoral de la Salut i, sobretot per les
mesures preses per les autoritats civils i
responsables sanitaris a nivell d’Espanya,
Catalunya i a nivell local.
A la Diòcesi volem, en efecte, secundar i
oferir, en tot el que està al nostre abast, un
ajut a la campanya de contenció reforçada
que està fent-se en tots els àmbits de la

societat. Per això considerem que el contingut d’aquesta nota podrà anar canviant
segons l’evolució dels esdeveniments i de
les normes que vagin donant les autoritats
civils.
És per això que us demanem que:
Vulgueu complir aquestes normes en la
nostra acció pastoral i litúrgica:
Retirar l’aigua beneïda de les piles que
hi ha a les entrades de les esglésies i en
altres llocs de devoció.
Tenir cura de la neteja d’espais i objectes dedicats al culte, així com rentar-se
les mans abans i després de la celebració
litúrgica, especialment els sacerdots i donadors de la comunió.
L’acte de donar-se la pau es pot suprimir. Però si es fa, s’ha d’advertir que s’eviti
el contacte físic, com donar-se la mà o altres.
Als actes de devoció i veneració d’imatges religioses s’haurà d’evitar tot allò que
inclogui contacte físic amb les mateixes
imatges. Substituir les mostres de devoció
i afecte vers les imatges per altres com la
inclinació o la reverència.
Els actes en la nostra pastoral educativa, com ara la catequesi, els esplais o
grups de joves, seguiran com fins ara. Però
variaran d’acord amb el compliment de
les normes de l’autoritat civil en matèria
educativa (escoles, instituts, universitats,
etc.).
Així mateix us fem insistentment aquestes RECOMANACIONS que s’han de portar
a terme amb esperit de responsabilitat i
col·laboració.
És molt recomanable donar la comunió
a la mà i no a la boca.
Advertir a les persones de l’assemblea
que es col·loquin amb una distància prudencial les unes de les altres.

Discernir, d’acord amb els responsables
dels centres d’atenció a la tercera edat,
quins actes i en quines condicions es poden fer accions de servei pastoral.
Posar-se d’acord amb l’autoritat de
cada centre pel que fa al servei religiós als
hospitals. Aquest servei s’ha de fer atenent-se a la normativa que regeixi en cada
centre.
S’ha de discernir acuradament fer o no
les activitats extraordinàries de parròquies i arxiprestats, com ara, excursions, sortides, viatges, trobades, etc.: normalment
la prudència demana no fer-les; s’ha de valorar si són necessàries, de quina manera
es pot reduir el risc de contagi.
Amb la nostra pregària ens unim als
malalts i les famílies que estan patint directament les conseqüències del coronavirus, com també al servei de tants professionals de l’àmbit sanitari i assistencial.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

N.B. Us adjuntem la pregària preparada
pel Delegat de pastoral sacramental i litúrgia per afegir-la a les celebracions eucarístiques i altres moments de pregària.
Per les víctimes i afectats pel coronavirus. Pels científics, personal mèdic i d’infermeria, responsables sanitaris. I perquè
es trobi ben aviat el remei per combatre
aquest mal. Preguem.
Por las víctimas y afectados por el coronavirus. Por los científicos, personal médico y de enfermería, responsables sanitarios. Y para que se encuentre muy pronto el
remedio para combatir este mal. Oremos.
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Comunicat en relació a la pandèmia del
Covid-19  
Sant Feliu de Llobregat, 13-3-2020
A l’expectativa de les noves mesures que
puguin sortir amb ”Estat d’alarma” que
començarà demà, 14 de març de 2020, us
comuniquem el següent:
Davant les circumstàncies excepcionals
que vivim, ateses les mesures de les autoritats sanitàries i en estricte compliment
de les recomanacions anunciades pels governs català i espanyol, el Bisbat de Sant
Feliu de Llobregat, seguint indicacions
compartides per moltes diòcesis i per la
Conferència Episcopal Espanyola, comunica les següents indicacions, amb la possibilitat que canviïn en funció de l’evolució
dels esdeveniments:
Seguint la normativa ja prevista per l’Església (Cf. Codi de Dret Canònic, c. 87 i cc.
1245 i 1248.2; Catecisme de l’Església Catòlica, n. 2181) i davant les greus circumstàncies actuals, el bisbe recorda la dispensa, amb caràcter general, del precepte dominical.
No es convocaran celebracions litúrgiques públiques (misses i altres devocions). Allà on sigui possible es procurarà
tenir oberts els temples per a la pregària,
sempre que es respectin les indicacions de
les autoritats civils competents. Els centres de culte que no compleixen aquestes
indicacions restaran tancats.
És desitjable que tothom pugui seguir
la Missa a través de la televisió, de la ràdio
o internet. I així també les persones malaltes, grans, afeblides o amb risc potencial, i
els qui conviuen amb elles o en tenen cura.
Atès el tancament d’escoles i centres
universitaris, mentre perduri aquesta in-

dicació, se suspenen en les parròquies i
centres de culte els actes de pastoral educativa, com ara la catequesi, grups de lleure o grups de joves, així com tota activitat
pastoral que impliqui el treball en grup.
Sobre les activitats extraordinàries de
parròquies i arxiprestats, com ara excursions, sortides, viatges, trobades..., com a
norma general se suspenen.
Per garantir les condicions higièniques
requerides en aquesta situació, cal tenir
especial cura de la neteja dels espais i objectes dedicats al culte.
Recordem altres referències donades
en el comunicat de l’11 de març de 2020
per quan es puguin restablir les celebracions litúrgiques:
Cal retirar l’aigua beneïda de les piles
que hi ha a les entrades de les esglésies i
en altres llocs de devoció.
El signe de donar-se la pau, segons el
núm. 149 de l’Ordinari de la Missa, és facultatiu. Per això recomanem la seva supressió fins que passin aquestes circumstàncies. Tanmateix, en els llocs on es faci
s’ha d’advertir que s’eviti el contacte físic,
com donar-se la mà o altres gestos.
És molt recomanable donar la comunió
a la mà. I es prega que les persones que
distribueixen la comunió durant l’eucaristia, es rentin les mans abans i després
d’aquest moment.
Convé que les mostres de devoció i
afecte cap a les imatges de culte, tan pròpies d’aquest temps de Quaresma i de Setmana Santa, puguin ser substituïdes per
altres, com la inclinació o la reverència,
evitant el contacte físic amb elles, i facilitant una major rapidesa que eviti aglomeracions.
Demanem als sacerdots disponibilitat
i caritat pastoral en l’atenció espiritual

vers tot el Poble de Déu, sobretot els més
vulnerables, els ancians i els malalts, i
sensibilitat per acompanyar en les seves
tasques els treballadors sanitaris i als voluntaris.
Des del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat seguirem pendents de les mesures que
es vagin indicant des de les autoritats civils i sanitàries en els pròxims dies, per tal
d’aplicar-les en l’àmbit de la vida ordinària
de l’Església. Qualsevol novetat en aquest
sentit es comunicarà oportunament per
correu electrònic i al web.
També us informem que avui, 13 de
març de 2020, s’ha activat un pla de contingència a la Casa de l’Església amb serveis mínims, fins a nou avís, amb l’accés
a la Casa de l’Església només als treballadors. No s’admetran visites, s’atendran els
assumptes més urgents via telèfon o telemàticament.
Finalment, us recordem la proposta de
pregària que us vam enviar en el comunicat del passat dia 11 de març de 2020 per
incloure en les pregàries a casa, especialment durant les pròximes setmanes. Cada
prevere, pregant i celebrant l’eucaristia
sense poble, s’uneix a tota l’Església i ofereix el memorial del Crist pel mateix poble
que té confiat. I els fidels també des de
casa s’uneixen a tota la pregària del cos de
Crist. Ara passem aquesta prova, en l’esperança de retrobar-nos aviat amb alegria
a la Casa del Senyor.
Per les víctimes i afectats pel coronavirus. Per tot el personal mèdic i d’infermeria. Perquè es trobi ben aviat el remei
per combatre aquesta pandèmia. Que el
Senyor ens alliberi de la por i ens infongui
serenor i esperança. Preguem el senyor
Por las víctimas y afectados por el coronavirus. Por todo el personal médico y

de enfermería. Para que se obtenga lo más
pronto posible el remedio para combatir
esta pandemia. Que el Señor nos libre del
miedo y nos infunda serenidad y esperanza. Roguemos al señor
Amb la nostra pregària ens unim als malalts i les famílies que estan patint directament les conseqüències del Covid-19, com
també ens unim al servei de tants professionals de l’àmbit sanitari i assistencial, als
quals agraïm el seu treball i l’esforç.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Proposta del repic de campanes i pregària
de l’Àngelus
Sant Feliu de Llobregat, 16-3-2020
Benvolguts i benvolgudes:
Us vull transmetre una salutació ben
cordial, unint la meva pregària a la vostra
en aquests moments de desconcert, i us
convido a fer nostre la pregària confiada
del Salm 22:”El Senyor és el meu pastor,
no en manca res... em guia per camins segurs, per amor del seu nom; ni que passi
per la vall tenebrosa, no tinc por de cap
mal. Tu, Senyor, ets vora meu: la teva vara i
el teu bastó em donen confiança...”.
Us informo que la Comissió Executiva
de la Conferència Episcopal Espanyola ha
enviat una nota on es convida que a partir
d’aquest dimecres 18 de març de 2020, a
les 12.00 h, es toquin diàriament les campanes de tots els temples. Els bisbes de la
Conferència Episcopal Tarraconense assumim aquesta iniciativa. Així, convidant a la
pregària de l’Àngelus, mostrarem cada dia
el nostre agraïment i pregària per tantes
persones a qui està afectant la pandèmia
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del coronavirus. I se’ns convida a acabar
l’Àngelus amb l’oració del papa Francesc
amb motiu d’aquesta pandèmia.
Convido a tots els diocesans que fem
nostra aquesta iniciativa i, on sigui possible, sonin les campanes dels nostres temples parroquials, capelles de les cases religioses i convents de clausura, convidant
a la pregària, posant-nos sota la protecció
de Santa Maria, Mare de Déu de Montserrat, patrona de la nostra Diòcesi de Sant
Feliu de Llobregat, que ens protegeixi
sempre de tot mal, de l’ànima i del cos.
+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Pregària
Elevem la nostra pregària a la Mare de
Déu i mare nostra, com expressió d’agraïment i fraterna solidaritat:
Pels malalts contagiats pel virus, pels
seus familiars, pels qui estan en quarantena i per altres malalts que veuen afectada
la seva atenció per la prioritat d’aturar la
pandèmia.
Pels treballadors de tots els centres i
serveis sanitaris.
Pels equips d’emergència, pels de Protecció Civil i per les Forces de Seguretat de
l’Estat.
Pels equips de pastoral de la salut i pels
voluntaris.
Per les persones de risc: nens, gent
gran i malalts crònics.
Pels pares, mares, avis i educadors.
Pels qui estan vivint aquesta situació
d’emergència en soledat.
Pels qui no tenen llar o els manca l’imprescindible per viure.
Per les diverses autoritats públiques.
Pels sacerdots i pels monestirs de vida

contemplativa, que amb la seva pregària i
lliurement segueixen donant esperança a
tots els ciutadans.
Àngelus
L’Àngel del Senyor va anunciar a Maria.
I ella va concebre per obra de l’Esperit
Sant. Déu vos salve, Maria...
Soc l’esclava del Senyor.
Que es compleixin en mi les teves paraules. Déu vos salve, Maria...
El qui és la Paraula es va fer home.
I va habitar entre nosaltres. Déu vos salve, Maria...
Pregueu per nosaltres, Santa Mare de
Déu.
Perquè siguem dignes de les promeses
de nostre Senyor Jesucrist.
Preguem
Infoneu, Senyor, la vostra gràcia en els
nostres cors, i feu que els qui, per l’anunci
de l’àngel, hem conegut l’encarnació de
Jesucrist, el vostre Fill, siguem conduïts,
per la seva passió i la seva creu, a la glòria
de la resurrecció. Per Crist Senyor nostre.
Amén
Proposem que, com a conclusió de l’Àngelus, diguem junts aquests dies i a aquesta hora la pregària del papa Francesc:
Oh Maria,
tu resplendeixes sempre en el nostre
camí com a signe de salvació i d’esperança.
Nosaltres ens encomanem a tu, salut
dels malalts, que prop de la creu vas estar
associada al dolor de Jesús, mantenint ferma la teva fe.
Tu, salvació de tots els pobles, saps el
que necessitem i estem segurs que ens
proveiràs, perquè, com a Canà de Galilea,
pugui tornar l’alegria i la festa després
d’aquest moment de prova.

Ajuda’ns, mare del diví Amor, a conformar-nos a la voluntat del Pare i a fer el que
ens dirà Jesús, que ha pres damunt seu els
nostres patiments i s’ha carregat els nostres dolors per conduir-nos, a través de la
creu, a l’alegria de la resurrecció.
Sota la vostra protecció ens refugiem,
oh santa Mare de Déu!
No defugiu les nostres súpliques en les
nostres necessitats.
De tots els perills deslliureu-nos sempre, Verge gloriosa i beneïda!

Als preveres, diaques i responsables de
celebracions litúrgiques

Oh María,
Tú resplandeces siempre en nuestro
camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a Ti,
salud de los enfermos, que ante la Cruz
fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del Pueblo Romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en
Caná de Galilea, pueda regresar la alegría
y la fiesta después de este momento de
prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a
conformarnos a la voluntad del Padre y
a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos. Y ha
tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos, a través de la Cruz, al gozo de la
Resurrección. Amén.
Bajo tu protección, buscamos refugio,
Santa Madre de Dios. No desprecies las
súplicas de los que estamos en la prueba
y líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita!

Estimats preveres, diaques i responsables de celebracions litúrgiques:
Rebeu, amb aquestes lletres, un missatge de proximitat i encoratjament, en
aquests moments difícils que estem vivint.
Fem nostre tot el sofriment que hem de
suportar a causa de la pandèmia, sobretot
el sofriment que afecta a persones de risc,
a professionals de la salut i altres serveis
públics. És el moment en què la comunitat
cristiana ha de demostrar que l’amor de
comunió es tradueix en solidaritat envers
els més necessitats de la societat. És el
moment, per tant, de pouar en la font de
l’Esperit la veritable esperança.
Davant la nova situació, i atenent les indicacions que ens venen de la Santa Seu,
la Conferència Episcopal Espanyola i de la
Conferència Episcopal Tarraconense, així
com la normativa que ens arriba de les
autoritats públiques, amb el Consell Episcopal hem discernit la conveniència d’enviar-vos aquesta nota, que conté normes
i indicacions que s’han d’aplicar sobretot
en les celebracions litúrgiques.

Sant Feliu de Llobregat, 24-3-2020
“Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, Pare entranyable i Déu de
tot consol. Ell ens conforta en totes les
nostres adversitats, perquè nosaltres
mateixos, gràcies al consol que rebem de
Déu, sapiguem confortar els qui passen alguna pena” (2Co 1, 3-4).

Obertura o tancament de temples
Sabem que a molts llocs, en aquests
primers dies del confinament, s’ha fet el
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gest de mantenir algunes hores els temples oberts, encara que sense convocar
celebracions amb el poble. A d’altres llocs,
per decisió vostra o indicació de les autoritats locals, s’ha procedit al tancament dels
temples. Entrant ja en la segona setmana
de l’estat d’alarma i atenent les recomanacions del “quedar-se a casa” creiem
que és més oportú tenir tancats els llocs
de culte. Si obrim és com si convidéssim
a venir per fer una estona d’oració i, si la
indicació és sortir de casa el mínim indispensable, sembla més coherent, vetllant
per la salut i prevenció del contagi, tancar
completament els temples fins que passi
el confinament.
Pregària i unió espiritual des de casa
És evident que ens agradaria poder reunir el poble creient i més en aquests dies
tan crítics, però hem de viure aquest desert, aquest exili, esperant el retrobament.
I mentrestant, ja ho fem, no ens cansem de
convidar tothom a la pregària des de casa:
“Si pregues a casa teva, prega al Pare del
cel, present en els llocs més amagats i Ell
t’ho recompensarà...” (Mt 6, 6 ss). Déu és
present arreu: “En Ell vivim, ens movem
i som” (Ac 17,28). L’ensenyament és ben
clar: sempre som presents als ulls de Déu.
És clar que té un gran significat reunir-nos
en comunitat per celebrar els sagraments
i lloar el Senyor, però ara, en temps de
privació podem unir-nos perfectament de
manera espiritual, cadascú a casa seva, i
tenir cura d’aquesta unió amb el Pare del
cel que ens estima i vetlla per cadascun
de nosaltres. Lectura pausada de la Paraula de Déu, pregària personal o en família,
silenci interior, comunió espiritual... Hi ha
una multitud de propostes i recursos espirituals pels mitjans de comunicació.

Tinguem també aquell punt de confiança en el sentit de fe del poble i de contenció, tal com ens ensenya el Senyor en proposar la pregària del Parenostre (Mt 6, 7).
Una altra cosa és que aquesta crisi, que
tant ens sacseja, sigui també un moment
propici i creatiu per a l’anunci de Jesucrist
Salvador; certament sorgeixen moltes
preguntes que demanen un diàleg audaç,
delicat i amorós, amb un gran respecte pel
sofriment de tantes persones.
Economia parroquial i aportació al Fons
Comú Diocesà
Som conscients que el tancament de les
parròquies, la suspensió de tota mena de
celebracions, significa també una minva
gran en els ingressos que normalment arriben per al sosteniment dels edificis i de les
activitats pastorals. Això pot afectar també a la capacitat per fer efectiva la quota
d’aportació mensual al Fons Comú Diocesà. Tots sabem també que aquesta aportació és indispensable per al funcionament
de moltes activitats i ajudes diocesanes i
no es pot interrompre o disminuir sense
causar un greu perjudici a la solidaritat entre comunitats. Qualsevol parròquia que
es trobi en dificultat per fer aquest ingrés
mensual que ho parli amb l’Ecònom diocesà, Mn. Rafael Galofré Casas, per poder
trobar la manera de minimitzar les conseqüències negatives, tant per a les economies parroquials com per al mateix Fons
Comú Diocesà.
Missa Crismal i celebració de la Setmana Santa
Amb la prolongació de l’estat d’alarma i
del confinament fins a la mateixa Setmana
Santa, entrem de ple en el supòsit d’impossibilitat de fer celebracions públiques.

En aquest sentit, la Santa Seu ha emès
un Decret (Cf. Document adjunt: Decreto
En tiempo de Covid-19, Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, 19 de marzo de 2020), en
què ens diu que, a més de procurar una
major comunió entre tots, pel que fa a la
celebració de la Missa Crismal, “El Bisbe,
valorant el cas concret en els diversos
països, té la facultat per a posposar-la
a una data posterior”; i, alhora, afirma
que, tractant-se del Tridu Pasqual, “Els
Bisbes donaran indicacions, d’acord amb
la Conferència Episcopal, perquè a l’església catedral i a les esglésies parroquials, fins i tot sense la participació física
dels fidels, el Bisbe i els rectors celebrin
els misteris litúrgics del Tridu Pasqual”.
Hem rebut una carta del Cardenal President de la CEE (21 de març de 2020), en la
qual, se’ns indica que, un cop consultat
el Comitè Executiu, “a fi de mantenir una
conducta comuna, respectant sempre la
llibertat de cada bisbe per actuar d’una
altra manera si ho exigeix el bé comú de
la seva Diòcesi, proposo de poder celebrar la Missa Crismal en la data en què
cada Diòcesi la celebra anualment i posposar la celebració de la jornada sacerdotal amb la renovació de les promeses
sacerdotals a una altra data”. Aquesta
opció ha estat ratificada per la Conferència Episcopal Tarraconense (Correu del
Secretari de la CET, Mons. Joan E. Vives,
21 de març de 2020).
En conseqüència, a la nostra Diòcesi
celebrarem la Missa Crismal, com estava
previst, el Dimecres Sant, a les 11.00 h del
matí. Ho farem sense públic, beneirem els
Sants Olis, consagrarem el Sant Crisma i
deixarem la renovació de les promeses sacerdotals per un altre dia.

Cada prevere podrà celebrar el Tridu
Pasqual sense poble, tal i com indica el
Decret de la Santa Seu.
Exèquies i pregària pels difunts
Estem també aquí en una situació inèdita. Per disposició de les autoritats sanitàries, en prevenció de contagis, els difunts
per Covid-19 són traslladats directament a
cementiris o incineració. Però ara s’hi afegeix també una disposició semblant per a
tots els difunts: no es permetran vetlles als
tanatoris ni comiats amb exèquies cristianes o cerimònies no religioses.
En contacte amb els respectius serveis
funeraris hem de trobar les maneres perquè les famílies de la parròquia que tinguin un difunt i, que així ho desitgin, es
puguin posar en contacte telefònic amb
els mossens i poder oferir el consol d’una
primera intenció de pregària en l’eucaristia sense poble que cadascú celebri, i també el compromís de poder celebrar unes
exèquies a la parròquia tan bon punt cessi
el confinament (haurem de pensar també
a cada lloc quin format hauran de tenir
aquestes exèquies: individual, comunitàries, ambdues formes...).
També tenim un material ja editat que
es pot portar als tanatoris –alguns ja ho
heu fet regularment– que és aquell fulletó amb pregàries per acompanyar el dol.
Podem tenir-ho també en format digital
per poder ser tramès a les famílies (Cf. “La
tristesa i el dolor de la mort, la confiança
en la vida de Déu”. Documents adjunts en
català i castellà).
Allargament del confinament i activitats
pastorals
En vista de la prolongació del confinament, que el capellans procurin mantenir
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un contacte telefònic, i per altres vies, almenys amb les persones i els nuclis més
actius de la vida parroquial. També amb la
gent gran, malalts, o que pateixen més la
soledat i el pes d’aquesta situació. Acompanyar, consolar i posar en comunicació.
Però també comptar amb el consell pastoral, el d’economia, les catequistes, Càritas,
grups de joves... etc. Algunes de les delegacions del Bisbat oferiran –ja ho estan fent–
alguns materials i pistes per poder enviar i
treballar a casa. Sempre amb aquella nota
de contenció que dèiem i conscients que
ara per ara el gran sofriment i preocupació
de les famílies és l’evolució de l’epidèmia
per a ells i per als familiars i amics, i també
la preocupació pels problemes econòmics
que s’aniran acumulant.
Mantenir-se en la fe, l’esperança i la caritat activa.
Enmig de tot aquest trasbals és molt
important que ens mantinguem sans i estalvis de cos i d’esperit. Prenem totes les
precaucions indicades, i això no vol dir
minvar en la caritat. Demanem ajuda als
companys sempre que faci falta, als arxiprestos, als vicaris i al bisbe. Siguem sol·
lícits els uns pels altres. Si algú emmalalteix o necessita més suport mèdic o personal, poseu-vos en contacte i buscarem els
recursos que siguin possibles, tot i aquest
moment tan saturat.
Segurament que haurem de viure dies
de molt de patiment, tocarem de prop el
misteri de la fragilitat i de la mort, que ja
coneixem, però d’una manera com mai no
havíem viscut o pensat viure.
Però en la vida i en la mort som del Senyor i res no podrà separar-nos de l’amor
de Déu que en Jesucrist ja ens ha demostrat com ens estima (Cf. Rm 8,35-39).

Comparteixo amb tots i cadascun de
vosaltres la pregària del Salm 90 que resem a les Completes de diumenge:
Tu que vius a recer de l’Altíssim
i passes la nit a l’ombra del Totpoderós,
digues al Senyor: «Sou la muralla on
m’emparo,
el meu Déu, en qui confio.»
Ell et guardarà del parany de l’ocellaire
i del flagell de la pesta;
t’abrigarà amb les seves plomes,
trobaràs refugi sota les seves ales:
et cobrirà fidelment com un escut.
No et farà por la basarda de la nit,
ni la fletxa que vola de dia,
ni la pesta que s’esmuny en la fosca
o l’epidèmia que a migdia fa estralls.
(...)
«Ja que ell s’ha fet tan meu, jo el salvaré,
el protegiré perquè coneix el meu nom.
Sempre que m’invoqui, l’escoltaré,
estaré vora d’ell en els perills,
el salvaré i l’ompliré de glòria;
saciaré el seu desig de llarga vida,
i fruirà de la meva salvació.»
Rebeu una fraternal salutació amb la
meva benedicció,
+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Apèndix
Adjunts us enviem uns importants documents que hem rebut de la Penitenciaria
Apostòlica sobre Indulgències i la celebració del Sagrament de la Reconciliació.
Com veureu, el document sobre la celebració del Sagrament de la Reconciliació,
admet que, “sobretot en els llocs més afec-

tats pel contagi de la pandèmia i fins que el
fenomen no remeti, es produiran els casos
de greu necessitat citats en el can. 961, §
2 CIC” (necessitat greu que justifiqui l’absolució col·lectiva a diversos penitents). A
més, d’acord amb el que estableix l’Ordo
Paenitenciae i el mateix Ritual, recorda
les normes que han d’acompanyar l’aplicació d’aquesta fórmula: el discerniment
i acceptació del bisbe diocesà, i, “sense
perjudici de la necessitat, per a la vàlida
absolució, del votum sacramenti per part
del penitent individual, és a dir, del propòsit de confessar al seu degut temps els
pecats greus que en el seu moment no van
poder ser confessats”. Igualment deixa al
Bisbe Diocesà qualsevol altra especificació i recorda que en cas d’urgència amb
impediment de contactar amb el Bisbe, el
celebrant l’ha d’informar tan bon punt sigui possible.
Per altra banda faig meves les indicacions i les mesures de prudència que aquest
document fa respecte a la confessió individual. En tot cas, tractant-se d’hospitals
o clíniques, els preveres s’hauran de sotmetre a les normes que hi hagi establertes
en cada lloc.
Pel que fa a l’assistència pastoral a les
residències geriàtriques:
És del tot recomanable no anar-hi si els
responsables de la residència no ho demanen (a petició, per exemple, del mateix
malalt). En tot cas, s’han de posar en pràctica les mateixes mesures higièniques per
evitar el contagi que s’han assenyalat per
als hospitals.

Comunicat sobre la participació diocesana en la Statio orbis convocada pel papa
Francesc
Sant Feliu de Llobregat, 27-3-2020
Benvolguts i benvolgudes:
Com ja us hem informat, avui, divendres 27 de març de 2020, a les 18.00 h, el
papa Francesc ens convoca a una Statio
orbis on concedirà la indulgència plenària
i impartirà la benedicció Urbi et Orbi. També, com ja sabeu, amb data 25 de març de
2020, hem rebut un missatge del Nunci
Apostòlic, Mons. Bernardito C. Auza que
us adjunto en aquest correu, amb la següent notificació:
“Se ruega la participación de los fieles
católicos, y de cristianos pertenecientes a
otras confesiones, a la oración que realizará el Santo Padre, el próximo viernes 27
de marzo, en el lugar conocido como “sagrato” de la Basílica de San Pedro. Durante la Statio orbis, que será retransmitida a
través de Mundovisión y de Vatican News,
a les 18.00 h, hora local de Roma, el Santo
Padre concederá a todos los participantes
la indulgencia plenaria y será impartida la
bendición Urbi et Orbi”.
Us demano que acolliu aquesta invitació i que la feu arribar a tots els preveres i
diaques, laics, comunitats religioses, famílies i especialment a aquells germans i germanes que més ho necessitin en aquests
moment de patiment.
Podreu seguir aquesta Statio orbis pels
diferents mitjans de comunicació: ràdio,
televisió i internet.
Rebeu la meva fraternal salutació amb
la meva benedicció.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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Comunicat als preveres, diaques i comunitats religioses per al Diumenge de Pasqua

Fundació La Caixa
La Caixa
Barcelona

Sant Feliu de Llobregat, 11-4-2020

Benvolgut Sr. Marc Simón:
M’indiquen, des de la Catedral Parròquia de Sant Llorenç del Bisbat de Sant
Feliu de Llobregat, que hem rebut el vostre
ajut de 15.000 euros, que, sens dubte, ens
seran de gran utilitat per a garantir la millora de les infraestructures que tenim per
atendre la gent en tots els seus vessants
d’acompanyament que portem a terme,
social, cultural i pastoral.
En donem trasllat a tots els membres
del Patronat de la Catedral, que compta
amb la valuosa col·laboració, entre d’altres, del Sr. Josep M. Jordà, el qual us ha
gestionat la petició formalment.
En nom de tot el Bisbat, de la Catedral
Parròquia de Sant Llorenç i de totes les
persones i famílies que atenem habitualment i especialment en aquests moments
de crisi sanitària i humana, vull agrair-vos
l’aportació de la Fundació La Caixa que revertirà sobre molta gent.
Tant de bo que per als diferents projectes que anem posant en marxa trobéssim
la fórmula més adient per anar donant
continuïtat al vostre ajut, atesa la transversalitat de l’acompanyament que portem a
terme a tantes famílies del territori de les
sis comarques que integren els municipis i
parròquies del nostre Bisbat.
Agraït un cop més aprofito l’avinentesa
per fer-vos arribar una cordial salutació
amb la meva benedicció.

Campanes de pasqua
Jesucrist ha ressuscitat, anuncia i realitza
la victòria de la vida sobre la mort. Som
testimonis d’aquesta esperança.
Estimats en el Senyor:
Rebeu la nostra felicitació pasqual, tot
i veure’ns encara sotmesos a la crisi de la
pandèmia. Resta camí per superar-la, però
no ens ha de faltar força i convenciment
per seguir endavant.
Hem rebut un interessant suggeriment
del Comitè Executiu de la Conferència
Episcopal Espanyola per demà, Diumenge de Pasqua. Proposen que a les 12 hores del migdia, units al papa Francesc en
la seva benedicció Urbi et Orbi, voltegem
totes les campanes dels nostres temples.
És un signe i testimoniatge d’unitat en
l’esperança, que ens ha estat oberta pel
triomf sobre la mort, assolit per Jesucrist
amb la seva Resurrecció. En aquests moments de crisi és quan més clarament hem
de donar testimoni de la Resurrecció.
Units en l’Esperit de la Pasqua.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Al Sr. Marc Simón, subdirector general de
la Fundació La Caixa
Sant Feliu de Llobregat, 27-3-2020
Sr. Marc Simón
Subdirector general

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

A la Sra. Marta Petit i al Sr. Miquel Petit
Sant Feliu de Llobregat, 1-4-2020
Sra. Marta Petit i Sr. Miquel Petit
Cartronatges Petit
Sant Josep, 137
Pol. El Pla
08980 Sant Feliu de Llobregat
Benvolguda família Petit Vilaró:
M’indiquen, des de la Catedral Parròquia de Sant Llorenç del Bisbat de Sant
Feliu de Llobregat, que hem rebut el vostre
donatiu de 5.000 euros, que, sens dubte,
ens seran de gran utilitat per a garantir la
millora de les infraestructures que tenim
per atendre la gent en tots els seus vessants d’acompanyament que portem a terme, social, cultural i pastoral.
En nom de tot el Bisbat, de la Catedral
Parròquia de Sant Llorenç i de totes les
persones i famílies que atenem habitualment i especialment en aquests moments
de crisi sanitària i humana, vull agrair-vos
l’aportació de Cartronatges Petit.
Tant de bo que per als diferents projectes que anem posant en marxa trobéssim
la fórmula més adient per anar donant
continuïtat al vostre ajut, atesa la transversalitat de l’acompanyament que portem a
terme a tantes famílies del territori de les
sis comarques que integren els municipis i
parròquies del nostre bisbat.
Agraït un cop més aprofito l’avinentesa
per fer-vos arribar la meva salutació més
cordial i afectuosa.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

[ ]
Homilies

Missa Crismal
Sant Feliu de Llobregat, 8-4-2020
Germans tots ben estimats.
Si em permeteu, m’adreço en primer
lloc a tots en conjunt, avui, donades les
circumstàncies d’haver de comunicar-nos
telemàticament. Tots els fidels, membres
del Poble de Déu que fem camí a la nostra
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, rebeu
la nostra salutació més cordial i sincera en
la comunió i la pau del Senyor. Ell mateix
ens ha volgut com un únic Poble amb la
seva diversitat, “unificat des de la unitat
del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant”.
Preveres, amb els quals celebrem la
nostra profunda fraternitat sacramental,
diaques, servents fidels, seminaristes, religioses i religiosos, tots els batejats, els
diferents dons i carismes que enriqueixen
la nostra Església, avui celebrem la nostra
identitat eclesial diocesana. És un veritable goig, i motiu de la nostra acció de gràcies.
Tot i així, com sempre, la nostra oració, particularment la pregària litúrgica,
mai podrà alliberar-se de la vida concreta
personal i social. Una vida, que, avui, es
veu marcada profundament per la crisi
de la pandèmia. És el moment de plante-
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jar-nos grans reptes. Com viure la comunió
que constitueix el nostre ésser Església en
circumstàncies de crisi social i personal?
La crisi no només és malaltia del cos, ni
desfeta econòmica o social; sinó que provoca també una profunda crisi personal i
comunitària. Què ens demana Déu, com
Església, en aquesta cruïlla històrica? Permeteu-me tres consideracions que ens poden ajudar a respondre aquesta decisiva
qüestió.
En primer lloc, recordem que per a nosaltres “comunió” no vol dir, ni reunió afectiva, o ideològica, o unió d’utilitat pràctica
per a una acció o treball... Per a nosaltres
comunió vol dir compartir vitalment, concretament, una mateixa realitat, que ens
ha estat donada, que hem rebut com a do:
l’amor que és el mateix Esperit. Quan hem
cregut en Crist, hem estat batejats, i Déu
ens ha anat regalant diversos dons directament o mitjançant altres sagraments;
cadascun d’aquests regals no tenien cap
altre sentit sinó l’amor; tant en el seu origen (Déu) com en el seu destí (la nostra
santificació i el servei a Ell i els germans).
Així doncs, comunió eclesial és compartir. El que ens demana Déu a l’Església – comunió, en primer lloc és compartir
l’amor rebut. Compartir què, en concret?
El sofriment. El sofriment dels nostres
germans del Poble de Déu. Però també
el sofriment de tots, sense discriminació;
perquè l’amor de l’Esperit compartit en comunió de l’Església és, per la seva naturalesa, expansiu i trenca tot obstacle, salva
tota distància, per tal d’arribar al més dèbil i necessitat, sigui qui sigui. Així ens ho
va ensenyar el mateix Jesucrist.
En segon lloc, avui ens diu la Paraula
de Déu, que la nostra comunió és aquella
pròpia d’un Poble Sacerdotal. Ho va pro-

metre Isaïes a Israel: “Vosaltres sereu anomenats ‘Sacerdots del Senyor’, us diran
‘Ministres del Senyor’” (Is 61,6). El llibre
de l’Apocalipsi ens ho diu avui com obra
realitzada per Jesucrist, el testimoni fidel:
“Ell ha fet de nosaltres una casa reial, uns
sacerdots dedicats a Déu, el seu Pare” (Ap
1,6). La Primera Carta de sant Pere ens recorda que “som una comunitat sacerdotal,
que ofereix sacrificis espirituals agradables a Déu per Jesucrist” (1Pe 2,5). I sant
Pau diu als seus germans de Roma: “Us
exhorto a oferir-vos vosaltres mateixos
com una víctima viva, santa, agradable a
Déu: aquest ha de ser el vostre culte veritable” (Rm 12,1).
Algú no ho entendrà. Però tampoc no
entendrà el cor de la nostra fe. (L’Aliança
de Déu amb el seu Poble, sempre anava
acompanyada del sacrifici de comunió,
perquè aquest expressava i verificava el
compromís d’amor fidel.) Jesús va deixar-nos l’Eucaristia, resum i cimal de la
seva obra i de la seva paraula, tot dient:
“Aquest és el meu cos entregat per vosaltres... Aquesta és la meva sang vessada per vosaltres”. Aquest és el sacrifici
sacerdotal. Aquí trobem el secret pregon
de l’Evangeli: no era precisament el dolor
d’entregar el seu cos i vessar la seva sang,
sinó el fet de fer d’aquell sofriment ocasió
i verificació d’amor, que es dona, es regala
com gest de l’amor més perfecte.
Això significa exactament ésser sacerdot, aquesta és tota la tasca que ha de fer
el Poble Sacerdotal i cadascun dels seus
membres.
És el gran missatge de la Carta als Cristians Hebreus. (El Poble d’Israel havia fet
infinitat de sacrificis per tal mantenir la comunió amb Déu. Però només en Jesucrist
Sacerdot s’ha realitzat tot el que el Poble

havia realitzat en signe i esperança.) No hi
ha ara més sacerdot, temple, altar, poble,
sacrifici, etc. que el mateix Jesucrist... I allò
que acredita a Jesucrist com a veritable sacerdot és la “compassió” (cf. He 4,14-16).
Per això, en tercer lloc, descobrim que
aquesta manera d’estimar (fer ofrena sacrificial d’un mateix) pròpia del Poble Sacerdotal, desferma una veritable fraternitat. Jesús ens havia dit –resumint el que
Ell mateix feia– “ningú no té un amor més
gran que donar la vida per l’amic... sigueu
en mi i jo en vosaltres com soc en el Pare i
el Pare en mi”. Sacerdotalment diríem que
“ningú no estima més que aquell que se
sacrifica per l’altre”. Com llegim a la Primera Carta de sant Joan, l’amor que fa de la
vida una ofrena a Déu, és el mateix amor
que mou al sacrifici pels germans.
Així, el vincle cristià entre els membres
del Poble de Déu, brollant d’aquesta font,
és un vincle que va molt més enllà dels
nostres sentiments i dels projectes. Quina fraternitat més forta i consoladora pot
pensar-se que aquella que diu “soc en tu,
el teu dolor és meu, el meu sofriment és
per a tu? L’amor que mou a donar-se com
ofrena a Déu, sobretot quan la vida ens
envolta de sofriment, descobreix en l’altre,
sigui com sigui, un valor “diví” (“ets un do
de Déu”) i, en conseqüència, un company
de camí (“camino amb tu”), i un germà que
mereix el propi sacrifici (“estic per tu, pel
que necessitis”), i un amic amb qui compartir vida (“t’entenc i prego per tu”)...
Certament la comunió eclesial, que fonamenta la fraternitat, és per ella mateixa
essencialment interior i invisible. Però absolutament real; i demana, a més, manifestar-se externament; empeny a la comunicació visible, cerca manifestar-se en gestos, com ara la litúrgia i les accions d’afecte

i solidaritat. La pandèmia ens ha obligat a
aïllar-nos i posar distància entre nosaltres.
¿Mantindrem només en la intimitat la força
de la comunió? Maria, la Mare de Jesús, va
fer el gest visible de posar-se “de pressa”
en camí, salvant la distància que la separava d’Elisabet, per tal de “fer-li companyia
i ajudar-la”. Però sabem que Maria havia
estat declarada plena de la gràcia de l’Esperit i havia respost amb el gest sacerdotal d’oferir-se per complir el pla de Déu...
Més endavant, posseint el mateix Esperit,
va haver de viure altres signes visibles de
comunió, que restaven presències orants,
silencioses, encara que ben significatives,
com ara al costat de la Creu on el seu Fill
patia i moria.
No podem restar inactius davant la crisi. Però no ens ha de preocupar altra cosa
que mantenir viu aquell esperit de comunió, propi del Poble Sacerdotal, la font
d’on brollarà sempre l’amor més concret
i generós. Diem un cop més a la Mare de
Déu que no deixi de ser per a nosaltres “la
mare que ens engendra i la germana que
ens acompanya”.
Que per Ella siguem tots beneïts.
+ Agustí Cortés Soriano.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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[ ]
Articles i
altres escrits

Vídeo missatge als diocesans en temps
de coronavirus
(transcripció editada)
23-3-2020
Una salutació ben cordial i sincera des de
casa meva que és casa vostra també. Una
salutació que sempre hem volgut fer.
Ja portem una setmana d’ençà que estem patint la crisi del coronavirus. Doncs
ara tenim l’oportunitat, gràcies als mitjans
de comunicació d’entrar visiblement a la
vostra vida. Si em permeteu, dues paraules de comunió i encoratjament.
En primer lloc, pensem que tots gaudim
d’un gran tresor, el tresor de la comunió.
És cert que la crisi ha fet possible, com
s’ha dit també en altres instàncies, ha
possibilitat que allò que hi ha dintre de cadascun de nosaltres surti a la superfície:
bones iniciatives, desitjos, bones pràctiques, generositat, unitat; però nosaltres,
aquest tresor que dic, que és la comunió,
ens permet d’anar molt més enllà, a més
d’assumir tot allò de bo que és iniciativa
de la societat i dels nostres germans amb
els quals fem camí en la història. Tot allò
és assumit i fins i tot perfeccionat perquè
l’amor de l’Esperit Sant que constitueix la
nostra comunió ens lliga, ens lliga per allò

de bo i allò de dolent, ens lliga per a l’acció, de manera que tot el que fem per iniciativa des de la comunió cristiana ho fem
tots; tot el que deixem de fer, ho deixen de
fer tots. Els resultats, Déu dirà. Però, certament no estem mai sols, no estem mai
sols. Ens acompanyen els germans i ens
acompanya, és clar, nostre Senyor amb la
seva inspiració i la seva força de l’Esperit.
Què vol dir això també? Això vol dir que
espontàniament em surt, i ho faig en nom
de tota la diòcesi, em surt una acció de
gràcies sincera. Acció de gràcies, per què?
Perquè, només mirant amb netedat d’ulls
sincers i objectius, hi ha moltes iniciatives
i moltes accions que són veritablement
fruit d’un amor sincer com ara, tants voluntaris que estan oferint-se de les parròquies a anar a les persones necessitades,
via Càritas, via espontàniament... Veiem
els capellans que continuen disponibles,
compartint amb tots, com qualsevol ciutadà, el confinament, però disponibles per
a tot el que calgui. Veiem els seminaristes
que són capaços de posar-se a disposició voluntàriament per tot el que calgui.
Veiem també els catequistes a casa seva
que estan enviant als pares els materials
catequètics, els mètodes, perquè no s’interrompi l’acció catequètica. Veiem molts
al voltant nostre que estan treballant, per
exemple la Cúria, els membres de la Cúria
que estan disponibles perquè els mitjans
de comunicació i els mitjans telemàtics
estiguin, continuïn estant al servei del Poble de Déu, sempre i quan ens permeti la
normativa i les possibilitats tècniques. I
molts altres, que a la nostra diòcesi com
a membres de l’Església estan donant un
bon testimoniatge.
Però alhora, he de dir, sincerament, que
la nostra fe o la nostra vivència evangèlica

ens permet de mirar el futur, diem nosaltres, amb la virtut de l’esperança. L’esperança és més que l’optimisme. És bo de
dir: “En sortirem! Tot anirà bé, els resultats
seran bons, tard o d’hora sortirem del sofriment i de la crisi!”. Segurament sí, segurament sí, Déu ho vulgui, però l’esperança
no depèn dels resultats. L’esperança és
mantenir aquesta positivitat a la qual som
cridats, mantenir aquesta positivitat de la
vida, passi el que passi. Nosaltres no som
optimistes, som esperançats. Certament
l’esperança s’ha de traduir en gestos concrets, gestos visibles; el cor esperançat
es tradueix en accions, en serveis, en un
somriure, en un silenci, amb una presència, una acció, una iniciativa, un afegir-se
a qualsevol tipus de suggeriment que
ens vingui de fora... Això és l’esperança.
I aquesta esperança està garantida, allò
que ens va dir l’Esperit mitjançant sant
Pau: “Res, ningú, no ens podrà separar
de l’amor de Crist”. És un lema per a tots
nosaltres.
I finalment, permeteu-me una crida a la
pregària. La pregària té una virtut molt important. Davant Déu, deixant-nos estimar i
estimant Déu, nosaltres ens trobem a nosaltres mateixos: qui soc jo, soc el que soc
davant Déu. Ara en aquesta crisi patim, essent generós i col·laborant amb els altres,
jo soc davant la mirada de Déu, el que soc.
Déu ens transmet la vivència de ser estimat, Déu ens obre les portes que les dificultats històriques estan tancant, Déu ens
diu: “Pensa que sempre seré amb tu, ets el
meu fill, jo t’estimo”.
La pregària, a més a més, ens permet
de recordar els germans, els més necessitats sobretot, i intercedir per ells. Intercedir pels germans és un gest de comunió i
d’amor meravellós: “Et demano Senyor

pels meus avis, et demano Senyor per
aquest membre de la parròquia, et demano Senyor per aquella família que no té
sostre, et demano Senyor per aquells que
estan treballant dia a dia per solucionar
la crisi, et demano Senyor que ajudis els
polítics i els científics, i a tots els que treballen al món de la sanitat, et demano Senyor que siguis provident en tots aquells
que, disponibles des del cor, són agents
de fer camí amb la humanitat vers el seu
reeiximent en aquesta vida”. La pregària,
a més a més, per tots nosaltres és una experiència d’Església profunda. L’Església,
esposa de Crist, quan parla amb Jesús se
sent ella mateixa crescuda, ratificada en
la seva condició d’esposa, perquè l’amor
demana comunicació i això és la pregària.
De tal manera que, donem gràcies a Déu,
refermem-nos en la comunió fraterna, vivint amb el somriure de la pau, afrontem
el futur, lluitem tots plegats i al final el Senyor ens haurà fet passar aquesta crisi per
créixer, madurar i ser, en definitiva, fidels a
la seva voluntat.
Adeu-siau.
+Agustí Cortés Soriano.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Vídeo missatge “Setmana Santa en temps
de coronavirus”
(transcripció editada)
3-4-2020
Una salutació sincera, una abraçada ben
forta a tots des de la Casa de l’Església,
avui precisament, quan s’ajunta la Setmana Santa que tot just comencem amb una
circumstància històrica de l’epidèmia que
a tots ens afecta.
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Compartim amb els nostres germans el
sofriment, compartim també les tasques
per tirar endavant. Però, dintre nostre, i
també altres de fora, fan preguntes com
aquesta: No creieu en Crist Salvador? Què
significa que ens salva Jesucrist? Què feu
vosaltres dient que creieu en Crist? Certament, nosaltres ens refermem en aquests
moments davant els nostres germans en
la convicció que Jesús és vertaderament
el Salvador de la història, perquè Déu va
mirar com anàvem, com anava la humanitat, es va adonar dels seus fracassos, del
mur que sempre troba la humanitat de
fracassos, de desafeccions, de frustracions... Aleshores es va fer un de nosaltres
per compartir, compartir l’existència, particularment l’existència sofrent, fins i tot
l’existència de mort, donar-nos la mà i dirnos: “Endavant, us perdono, sou perdonats, sou germans, sou capaços de caminar segons el meu Esperit, assegurant-vos
un final de triomf i gloriós”. És el que nosaltres pensem i celebrem i caminem junts
com a poble, com a Església. Però a més a
més, tenim, obra de Déu i de la seva gràcia, el gran regal de comptar amb la Mare
de Déu de Montserrat que nosaltres considerem especialment Patrona de la nostra
Església de Sant Feliu. Recordeu aquesta
pregària que resem plegats:
“Santa Maria Mare de Déu de Montserrat,
Vós sou l’espill nítid on la nostra Església s’emmiralla,
Vós la mare que ens engendra,
Vós la germana que ens acompanya”.
Ens sentim acompanyats per la Mare
de Déu, ens sentim potenciats per la seva
presència i esperem aquesta setmana, i en
la vida nostra i eclesial, la seva presència
activa, el seu amor, el seu consol.

Celebrarem la Setmana Santa cadascú
en la mesura en què pugui mitjançant els
mitjans de comunicació. Nosaltres, per la
nostra part, el dimecres sant a les 11:00,
des d’aquí mateix celebrarem la missa
crismal i us convidem a participar-hi, a les
11:00 el proper dimecres. Simbòlicament
units, realment units, nosaltres en comunió celebrarem aquesta missa. Un altre
dia celebrarem les promeses sacerdotals
però, us espero, mitjançant aquestes
possibilitats que ens proporciona la tecnologia. A més a més, ens trobarem en la
pregària, en les celebracions, cadascú com
pugui participar-hi, de cor i sincerament, i
esperem que tant la presència de Maria
com els germans del poble de Déu, no sols
ens animi a fer passos avui sinó que també ens condueixi fins a la glorificació i la
resurrecció de Jesús.
Adeu-siau.
+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

[ ]
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Decrets

Decreto 04/20.- Erección de la Asociación
Hijas de María de Sant Joan Despí
Sant Feliu de Llobregat, 3-3-2020
Aceptada la instancia de fecha 5 de Julio
de 2019, en que nos fue presentada por el
Rvdo. Sr. D. Ricard Hernández Taulé, Rector de la Parroquia de Sant Joan Baptista,
de Sant Joan Despí (Barcelona) i Director
de la asociación pública de fieles “Asociación de Hijas de Maria de Sant Joan Despí”,
constituida en la mencionada Parroquia,
junto con los estatutos, en que se solicita
el traslado de jurisdicción al Obispado de
Sant Feliu de Llobregat, la concesión de
personalidad jurídica pública, i la aprobación de la modificación de los estatutos;
Una vez recibido el Dictamen favorable
del Fiscal, con fecha 15 de enero de 2020;
Examinados los estatutos por los que
deberá regirse la asociación, en que se
determina el objetivo social y demás contenidos preceptuados por el Código de Derecho Canónico;
Visto que esta asociación cumple los
requisitos establecidos en la disciplina vigente de la Iglesia para ser erigida como
asociación pública;
Por el presente decreto, a tenor de los
cánones 301 i 313 del Código de Derecho

Canónico, erigimos, con carácter definitivo
la Asociación de Hijas de María de Sant
Joan Despí la cual queda constituida en
asociación pública de fieles del Obispado
de Sant Feliu de Llobregat, y le concedemos personalidad jurídica pública. Así
mismo aprobamos la modificación de los
estatutos fundacionales.
Lo decreta y firma el Excmo. y Rvdmo.
Sr. Obispo de Sant Feliu de Llobregat.
+ Agustí Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat
Por orden del Sr. Obispo,
Joan-Pere Pulido Gutiérrez, Pbro.
Secretario general y canciller

Decret 05/20. Renovació del nomenament
de Vicari General
Sant Feliu de Llobregat, 9-3-2020
Per tal d’atendre de la manera més convenient el règim pastoral del Bisbat de Sant
Feliu de Llobregat;
pel present decret, atès el que disposen
els cànons 406.1 i 475 del Codi de Dret Canònic, nomeno Vicari general de la Diòcesi
de Sant Feliu de Llobregat, el Rev. Sr. Josep
Maria Domingo Ferrerons per un període
de tres anys, a partir de la data d’aquest
decret.
Corresponen al Vicari general les facultats que el dret comú i les disposicions
diocesanes li atorguen, incloent aquelles
que demanen mandat especial.
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,
JoanPere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Secretari General i canceller

Decret 06/20.- Renovació del nomenament del Vicari episcopal del Llobregat
Sant Feliu de Llobregat, 9-3-2020
Per tal d’atendre de la manera més convenient el règim pastoral del Bisbat de Sant
Feliu de Llobregat; pel present decret, atès
el que disposen els cànons 475-481 del
Codi de Dret Canònic, nomeno Vicari episcopal dels Arxiprestats de Bruguers, Sant
Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat,
Sant Vicenç dels Horts i Montserrat, de la
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, el Rev.
Sr. Joan Peñafiel Maireles per un període
de tres anys, a partir de la data d’aquest
decret.
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

Decreto 07/20. Decreto de supresión del
Monasterio de Santa María de Montsió de
Esplugues de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat, 27-3-2020
Agustín Cortés Soriano, Obispo titular de
la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat, en
cumplimiento de lo que establece el Decreto de la Congregación para los Institutos de vida Consagrada y Sociedades de
Vida Apostólica, expedido el 2 de octubre
de 2019 (Prot. n. 38263/2018) por el que
establece la supresión del Monasterio de
“Santa María de Montsió” de Esplugues
de Llobregat, de esta Diócesis, de monjas
dominicas. Decreta la supresión de dicho

Monasterio, según las normas del Derecho.
En el mismo Decreto de la Congregación se indica que las cuatro monjas, según sus propios deseos, se distribuyen
como sigue:
Sor Teresa María Gazzabo Cricel y Sor
Montserrat Salvador pasan al Monasterio
“Nuestra Señora de los Ángeles y Santa
Clara” de Manresa, Diócesis de Vic, España, mientras Sor María Ángeles Bajaguer
Font, pasa al Monasterio “Santo Domingo de Guzmán” de Sant Cugat del Vallés,
Diócesis de Terrassa, España, de la misma
Orden, con los derechos que gozaban en el
Monasterio “Santa María” de Montsió, de
Esplugas de Llobregat.
En cumplimiento igualmente de dicho
decreto, de la Congregación, paso información al Maestro de la Orden dominicana
y a la misma Congregación para los Institutos de vida Consagrada y Sociedades de
Vida Apostólica.
Lo decreta y firma el Excmo. y Rvdmo.
Sr. Obispo de Sant Feliu de Llobregat
+ Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat
Por mandato del Sr. Obispo,
Joan-Pere Pulido Gutiérrez, Pbro.
Secretario General y canciller

Decreto 08/20. Decreto de Ejecución de la
supresión del Monasterio de Santa María
de Montsió de Esplugues de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat, 27-4-2020
Decreto de ejecución
Agustín Cortés Soriano, Obispo titular
de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat,
habiendo recibido de la Congregación romana para los Institutos de Vida Consa-
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grada y Sociedades de Vida Apostólica un
Decreto, con fecha del 30 de septiembre
de 2019, por el que se establece la supresión del Monasterio de Monjas Dominicas
de Santa María de Montsió, de Esplugues
de Llobregat, Diócesis de Sant Feliu de Llobregat, de acuerdo con las normas canónicas, por la presente,
Decreta
La ejecución de dicho Decreto, según
las condiciones que en él se señalan. Estas
condiciones son las siguientes:
Distribución, según la voluntad de cada
una de ellas, de las cuatro hermanas que
componían la comunidad del Monasterio de Montsió: Sor Montserrat Salvador
García y Sor Teresita María Gozzabo Cricel
pasan al Monasterio de Nuestra Señora
de los Ángeles y Santa Clara, de Manresa,
diócesis de Vic; Sor Montserrat Arasanz
Armengol y Sor Mª Ángeles Balaguer Font
pasan al Monasterio de Santo Domingo de
Guzmán, de Sant Cugat del Vallés, diócesis de Terrassa, de la misma Orden, con los
derechos que gozaban en el Monasterio
de Santa María de Esplugues de Llobregat.
Los bienes del Monasterio de Santa
María de Montsió se destinan según resolución del Capítulo, salva la voluntad de
fundadores y bienhechores.
Se encomienda al Obispo de Sant Feliu
de Llobregat la ejecución del Decreto y la
información sobre lo realizado a la CIVCSVA y al Maestro de la Orden Dominicana.

Con la esperanza de que estas medidas
sirvan para el bien espiritual y pastoral
de las hermanas, del carisma dominicano
contemplativo y de la Iglesia, firmo y sello
este Decreto en Sant Feliu de Llobregat, a
27 de abril de 2020.
+ Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat
Por mandato del Sr. Obispo,
Joan-Pere Pulido Gutiérrez, Pbro.
Secretario General y canciller

[ ]
Cúria

Comunicat intern als treballadors de la
Cúria 13-3-2020
Sant Feliu de Llobregat, 13-3-2020
Davant les actuals circumstàncies excepcionals generades per la pandèmia del
Covid-19, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i en estricte compliment
de les indicacions anunciades pels governs català i espanyol, s’han pres les següents decisions respecte l’activitat dels
centres de treball del Bisbat de Sant Feliu
de Llobregat a partir d’avui, divendres, 13
de març de 2020:
La Cúria del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat es mantindrà operativa amb una
activitat de serveis mínims que s’aniran
concretant. Anirem informant oportunament de les mesures que comporti el manteniment d’aquests serveis mínims que
començaran dilluns 16 de març de 2020,
fins a nou avís, amb l’accés a la Casa de
l’Església només als treballadors. No s’admetran visites, i s’atendran els assumptes
més urgents via telèfon o telemàticament.
Les portes principal i de Riera Pahissa
romandran tancades i la del garatge oberta
de 8.00 h a 8.30 h. Després només s’obrirà i
tancarà a través de l’intèrfon o el botó interior per a la sortida, esperant que es tanqui.

El personal, per malaltia relacionada
amb el Covid-19 o atenció familiar, podrà
realitzar la seva activitat laboral des del
seu domicili. Hauran d’informar degudament de la seva situació els seus caps de
departament, en còpia al cap de personal
(responsable de mantenir actualitzada la
llista de persones que treballen des de
casa).
Us adjuntem la informació del Ministerio de inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en referència a: Instruccionesaclaratorias relatives al nuevoprocedimiento
de remisión de partes de los Servicios
públicos de salud (SPS) por coronavirus,
conforme al Real Decreto Ley 6/2020, de
10 de marzo.
Per més informació podeu consultar el
següent link del Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya:
https://govern.cat/salapremsa/cerca
dor?contentType=1&department=9&can
al=10
Aquelles delegacions, secretariats i serveis de cúria que de forma immediata puguin realitzar la seva activitat laboral des
dels seus domicilis, podran tenir, segons
possibilitats, al seu abast les eines telemàtiques que el Bisbat posarà a disposició
de tots els treballadors.
Moltes gràcies per la vostra col·
laboració i com sempre resto a la vostra
disposició per a qualsevol aclariment.
Joan-Pere Pulido Gutiérrez, pvre.
Secretari General i canceller
Moderador de la Cúria
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Comunicat als treballadors de la Cúria
diocesana
Sant Feliu de Llobregat, 15-3-2020
Benvolguts/des:
Bon dia i bon diumenge, atenent a la
demanda que es fa des de les administracions públiques i, havent informat el Delegat dels treballadors, a partir de demà
dilluns, 16 de març de 2020, recomanem
treballar des de casa, fins a nou avís.
Us informo que demà, 16 de març de
2020, a les 9.00 h, he convocat els caps
de departaments per a definir i coordinar
el treball des de casa. Els convocats, som:
Mn. Joan Pere Pulido, Secretari general.
Maria Jesús Majado, Secretaria General.
Dolors Torrijos, Departament d’Economia.
Joan Torras, Departament de Patrimoni.
Amparo Gómez, Departament de Mitjans de Comunicació (Via telemàtica).
Javier Oliveros, Departament d’Informàtica.
Germán Ruiz, Manteniment.
Després de la reunió us informarem de
les decisions i coordinació. Us comunico
també el següent:
Que cada treballador em reporti, via
correu electrònic, que treballarà des de
casa, i qualsevol incidència que calgui conèixer (secretarigeneral@bisbatsantfeliu.
cat). Em podeu trucar sempre que ho necessiteu (654 27 97 49).
En cas de necessitar eines ofimàtiques
o solucionar qüestions relacionades envieu un e-mail a en Javier Oliveros (informatica@bisbatsantfeliu.cat).
L’excepcionalitat del moment requereix
prudència, comprensió i sentit comú, sen-

se perdre de vista que no podem deixar
d’atendre, en les coses bàsiques, les persones que acollim i acompanyem.
Gràcies per la vostra disponibilitat i ben
units en la pregària.
Joan-Pere Pulido Gutiérrez, prev.
Secretari General i canceller
Moderador de la Cúria

Comunicat intern als treballadors de la
Cúria 16-3-2020
Sant Feliu de Llobregat, 16-3-2020
Una salutació cordial en nom del bisbe
Agustí i meva. Després de la reunió d’avui,
via Skype, amb els caps de departaments
de la Cúria, i seguint les indicacions en relació a la declaració de l’estat d’alarma pel
virus Covid-19, us comunico el següent:
Confirmo la indicació general de treballar, des de casa, per a tots els treballadors
de la Cúria. Cada treballador m’enviarà un
primer mail confirmant la voluntat de treballar des de casa. Com també qualsevol
incidència que calgui conèixer o necessitar
(secretarigeneral@bisbatsantfeliu.cat).
Em podeu trucar sempre que ho necessiteu (654 27 97 49).
Si hi ha algun treballador que causa
baixa per qualsevol afecció, cal adreçar-se
al cap de departament corresponent per
sol·licitar la baixa i la comunicació de la IT.
I el cap de departament em comunicarà la
incidència corresponent.
Informació en referència a la Casa de
l’Església:
A partir d’avui, dilluns 16 de març de
2020, i fins a nou avís, no es podrà accedir
a la Casa de l’Església. Malgrat tot, si hi ha
alguna urgència, caldrà que abans m’ho
comuniqueu.

La correspondència i missatges que es
rebin es recolliran a Secretaria General i
els urgents seran comunicats als delegats
i caps de departaments corresponents.
Definició de l’estructura bàsica de coordinació de la feina a cada departament:
El cap del departament definirà, coordinarà i farà el seguiment de la feina a cada
departament.
La línia de comunicació bàsica de la
feina serà la següent: treballador–cap de
departament / delegat–secretari general i
moderador de la Cúria.
En començar i acabar la feina de cada
dia, cada treballador realitzarà aquesta línia de comunicació, amb un mail adreçat
al cap de departament i en còpia al Secretari general i Moderador de la Cúria.
Com ens va informar en la reunió del
passat divendres, 13 de març de 2020, en
Javier Oliveros (Departament d’Informàtica), ha donat les eines ofimàtiques per a
poder treballar des de casa. Per a qualsevol necessitat o incidència caldrà que envieu un correu a informatica@bisbatsantfeliu.cat
Resto a la vostra disposició. Aniré informant-vos de les novetats. Moltes gràcies
per la vostra disponibilitat, cuideu-vos i
ben units en la pregària.
Joan-Pere Pulido Gutiérrez, prev.
Secretari General i canceller
Moderador de la Cúria

Informació a les parròquies sobre els serveis de la Cúria durant l’estat d’alarma
Sant Feliu de Llobregat, 16-3-2020
Benvolguts: Us comuniquem que la Casa
de l’Església, des d’avui 16 de març de
2020 i fins a nou avís, restarà tancada.

També us informem el següent:
S’ha comunicat als treballadors de tots
els departaments de la Cúria, seguint les
indicacions en relació a la declaració de
l’estat d’alarma, que es quedin a casa amb
la coordinació i eines ofimàtiques oportunes per a continuar el seu treball.
Us demanem que feu servir els següents contactes per les necessitats que
tingueu.
Secretari general: 654 279 749 / secretarigeneral@bisbatsantfeliu.cat
Vicari general: 697 815 937 / vicarigeneral@bisbatsantfeliu.cat
Vicari judicial: 649 982 198 / vicariajudicial@bisbatsantfeliu.cat
Ecònom 686 633 901 / Administració:
679 949 349 / economiaadm@bisbatsantfeliu.cat
Delegat de Patrimoni: 639 908 440 /
Departament de Patrimoni: 662 310 849 /
patrimoni@bisbatsantfeliu.cat
Notaria: 660 071 987 / notaria@bisbatsantfeliu.cat
Mitjans de comunicació: 678 687 035 /
premsa@bisbatsantfeliu.cat
Informàtica: 662 339 500 / informàtica@bisbatsantfeliu.cat
Informació sobre el Full dominical i Comunicacions de Secretaria General.
Aquesta setmana funcionarà encara el
sistema de la valisa setmanal, que distribuirà el Full Dominical del 22 de març de
2020, ja imprès, i el Butlletí diocesà. Per
les setmanes successives, i fins a nova
ordre, no hi haurà repartiment de valisa i
el Full Dominical i altres comunicacions es
distribuiran per correu electrònic.
Joan-Pere Pulido Gutiérrez, prev.
Secretari General i canceller
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Comissió Llei de
Transparència

Reunió 11-3-2020
En començar la reunió es van recordar els
acords de la darrera reunió del dia 16 de
gener de 2019 i s’acorda el següent:
En referència a la propera publicació de
la Memòria d’activitats de la Diòcesi sobre
l’exercici de l’any 2021, es demanarà a la
CEE, una auditoria de la gestió econòmica
del Bisbat com d’alguna de les parròquies
(es proposen que siguin dues), que s’haurà de fer en el mes de gener de 2021, per a
autentificar la informació que es publicarà.
En referència a la proposta de trobada
diocesana sobre l’autofinançament de
l’Església, al voltant de la declaració de la
renda: presentar la proposta en els àmbits
corresponents (Consell Episcopal, Administració i ecònom, etc.) i, si s’accepta,
presentar una proposta de trobada.
L’assumpte tractat a la reunió se centra en la informació de la reunió del 18 de
febrer de 2020 a la Conferència Episcopal
Espanyola sobre la Llei de Transparència.
Remarcant el següent: informació sobre la
importància de la “Rendició de comptes”
amb dos grans objectius: recepció de la
informació i verificació. Juntament amb
l’obligatorietat, és important també sensibilitzar sobre l’actitud.

Altres
informacions

Comunicat als treballadors del servei
d’assessorament jurídic
Sant Feliu de Llobregat, 30-3-2020
Benvolguts/des:
Davant de la situació actual, al Bisbat
es creu oportú recordar les consideracions sobre certs aspectes professionals i
personals que ens poden afectar durant
unes setmanes, i derivades de l’abast de
les normes publicades els últims dies.
Com tots bé sabeu i coneixeu, el Govern
central va aprovar mitjançant Real Decret
463/2020, de 14 de març, l’estat d’alarma en tot el territori espanyol (modificat
pel RD 465/2020, de 17 de març, en cinc
articles), després que l’11 de març l’OMS
elevés l’emergència de salut a pandèmia
internacional. Aquest ha estat convalidat
pel Congrés dels Diputats i prorrogat fins
el 12 d’abril, mitjançant el RD 476/2020,
de 27 de març.
La declaració de l’estat d’alarma, previst a la Constitució Espanyola (art. 116) i
a la Llei Orgànica 4/1981, comporta que la
gestió i les decisions encaminades a acabar amb la crisi sanitària provocades per la
malaltia del Covid-19, queden en mans del
Govern central. I en aquesta línia, es publicà el RD-Llei 8/2020, de 17 de març, de me-

sures urgents extraordinàries per fer front
a l’impacte econòmic i social del Covid-19.
Dins de les mesures extraordinàries que
en l’àmbit de l’estat d’alarma ha adoptat el
Govern, i que ens afecten, destaquem les
següents:
• Les Forces i Cossos de Seguretat de
l’Estat i els Cossos de Policia podran
practicar comprovacions a persones,
vehicles, locals i establiments. I també impedir serveis i activitats suspeses pel RD.
• S’estableixen limitacions a la llibertat
de moviments, que queden restringits
a l’adquisició d’aliments, assistència
a centres sanitaris, desplaçament
al lloc de treball (bancs i assegurances), per l’assistència i cura de gent
gran, menors, dependents, etc... i
finalment, per causa de força major
o estat de necessitat. Adjuntem el
certificat/justificant (que el Delegat
dels treballadors us va fer arribar) de
desplaçament, que haureu d’omplir
en compliment de la normativa.
• Queda suspesa l’activitat educativa
presencial en tots els nivells formatius.
• En referència als llocs de culte, ens remetem a la nota del bisbe Agustí del
passat 24 de març de 2020. Encara
que l’autoritat es reserva la potestat
de suspendre qualsevol activitat davant el risc de contagi.
• El Ministeri d’Interior ha prorrogat la
llicència i el permís de conduir que
hagin caducat durant els dies de
l’estat d’alarma, mentre duri aquest
i fins a 60 dies després de la seva finalització. Això mateix s’aplica al DNI
i als certificats electrònics d’aquest,
però fins el 13/03/2021.

• Queden suspesos tots els terminis
processals per a tots els ordres jurisdiccionals (excepte en procediments
urgents, sobre protecció de drets fonamentals, de gènere i menors, conflictes col·lectius).
• Queden suspesos els terminis administratius per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector
públic (és a dir, l’Administració).
• Queden suspesos els terminis de
prescripció i caducitat durant la vigència del RD 463/2020.
• No es suspenen els terminis tributaris, subjectes a normativa especial,
ni la presentació de declaracions i
autoliquidacions. La suspensió afecta a procediments iniciats amb anterioritat al 18/03/2020, que es la
data d’entrada en vigor del RD-Llei
8/2020, i fins el 30/04/2020.
Al següent enllaç podeu cercar informació sobre tràmits davant l’Agència Tributària. (https://www.agenciatributaria.es/
static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/
La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2020/
FaqRefundidas.pdf )
La Generalitat de Catalunya, mitjançant
la publicació del Decret Llei 7/2020, 17 de
març, suspèn els terminis de presentació
i l’ingrés de tributs, fins que quedi sense
efecte l’estat d’alarma.
Al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat,
conscients de la situació, vàrem aplicar
des del primer moment totes les mesures
de prevenció sanitària, i també laboral. En
aquest àmbit, avançant-nos al contingut
del RD Llei 8/2020, vàrem establir el sistema alternatiu de treball a distància per a
tots els treballadors/es.
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Tanmateix, hem de recordar-vos que
en l’àmbit professional i sanitari, el RD
Llei 6/2020, de 10 de març, equipara la
situació d’aïllament i contagi de les persones treballadores provocada pel virus
Covid-19, i de forma excepcional, a una incapacitat temporal per accident de treball.
Les mesures anomenades, encaminades
a garantir la salut pública davant de l’amenaça del Covid-19, comporten sancions per
tot aquell qui incompleixi, i sigui localitzat
pels Cossos de Seguretat de l’Estat i l’Exèrcit. D’aquí la importància del certificat que
s’adjunta, que si bé no és obligatori, recomanem que l’utilitzeu. Les infraccions i les
sancions es troben tipificades a la Llei de
Seguretat Ciutadana, a la Llei del Sistema
Nacional de Protecció Civil, a la Llei sobre
Salut Pública, i al Codi Penal, preveient en
aquest últim cas, penes de presó.
Finalment, el recent RD Llei 10/2020, de
29 de març, i que entra en vigor el 31 de
març, ja que s’estableix una moratòria d’un
dia, està previst per a tots el treballadors/
es per compte aliè, l’activitat dels quals no
hagi estat paralitzada com a conseqüència
de la declaració de l’estat d’alarma, i que
a data de la seva publicació no estiguin
realitzant treball a distancia. Per tant, els
treballadors de la Cúria, no es troben directament afectats per aquesta mesura.
Confiem que aquesta informació us
hagi estat d’utilitat, i en cas que tingueu
cap dubte o suggeriment en l’àmbit que
ens afecta, quedem a la vostra disposició
per atendre-la (juridic@bisbatsantfeliu.
cat), com també els dubtes i informacions
que necessiteu sobre la llei de protecció
de dades, amb l’assessorament de Mn.
Rafael Sánchez (dpd@bisbatsantfeliu.cat).
Oriol Sánchez, Advocat

Celebració d’exèquies en absència de ministre ordenat
Sant Feliu de Llobregat, 15-4-2020
El sentit i la pràctica de les exèquies
La celebració litúrgica de les exèquies
té per a l’Església una gran importància.
És una celebració que s’ha d’entendre
dins del que podem anomenar “acció pastoral entorn de la mort”. Recordem que el
sentit de tot aquest tractament pastoral
de la mort no té altre finalitat que ajudar
a una participació conscient i eclesial en el
misteri pasqual del Senyor, raó i fonament
de la nostra esperança. En efecte, la celebració de les exèquies cristianes pertany a
allò més nuclear de la nostra fe: és expressió celebrativa i litúrgica de l’esperança en
la resurrecció. Per això, tant si en el mateix
acte inclou o no la celebració eucarística,
que és la participació sacramental en el
misteri pasqual, sempre farà relació a ella
com a font de la nostra vida aquí a la terra.
Oportunitat pastoral
Per altra banda, la celebració de les
exèquies constitueix un moment privilegiat des del punt de vista pastoral. Viscut
en el si de la família o de les relacions comunitàries o d’amistat, sempre adquireix
un marc d’experiència on, generalment,
es plantegen grans interrogants sobre la
vida, la revisió del passat i la perspectiva
de futur, el sentit del dolor i de les relacions personals, la vàlua real de les coses,
etc. Preguntes que normalment resten
amagades i que només en situacions límit
venen a la consciència. És aleshores quan
la paraula de Déu i la revelació cristiana
en general esdevé més significativa. Raó
per la qual hem de ser molt curosos de les

nostres paraules i de totes les nostres celebracions exequials.
Les circumstàncies concretes que avui
presenten les nostres celebracions exequials demanen una atenció particular
als que hi participen. Molt sovint, les persones que demanen les exèquies o simplement hi assisteixen manifesten una fe
molt elemental o simplement no creuen o
no practiquen. Però l’experiència ens diu
que hem d’estar atents a la seva situació
anímica. Poden venir amb actituds superficials, però el més freqüent és que presentin un tarannà d’elevada sensibilitat,
causada lògicament per l’experiència viscuda. La qual cosa ens diu que hem de ser
molt respectuosos i practicar un correcte
acolliment, amb comprensió, amabilitat
i afecte cristià. L’objectiu ha de ser assolir una mínima empatia, que afavoreixi el
fruit de la celebració. Ens convindrà per
això tenir informació mínima sobre la vida
i l’entorn social del difunt, de manera que,
en la mesura del possible, no se sentin
estranys. No practicarem un formalisme
interessat, sinó que tota la nostra presència ha d’estar fonamentada en les nostres
conviccions de fe, ha ser signe de la nostra
fe en el Déu de la vida, que ha fet triomfar
la humanitat en Jesucrist, alliberant-la del
pecat i de la mort.
A la nostra Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat
A la nostra Diòcesi de Sant Feliu de
Llobregat, com a tota l’Església, hem anat
practicant la celebració de les exèquies d’acord amb la normativa establerta
al Codi de Dret Canònic i al ritual vigent
(1971; ed. catalana 1999; ed. castellana
2007). Per tal d’aplicar pràcticament aquella normativa, a la nostra Diòcesi es va

implantar, pel Decret del 17 de gener del
2011, un petit directori. Aquest document,
que establia una sèrie de normes concretes, segueix vigent i aquí es donen per suposades1.
Darrerament s’ha constatat, en tanatoris de ciutat o zones més poblades, un fet
que ens preocupa i demana una resposta
pastoral adient. De tant en tant es dona el
cas d’haver d’atendre una petició d’exèquies en un moment en què resulta impossible disposar d’un ministre ordenat, ni es
pot acordar amb la funerària i la família un
altre moment. En aquesta circumstància hi
ha el perill de buscar solucions ambigües
o perilloses, com ara que el propi tanatori
ofereixi autònomament a la família realitzar una pregària feta per una persona contractada per l’empresa amb textos i formes
de creació pròpia.
Davant d’aquesta situació s’ha vist convenient donar la possibilitat de demanar a
laics2 preparats i degudament autoritzats
que puguin dirigir la pregària exequial, de
manera semblant a com en el seu moment
es va fer per a les Celebracions dominicals
en absència de prevere. En efecte, tot el
que aleshores restava establert per regular
aquelles celebracions dirigides per laics,
en referència a la base legal, la funció dels
laics i el seu sentit –Decret del 16 de juny
de 20063– s’ha d’aplicar aquí, tret d’allò
que és específic d’una i altra celebració.
A més, aquesta decisió de posar excepcionalment en mans de laics una celebració exequial troba un fonament normatiu
en el fet que tal recurs està previst en el
núm. 19 dels Praenotanda del mateix ritual
d’exèquies. En efecte, en aquest número
s’afirma que, amb les degudes autoritzacions, si ho exigeix la necessitat pastoral, un
laic pot dirigir la celebració exequial.
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Decret i normativa
Havent discernit el que convé decidir
pastoralment davant la situació descrita
d’algunes celebracions exequials, un cop
escoltats els Consells episcopal i presbiteral, i havent rebut el parer dels arxiprestos, determinem per la present autoritzar
la direcció de celebracions exequials a
laics degudament preparats i autoritzats,
en determinades circumstàncies i segons
condicions que aquí s’assenyalen.
En conseqüència, establim la següent
normativa.
La circumstància fonamental que aconselli l’encàrrec a un laic de dirigir una
pregària exequial és la impossibilitat de
poder disposar en un moment donat d’un
ministre ordenat. Per tant, aquesta decisió
no tindrà un caràcter habitual, sinó que
serà sempre ocasional o conjuntural.
Tot i que el laic que dirigeix una pregària exequial ho fa per autorització i encàrrec de l’Església, no es pot dir que “substitueix” el ministre ordenat. Ho fa com
a laic capacitat per a un servei especial i
ocasional.
El discerniment sobre les persones que
poden fer aquest servei i sobre la conveniència i oportunitat de realitzar-lo pertoca a
qui té jurisdicció en aquest camp, és a dir,
el Bisbe, el vicari general, el vicari episcopal. Aquests podran confiar a cada rector
la responsabilitat d’oferir una celebració
dirigida per un laic en cada cas concret;
aleshores el rector discernirà i decidirà,
tenint present els criteris pràctics que
l’equip arxiprestal hagi assumit per prendre una tal decisió.
Aquestes celebracions només es podran encarregar a laics que hagin rebut la
deguda preparació i estiguin en possessió
de l’autorització corresponent. Aquesta

preparació haurà d’incloure tres classes
de continguts fonamentals: continguts teològics, litúrgics i pastorals.
Els laics que ocasionalment puguin rebre l’encàrrec de dirigir celebracions exequials disposaran d’una carta–certificat,
signada pel Bisbe, que els acreditarà com
a persones preparades i autoritzades per
aquesta funció.
Els textos oracionals i de la Sagrada
Escriptura, l’al·locució, els ritus i altres
elements de la celebració seran els que
estiguin establerts pel ritual aplicat al cas.
El responsable immediat d’una celebració exequial dirigida per un laic seguirà sent el rector de la parròquia, que hagi
rebut la petició d’exèquies catòliques. Si
és possible, el mateix rector informarà la
família o comunitat del difunt que la celebració serà dirigida per un laic degudament autoritzat, explicant els motius que
la justifiquen.
El servei que es demana a un laic que
dirigeixi la pregària d’exèquies és gratuït:
no podrà rebre cap compensació econòmica per aquest concepte. Resta, però, al
criteri del rector de la parròquia passar-li
un ajut econòmic en raó de despeses derivades del compliment de l’encàrrec rebut.
Notes
1. Directori sobre l’atenció pastoral en
les exèquies. Sant Feliu de Llobregat 17 de
gener de 2011.
2. En aquest document entenem per
“laics” tot batejat no ordenat: laics, laiques, religiosos, religioses.
3 Celebració dominical en absència de
prevere, Bisbat de Sant Feliu de Llobregat,
Delegació diocesana de pastoral sacramental i litúrgia, 2006.
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Crònica
diocesana

MARÇ
1 de març. XXV Trobada de Servites de
Catalunya al Santuari de la Mare de Déu
de Montserrat. El bisbe Agustí presideix la
Missa conventual i a continuació presideix
l’assemblea general amb representants de
diferents diòcesis de Catalunya.
Recés de Quaresma de la Delegació diocesana de joventut a l’església de Sant Joan
de Sitges.
Catequesi amb els catecúmens que rebran
el ritu de l’elecció al catecumenat, organitzat pel Servei diocesà per al catecumenat,
a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia del
primer diumenge de Quaresma amb el ritu
d’elecció al catecumenat, a la Catedral.
2-6 de març. El bisbe Agustí assisteix a la
CXV Assemblea plenària de la Conferència
Episcopal Espanyola, a Madrid.
2 de març. Trobada de responsables de
pastoral del lleure organitzada per la Delegació diocesana de joventut, a la Casa de
l’Església.
3-6 de març. Curs de formació d’auxiliars
de la llar, organitzat per Càritas diocesana,
a la Casa de l’Església.

7 de març. Recés de Quaresma de la Delegació diocesana per a la vida consagrada, a la Casa de l’Església. El bisbe Agustí
presideix l’Eucaristia i comparteix el dinar
amb els religiosos i religioses assistents al
recés.
Recés de Quaresma dels seminaristes de
Sant Feliu de Llobregat i Barcelona, a la
Casa d’espiritualitat de les germanes franciscanes de Tiana.
Reunió del Consell pastoral diocesà, a la
Casa de l’Església.
8 de març. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia del segon diumenge de Quaresma,
a la Catedral.
9-11 de març. Trobada de responsables
de santuaris de Catalunya, organitzada
pel Secretariat interdiocesà de santuaris
(SIS), al centre Francesc Palau de Barcelona i Santuari de la Mare de Déu de la Salut
de Sabadell. El bisbe Agustí assisteix a la
trobada com a bisbe encarregat d’aquest
àmbit pastoral de la Conferència Episcopal
Tarraconense.
10 de març. Recés de Quaresma amb els
preveres i diaques de les dues vicaries, a
la Residència Mare Ràfols de Vilafranca
del Penedès, a càrrec de Mons. Joan Josep
Omella, cardenal-arquebisbe de Barcelona.
Reunió de l’Equip responsable del Moviment de vida creixent, a la Casa de l’Església.
10-11 de març. Curs de formació d’auxiliars
de la llar, organitzat per Càritas diocesana,
a la Casa de l’Església.
11 de març. Reunió de la Comissió llei de
transparència, a la Casa de l’Església.

Comunicat i orientacions del Bisbat de
Sant Feliu de Llobregat, davant l’expansió
del coronavirus.

laborals a tenir present en l’àmbit laboral
de teletreball.
20 de març. Reunió del Consell episcopal.

13 de març. Reunió del Consell episcopal,
a la Casa de l’Església.
Comunicat del Bisbat de Sant Feliu de
Llobregat en relació a la pandèmia del Covid-19, a l’expectativa de les noves mesures que puguin sortir en l’estat d’alarma
que començarà demà, 14 de març de 2020.
Comunicats a les parròquies i treballadors
dels serveis mínims de la Cúria diocesana que començaran dilluns 16 de març de
2020.
15 de març. Comunicat als treballadors de
la Cúria diocesana per a iniciar la coordinació del teletreball des de casa seva. Convocatòria de la reunió de caps de departaments per a coordinar aquesta etapa de
treball durant el temps de confinament de
l’estat d’alarma.
16 de març. Comunicat a les parròquies
amb informació sobre els serveis de la Cúria durant l’estat d’alarma.
Comunicat intern als treballadors per a l’organització i coordinació del treball dels diferents departaments de la Cúria diocesana.
Carta del bisbe Agustí acollint la proposta
de la nota de la Comissió executiva de la
Conferència Episcopal Espanyola i assumit
per la Conferència Episcopal Tarraconense
amb la indicació que en tots els temples, a
les 12.00 h, es toquin diàriament les campanes amb la pregària de l’Àngelus.
Reunió de caps de departaments de la Cúria.
19 de març. Informació del Delegat dels
treballadors de la Cúria amb referències

23 de març. Vídeo missatge del bisbe
Agustí davant les circumstàncies de l’estat
d’emergència, amb la pregària a la Mare
de Déu de Montserrat.
Reunió de caps de departaments de la Cúria.
24 de març. Nota del bisbe Agustí davant
l’estat d’emergència, recollint les indicacions de la Santa Seu, Conferència Episcopal
Espanyola i Conferència Episcopal Tarraconense amb normes i indicacions que s’han
d’aplicar sobretot en les celebracions litúrgiques. I adjuntant la següent documentació: Decreto En tiempo de Covid-19. Santa
Sede. Congregación Culto divino. Nota de
la Penitenciaría Apostólica sobre el Sacramento de la Reconciliación en la actual
situación de pandemia. Decreto de la Penitenciaría Apostólica relativo a la concesión
de indulgencias especiales a los fieles en
la actual situación de pandemia. I el material de suport: La tristesa i el dolor... la
confiança en la vida de Déu i estampa amb
una pregària pels difunts, tots dos materials editats pel Centre de Pastoral Litúrgica.
El secretari general envia la Nota del bisbe
als diocesans, informant que a la pàgina
web del Bisbat s’aniran recollint totes les
comunicacions referides a l’estat d’emergència. I recordant, amb la indicació del
bisbe Agustí, dos esdeveniments convocats pel papa Francesc: dimecres 25 de
març, res del Parenostre mundial, moments després de la pregària de l’Àngelus.
Un gest amb el qual el papa Francesc vol
universalitzar l’oració per lluitar contra la
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pandèmia del coronavirus. I divendres 27
de març: el papa presidirà, a les 18.00 h,
un moment de pregària a la plaça de Sant
Pere. “Escoltarem la Paraula de Déu, elevarem la nostra súplica, adorarem el Santíssim Sagrament, amb el qual a la fi donaré la benedicció Urbi Et Orbi, i a la qual
s’adjuntarà la possibilitat de rebre indulgència plenària”.
25 de març. Comunicat de la Sra. Amparo
Gómez, Delegada de mitjans de comunicació, informant sobre el Full dominical i
l’enviament per correu electrònic mentre
duri l’estat d’emergència, el butlletí digital
o newsletter setmanal info+BSF i especialment de la posada en marxa del nou web
del Bisbat amb la mateixa adreça www.bisbatsantfeliu.cat.
27 de març. Reunió del Consell episcopal.
Comunicat del bisbe Agustí convocant a la
Statio orbis del papa Francesc, a les 18.00 h.
30 de març. Reunió de caps de departaments de la Cúria.
Comunicat intern als treballadors de la Cúria amb informacions laborals en relació a
l’estat d’emergència.
31 de març. Reunió del bisbe Agustí amb
el seminaristes de la Diòcesi de Sant Feliu
de Llobregat.
Comunicat de la Delegada de mitjans de
comunicació convidant a visitar el nou
web i comunicar possibles errades i suggeriments.

litúrgiques per a les celebracions de Setmana Santa a porta tancada, sense poble.
3 d’abril. Reunió del Consell episcopal.
Vídeo missatge del bisbe Agustí per a la
Setmana Santa i invitació a la Missa crismal que es retransmetrà pel nou canal
youtube del bisbat de Sant Feliu de Llobregat (https://www.youtube.com/channel/UC69Wj9bzfYDj81X4SaVc3Lw), a les
11.00 h, presidida pel bisbes Agustí, des
de la capella de la Casa de l’Església.
Nota del vicari general sobre les celebracions de les primeres comunions i col·lectes
telemàtiques.
Comunicat intern als treballadors sobre
protocols relacionats amb la prevenció del
Covid-19 en l’àmbit laboral.
4 d’abril. Comunicat del secretari general
informant d’una proposta, juntament amb
les transmissions dels diversos mitjans
de comunicació i les que es fan a les parròquies, per a seguir les celebracions de
Setmana Santa i Pasqua presidides pel
bisbe Agustí, des de la capella de la Casa
de l’Església.
5 d’abril. Retransmissió pel canal youtube
del bisbat de la celebració del Diumenge
de Rams, presidida pel bisbe Agustí des de
la capella de la Casa de l’Església.
6 d’abril. Reunió de caps de departaments
de la Cúria.
Comunicat del Delegat de pastoral sacramental i litúrgia amb alguns subsidis per a
la Vetlla Pasqual i el Diumenge de Pasqua.

ABRIL
1 d’abril. Comunicat del Delegat de pastoral sacramental i litúrgia amb orientacions

8 d’abril. El bisbe Agustí presideix la Missa crismal retransmesa pel canal youtube
del bisbat des de la capella de la Casa de

l’Església. Concelebren el vicari general, el
secretari general i Mn. Javier Ojeda, vicari
de la Catedral. El bisbe beneeix els sants
olis dels malalts i dels catecúmens i consagra el Sant Crisma.
9 d’abril. El bisbe Agustí presideix la celebració de Dijous Sant, del Sant Sopar,
retransmesa pel canal youtube del bisbat
des de la capella de la Casa de l’Església.
Informació del Delegat dels treballadors
de la Cúria sobre referències laborals a tenir present en el teletreball.
10 d’abril. El bisbe Agustí presideix la celebració de Divendres Sant, Passió del
Senyor, retransmesa pel canal youtube
del bisbat des de la capella de la Casa de
l’Església.
Informació del Delegat dels treballadors
de la Cúria sobre referències laborals a tenir present en el teletreball.
11 d’abril. El bisbe Agustí presideix la celebració de la Vetlla Pasqual, retransmesa
pel canal youtube del bisbat des de la capella de la Casa de l’Església.
Comunicat del bisbe Agustí, recollint la
proposta del Comitè executiu de la Conferència Episcopal Espanyola i assumit per la
Tarraconense, que tots els temples repiquin
les campanes tots els dies, a les 12.00 h,
convidant a la pregària de l’Àngelus pels
afectats per la pandèmia del coronavirus
i demanant a la Mare de Déu el seu ajut
a superar aquesta crisi mundial. I amb el
lema: Jesucrist ha ressuscitat, anuncia i realitza la victòria de la vida sobre la mort.
Som testimonis d’aquesta esperança.
12 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia de Pasqua, retransmesa pel canal

youtube del bisbat des de la capella de la
Casa de l’Església.
Vídeo missatge de felicitació pasqual del
bisbe Agustí.
A partir de demà, tots els dies, durant el
temps de confinament, es retransmetrà
l’Eucaristia i pregària de laudes, presidides
pel bisbe Agustí, des de la capella de la Casa
de l’Església, pel canal Youtube del bisbat.
14 d’abril. Reunió de caps de departaments de la Cúria.
15 d’abril. Reunió del Consell episcopal.
Reunió de l’equip de la Delegació de mitjans de comunicació, l’informàtic i el secretari general per a valorar les comunicacions en aquest temps de confinament
i definir noves propostes.
Comunicat del Delegat de pastoral sacramental i litúrgia amb subsidis per a la celebració del diumenge segon de Pasqua.
17 d’abril. Nota del vicari general sobre la
col·lecta proposada en la Missa Crismal,
obertura dels temples, les celebracions
dels baptismes, primeres comunions, confirmacions, matrimonis i altres actes.
18 d’abril. Aniversari de l’ordenació episcopal del bisbe Agustí.
19 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia del segon diumenge de Pasqua a la
capella de la Casa de l’Església. Celebració
que es retransmet pel canal youtube del
bisbat.
20 d’abril. Reunió de caps de departaments de la Cúria.
Reunió de la redacció del Butlletí de la Diòcesi.
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21 d’abril. Reunió de bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense.
22 d’abril. Reunió del Consell episcopal.
23 d’abril. Reunió del bisbe Agustí amb
els seminaristes del bisbat de Sant Feliu
de Llobregat.
26 d’abril. Vetlla de la Mare de Déu de
Montserrat. Basílica de la Mare de Déu de
Montserrat.
27 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en la festa de la Mare de Déu de
Montserrat, patrona de la Diòcesi, a la capella de la Casa de l’Església i retransmesa
pel canal youtube del bisbat.
29 d’abril. Reunió del Consell episcopal.

[ ]
Necrològiques

Mn. Josep Cortada Anoll
Mn. Josep Cortada Anoll va néixer a Terrassa, el dia 1 de gener de 1928. Fill de
Miquel i Teresa. Va ingressar al Seminari
Conciliar de Barcelona l’any 1945 i va ser
ordenat sacerdot el 23 de maig de 1959,
a l’Església del Pares Carmelites, A.O., de
Barcelona.
Els seus primers nomenaments van ser:
coadjutor el 1959, de la Parròquia de Sant
Baldiri de Sant Boi de Llobregat; el mes de
juny de 1961, de la Parròquia de Sant Paulí
de Nola de Barcelona i, el mes de setembre de 1966, de la Parròquia de Sant Pere
de Gavà. L’any 1969 va ser nomenat rector de la Parròquia de Sant Genís de Pacs
del Penedès. Del 1980 a 1984 va ser rector
de la Parròquia de Sant Valentí de les Cabanyes i de 1996 a 2008, rector de la Parròquia de Santa Maria de Vallformosa de
Vilobí del Penedès. Va exercir el càrrec de
rector de Sant Genís de Pacs del Penedès
(que inclou els centres de culte de la Bleda
i Can Lleó, del municipi de Sant Martí Sarroca) fins al moment de la seva jubilació
canònica, el 8 de setembre de 2011. Actualment vivia a la Residència Inglada Via, de
Vilafranca del Penedès, on durant anys va
prestar assistència pastoral i espiritual.

Units en la pregària, encomanem-lo a la
misericòrdia de Déu.
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Vicaria General

Orientacions per a la Setmana Santa
Sant Feliu de Llobregat, 1-4-2020
Cos de correu electrònic del vicari general
amb el document adjunt de les orientacions litúrgiques del delegat de litúrgia
Benvolguts i benvolgudes.
Quins dies tan estranys que ens toca de
viure a tots plegats! Nosaltres, les comunitats, la gent de tot arreu.
Normalment estaríem enfeinats de ple
en la preparació de la Setmana Santa, ja
la tenim a tocar. I, sí, la preparem, però de
quina manera tan especial. Com mai no recordem haver-la celebrat.
Ens volem ajudar a poder-la viure i celebrar de la millor manera possible, sense
poble, a porta tancada, però vivint els misteris de la Passió, Mort i Resurrecció del
Senyor ben units a Jesús i en comunió amb
el poble cristià que tenim encomanat.
Per això us enviem aquests subsidis,
que són això, ajudes subsidiàries, perquè
us siguin d’utilitat, sabent que cadascú sabreu trobar la millor manera de celebrar la
Setmana Santa amb un bon sentit litúrgic,
pastoral i espiritual.
Ja veureu que hi ha orientacions litúrgiques, pregàries per incorporar atenent el
moment present, les publicacions íntegres

de Missa Dominical. I també un llistat per
informar de com seguir celebracions per
ràdio, TV i internet. És un llistat que podeu
anar completant.
En els propers dies el bisbe Agustí ens
enviarà un nou breu missatge per vídeo,
convidant-nos a entrar en la Setmana Santa. Ens trobarem a faltar en la Missa Crismal que farem només amb la benedicció
dels olis i consagració del Crisma. Ja direm
com la podeu seguir i com viure aquest
moment de comunió presbiteral, esperant
el moment que ens puguem retrobar i celebrar la renovació de les nostres promeses
sacerdotals i homenatjar els germans que
celebren aniversaris.
Preguem els uns pels altres, per tot el
poble que viu dolorosament aquest moment, sobretot pels malalts i llurs famílies,
pels difunts que no podem acompanyar de
prop. I disposem-nos ara i en el futur que
vindrà a ajudar a la reconstrucció social,
econòmica, eclesial, amb tot el nostre servei de pastors del poble de Déu.
Una cordial abraçada, units en la pregària i la confiança en el Senyor.
Josep M. Domingo Ferrerons, prev.
Vicari general

Nota sobre les celebracions de les primeres comunions i col·lectes telemàtiques
Sant Feliu de Llobregat, 3-4-2020
Benvolguts preveres i responsables de comunitats. Amb el Consell episcopal hem
estat reflexionant entre altres assumptes:
Sobre la situació present en vista a les
previstes celebracions de la Primera Comunió el proper mes de maig (val també la
reflexió per a d’altres celebracions menys

nombroses, com ara baptismes, confirmacions i matrimonis). Pensem que fora bo
seguir els següents criteris.
Malgrat desigs optimistes no és pas
gens segur que el mes de maig es puguin
fer reunions multitudinàries (vegi’s el que
s’està anunciant de cancel·lació d’esdeveniments esportius, culturals, etc.). Tampoc
no sembla que es pugui reprendre l’ensenyament de les escoles en mode presencial. De manera que creiem més encertat,
prudent i previsible de parlar amb les
catequistes i comunicar a les famílies la
cancel·lació de les dates previstes al mes
de maig. És molt probable que per raons
de prevenció sanitària, tampoc no fossin
aconsellables ni permeses.
El segon criteri és pedagògic i pastoral:
no ha de prevaldre la data d’una festa d’un
dia, d’una celebració familiar amb reserva
de viatges, restaurant i similars. No volem
causar cap trastorn i són comprensibles
les previsions d’organització familiar. Però
com a parròquia veiem que ha de prevaldre el valor de cada nen i nena en el seu
itinerari de formació cristiana i de preparació adequada per acostar-se a l’Eucaristia.
Per tant cal deixar el temps necessari per
completar aquesta preparació immediata
que ha quedat interrompuda des de primers de març.
Cada parròquia, d’acord amb les catequistes responsables, i procurant tant
com sigui possible acords comuns en una
mateixa ciutat o arxiprestat, però també
sabent que caldrà fer les degudes adaptacions concretes, que faci una nova programació de la celebració de les Primeres
Comunions. Segons els casos i segons les
indicacions de la situació sanitària, tant
pot ser molt al final de curs (juny-juliol) o a
primers del nou curs (setembre-octubre).

A cada lloc veureu què és més convenient.
Sobre les col·lectes telemàtiques.
Alguns mossens ja han tingut iniciatives en aquest sentit. S’han adreçat, per
les vies de comunicació parroquial, als feligresos, convidant-los a fer per “banca on
line”   l’aportació a l’economia parroquial
–col·lectes– que durant tots aquests diumenges de tancament forçós no es poden
fer.  Han donat a conèixer els números de
compte (IBAN) de la parròquia on es poden transferir aquests donatius ordinaris.
Càritas fa també una campanya especial d’ajuda a les necessitats i és molt important aquesta solidaritat. A la vegada,
sabem també, amb els nostres consells
d’economia, que ens cal seguir tenint ingressos per fer front a les despeses ordinàries de la vida parroquial, que no, pel
tancament, deixen de ser-hi.
Ja heu rebut també el segon vídeo de
salutació del bisbe Agustí, de solidaritat
amb tots els sofriments de la pandèmia,
convidant-nos a viure la Setmana Santa i
participar en la Missa Crismal, dimecres
sant, 8 d’abril de 2020, a les 11.00 h, retransmesa des de la capella de la Casa de
l’Església. És un vídeo per fer-ne difusió i
reenviar a les nostres xarxes de contactes
parroquials i altres.
En nom del bisbe Agustí i de tot el Consell episcopal, us saludem cordialment,
desitjant pau i bé, en aquests dies de trasbals i d’esperança en el Senyor.
Josep M. Domingo Ferrerons, pvre.
Vicari general
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Nota sobre la col·lecta proposada en la
Missa Crismal, obertura dels temples, les
celebracions dels baptismes, primeres
comunions, confirmacions, matrimonis i
altres actes
Sant Feliu de Llobregat, 17-4-2020
Benvolguts, enmig de la situació que vivim, encara volem dir Santa Pasqua d’esperança en aquests dies de l’octava.
Amb el bisbe Agustí i el Consell hem
seguit fent vídeo-reunions i hem abordat
algunes qüestions que us volem comunicar breument.
En referència a la col·lecta que proposàvem pel dia de la Missa Crismal a favor
de la Residència sacerdotal de Sant Josep
Oriol. Veiem més pràctic i simbòlic posposar aquesta col·lecta per al dia que ens
puguem reunir de nou tots plegats com a
presbiteri i recuperar elements del dia de
la Missa Crismal que no vam poder celebrar junts. Per tant, no farem col·lecta via
internet, sinó, en el seu moment, amb un
sobre on cadascú podrà fer la seva aportació.
La data d’aquesta jornada de retrobament encara no la podem fixar. El que ja us
podem dir és que la jornada de preveres
i diaques prevista per al 12 de maig a Vilafranca queda desconvocada. La jornada
final del 9 de juny, no ho sabem, queda
pendent de confirmar i convocar.
En relació a diverses preguntes que ens
fan els feligresos i també que ens feu arribar vosaltres, sobre quan es podran obrir
de nou els temples, o quan es podran fer
celebracions amb poble, eucaristia dominical, les primeres comunions, confirmacions, baptismes, matrimonis, exèquies...
i també quan es podrà reprendre la vida

pastoral, amb les reunions, trobades de
grup, catequesis, etc.
Sobre tot això, el primer criteri, com
tots ja comprenem, és atenir-nos al que les
autoritats sanitàries i de govern ens vagin
indicant. Ningú no sap exactament quina
evolució farà la pandèmia, quines mesures
de confinament i de protecció caldrà mantenir o caldrà modificar. Segurament que
ara per ara no té sentit fixar un calendari
a curt termini. A mida que sigui possible
anirem reprenent activitat, però seguint
les instruccions que vagin acordant les autoritats responsables.
Dit això, especifiquem una mica. Els
temples han de continuar tancats i no podem convocar el poble cristià fins que això
sigui autoritzat i amb les mesures de prevenció que en el seu moment s’indiquin.
Sobre les Primeres Comunions, d’acord
amb el que ja vam dir en la nota del 4
d’abril de 2020, i d’acord també amb la delegació diocesana de catequesi reiterem el
següent:
Creiem més encertat i prudent parlar
amb les catequistes i comunicar a les famílies la cancel·lació de les dates previstes
al mes de maig. (És molt probable que per
raons de prevenció sanitària, tampoc no
fossin aconsellables ni permeses).
Tenim present sobretot un criteri pedagògic i pastoral: amb una mirada de respecte als mateixos nens i a la catequesi,
ha de prevaldre l’atenció al seu itinerari de
formació cristiana i de preparació adequada per acostar-se a l’eucaristia. Per tant,
cal deixar el temps necessari per completar aquesta preparació immediata que ha
quedat interrompuda des de primers de
març.
Cada parròquia, d’acord amb les catequistes responsables, i procurant tant

com sigui possible acords comuns en una
mateixa ciutat o arxiprestat, però també
sabent que caldrà fer les degudes adaptacions concretes, que faci una nova programació de la celebració de les Primeres
Comunions. Segons els casos i segons les
indicacions de la situació sanitària, tant
pot ser molt al final de curs (juny-juliol) o a
primers del nou curs (setembre-octubre).
A cada lloc veureu què és més convenient.
No podem donar una norma general absoluta, no és el mateix una parròquia amb
uns pocs nens de catequesi, que una altra
amb un nombre molt alt.
Sobre els baptismes i els matrimonis,
valen els criteris anteriors i, sobretot, segons les mesures de prevenció sanitària,
acordar les noves dates adients amb cada
família. Amb disponibilitat, però també
amb responsabilitat, preveient allò que
serà possible de fer. I sobretot, també, assegurant la deguda preparació catequètica i litúrgica.
Sobre les confirmacions: caldrà posar-se d’acord amb Mn. Joan Pere Pulido
com a secretari del senyor bisbe per veure
quina programació és possible, quins canvis de data caldrà fer. També seria recomanable, per no bloquejar l’agenda, mirar
d’agrupar les confirmacions d’un mateix
arxiprestat, sempre que una reunió litúrgica més nombrosa sigui permesa i possible
en un dels temples de l’arxiprestat.
Pel que fa referència a d’altres actes,
aplecs, romeries, festes majors parroquials... tot queda supeditat a l’evolució de la
pandèmia i a les mesures que, a cada etapa, es vagin prenent. El mateix podem dir
de les activitats d’estiu, casals, colònies,
campaments. Els responsables de les entitats infantils i juvenils hi estan reflexionant
i anirem veient què és possible i què no.

També els bisbes de la Tarraconense i
els responsables litúrgics donaran alguna
indicació comuna sobre la festa del Corpus
(14 de juny). La data en l’any litúrgic no es
pot traslladar, però la forma com es pot
celebrar, igual que la Setmana Santa que
hem viscut, cal que sigui repensada.
Tots vivim aquesta situació amb angoixa i esperança alhora. Pendents dels canvis que es vagin donant. Mantinguem-nos
en el nostre servei de pastors de les comunitats, amb pregària, amb comunicació
cordial i en tot el servei que sigui possible.
Una salutació cordial en Crist Ressuscitat,
Josep M. Domingo Ferrerons, pvre.
Vicari general
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Administració
econòmica

Carta del gestor parroquial als rectors de
les parròquies
Sant Feliu de Llobregat, 25-3-2020
Benvolguts rectors:
Primer de tot, i amb el permís del Sr.
Bisbe Agustí, vull aprofitar l’avinentesa
per presentar-me i posar-me a la vostra
disposició. Fa poc dies que m’he incorporat a la Cúria Diocesana com gestor parroquial i en contacte permanent amb l’administració de la Cúria Diocesana, per estar
al vostre servei. En aquest sentit, esperava
la Missa Crismal per poder saludar-vos
personalment, però les circumstancies tan
especials que estem vivint a nivell mundial no ens ho permetran, bo i esperant que
el bon Déu ens ofereixi altres oportunitats
per trobar-nos personalment.
El motiu de la present comunicació és,
en concordança amb la “Nota als preveres,
diaques i responsables de celebracions litúrgiques” que ahir us va trametre el Sr. Bisbe Agustí, i d’acord amb l’ecònom diocesà,
Mn. Rafael Galofré, poder-vos donar algunes pautes d’actuació respecte a l’impacte
econòmic que la situació que vivim suposa i
suposarà per a les nostres parròquies.
Fons comú diocesà: Aquelles parròquies que puguin preveure la dificultat

d’atendre l’aportació al Fons comú diocesà del proper mes d’abril seria important
que m’ho comuniquessin abans de final
del present mes de març, d’aquesta manera podrem evitar despeses innecessàries.
Arribats al mes d’abril i, coneixent
l’abast més concret del confinament, estic
a la vostra disposició per parlar individualment de l’aportació del mes d’abril i de la
resta d’aportacions de l’exercici.
Lloguers i IVA: La situació que vivim és
possible que en alguns casos ens obligui
no tant a deixar de cobrar com a arribar a
acords, que cal resoldre cas per cas, per
pactar alguna modificació de renda o de
regularització a finals d’exercici, a través
de modalitats diverses. En aquest sentit,
aquelles parròquies que obtinguin rendes de lloguers i es trobin amb dificultats
per cobrar-les totalment o parcialment,
és important que es documenti qualsevol
acord entre les parts, principalment aquelles rendes que estiguin subjectes a l’IVA,
perquè caldrà justificar-les al moment de
la declaració. Estic, per tant, a la vostra
disposició, en coordinació amb el Departament d’economia i el Departament de patrimoni, per allò que us calgui al respecte.
Poden contactar amb mi al telèfon
619.681.132 o al correu electrònic gestorparroquial@bisbatsantfeliu.cat
Units en la pregaria, rebeu la meva salutació fraterna.
Àngel Jornet
Gestor parroquial

Carta als rectors de l’ecònom sobre el
Fons comú diocesà
Benvolguts rectors:
El motiu de la present comunicació és
fer recordatori del comunicat del passat di-

mecres 25 de març de 2020 que, atenent a
les circumstàncies tan especials que estem
vivint, totes aquelles parròquies que puguin preveure la dificultat d’atendre l’aportació al Fons comú diocesà del proper mes
d’abril, seria important que m’ho comuniquessin abans d’aquest divendres, 3 d’abril
de 2020, ja que procedirem al cobrament
de les referides quotes entre els dies 6 i 8
d’abril. Podeu contactar directament amb
l’Àngel Jornet, Gestor parroquial, al telèfon
619.681.132 o al correu electrònic gestorparroquial@bisbatsantfeliu.cat. Agrair-vos
de tot cor la vostra atenció i units en la pregaria, rebeu la meva salutació fraterna.
Mn. Rafel Galofré Casas, DP
Ecònom

Carta de l’ecònom als rectors sobre les
retribucions per la declaració de la renda
Sant Feliu de Llobregat, 7-4-2020
Benvolguts mossens:
Us volem comunicar que amb motiu del
començament del període per la presentació de la declaració de la renda, per aquells
preveres i religiosos que rebin l’aportació
mensual del bisbat, no és necessari rebre
el certificat de retribucions, perquè Hisenda ja disposa d’aquesta informació facilitada per la Diòcesi mitjançant les declaracions trimestrals i anual de les retencions
d’IRPF aplicades.
Per l’aplicació de la normativa vigent,
en la forma de ‘presentació telemàtica’
que des de ja fa uns anys és el procés
obligatori, Hisenda ja recull totes les dades fiscals de cada contribuent i es poden
comprovar sol·licitant els esborranys previs a la presentació.

Si malgrat tot, algú necessités puntualment rebre el certificat, ens ho haurà de
sol·licitar mitjançant un correu electrònic
des del la seva adreça electrònica particular, adreçat a economsantfeliu@bisbatsantfeliu.cat, i li farem arribar.
Esperant que us trobeu bé de salut juntament amb les vostres famílies, restem a
la vostra disposició per qualsevol gestió al
respecte.
Units en la pregària, us desitgem una
bona Setmana Santa.
Mn. Rafel Galofré Casas, DP
Ecònom
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Mitjans de
Comunicació

Comunicat sobre Full dominical i nou web
Sant Feliu de Llobregat, 25-3-2020
Benvolguts tots i totes:
Només unes paraules per dir-vos que
en aquesta emergència sanitària que vivim, a la Delegació de mitjans de comunicació seguim teletreballant per comunicar
bones notícies, la Bona Nova!
• Una de les eines de comunicació més
difoses és el Full dominical: El del diumenge passat, 22 de març, ja estava imprès
quan es va declarar l’estat d’alarma. A partir del proper, el del 29 de març, i mentre
duri aquesta situació, tindrà només format
digital en pdf interactiu. Us l’enviem ja en
adjunt. A més, com sempre, podreu trobar
tots el números a l’hemeroteca del Full dominical al web, i compartir-los per tots els
canals que vulgueu.
• El butlletí digital o newsletter setmanal info+BSF continua funcionant i portant
a les bústies dels vostres correus electrònics les notícies que publiquem al web
durant la setmana, a més del corresponent
Full dominical, referències a l’objectiu pastoral, etc. Si encara no estàs subscrit, pots
fer-ho en aquest enllaç.
• El web www.bisbatsantfeliu.cat ens
sembla que ara, més que mai, és un canal
de comunicació i volem que ho sigui també

de comunió. L’emergència sanitària ens ha
arribat quan estàvem a la recta final d’un
procés de renovació del web. I tal dia com
avui, solemnitat de l’Anunciació del Senyor, podem anunciar-vos que estrenem el
nou web! Entre avui i demà serà plenament
operatiu als vostres navegadors. Seguirem
perfeccionant alguns aspectes, però ja hi
som, amb el desig de ser una eina més eficaç, també per viure en aquest temps de
quaresma i de quarantena, vers la Pasqua.
Properament tindreu referències per
seguir les celebracions litúrgiques de la
Setmana Santa a través dels mitjans de
comunicació (TV, ràdio i internet).
Restem sempre a la vostra disposició.
Estarem encantats de conèixer iniciatives,
materials, recursos, vivències personals,
etc. que ens puguin ajudar a créixer, també
ara. Podeu escriure a premsa@bisbatsantfeliu.cat. Mirarem de fer-nos-en ressò, per
multiplicar i difondre el bé.
Cuideu-vos molt, restem units en la pregària,
Amparo Gómez Olmos
Delegada diocesana de mitjans
de comunicació social

Comunicat sobre correccions al nou web

Documental–testimoniatge “Ser prevere,
ahir, avui i sempre”

Sant Feliu de Llobregat, 31-03-2020
Sant Feliu de Llobregat, 8-4-2020
Benvolguts tots i totes:
Com ja sabeu, hem renovat el nostre
web www.bisbatsantfeliu.cat ara fa una
setmana.
Volem que sigui, no només més maco i
modern, sinó més útil, una veritable eina
d’informació, una mena de Guia de l’Església on line.
Per aconseguir això, us demanem un favor: que la visiteu amb atenció i ens envieu per correu electrònic a premsa@bisbatsantfeliu.cat totes les errades i correccions
que malgrat tot, se’ns hauran escapat.
De fet, si cadascú repassa allò que li
pertoca de més a prop (parròquia, àmbit
pastoral, etc,) aconseguirem una revisió
general bastant acurada.
Mirarem d’anar incorporant les correccions el més aviat possible i seguirem millorant tots els aspectes.
Gràcies per la vostra col·laboració,
Amparo Gómez Olmos
Delegada diocesana de mitjans
de comunicació social

Benvolguts i benvolgudes:
Us volem informar de l’estrena del documental–testimoniatge “Ser prevere,
ahir, avui i sempre”, que recull les impressions dels sacerdots que enguany
celebren els 25, 50 o 60 anys d’ordenació
presbiteral a la nostra diòcesi de Sant Feliu
de Llobregat. Són nou capellans diocesans
i tres religiosos.
En condicions normals, avui, dimecres
sant, després de la Missa del Crisma,
s’hauria celebrat a la Casa de l’Església
un moment d’homenatge a aquests preveres i un dinar de germanor. En les actuals
circumstàncies de pandèmia, aquesta celebració quedarà per més endavant, però
sí que podem donar a conèixer el documental–testimoniatge d’aquests preveres,
en el qual expliquen què els ha ajudat a
créixer en aquests anys de vida sacerdotal.
Amb els desitjos d’una plena i fructuosa
celebració de la passió, mort i resurrecció
de Jesús,
Amparo Gómez Olmos
Delegada diocesana de mitjans
de comunicació social
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[ ]
Família i Vida

Setmana catalana de la família
Sant Feliu de Llobregat, 9-3-2020
Benvolguts i benvolgudes:
Us informem sobre la Setmana catalana
de la família que celebrarem del 22 al 29
de març de 2020, amb el lema: La família:
escola i camí de santedat. L’equip de la
Delegació diocesana de família i vida, de
Sant Feliu de Llobregat, aquest any, hem
cregut oportú acollir i unir-nos a les activitats planificades per la Delegació diocesana de família i vida de l’Arquebisbat de
Barcelona.
La setmana del 22 al 29 de març, serà
una bona ocasió per unir les inquietuds,
reflexions i pregàries de totes les parròquies i comunitats cristianes de les nostres diòcesis amb seu a Catalunya, entorn
de l’essència de la família cristiana, amb
especial atenció a la transmissió de la fe.
Juntament amb aquesta carta us adjuntem el següent material:
Cartell de la Setmana de la família (català i castellà).
Llibret amb informació sobre la Setmana de la família: activitats programades,
pregàries per a les celebracions litúrgiques de cada dia i una proposta de celebració de la paraula (català i castellà).

Cartell de la taula rodona, amb el lema:
La transmissió de la fe en la família, del
dia 26 de març de 2020, a les 19.00 h, al
Seminari Conciliar de Barcelona (sala Sant
Jordi).
També us informem que la celebració
de l’Eucaristia del 29 de març de 2020,
de TV2, en la cloenda de la Setmana de
la família, serà presidida pel nostre bisbe
Agustí.
Finalment, amb la valisa d’aquest dimecres, 11 de març, us fem arribar el cartell
i estampes de la Jornada per la vida, que
celebrarem el 25 de març de 2020, festa
de l’Encarnació del Senyor, amb el lema:
Sembradors d’esperança. En el següent
link trobareu més informació:
https://conferenciaepiscopal.es/materiales-de-la-jornada-por-la-vida-2020/
Atentament, rebeu una cordial salutació.
Juan Antonio Rodríguez i Maite Canut, delegats
Equip de la Delegació de família i vida

[ ]
Pastoral
vocacional

Convocatòria per a la Jornada mundial de
pregària per les vocacions
Sant Feliu de Llobregat, 24-4-2020
3 de maig de 2020, Diumenge IV de Pasqua
Jesús viu i et vol viu
Benvolguts/des:
Una salutació ben cordial de Mn. Manel
Roig, delegat de Missions i Mn. Joan Pere
Pulido, delegat de Pastoral vocacional.
El IV Diumenge de Pasqua, 3 de maig de
2020, Diumenge del bon Pastor, celebrem
la 57a Jornada mundial de pregària per les
vocacions i la Jornada de les vocacions natives, amb el lema: Jesús viu i et vol viu.
El papa Francesc en el missatge per
aquesta Jornada ens suggereix quatre paraules per a reconèixer la crida del Senyor
i la resposta nostra, resposta confiada:
dolor, gratitud, coratge i lloança (Cf. Papa
Francesc, Carta als preveres en el 160 aniversari de la mort del sant Rector d’Ars).
Us remarquem la seva aportació quan parla de “coratge”:
Qualsevol vocació neix de la mirada
amorosa amb què el Senyor va venir al
nostre encontre, potser just quan la nostra barca era sacsejada enmig de la tempesta. «La vocació, més que una elecció
nostra, és resposta a una crida gratuïta

del Senyor» (Carta als preveres, 4 agost
2019); per això, arribarem a descobrir-la i
a abraçar-la quan el nostre cor s’obri a la
gratitud i sàpiga acollir el pas de Déu en la
nostra vida. Quan els deixebles van veure
que Jesús s’acostava caminant sobre les
aigües, van pensar que era un fantasma
i van tenir por. Però de seguida Jesús els
va tranquil·litzar amb una paraula que
sempre ha d’acompanyar la nostra vida i
el nostre camí vocacional: «Coratge! Soc
jo. No tingueu por» (cf. Mt 14,27). Aquesta
és precisament la segona paraula que vull
donar-vos: coratge.
Us recordem que els objectius d’aquesta Jornada són:
• La pregària, demanant al Senyor que
continuï enviant vocacions a la seva
Església.
• Promoure reflexions sobre la vocació
cristiana.
• Promoure entre els fidels una
col·laboració eficaç per les vocacions
natives de les terres en missió, i obtenir fons i ajudes econòmiques pel
sosteniment i formació d’aquestes
vocacions.
Us adjuntem amb aquesta carta: el
cartell, estampa, materials i missatge del
papa Francesc per aquesta Jornada. Gràcies per la vostra pregària.
Que el Senyor ens concedeixi el fruit
pasqual de moltes i generoses vocacions
que neixin de l’escolta, el discerniment i el
viure l’alegria de l’Evangeli, aquí i ara.
Rebeu una salutació ben cordial.
Manuel Roig Cisteré, pvre.
Delegat de missions
Joan-Pere Pulido Gutiérrez, pvre.
Delegat de pastoral vocacional
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Ecumenisme

Catequesi

Comunicat del delegat

Ritu d’elecció dels catecúmens

Sant Feliu de Llobregat, 25-03-2020

Sant Feliu de Llobregat, 3-3-2020

Benvolguts/des:
Amb el permís del Sr. Bisbe Agustí, voldria fer un breu afegit en relació a la nota
que ens va enviar ahir 24 de març als preveres, diaques i responsables de celebracions litúrgiques, com també als membres
del Consell pastoral diocesà. El Sr. Bisbe
fa referència al res del Parenostre mundial
que ha convocat el papa Francesc per avui,
25 de març al migdia, moments després
de la pregària de l’Àngelus, en el qual es
vol fer ressò d’aquest temps de prova que
ens ha tocat, en aquesta pandèmia del coronavirus.
Voldria remarcar i fer extensiu a tots
vosaltres, que en aquesta iniciativa del
papa Francesc han estat convidats tots els
caps de les esglésies i els líders de totes
les comunitats cristianes, junt amb tots els
cristians de les diferents confessions, per a
invocar a Déu a través d’aquesta pregària
que ens va ensenyar Jesús nostre Senyor.
És un moment en què tots els cristians
ens hem de sentir especialment commoguts i refermar aquest desig de comunió.

El primer diumenge de Quaresma, a la Catedral de Sant Llorenç
El passat diumenge 1 de març, a les 19
h, a la Catedral de Sant Llorenç, en el marc
de l’Eucaristia del primer diumenge de
Quaresma i presidits pel bisbe Agustí van
ser considerats elegits per a rebre durant
la Pasqua els tres sagraments de la iniciació cristiana (baptisme, confirmació i eucaristia) set catecúmens de les parròquies
de Sant Joan Baptista, de Sant Joan Despí
i Sant Feliu de Llobregat; de Sant Miquel,
de Molins de Rei; de Sant Climent, de Sant
Climent de Llobregat; de Santa Maria, de
Castelldefels; de Sant Andreu de Sant Andreu de la Barca. També durant aquesta
celebració van ser ungits amb l’oli dels catecúmens.

[ ]
Pastoral
sacramental i
litúrgia

Comunicat orientacions Setmana Santa
Sant Feliu de Llobregat, 1-4-2020
Orientacions litúrgiques per a les celebracions de Setmana Santa a porta tancada
sense poble
A partir de les disposicions de la Congregació per al culte diví i la disciplina dels
sagraments i d’altres criteris pastorals:
Diumenge de Rams. 5 d’abril de 2020
Entrada senzilla (tercera forma), sense
benedicció de rams ni processó. La missa
comença amb el cant d’entrada, la salutació i una monició en la qual es fa memòria
de l’entrada del Senyor a Jerusalem. En
aquest cas, sí que hi ha acte penitencial.
Sense Glòria, es diu la col·lecta i segueix
la missa.
En el dossier CPL sobre la Setmana Santa està prevista 3ª aquesta forma (pàgs.4849), amb monició i acte penitencial. En el
full per a la celebració de MD només cal
adaptar la monició (eliminant “amb els
nostres rams”) i afegint l’acte penitencial.
La Litúrgia de la Paraula es fa completa,
també amb el text de la Passió (aquest any
A segons sant Mateu) (En el full per a la celebració de MD imprès hi ha un error, posa
Lluc; al web està arreglat).

Dijous Sant (Missa del Sant Sopar) 9
d’abril de 2020
No es fa el ritu del lavatori dels peus,
que és optatiu. Tampoc no hi ha col·lecta
per als pobres ni processó amb les ofrenes.
S’omet la processó final amb el Santíssim. Només es fa la reserva al sagrari, potser després d’uns moments de silenci amb
el copó al damunt de l’altar després de la
comunió. Recordem que el sagrari ha d’estar buit i obert en el moment de començar
la celebració.
Aquells que no tinguin la possibilitat de
celebrar la missa del Sopar del Senyor han
de celebrar les Vespres pròpies.
Divendres Sant (Celebració de la Passió) 10 d’abril de 2020
A la Pregària universal de la Celebració
de la Passió cal afegir una especial intenció pels malalts, els morts i els qui han sofert alguna pèrdua. Aquesta intenció s’afegiria com a penúltima, entre la IX i la X del
missal. Un possible text seria:
«Preguem també pels afectats per la
pandèmia que ens afligeix, pels professionals de la salut que els atenen, pel repòs
etern dels qui han mort i pel consol dels
seus familiars, i perquè Déu totpoderós
allunyi del món aquest mal.
Oració en silenci. Després el celebrant
diu:
Oh Déu, refugi en les dificultats, força en la malaltia, consol en les llàgrimes,
mireu benignament la nostra tribulació,
aparteu del món el mal que el pertorba, i
confirmeu-nos en la fe i en la caritat, perquè no dubtem de la vostra providència de
Pare. Per Crist, Senyor nostre».
Caldrà simplificar l’entrada de la creu,
i fer l’adoració amb un silenci respectuós
però sense cap contacte amb la creu.
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Recordem que ni Divendres sant ni Dissabte sant no es poden tocar les campanes, tampoc a les 12h del migdia com fem
cada dia a l’hora de l’Àngelus.
Aquells que no tinguin la possibilitat de
celebrar la Passió del Senyor han de celebrar les Vespres pròpies.
Dissabte Sant (Vetlla pasqual) 11 d’abril
de 2020
Al Ritu de la llum s’omet la benedicció
del foc i la processó. Es comença la celebració amb els llums encesos però amb els
ciris de l’altar apagats. Es fa la introducció
i s’encén el ciri pasqual amb les paraules
corresponents. Tot seguit, es proclama el
Pregó pasqual.
La Litúrgia de la Paraula es fa com de
costum. Recordem tocar les campanes i
encendre els ciris de l’altar en el moment
del Glòria.
A la Litúrgia baptismal s’omet la benedicció de l’aigua (i les lletanies i evidentment l’aspersió) i es passa directament a
la renovació de les promeses del baptisme, que es demana que es faci encara que
no hi hagi poble.
Es pot fer la monició genèrica que hi
ha en el full per a la celebració de MD i
en el dossier de Setmana Santa (pàg.112),
tan sols eliminant la frase final: “Disposem-nos, doncs, a celebrar el do de l’aigua de la vida”. La renovació de les promeses del baptisme les podeu trobar en
el full per a la celebració del Diumenge de
Pasqua.
Aquells que no tinguin la possibilitat de
celebrar la Vetlla pasqual han de celebrar
l’Ofici de lectura del Diumenge de Pasqua.
Diumenge de Pasqua (Missa del dia) 12
d’abril de 2020

S’omet l’aspersió baptismal. Per tant,
cal incorporar l’acte penitencial.
Els monestirs i comunitats religioses
que no tinguin cap ministre ordenat per
presidir les celebracions, han d’adaptar-les tal com fan habitualment amb les
Celebracions dominicals (i ferials) en absència de prevere, incorporant també totes les orientacions que aquí s’han indicat.
En el cas del Dijous sant i del Divendres
sant, es poden substituir les celebracions
pròpies per les Vespres corresponents.
En el cas de la Vetlla Pasqual, pot ser més
oportú resar l’Ofici de lectura i celebrar el
Diumenge de Pasqua; en aquest cas, caldrà incorporar l’encesa del ciri pasqual al
principi de la celebració i la renovació de
les promeses del baptisme en el moment
de la professió de fe.
Model de pregària dels fidels en temps
de pandèmia:
Es pot utilitzar a les misses, pregàries o
altres moments, fins el Dijous Sant.
Amb la mirada fixada en la creu de Jesús, àncora i timó en les nostres tempestes, d’on neix la vida nova que ens guareix
i ens salva, preguem tot dient: Senyor, tingueu pietat.
Per l’Església, per tots els cristians: pel
papa; bisbes, preveres i diaques; religiosos, consagrats i laics, homes i dones. Que
sapiguem portar consol i ajut espiritual en
aquest temps de pandèmia. Que amb la
nostra vida i la pregària donem testimoni
de l’esperança que neix de la nostra fe.
Preguem:
Pels contagiats pel coronavirus, pels
seus familiars, pels qui estan en quarantena i per altres malalts que veuen afectada
la seva atenció per la prioritat d’aturar la
pandèmia. Preguem:

Pel personal mèdic i d’infermeria, responsables sanitaris, per tots els qui ofereixen el seu treball professional o voluntari
amb generositat i sovint amb perill per a la
pròpia vida. Preguem:
Per tots els que aquests dies treballen
en els serveis essencials de la societat:
pels pagesos i els que asseguren l’abastiment d’aliments; pels equips d’emergència, cossos de seguretat...; pels polítics i
autoritats públiques; pels científics i pels
farmacèutics. Que es trobi ben aviat el remei per combatre aquesta pandèmia. Preguem:
Pels qui es queden a casa, sovint amb
sacrifici però amb sentit de responsabilitat
pel bé comú. Per les famílies: pels infants,
pares i mares, avis i educadors. També
pels que no es poden confinar perquè no
tenen llar ni el més essencial per viure.
Preguem:
Pels qui tenen por per la situació que
estem vivint: per les persones en risc, pels
ancians que es troben sols, pels treballadors que s’estan quedant sense feina, per
tantes activitats econòmiques en perill.
Que el Senyor ens alliberi de la por i ens
infongui serenor i esperança. Preguem:
Pels difunts, especialment els que moren sols en els hospitals i les residències.
Per les famílies que no poden acompanyar
i acomiadar els seus éssers estimats. Que
el Déu de la vida els doni consol i fortalesa. Preguem:
Per tots nosaltres, que en aquests dies
ens disposem a acompanyar Jesús en el
camí de la creu, la passió i la mort, amb
la certesa de compartir també amb ell, la
propera Pasqua, la resurrecció i la vida.
Preguem:
Senyor Jesús, mort a la creu per donar-nos vida, escolteu les nostres pregàri-

es i tingueu pietat de nosaltres i del món
sencer. Vós que viviu i regneu, pels segles
dels segles.
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[ ]
Conferència
Episcopal
Tarraconense

XLI Trobada de Santuaris de Catalunya i
les Illes
Els passats dies 9, 10 i 11 de març ha tingut
lloc la XLI Trobada de Santuaris de Catalunya i les Illes al bisbat de Terrassa. El tema
de treball i reflexió ha estat enguany “Els
custodis de santuaris i la pietat popular”.
La trobada fou inaugurada pel Sr. Bisbe
auxiliar Mons. Salvador Cristau, en nom de
Mons. Josep Àngel Saiz, bisbe de Terrassa.
El dimarts dia 10 els delegats visitaren
el Santuari de la Mare de Déu de la Salut,
Patrona del bisbat de Terrassa, on participaren en la celebració de l’Eucaristia presidida pel rector del Santuari. A continuació
visitaren també el conjunt de les esglésies
de Sant Pere de Terrassa.
Reberen també la visita de Mons. Joan
Planellas, arquebisbe de Tarragona i de
Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu
de Llobregat i encarregat a la Tarraconense de l’àmbit de santuaris, peregrinacions
i turisme.
(Font: www.tarraconense.cat)

Nota de la Conferència Episcopal Tarraconense
Tarragona, 14-3-2020
Davant l’augment de contagis pel coronavirus i, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per contribuir a la protecció de la salut pública, els bisbes de les
deu diòcesis amb seu a Catalunya disposem les següents mesures d’urgència que
regiran des del dia d’avui:
Tots els fidels de les deu diòcesis amb
seu a Catalunya queden dispensats del
precepte dominical mentre duri la situació
de greu crisi sanitària actual.
A causa de la situació totalment excepcional que estem vivint, des del dia d’avui
queden suspeses totes les celebracions
de l’Eucaristia amb participació de fidels,
també la dominical.
En ordre a les exèquies, que en diàleg
amb les famílies, se celebrin de forma simplificada i els funerals es posposin per a
més endavant.
Altres celebracions sacramentals, amb
prudència pastoral, es posposaran per a
més endavant.
Serà bo mantenir les esglésies obertes,
en la mesura del possible, i que s’atengui
amb caritat pastoral els malalts i les persones angoixades.
Resten en vigor les disposicions que
cada bisbe ha donat ja per a les seves respectives diòcesis
Demanem a tots els fidels que intensifiquin l’oració i mirin de seguir la santa
missa a través de la televisió, de la ràdio,
o internet, pregant Déu que ens alliberi
d’aquesta pandèmia, per intercessió de la
Verge Maria.

Comunicat de la reunió n. 234
Barcelona, 23-4-2020
El dimarts 21 d’abril de 2020, els bisbes
que formen la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) han portat a terme la reunió
número 234 de la CET, amb modalitat telemàtica, i en la qual han pogut participar-hi
tots els bisbes.
1. Els bisbes han reflexionat sobre la
pandèmia que ha provocat la Covid-19 arreu del món i de manera significativa les
seves repercussions a les deu diòcesis
amb seu a Catalunya. Units al missatge
constant que el papa Francesc fa arribar
a tot el món des de Roma recorden que
«ens trobem en la mateixa barca, fràgils
i desorientats, però alhora importants i
necessaris, tots cridats a remar junts, tots
necessitant reconfortar-nos mútuament».
Els bisbes lamenten el nombre tan
gran de víctimes mortals d’aquesta pandèmia i les porten a la pregària cada dia,
així com els seus familiars i tots els qui
els ploren, i esperen que ben aviat es puguin celebrar sufragis públics per tots els
difunts. També preguen i es dolen pels
malalts ingressats als hospitals o els aïllats a casa seva. De manera molt especial, recorden les persones que viuen en residències d’ancians i els seus cuidadors, i
els qui han de passar el dur confinament
en soledat.
Així mateix manifesten la seva preocupació perquè el confinament que vivim per
tal d’evitar la propagació de la malaltia,
tindrà conseqüències en les condicions
laborals dels treballadors, i en la vida econòmica, empresarial i social del país. Consideren que cal preparar ja accions i ajuts
que posin remei a les repercussions que

acabarà tenint en les persones i les famílies més vulnerables.
Els bisbes expressen l’agraïment a tot
el personal sanitari que tantes atencions,
mèdiques i humanes,presten als malalts
i a les seves famílies, així com valoren la
dedicació dels investigadors, els servidors
públics i totes les persones i empreses,
voluntaris i col·laboradors que amb el seu
treball generós mantenen actives les infraestructures bàsiques de la societat i les
atencions als qui més ho necessiten.
2. La pandèmia ha afectat profundament la vida eclesial de les comunitats i
parròquies perquè ha obligat a mantenir
un confinament que no ha permès les celebracions de l’Eucaristia amb participació
de fidels. Els bisbes agraeixen als preveres
i diaques, catequistes, mestres… la dedicació i el treball realitzats amb diligència
i creativitat perquè les repercussions del
confinament fossin les mínimes possibles.
Esperen que la comunitat cristiana ben
aviat pugui tornar a aplegar-se al voltant
de l’altar per celebrar l’Eucaristia i els altres sagraments.
També han començat a plantejar com
s’haurà de portar a terme la represa de les
celebracions litúrgiques a les parròquies,
que fins ara s’han seguit a través dels mitjans de comunicació, o s’han celebrat per
via streaming des de moltes parròquies.
Les diòcesis donaran orientacions sobre com celebrar les primeres comunions
i confirmacions, baptismes i matrimonis,
previstos en els propers mesos, i que estaran supeditades, lògicament, a la superació de l’actual pandèmia, tenint en compte
les indicacions que les autoritats vagin
comunicant.
3. Els bisbes han tractat diverses qüestions de la vida eclesial de les diòcesis. En

163

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 92

Documents

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 92

164

Març - Abril 2020

aquest sentit, han decidit traslladar els actes per commemorar el vint-i-cinquè aniversari del Concili Provincial Tarraconense
de 1995 als dies 23 de gener i 9 de març
de 2021, així com ajornar altres trobades
pastorals que estaven projectades per als
mesos de maig i juny.
4. Han estudiat un informe elaborat per
l’Escola cristiana de Catalunya sobre la incidència que té el confinament en les escoles. En aquestes circumstàncies difícils,
les escoles cristianes han procurat mantenir, utilitzant tots els mecanismes possibles, la continuïtat dels processos d’ensenyament dels alumnes i l’acompanyament
de la comunitat educativa.
Les escoles es troben amb el repte important del finançament públic, que ja
era insuficient fins ara, i que en les actuals circumstàncies resulta absolutament
necessari adequar al cost real de la plaça
escolar.
5. El cardenal Joan Josep Omella ha informat que la Conferència Episcopal Espanyola ha fet arribar a Càritas espanyola la
quantitat de 6,5 milions d’euros perquè es
distribueixin a les Càritas diocesanes per
tal de fer front a les necessitats originades
per la pandèmia. Les Càritas diocesanes
i les parroquials des del primer dia mantenen i reforcen els programes d’atenció
a les persones més vulnerables davant
les conseqüències socials i econòmiques
d’aquesta emergència.
6. Els bisbes han exposat diverses accions que es porten a terme en les seves
respectives diòcesis per tal d’oferir serveis, acompanyament, ajut material i espiritual a tots els afectats i al conjunt de la
societat. També han fet un seguiment de
la situació dels preveres malalts o que han
mort a causa de la pandèmia, així com de

la difícil situació que s’està vivint en moltes residències d’ancians i comunitats de
vida consagrada de Catalunya.
Els bisbes demanen mantenir i intensificar la pregària al bon Déu perquè, per
intercessió dels patrons de Catalunya, la
Mare de Déu de Montserrat i el màrtir Sant
Jordi, que aviat celebrarem, ens alliberi
d’aquesta pandèmia i ens enforteixi en la
fe i la caritat.

[ ]
Conferència
Episcopal
Espanyola

Nota de prensa final de la Asamblea Plenaria
Los obispos españoles han celebrado su
Asamblea Plenaria en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE) del 2 al 6
de marzo de 2020. El orden del día ha estado marcado por la renovación de cargos
para el cuatrienio 2020-2024. Con estas
elecciones se ha hecho efectivo el nuevo
organigrama de la CEE.
La Asamblea comenzaba el lunes 2 de
marzo, a las 11.00 horas, con el discurso
del hasta ahora presidente de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez. El también Arzobispo de Valladolid se despedía de la presidencia después de seis años en el cargo
recordando que “las elecciones no son un
reparto del poder, sino una distribución
de las colaboraciones para contribuir lo
más adecuadamente posible al sentido
mismo de la Conferencia Episcopal y la
misión que ha recibido en su misma constitución”. “Las elecciones –matizó- no son
oportunidad de acumular prestigio, sino
ocasión para mostrar disponibilidad al
servicio. Somos conscientes de que entre todos, con generoso reconocimiento
mutuo, llevamos adelante solidariamente
las tareas encomendadas. ¡Qué seamos
buenos administradores de la multiforme

gracia de Dios, poniéndola al servicio de
los demás! (1 Pe 4, 10)”.
Tras su intervención tomó la palabra el
nuncio apostólico en España, Mons. Bernardito C. Auza. El representante pontificio
se dirigía a la Asamblea por primera vez
tras su llegada a España el pasado mes
de diciembre. Mons. Auza hizo llegar a la
Plenaria el saludo que le transmitió el papa
Francisco para los obispos españoles en su
visita al Vaticano el pasado mes de febrero.
Renovación de cargos
Han participado en la Asamblea los 87
obispos con derecho a voto: 4 cardenales;
12 arzobispos; 48 obispos; y 18 auxiliares.
Además del administrador apostólico de
Ciudad Rodrigo y los administradores diocesanos de Astorga, Coria-Cáceres, Ibiza y
Zamora. También se ha contado con la presencia de varios obispos eméritos.
La Eucaristía se celebró a primera hora
de la mañana del martes 2 de marzo, presidida por Mons. Atilano Rodríguez Martínez, obispo de Sigüenza-Guadalajara, que
celebra sus bodas de oro sacerdotales.
También antes de iniciarse las votaciones
se repasaron las actividades y el funcionamiento de la CEE durante el trienio que ha
concluido, el 2017-2020.
Entre el martes 2 y el jueves 5 se han
llevado a cabo las siguientes elecciones:
Presidente; Vicepresidente, seis miembros de la Comisión Ejecutiva; diez presidentes de Comisiones Episcopales, ocho
presidentes de Subcomisiones Episcopales; el Presidente del Consejo Episcopal de
Asuntos Jurídicos; y los tres miembros del
Consejo Episcopal de Economía. Además,
han quedado constituidas las Comisiones Episcopales y el Consejo Episcopal de
Asuntos Jurídicos.
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Como se ha ido informando estos días,
el cardenal Juan José Omella ha sido elegido como Presidente y el cardenal Carlos
Osoro, Vicepresidente (en la página web
se puede consultar todos los nombramientos).
Nuevo organigrama y Estatutos
Con esta renovación de cargos se hace
efectiva la puesta en marcha del nuevo organigrama de la Conferencia Episcopal, diseñado conforme a los nuevos Estatutos.
Otra de las novedades en estas elecciones
ha sido el “papel cero”. Por primera vez
se ha sustituido el papel y buena parte de
la documentación que han manejado los
obispos ha sido en formato digital.
Oficinas de denuncias de abusos sexuales a menores y a personas vulnerables
Los obispos han estado dialogando
acerca de la puesta en marcha de las oficinas diocesanas y metropolitanas de denuncias de abusos sexuales a menores y
a personas vulnerables a las que obliga
el motu proprio “vos estis lux mundi” del
papa Francisco.
Al respecto, las diócesis de las Provincias Eclesiásticas de Pamplona y Tudela, Santiago de Compostela y Valladolid,
han optado por una oficina metropolitana para todas las diócesis circunscritas.
En cambio, las diócesis de las Provincias
Eclesiásticas de Burgos, Granada, Madrid,
Mérida-Badajoz, Oviedo, Toledo y Valencia
han acordado organizarse por oficinas diocesanas propias.
También el Arzobispado Castrense de
España ha constituido una oficina arzobispal. La Provincia Eclesiástica de Sevilla
también ha constituido una oficina metropolitana para la propia Archidiócesis,

a la que se han añadido las sufragáneas
de Cádiz y Ceuta así como Huelva. Por su
parte, las diócesis sufragáneas de Asidonia-Jerez, Canarias, Córdoba y Tenerife han
optado por constituir oficinas diocesanas
propias.
Finalmente, en relación con las diócesis de las Provincias Eclesiásticas de Barcelona y Tarragona, únicamente se han
constituido oficinas diocesanas propias
en la Archidiócesis de Tarragona, y las sufragáneas de Solsona y Vic. El resto de las
diócesis de Cataluña están esperando a
esta Asamblea Plenaria para determinar la
opción que adoptarán.
Instrucción pastoral sobre acompañamiento en la muerte
Los obispos han conocido el proyecto
de borrador de la Instrucción pastoral sobre el acompañamiento en la muerte y el
duelo. Anuncio de la Vida eterna. La celebración de exequias e inhumaciones. En la
redacción del documento trabajan de manera conjunta las Comisiones Episcopales
para la Doctrina de la Fe y para la Liturgia.
La base de esta Instrucción serán las
«orientaciones pastorales» firmadas por
los obispos con motivo de la publicación
del Ritual de Exequias. Así, se han planteado cinco puntos que pueden servir como
esquema para desarrollar el nuevo documento: el sentido de la muerte del cristiano; el sentido de las exequias cristianas;
sentido y significado de la inhumación y
de la incineración; normas sobre la inhumación y de la incineración; y la pastoral
con ocasión de la enfermedad, muerte y
exequias de los cristianos.
Los obispos han iniciado el diálogo para
elaborar los criterios pastorales de la Conferencia Episcopal Española para el quin-

quenio 2021-2026, cuando están a punto
de concluir los de este quinquenio.
La Plenaria ha dado el visto bueno para
solicitar a la Congregación para el Clero
una prórroga de la vigencia de las Normas
básicas para la formación de los diáconos
permanentes en las diócesis españolas
para un nuevo sexenio. También han aprobado, a propuesta de la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con
las Iglesias, adelantar la Jornada de Infancia Misionera al tercer domingo de enero.
Actualmente se celebraba el cuarto, pero
desde este año coincidía con la nueva Jornada que ha convocado el papa Francisco
para este día, el Domingo de la Palabra.
Distintas informaciones
La Comisión Episcopal para los Laicos,
la Familia y la Vida ha informado y valorado el Congreso de Laicos “Pueblo de
Dios en Salida” que se ha celebrado en
Madrid del 14 al 16 de febrero de 2020.
Han participado más de 2.000 personas
procedentes de parroquias, movimientos,
asociaciones y congregaciones que trabajan en el ámbito de las diócesis de toda España, acompañados por la mayoría de los
obispos españoles. El principal objetivo de
este congreso es la dinamización del laicado en España partiendo del protagonismo
y la participación de los propios laicos.
Además, han recibido información sobre el Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME) por parte de su director
general Luis Ángel Plaza Lázaro, con ocasión de la celebración de su centenario.
Otros temas del orden del día
Como es habitual en la primera Plenaria
del año, se han aprobado las Intenciones
de la Conferencia Episcopal Española del

año 2021 por las que reza la Red Mundial
de Oración del Papa (Apostolado de la
Oración).
La Plenaria también ha tratado diversos
asuntos de seguimiento y económicos y
ha aprobado distintos temas relacionados
con las Asociaciones Nacionales:
• Modificación de Estatutos de Comunidades Cristianas Comprometidas
(EAS).
• Solicitud de erección de la Federación
de Scouts Católicos de Extremadura –
Movimiento Scout Católico.
• Modificación de estatutos de la Asociación española de farmacéuticos
católicos.
• Modificación de estatutos de la Fundación educativa “Sofía Barat”.
Mensaje de la Comisión Ejecutiva
13-3-2020
Madrid, 13-3-2020
“Animo, soy yo, no tengáis miedo”
(Mt 14, 27)
En tiempos de tribulación el Señor sigue
presente y nos acompaña con palabras de
ánimo al mismo tiempo que nos envía a cuidar y alentar a quienes nos rodean. Constantemente nos saluda: “paz a vosotros”.
1.- Preocupación y responsabilidad
La emergencia sanitaria que estamos
sufriendo con el coronavirus Covid-19,
pone en primer plano la preocupación
máxima por la gravedad de la situación
creada en todos los lugares y actividades,
que sigue experimentando un crecimiento
exponencial.
Junto a esta razonable preocupación,
deseamos indicar las medidas necesa-

167

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 92

Documents

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 92

168

Març - Abril 2020

rias, algunas de carácter extraordinario,
siguiendo los consejos y las decisiones
que desde el Gobierno, el ministerio de
Sanidad y las comunidades autonómicas
se están indicando. Agradecemos la entrega generosa de tantas personas que están
ayudando en esta crisis, cada cual desde
su responsabilidad.
Como cristianos, queremos vivir estos
momentos con toda nuestra responsabilidad ciudadana, con la solidaridad fraterna
hacia las personas afectadas, y con la confianza en el Señor que en tiempos de prueba nunca nos deja de su mano, sino que
sostiene nuestra esperanza y nos invita a
la conversión.
Esta situación global es signo también
de los vínculos que nos unen y que fundan
la llamada a la solidaridad en el cuidado a
las personas más débiles y necesitadas de
ayuda, enfermos mayores y solos.
También hemos de disponernos a un
nuevo y exigente ejercicio de fraterna solidaridad ante las consecuencias económicas y sociales que se temen como consecuencia de este problema global. Este
momento de gran necesidad puede ser,
esperamos, ocasión para fortalecer, entre
todos, la solidaridad y el trabajo en favor
de un objetivo común.
2.- Caridad activa para no exponernos al
contagio ni ser cauce del contagio a otros.
Las medidas que hemos de estar dispuestos a poner en práctica han de ayudarnos a no contraer la enfermedad y así
no ser la causa de que otros cercanos a
nosotros se contagien. Por ello estamos
llamados a realizar esfuerzos y renuncias
aunque resulten dolorosas. Especialmente
los jóvenes están llamados a colaborar y
dar testimonio de fraternidad.

Por ello, hacemos un llamamiento a seguir las indicaciones de los responsables
de la salud para evitar el avance acelerado
de la enfermedad con las medidas higiénicas y evitando contactos que faciliten el
contagio. Estas recomendaciones estarán
vigentes hasta que lo determinen las autoridades sanitarias y se pueden resumir en:
“Aplicar medidas higiénicas como el lavado de manos frecuente con agua y jabón
o con solución hidro alcohólica, taparse al
toser con pañuelo desechable inmediatamente o en el pliegue del codo, así como la
limpieza de superficies que hubieran podido ser salpicadas con tos o estornudos.
En cualquier caso, se recomienda evitar
lugares concurridos en los que no sea posible mantener la distancia de seguridad
interpersonal de, al menos, un metro.
Se recomienda salir de casa lo menos
posible”.
3.- Medidas en relación a la catequesis,
actividades formativas y celebración de la
Iglesia
Se deben suspender las catequesis
presenciales. Es importante animar a continuar la catequesis en familia para lo cual
las parroquias han de ofrecer orientaciones y recursos. También se suspenden las
charlas, encuentros formativos, actos de
devoción, conciertos, conferencias o eventos de carácter similar en templos y dependencias diocesanas.
Mientras dure esta situación de emergencia recomendamos seguir la celebración de la Eucaristía en familia por los medios de comunicación. Debido a su vulnerabilidad, es aconsejable que las personas
con enfermedades crónicas, ancianas, debilitadas o con riesgo potencial, y quienes
conviven con ellas, se abstengan de acudir

a la celebración de la Eucaristía. A todos
se nos está recomendando salir de casa lo
menos posible.
Las celebraciones habituales de la Eucaristía pueden mantenerse con la sola
presencia del sacerdote y un posible pequeño grupo convocado por el celebrante.
En caso de celebraciones abiertas al pueblo recomendamos evitar la concentración
de personas, siguiendo las instrucciones
citadas en el apartado 2. Durante este
tiempo cada Obispo puede dispensar del
precepto dominical a quienes no participen presencialmente en la Eucaristía por
estos motivos.
Con respecto a la celebración de funerales y exequias, se recomienda que participen únicamente los familiares y personas
más allegadas manteniendo las mismas
prevenciones que en los apartados anteriores. Pospónganse en la medida de lo
posible las demás celebraciones. Las procesiones de este tiempo han de suprimirse.
De manera extraordinaria, se recomienda recibir la comunión en la mano. Los celebrantes y quienes distribuyen la comunión y preparan los objetos litúrgicos deben extremar el cuidado en la desinfección
de las manos. Debe de omitirse el rito de la
paz o expresarse en un gesto que evite el
contacto físico.
El sacramento del perdón podría celebrarse en espacios o ámbitos que aseguren la intimidad y la distancia de seguridad recomendada por las autoridades
sanitarias. Los presbíteros estamos llamados a ofrecer medios para preparar la
celebración en casa, tiempo y espacios
adecuados para ofrecer la Misericordia a
quien la solicite en este singular tiempo
cuaresmal.

4.- Unidos en la oración. Tiempo de
creatividad espiritual y pastoral
Más que nunca hemos de abrirnos a
contemplar el Misterio desvelado en la
Cruz gloriosa de Jesucristo. Las medidas
presentes y futuras nos obligan a mantener distancias. Cultivemos la cercanía de la
oración. Oremos unos por otros, por quienes están padeciendo la enfermedad, por
sus familiares y amigos, por el personal sanitario, así como por quienes trabajan por
la contención en la propagación del virus.
Esta situación nos convoca a una creatividad pastoral para ayudarnos unos
a otros a vivir la Cuaresma y la Semana
Santa de una manera nueva. Los pastores
somos especialmente convocados a una
nueva entrega y creatividad en la manera
de acompañar al Pueblo de Dios. Como
ha dicho hoy el Papa Francisco: "Que el
pueblo de Dios se sienta acompañado por
los pastores y el consuelo de la Palabra de
Dios, los sacramentos y la oración".
En este itinerario cuaresmal, carente de
algunos signos litúrgicos comunitarios y
de las expresiones de la devoción popular
en la calle, estamos llamados a un camino aún más arraigado en lo que sostiene
la vida espiritual: la oración, el ayuno y la
caridad. Que los esfuerzos realizados para
contener la propagación del coronavirus
se acompañen del compromiso de cada
fiel para el bien mayor: el cuidado de la
vida, la derrota del miedo, el triunfo de la
esperanza.
Los templos pueden permanecer abiertos para la oración personal e invocar al
Señor los dones de la sabiduría y fortaleza
para vivir este momento.
5.- Colaboración y revisión de criterios
Mostramos nuestra disposición a co-
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laborar responsablemente en todo lo necesario para el control de esta pandemia
atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias, especialmente la concreción del estado de alarma, por lo que
estos criterios podrán ser actualizados en
la medida en que evolucionen los acontecimientos y surjan nuevas medidas por
parte de las Administraciones públicas.
Esta es una circunstancia en la que
elevar nuestra mirada al Señor desde la
fragilidad del nuestra humana condición
recordada el Miércoles de ceniza. En este
inesperado desierto que atravesamos, se
despertará una mirada a Dios y una mayor acogida y solicitud por los hermanos,
especialmente por los enfermos y los más
faltos de alegría y confianza.
En la oración de Laudes y Vísperas,
así como en las preces de la Santa Misa,
se eleven oraciones al Señor y al cuidado
de la Santísima Virgen, para que nos sostengan en la esperanza a todos, alivien a
los que sufren las consecuencias de este
virus, mientras encomendamos al buen
Dios a los fallecidos, pidiendo para ellos el
eterno descanso.
Hagamos nuestra la oración que el
Papa Francisco nos invita a rezar en estos
momentos:
“Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a
conformarnos con la voluntad del Padre
y a hacer lo que nos diga Jesús, quien ha
tomado sobre sí nuestros sufrimientos y
ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de
la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas
nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y líbranos de todo peligro, oh Virgen
gloriosa y bendita”.

Nota de la Conferencia Episcopal Española sobre la Oración Universal Viernes
Santo. Misa pandemia por Covid-19
Eminencia / Excelencia / Ilmo. Sr.
Por indicación del Secretario General le remito adjunto un archivo pdf preparado por
el servicio de publicaciones. Al respecto,
le informo de que la Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha hecho públicos dos decretos
con ocasión del estado de pandemia a
causa del virus «Covid-19» que está afectando al mundo.
En el primero, siguiendo la posibilidad
que señala el Misal Romano, se propone
una especial intención para la oración universal en la celebración de la Pasión del
Señor del Viernes Santo. Como se sabe,
en el día en que se celebra la muerte de
Cristo, la Iglesia eleva súplicas de manera
solemne por todos los hombres, a quienes llega la acción redentora del Señor en
la cruz. En este año 2020, la oración propuesta se incluye como la IX – b y eleva
súplicas a Dios por los difuntos, los enfermos y quienes los cuidan, y por el personal
sanitario.
En el segundo, se aprueba el formulario de la misa «en tiempo de pandemia» y
los días en que puede celebrarse, mientras
dure esta situación. En concreto, siguiendo
las normas del Misal Romano, esta misa se
puede celebrar todos los días, excepto las
solemnidades y los domingos de Adviento,
Cuaresma y Pascua, los días de la octava
de Pascua, la Conmemoración de todos los
fieles difuntos, el Miércoles de Ceniza y las
ferias de Semana Santa. Como en el caso
anterior, las oraciones de este formulario
tienen presente a los enfermos y difuntos

y las demás situaciones derivadas de la
grave enfermedad que está afectando a
tantas personas en el mundo, e invita a
todos a tener confianza en el amor fiel de
Dios. Aprovecho la ocasión para saludarle
afectuosamente en Cristo
Carlos López Segovia
Vicesecretario para Asuntos Generales

Nota de la Comissió Executiva 5-4-2020
Madrid, 5-4-2020
1. «Tu que vius a recer de l’Altíssim, digues
al Senyor: sou el meu Déu en qui confio»
(Sl 90, 12). En aquests temps de duresa extrema, volem mostrar-vos el nostre gran
afecte i dirigir-vos amb senzillesa una paraula d’ànim i esperança, recolzant-nos
confiadament en Déu. Som deixebles d’un
Déu que té entranyes: es va commoure per
Llàtzer, el seu amic mort, pel fill de la vídua
o la filla del centurió, va consolar els afligits i va guarir els malalts i va donar la seva
vida a la creu per a oferir-nos una vida
nova i eterna, tal com celebrem en la Setmana que s’inicia aquest Diumenge de
Rams. 2. Vivim un temps desconcertant
pel qual no estàvem preparats. No obstant
això, enmig de la prova que suposa aquesta situació difícil, estem veient múltiples
històries de santedat i diversos exemples
de lliurament i heroisme, que mostren com
l’ésser humà és capaç de superar grans
desafiaments, servint els altres amb amor,
generositat, fortalesa i sacrifici. Són com
«àngels a qui Déu ha donat ordre de guardar-te en tots els camins» (Sl 90,11). 3. Als
malalts i les seves famílies us fem arribar
el nostre afecte i pregària per la vostra
prompta recuperació. Reconeixem amb

gratitud l’entrega generosa dels professionals de la salut, plenament bolcats en
l’atenció mèdica i humana als malalts, així
com la dels equips d’investigació que cerquen solucions a la pandèmia. També volem mostrar la nostra proximitat i suport a
la gent gran i als qui viuen a les residències d’ancians. A ells, garants de la nostra
saviesa i història, els ho devem tot en la
nostra vida i és el moment de tornar tant
d’amor i sacrifici. El nostre agraïment als
qui es comprometen vivament a cuidar-los
amb afecte i cura. 4. Les precaucions per
evitar el contagi dificulten l’acompanyament familiar als moribunds, fet que produeix un sofriment més gran. ¿No seria
possible produir en el nostre entorn més
equips de protecció que, a més de protegir
el personal sanitari, permetessin la presència dels familiars més propers i la deguda assistència espiritual? Sens dubte,
són moments per augmentar la nostra fe:
Déu ens acompanya en el camí vers la casa
definitiva. Multitud de preveres ungeixen
els malalts i celebren l’Eucaristia pel descans etern dels difunts, oferint consol als
seus familiars i amics. En aquests moments difícils, resulta preciosa la disponibilitat incansable dels preveres i agents de
pastoral per acompanyar i sostenir les famílies en el dol amb l’esperança cristiana.
Tots estem cridats en aquest moment a
consolar. El Senyor ens demana consolar
el seu poble i fer-lo present amb el bàlsam
de la misericòrdia, que es pot expressar en
petits gestos: una trucada, un missatge,
una pregària. 5. L’allau de contagis posa a
prova la capacitat assistencial de la xarxa
sanitària. En aquest sentit, la Pontifícia
Acadèmia per a la vida ens diu: «després
d’haver fet tot el possible a nivell organitzatiu per evitar el racionament, s’ha de te-
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nir sempre present que la decisió no es pot
basar en una diferència en el valor de la
vida humana i la dignitat de cada persona,
que sempre són iguals i valuosíssimes. La
decisió es refereix més aviat a la utilització
dels tractaments de la millor manera possible en funció de les necessitats del pacient […]. L’edat no pot ser considerada com
l’únic i automàtic criteri d’elecció, ja que si
fos així es podria caure en un comportament discriminatori vers la gent gran i els
més dèbils. […] El racionament ha de ser
l’última opció. La recerca de tractaments el
més equivalents possibles, l’intercanvi de
recursos, el trasllat de pacients són alternatives que han de ser considerades acuradament, en la lògica de la justícia. La
creativitat també ha suggerit solucions en
condicions adverses que han permès satisfer les necessitats, com l’ús del mateix
respirador per a diversos pacients. En
qualsevol cas, no hem d’abandonar mai el
malalt, fins i tot quan ja no hi ha més tractaments disponibles: les cures pal·liatives,
el tractament del dolor i l’acompanyament
són una necessitat que no s’ha de descurar mai» (Pandèmia i fraternitat Universal,
Nota sobre l’emergència Covid-19, 30 de
març de 2020). 6. La nostra gratitud als
preveres, diaques, consagrats i laics per la
seva dedicació pastoral: celebrant l’Eucaristia i pregant per tantes necessitats, atenent les famílies i les persones que viuen
soles, acompanyant els malalts i els seus
familiars, impulsant obres educatives i socials, servint generosament en els hospitals i residències de gent gran, encoratjant
els professionals sanitaris i els voluntaris,
treballant en programes i centres d’atenció als més necessitats i vulnerables de la
societat. No ens oblidem tampoc dels monestirs de vida contemplativa que amb la

seva pregària davant de Déu mantenen
viva la flama de l’esperança. 7. Agraïm
l’esforç de les famílies que tornen a mostrar-se com el principal suport en tota circumstància; també el de tants voluntaris
que es lliuren al servei dels altres; i el de
les forces i cossos de seguretat, bombers,
transport sanitari, farmacèutics, empreses
i empleats de serveis bàsics i multitud de
treballadors que fan possible que les nostres vides puguin seguir endavant. Com
ens deia el papa Francesc: «És la vida de
l’Esperit capaç de rescatar, valorar i mostrar com les nostres vides estan teixides i
sostingudes per persones corrents —habitualment oblidades— que no apareixen en
portades de diaris i de revistes, ni en les
grans passarel·les de l’últim xou però, sense cap dubte, estan escrivint avui els esdeveniments decisius de la nostra història
[…] (aquestes persones) van comprendre
que ningú no se salva sol» (Homilia en la
pregària per la Pandèmia, 27 de març de
2020). 8. La pandèmia agreuja el patiment
dels més vulnerables, empobrits i en risc
d’exclusió. L’ajuda de l’Església operada
per les Càritas diocesanes i parroquials, al
costat d’altres institucions d’Església i entitats socials es multiplica per a socórrer
eficaçment als qui es veuen sumits en pobreses materials, familiars i socials. Que el
nostre suport vagi als benefactors, col·
laboradors i voluntaris per la seva generosa caritat, alhora que fem una crida a la
contribució i participació de tothom. La
fraternitat il·lumina esperança, cada gest
compta. 9. La crisi sanitària ha obert una
gran ferida en el camp econòmic, laboral i
social del país. Reconeixem als poders públics, empreses, treballadors, organitzacions empresarials, laborals i socials, institucions educatives i mitjans de comunica-

ció l’esforç per pal·liar, amb altura de mires i sense interessos particulars, les conseqüències d’aquesta pandèmia que genera sofriment i pobresa. Per sortir
d’aquesta crisi necessitarem més que mai
la col·laboració estreta entre el sector públic i el privat, entre les institucions civils i
religioses. Fem una crida a una aliança de
tota la societat i les seves institucions a
favor d’aquest gran projecte comú. 10. La
pandèmia no coneix fronteres i per això requereix particularment una responsable i
generosa col·laboració, tant a nivell nacional com internacional. És necessari que
aquesta ajuda arribi a països menys o poc
desenvolupats la situació dels quals es
veu seriosament agreujada per aquesta
situació. Oferim els nostres recursos humans i materials per afrontar aquest desafiament. Junts podrem superar-lo i albirar
el futur amb esperança. Com ens deia el
Papa a la seva homilia de la vigília a Roma:
«tots cridats a remar junts […] no podem
seguir cadascun pel nostre compte, sinó
només junts» (Homilia en la pregària per la
Pandèmia, 27 de març de 2020). 11. La pregària constant i la confiança en la misericòrdia provident de Déu fa créixer la nostra
fe, esperança i caritat: «El protegiré perquè coneix el meu nom. Sempre que m’invoqui, l’escoltaré» (Sl 90,14-15). L’Eucaristia és la pregària per excel·lència que ens
compromet a servir els altres. Encara que
en aquest temps no puguem participar de
la manera habitual en l’Eucaristia, el Senyor es fa present enmig nostre com ho va
fer amb els seus deixebles al cenacle estant les portes tancades (cf. Jn 20,19). 12.
Acabem amb una crida a l’esperança, fundada en la resurrecció del Senyor i en la
seva promesa: «Jo soc amb vosaltres dia
rere dia fins a la fi del món» (Mt 28,20).

Ens encomanem a la intercessió maternal
de la Mare de Déu. Posem-nos tots en les
seves mans amoroses i acollim la seva invitació: «Feu el que Ell us digui» (Jn 2,5).
Visquem en la fe i en l’amor. Us saludem
amb gran afecte i la nostra fraterna benedicció.
Celebración de la Pascua. Campanas de
Pascua
Madrid, 10-4-2020
A todos los señores Arzobispos, Obispos y
Administradores Diocesanos miembros de
la Conferencia Episcopal Española
Querido hermano en el episcopado:
La Iglesia celebra este Domingo de Pascua la victoria de Cristo sobre la muerte.
Este anuncio nuclear de nuestra fe tratamos de hacerlo llegar con múltiples testimonios e iniciativas. Deseamos pregonarlo, aun con lágrimas en los ojos.
La Comisión Ejecutiva de la CEE hace
esta propuesta: Voltear las campanas de
todos nuestros templos el Domingo de
Resurrección a las 12 del mediodía unidos
al papa Francisco en su bendición “urbi et
orbi” con este lema:
Jesucristo ha resucitado, anuncia y realiza la victoria de la vida sobre la muerte.
Somos testigos de esta esperanza.
La expresión mayor del drama que
estamos viviendo es la muerte de miles
de personas en soledad y, a veces, en la
desesperación y falta de consuelo de sus
familiares. La manera de despedir a los
muertos, celebrar ritos de esperanza y
acompañar el duelo de sus deudos, está
en el origen de la civilización. La actual crisis socava este pilar.
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La Iglesia es depositaria de la esperanza que brota de la fe en Cristo muerto
y resucitado y se comparte en la caridad.
Tocamos las campanas para ofrecer esta
esperanza a quienes hoy más la necesitan.
Reciba el abrazo fraterno y cordial de su
afmo. en el Señor.
+ Luis J. Argüello García Obispo
Auxiliar de Valladolid
Secretario General de la
Conferencia Episcopal Española

Carta a los Ecónomos en relación al coronavirus
Madrid, 17-4-2020
Estimado Sr. Ecónomo:
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, en su reunión de
15 de abril, trató el tema de la situación
económica de las Diócesis y parroquias
españolas, en el contexto de la nueva situación provocada por la pandemia y el
confinamiento.
La Comisión conoció un resumen de las
conclusiones de las dos reuniones celebradas con los ecónomos de los Arzobispados
en estas últimas semanas. Especialmente
relevante es la situación de las parroquias
que llevan más de un mes sin culto abierto, con lo que ello supone, en la vertiente
económica, de desaparición de ingresos
por colectas, donativos, etc.
Ante esta situación ciertamente difícil y
que esperamos no se prolongue en exceso
en el tiempo, pero que, en cualquier caso,
va a provocar una crisis económica sin precedentes en nuestro país, la comisión ejecutiva acordó:
a) Estimular, en la medida de lo posible, los donativos y suscripciones online.

En este sentido se entiende que el portal
https://www.donoamiiglesia.es,
cuyo
funcionamiento se ha revisado recientemente, puede ser un buen mecanismo
para incentivar donaciones puntuales o
periódicas a las diócesis y parroquias.
Junto a este sistema, puede haber otras
herramientas como bizum, recibos domiciliados, etc., que pueden ser de utilidad.
Desde la Conferencia se intentará promocionar estas herramientas.
b) Impulsar negociaciones de moratorias con los bancos de los créditos diocesanos y parroquiales. Al igual que con
Banco Santander, estamos hablando con
otras instituciones para intentar renegociar aplazamientos en el pago de los préstamos.
c) Abrir una línea de concesión de anticipos del Fondo Común Interdiocesano. La
Comisión Ejecutiva acordó abrir la posibilidad de que aquellas Diócesis que se encuentren en una especial situación de falta
de liquidez puedan solicitar un anticipo a
cuenta de la cantidad a percibir del Fondo
Común en este año. No se trataría de una
subvención a fondo perdido sino de un anticipo equivalente a una mensualidad del
año 2020, que sería compensada mediante su descuento en los últimos envíos del
año. Aquellas diócesis que lo necesiten
deberán remitir un escrito a la Vicesecretaría justificando la petición que deberá contar con el visto bueno del Sr Obispo. Las
solicitudes serán estudiadas en el Consejo
de Economía del mes de mayo.
Atentamente
Fernando Giménez Barriocanal

Nota de la Comisión económica
Madrid, 18-4-2020
A los Sres. Cardenales, arzobispos y obispos,
Que en encuentro con el Señor Resucitado fortalezca nuestra fe y nuestra caridad. Le pido al Divino caminante que abra
el corazón de todos para verle en la Palabra y en la Eucaristía.
En la última Asamblea Plenaria, celebrada del 2 al 6 de marzo en Madrid, ustedes confiaron en mi persona para el servicio a la Iglesia, como miembro del Consejo
de Economía. La novedad es que me encargaron de coordinar el Secretariado para
el Sostenimiento de la Iglesia. Ya saben
que se trata de potenciar los medios para
que la gente, creyentes o no, conozcan la
necesidad de ayudar y de colaborar en las
tareas que la Iglesia desarrolla en beneficio de todos.
Les puedo decir que no ha sido una tarea sencilla, pero al final, con la ayuda de
Dios, creemos que hay luz en el complicado camino que está planteando la pandemia del coronavirus para este objetivo. Por
razones obvias no se puede plantear la publicidad en la campaña “por tantos” como
si no hubiese pasado nada, así que se han
cambiado los planes y los materiales de la
campaña. La Comisión Ejecutiva ha estado
deliberando las propuestas y ahora saldremos a la opinión pública con todo lo que
la Iglesia está haciendo de manera cálida,
cercana, humana, sensible a la difícil situación que todos estamos viviendo. Sí, la
Iglesia tiene una presencia en la sociedad
con la caridad y el compromiso por delante
con una palabra de esperanza y de fe que
decir en estos momentos. La presencia

será efectiva en televisión, radio, internet
y redes sociales. Al mismo tiempo, lo complementaremos con acciones que potenciarán el portal de donativos (www.donoamiiglesia.es) pidiendo la colaboración con
nuestras parroquias. Para su información,
se han hecho estudios de mercado para
poder acercarnos de la mejor manera posible a los feligreses y a la sociedad en general en este contexto actual, teniendo en
cuenta la necesidad de optimizar nuestros
recursos. Las necesidades son conocidas
por ustedes y es necesario ahora apoyar
a los más desfavorecidos. A mediados de
mayo veremos en qué situación estamos
y, si el contexto lo permite lanzaremos otro
tipo de mensajes. De momento, la prioridad es sostenernos en un mensaje de fe y
de esperanza.
Con mi sincero agradecimiento y unidos
en la alegría de la Pascua.
+ José Manuel Lorca Planes Obispo
Responsable del Secretariado para
el sostenimiento de la Iglesia

Nota de la Comissió Executiva davant de
l’inici de la sortida del confinament
Madrid, 29-4-2020
La Comissió Executiva de la Conferència
Episcopal Espanyola vol expressar al Poble de Déu i a tota la societat espanyola:
1. Ens alegra i donem gràcies a Déu, que
la malaltia vagi sent controlada i que pugui
iniciar-se, encara que amb reserves i precaucions, la recuperació de les activitats
habituals de la nostra vida comuna. Després d’aquest temps de dolor i sofriment
a causa de la mort d’éssers estimats i dels
greus problemes sanitaris, socials, econòmics i laborals, hem d’afrontar aquesta si-
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tuació amb esperança, fomentant la comunió i sentint-nos cridats a exercir la caritat
personal, política i social.
2. Compartim el dolor de milers de famílies davant les morts causades per aquesta pandèmia. Hem pregat pel seu etern
descans i pel consol de familiars i amics;
volem expressar el nostre desig de celebrar en les pròximes setmanes les exèquies amb els que ho sol·licitin en cada parròquia, i, més endavant, en una celebració
diocesana per manifestar l’esperança que
ens ofereix el Ressuscitat.
3. Agraïm de nou la feina realitzada amb
generosa entrega per tantes persones dels
serveis sanitaris i de nombroses activitats
que fan possible la vida quotidiana en la
nostra societat. De manera especial, reconeixem la disponibilitat i el servei dels
sacerdots, consagrats i laics en aquestes
setmanes.
4. Continuarem impulsant amb les persones que es veuen afectades per la crisi
econòmica i social, el treball de Càritas i
d’altres institucions eclesials per pal·liar
aquestes conseqüències de la pandèmia.
Oferim els principis de la Doctrina Social
de l’Església i l’acció dels catòlics en la reconstrucció de la vida social i econòmica,
seguint el “pla per a ressuscitar” del papa
Francesc.
5. Després de setmanes sense expressar comunitàriament la nostra fe en temples i locals parroquials, volem recuperar
progressivament la normalitat de la vida
eclesial. En aquesta fase de transició,
mantenim la proposta de dispensar del
precepte de participar en la Missa dominical i suggerim a persones de risc, gent
gran i malalts, que considerin la possibilitat de quedar-se a casa i segueixin les
celebracions pels mitjans de comunicació.

Demanem als sacerdots i col·laboradors
que facin un esforç per facilitar la celebració i la pregària, tenint cura de les mesures
organitzatives i higièniques. Les persones
que acudeixin a l’església per a les celebracions o per a la pregària personal, han
de fer-ho seguint les pautes i recomanacions que unim a aquesta nota, sempre a
costa de les normes de les autoritats sanitàries.
6. Instem a les autoritats de les diverses administracions públiques, als partits
polítics i organitzacions empresarials i sindicals, a altres associacions i institucions,
així com a tots els ciutadans, a l’acord i col·
laboració en favor del bé comú. Tots estem
cridats a ser responsables en la convivència per evitar en la mesura possible l’expansió de la malaltia i ajudar els pobres
i els que més pateixin les conseqüències
d’aquesta pandèmia.
7. Ens unim en la pregària en comú que
referma la fraternitat, supliquem la gràcia
del Senyor i la llum de l’Esperit Sant per
discernir el que Déu ens vol dir en aquesta circumstància; demanem especialment
pels investigadors per tal que assoleixin
un remei a la pandèmia. Ens posem sota
la protecció materna de la Immaculada patrona d’Espanya.
Mesures de prevenció per a la celebració
del culte públic en els temples catòlics
durant la desescalada de les mesures
restrictives en temps de pandèmia
El coronavirus es continua propagant per
Espanya. Donada la greu responsabilitat
que suposa, per a tots, prevenir el contagi
de la malaltia, proposem aquestes disposicions, aconsellant una màxima prudència en la seva aplicació que cada Diòcesi

haurà de concretar. Serà necessària una
avaluació continuada que permeti valorar
la seva posada en pràctica i modificació en
les situacions que sigui necessari, tenint
en compte el que l’autoritat sanitària disposi en cada moment.
1. Fases d’aplicació
Fase 0: Mantenim la situació actual.
Culte sense poble. Atenció religiosa personalitzada posant una atenció especial en
els qui han perdut éssers estimats. Preparem en cada diòcesi i parròquies les fases
següents.
Fase 1: Es permet l’assistència grupal,
però no massiva, als temples sense superar un terç de l’aforament, amb eucaristies
dominicals i diàries. Potser amb preferència a l’acompanyament de les famílies en
el seu dol.
Fase 2: Restabliment dels serveis ordinaris i grupals de l’acció pastoral amb els
criteris organitzatius i sanitaris -meitat de
l’aforament, higiene, distància- i mesures
que es refereixen a continuació.
Fase 3: Vida pastoral ordinària que tingui en compte les mesures necessàries
fins que hi hagi una solució mèdica a la
malaltia.
2. Disposicions de caràcter general
Davant d’aquesta circumstància, prorroguem la dispensa del precepte dominical, convidant a la lectura de la Paraula de
Déu i la pregària a les cases, podent beneficiar-se de la retransmissió a través dels
mitjans de comunicació per a qui no pugui
anar al temple. També, es convida les persones grans, malaltes o en situació de risc
perquè valorin la conveniència de no sortir
dels seus domicilis.
S’estableix l’aforament màxim dels temples (1/3 en la primera fase i 1/2 en la segona) i respectar la distància de seguretat.

A les Eucaristies dominicals, allà on sigui necessari i possible, cal procurar augmentar el nombre de celebracions quan
hi hagi més afluència de fidels, per tal de
descongestionar els temples.
Es recomana que els fidels facin ús de la
mascareta amb caràcter general.
Les piles d’aigua beneïda continuaran
buides.
Les portes de les esglésies es mantindran
obertes a l’entrada i sortida de les celebracions per no haver de tocar manilles o poms.
3. A l’entrada de la celebració
Organitzar, amb persones responsables, l’obertura i el tancament de les portes d’entrada al temple, la distribució dels
fidels al temple, l’accés a l’hora de combregar i la sortida de l’església al finalitzar,
respectant la distància de seguretat.
Oferir gel hidroalcohòlic o algun desinfectant similar, a l’entrada i sortida de
l’església.
4. A tenir en compte durant la litúrgia
Evitar els cors a la parròquia: es recomana mantenir un sol cantor o algunes veus
individuals i algun instrument. No hi haurà
full de cants ni es distribuiran plecs amb les
lectures o qualsevol altre objecte o paper.
El cistell de la col·lecta no es passarà
durant l’ofertori, sinó que el servei d’ordre
l’oferirà a la sortida de la missa, seguint
els criteris de seguretat assenyalats.
El calze, la patena i els copons, estaran
coberts amb la “pàl·lia” durant la pregària
eucarística.
El sacerdot celebrant desinfectarà les
seves mans al començar el cànon de la
missa, i els altres ministres de la comunió
abans de distribuir-la.
La salutació de la pau, que és facultativa, es podrà substituir per un gest evitant
el contacte directe.
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El diàleg individual de la comunió (“El
Cos de Crist”. “Amén”), es pronunciarà de
forma col·lectiva després de la resposta
“Senyor, no soc digne...”, distribuint l’Eucaristia en silenci.
En el cas que el sacerdot fos gran, cal
establir ministres extraordinaris de l’Eucaristia per a distribuir la comunió.
5. A la sortida de la celebració
Establir la sortida ordenada de l’església evitant agrupacions de persones a la
porta.
Desinfecció contínua del temple, bancs,
objectes litúrgics, etc.
6. Altres celebracions
La celebració del sagrament de la reconciliació i els moments d’escolta dels
fidels: a més de les mesures generals, s’ha
d’escollir un espai ampli, mantenir la distància social assegurant la confidencialitat. Tant el fidel com el confessor hauran
de portar mascareta. A l’acabar, s’aconsella reiterar la higiene de mans i la neteja de
les superfícies.
Baptisme: Ritu breu. En l’administració
de l’aigua baptismal, que es faci des d’un
recipient al qual no retorni l’aigua utilitzada,
evitant qualsevol tipus de contacte entre els
que han de ser batejats. A les uncions es pot
utilitzar un cotó o bastonet d’un sol ús, que
s’ha d’incinerar a l’acabar la celebració.
Confirmació: A la crismació es pot utilitzar un cotó o bastonet, com s’ha indicat en
el cas del baptisme. Cal observar la higiene de mans entre cada contacte, quan hi
hagi diversos confirmands.
Matrimoni: Els anells, arres, etc., han
de ser manipulats exclusivament pels contraents. S’ha de mantenir la deguda prudència en la signatura dels contraents i els
testimonis, així com en el lliurament de la
documentació corresponent.

Unció dels malalts: Ritu breu. En l’administració dels olis es pot utilitzar un cotó
o bastonet com s’ha indicat anteriorment.
Els sacerdots molt grans o malalts no
haurien d’administrar aquest sagrament
a persones que estan infectades per coronavirus. En tot cas, s’han d’observar les
indicacions de protecció indicades per les
autoritats sanitàries corresponents.
Exèquies de difunts: Els funerals i les
exèquies seguiran els mateixos criteris de
la missa dominical. Encara que sigui difícil
en aquests moments de dolor, cal insistir
a evitar els gestos d’afecte que impliquen
contacte personal i la importància de mantenir distància de seguretat.
7. Visites a l’església per a la pregària o
adoració del Santíssim
Seguir les pautes generals ofertes, evitant la concentració i assenyalant els llocs
per a la pregària i l’adoració
No permetre visites turístiques a les fases 1 i 2 de la desescalada.
8. Utilització de dependències parroquials per a reunions o sessions formatives
En la segona fase les reunions en dependències parroquials seguiran les pautes utilitzades per a les reunions culturals
previstes pel ministeri de sanitat que consisteix en un màxim d’un terç d’aforament
en llocs en els quals l’aforament habitual
és de 50 persones, respectant la distància de seguretat i la utilització de mascaretes.
A la tercera fase l’aforament passa a ser
de la meitat en llocs d’un aforament habitual de 50 persones i d’un terç en llocs
d’un aforament habitual de 80 persones
en les mateixes condicions de distància i
utilització de mascaretes.
9. Proposta d’inici de posada en marxa
d’aquestes mesures

Segons les indicacions rebudes, es començarà l’aplicació d’aquestes mesures
des del dilluns 11 de maig, perquè en les
celebracions de diumenge 17 de maig, tinguem una avaluació i una experiència suficient dels dies anteriors.

[ ]
Santa Seu

Decret de la Penitencieria Apostòlica
relatiu a la concessió d’indulgències especials als fidels en l’actual situació de
pandèmia
Penitencieria apostòlica
Decret
Es concedeix el do d’indulgències especials als fidels que sofreixen la malaltia de
Covid-19, comunament coneguda com Coronavirus, així com als treballadors de la
salut, als familiars i a tots aquells que, de
qualsevol manera, també amb la pregària,
tenen cura d’ells.
«Que l’esperança us ompli d’alegria.
Sigueu pacients en la tribulació, constants
en l’oració» Rm 12, 12. Les paraules escrites per sant Pau a l’Església de Roma ressonen al llarg de tota la història de l’Església i orienten el judici dels fidels davant de
cada sofriment, malaltia i calamitat.
El moment actual que travessa la humanitat sencera, amenaçada per una malaltia
invisible i insidiosa, que des de fa temps
ha entrat amb prepotència a formar part
de la vida de tothom, està marcat dia rere
dia per angoixants temors, noves incerteses i, sobretot, per un sofriment físic i moral generalitzat.
L’Església, seguint l’exemple del seu
Diví Mestre, sempre s’ha preocupat de
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cuidar els malalts. Com indicava sant Joan
Pau II, el valor del sofriment humà és doble: «Sobrenatural i alhora humà. És sobrenatural, perquè s’arrela en el misteri
diví de la redempció del món, i és també
profundament humà, perquè en ell l’home
es troba a si mateix, la seva pròpia humanitat, la seva pròpia dignitat i la seva
pròpia missió». (Carta Apostòlica Salvifici
Doloris, 31).
També el papa Francesc, en aquests últims dies, ha manifestat la seva proximitat
paternal i ha renovat la seva invitació a
pregar incessantment pels malalts de Coronavirus.
Per tal que tots els que pateixen a causa del Covid-19, precisament en el misteri
d’aquest sofriment, puguin redescobrir
«el mateix sofriment redemptor de Crist»
(ibíd., 30), aquesta Penitencieria Apostòlica, ex auctoritate Summi Pontificis, confiant en la paraula de Crist Senyor i considerant amb esperit de fe l’epidèmia actualment en curs, per a viure-la amb esperit
de conversió personal, concedeix el do de
les indulgències d’acord amb les següents
disposicions.
Es concedeix la indulgència plenària
als fidels malalts de Coronavirus, subjectes a quarantena per ordre de l’autoritat
sanitària als hospitals o en les seves pròpies cases si, amb ànim d’allunyar-se de
qualsevol pecat, s’uneixen espiritualment
a través dels mitjans de comunicació a la
celebració de la Santa Missa, a la pregària del Sant Rosari, a la pràctica piadosa
del Viacrucis o altres formes de devoció,
o si almenys resen el Credo, el Parenostre
i una piadosa invocació a la Santíssima
Mare de Déu, oferint aquesta prova amb
esperit de fe en Déu i de caritat cap als
germans, amb la voluntat de complir les

condicions habituals (confessió sacramental, comunió eucarística i oració segons les
intencions del Sant Pare), tan aviat com els
sigui possible.
Els agents sanitaris, els familiars i tots
aquells que, seguint l’exemple del Bon
Samarità, exposant-se al risc de contagi,
cuiden dels malalts de Coronavirus segons
les paraules del diví Redemptor: «Ningú
no té un amor més gran que el qui dona
la vida pels seus amics». (Jn 15,13), obtindran el mateix do de la indulgència plenària en les mateixes condicions.
Aquesta Penitencieria Apostòlica, a
més, concedeix de bon grat, en les mateixes condicions, la indulgència plenària
en ocasió de l’actual epidèmia mundial,
també a aquells fidels que ofereixin la visita al Santíssim Sagrament, o l’Adoració
Eucarística, o la lectura de la Sagrada Escriptura durant almenys mitja hora, o el
res del Sant Rosari, o l’exercici piadós del
Viacrucis, o la pregària de la corona de la
Divina Misericòrdia, per a implorar a Déu
Totpoderós la fi de l’epidèmia, l’alleujament dels afligits i la salvació eterna dels
qui el Senyor ha cridat al seu si.
L’Església prega pels qui estiguin impossibilitats de rebre el sagrament de la Unció
dels malalts i el Viàtic, encomanant a tots i
cadascun d’ells a la Divina Misericòrdia en
virtut de la comunió dels sants i concedeix
als fidels la indulgència plenària en perill
de mort sempre que estiguin degudament
disposats i hagin resat durant la seva vida
algunes oracions (en aquest cas l’Església
supleix les tres condicions habituals requerides). Per a obtenir aquesta indulgència es
recomana l’ús del crucifix o de la creu (cf.
Enchiridion indulgentiarum, n.12).
Que la Santíssima Verge Maria, Mare de
Déu i de l’Església, salut dels Malalts i au-

xili dels cristians, advocada nostra, socorri
la humanitat malalta, allunyant de nosaltres el mal d’aquesta pandèmia i obtenint
tot el bé necessari per a la nostra salvació
i santificació.
El present decret és vàlid independentment de qualsevol disposició en contra.
Donat a Roma, a la seu de la Penitencieria Apostòlica, el 19 de març de 2020.
Mauro. Card. Piacenza
Penitencier Major

Nota de la Penitencieria Apostòlica sobre
el sagrament de la Reconciliació en l’actual situació de pandèmia
«Jo soc amb vosaltres dia rere dia»
(Mt 28,20)
La gravetat de les circumstàncies actuals exigeix una reflexió sobre la urgència i
la centralitat del sagrament de la Reconciliació, juntament amb alguns aclariments
necessaris, tant per als fidels laics com
per als ministres cridats a celebrar el sagrament.
També en el temps de Covid-19, el sagrament de la Reconciliació s’administra
d’acord amb el dret canònic universal i
segons el que es disposa en l’Ordo Paenitentiae.
La confessió individual representa la
manera ordinària de celebrar aquest sagrament (cf. c. 960 del Codi de Dret Canònic), mentre que l’absolució col·lectiva,
sense la confessió individual prèvia, no es
pot impartir sinó en cas de perill imminent
de mort, per falta de temps per a escoltar
les confessions dels penitents individuals
(cf. c. 961 § 1 del Codi de Dret Canònic) o
per greu necessitat (cf. c. 961 § 1 del Codi

de Dret Canònic. 961 § 1, 2 CIC), la consideració de la qual correspon al bisbe diocesà, tenint en compte els criteris acordats
amb els altres membres de la Conferència
Episcopal (cf. c. 455 § 2 CIC), i sense perjudici de la necessitat, per a la vàlida absolució, del votum sacramenti per part del
penitent individual, és a dir, del propòsit
de confessar al seu degut temps els pecats
greus que en el seu moment no van poder
ser confessats (cf. c. 962 § 1 CIC).
Aquesta Penitencieria Apostòlica creu
que, sobretot en els llocs més afectats pel
contagi de la pandèmia i fins que el fenomen no remeti, es produiran els casos de
greu necessitat citats en el ca. 961, § 2 CIC
ja esmentat.
Qualsevol altra especificació es delega
segons el dret als bisbes diocesans, tenint
sempre en compte el bé suprem de la salvació de les ànimes (cf. c. 1752 CIC).
En cas que sorgeixi la necessitat sobtada d’impartir l’absolució sacramental a diversos fidels junts, el sacerdot està obligat
a avisar, en la mesura que sigui possible,
el bisbe diocesà o, si no pot, a informar-lo
com més aviat millor (cf. Ordo Paenitentiae, n. 32).
En la present emergència pandèmica,
correspon per tant al bisbe diocesà indicar als sacerdots i penitents les prudents
atencions que s’han d’adoptar en la celebració individual de la reconciliació sacramental, com ara la celebració en un lloc
ventilat fora del confessionari, l’adopció
d’una distància adequada, l’ús de màscares protectores, sense perjudici de l’absoluta atenció a la salvaguarda del sigil sacramental i la necessària discreció.
A més, correspon sempre al bisbe diocesà determinar, en el territori de la seva
pròpia circumscripció eclesiàstica i en re-
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lació amb el nivell de contagi pandèmic,
els casos de greu necessitat en els quals
és lícit impartir l’absolució col·lectiva: per
exemple, a l’entrada de les sales d’hospital, on estiguin ingressats els fidels contagiats en perill de mort, utilitzant en la mesura del possible i amb les degudes precaucions els mitjans d’amplificació de la
veu perquè es pugui escoltar l’absolució.
Cal considerar la necessitat i la conveniència d’establir, quan sigui necessari, d’acord amb les autoritats sanitàries,
grups de «capellans d’hospitals extraordinaris», també amb caràcter voluntari i en
compliment de les normes de protecció
contra el contagi, per a garantir la necessària assistència espiritual als malalts i
moribunds.
Quan el fidel es trobi en la dolorosa impossibilitat de rebre l’absolució sacramental, ha de recordar-se que la contrició perfecta, procedent de l’amor del Déu estimat
sobre totes les coses, expressada per una
sincera petició de perdó (la que el penitent pugui expressar en aquell moment) i
acompanyada de votum confessionis, és a
dir, del ferm propòsit de recórrer com més
aviat millor a la confessió sacramental,
obté el perdó dels pecats, fins i tot mortals
(cf. Catecisme, n. 1452).
Mai com en aquest temps l’Església
experimenta la força de la comunió dels
sants, eleva al seu Senyor Crucificat i Ressuscitat vots i pregàries, en particular el
sacrifici de la santa Missa, celebrada diàriament pels sacerdots, fins i tot sense
poble.
Com a bona mare, l’Església implora al
Senyor que la humanitat sigui alliberada
d’aquest flagell, invocant la intercessió
de la Santíssima Mare de Déu, Mare de la
misericòrdia i salut dels malalts, i del seu

espòs sant Josep, sota el patrocini del qual
l’Església camina sempre pel món.
Que Maria Santíssima i sant Josep ens
obtinguin abundants gràcies de reconciliació i salvació, en l’escolta atenta de la
Paraula del Senyor, que avui repeteix a la
humanitat: «Desistiu, reconeixeu que jo
soc Déu» (Sl 46, 11), «Jo soc amb vosaltres
dia rere dia» (Mt 28, 20).
Donat a Roma, a la seu de la Penitencieria Apostòlica, el 19 de març de 2020,
Solemnitat de sant Josep, espòs de la Santíssima Mare de Déu, patró de l’Església
universal.
Mauro. Cardenal Piacenza
Penitencier Major

Decret de la Congregació per al Culte Diví
i la Disciplina dels Sagraments. Decret en
temps del Covid-19 (II)
Considerant la ràpida evolució de la pandèmia del Covid-19 i tenint en compte les
observacions rebudes de les Conferències
Episcopals, aquesta Congregació ofereix
una actualització de les indicacions generals i dels suggeriments ja donats als bisbes en l’anterior decret del 19 de març de
2020.
Atès que la data de la Pasqua no pot ser
traslladada, que als països afectats per la
malaltia, on s’han previst restriccions sobre les reunions i la mobilitat de les persones, els bisbes i els preveres celebrin els
ritus de la Setmana Santa sense la presència del poble i en un lloc adequat, evitant
la concelebració i ometent el gest de pau.
Que els fidels siguin avisats de l’hora de
l’inici de les celebracions, de manera que
puguin unir-s’hi en oració des de les seves
pròpies cases. Podran ser de gran ajuda

els mitjans de comunicació telemàtica en
directe, no gravats. En tot cas, és important dedicar un temps oportú a la pregària,
valorant, sobretot, la Liturgia Horarum.
Que les Conferències Episcopals i cadascuna de les diòcesis no deixin d’oferir
subsidis per a ajudar de cara a la pregària
familiar i personal.
1.- Diumenge de Rams. Que la commemoració de l’entrada del Senyor a Jerusalem se celebri a l’interior de l’edifici sagrat; que a les esglésies catedrals s’adopti
la segona forma prevista del Missal Romà;
i a les esglésies parroquials i als altres
llocs, la tercera.
2.- Missa crismal. Valorant la situació
concreta dels diversos països, les Conferències Episcopals podran donar indicacions
sobre un possible trasllat a una altra data.
3.- Dijous Sant. Que s’ometi el lavatori
de peus, que ja és facultatiu. Al final de la
Missa de la Cena del Senyor, que s’ometi
també la processó i que el Santíssim Sagrament es reservi en el sagrari. En aquest
dia, es concedeix excepcionalment als
preveres la facultat de celebrar la Missa,
sense la presència del poble, en un lloc
adequat.
4.- Divendres Sant. A la pregària universal, els bisbes s’encarregaran de preparar
una intenció especial pels qui es troben en
situació de perill, els malalts, els difunts
(cf. Missale Romanum). Que l’adoració de
la creu amb el bes es limiti només al celebrant.
5.- Vigília Pasqual. Que se celebri només a les esglésies catedrals i parroquials.
Que per a la litúrgia baptismal, es mantingui només la renovació de les promeses
baptismals (cf. Missale Romanum).
Que per als seminaris, les residències
sacerdotals, els monestirs i les comuni-

tats religioses s’atenguin a les indicacions
d’aquest Decret.
Les expressions de pietat popular i les
processons que enriqueixen els dies de
la Setmana Santa i del Tridu Pasqual, segons el parer del bisbe diocesà, podran ser
traslladades a altres dies convenients, per
exemple, el 14 i 15 de setembre.
De mandato Summi Pontificis pro hoc
tantum anno 2020.
Donat a la seu de la Congregació per al
Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments,
el 25 de març de 2020, solemnitat de
l’Anunciació del Senyor.
Robert Card. Sarah
Prefecte
Arthur Roche
Arquebisbe Secretari

Missatge del papa Francesc per a la 57a
Jornada mundial de pregària per les vocacions
Roma 8-3-2020
Les paraules de la vocació
IV Diumenge de Pasqua
Benvolguts germans i germanes:
El 4 d’agost de l’any passat, en el 160
aniversari de la mort del sant Rector d’Ars,
vaig voler oferir una carta als preveres, que
per la crida que el Senyor els va fer gasten
la vida cada dia al servei del poble de Déu.
En aquella ocasió vaig triar quatre paraules clau —dolor, gratitud, coratge i lloança— per donar les gràcies als preveres
i donar suport al seu ministeri. Considero
que avui, en aquesta 57a Jornada mundial de pregària per les vocacions, aquelles
paraules es poden reprendre i adreçar a
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tot el poble de Déu, a la llum d’un passatge evangèlic que ens explica l’experiència singular de Jesús i Pere durant una
nit de tempesta al llac de Tiberíades (cf.
Mt 14,22-33).
Després de la multiplicació dels pans,
que havia entusiasmat la multitud, Jesús
va ordenar als seus que pugessin a la barca i el precedissin cap a l’altra riba mentre
ell acomiadava la gent. La imatge d’aquesta travessada del llac evoca d’alguna manera el viatge de la nostra existència. Efectivament, la barca de la nostra vida avança
lentament, sempre inquieta perquè cerca
un desembarcament feliç, disposada a
afrontar els riscos i les oportunitats de la
mar, encara que també espera rebre del
timoner un canvi de direcció que la posi finalment en el rumb adequat. Però de vegades pot perdre’s, pot deixar-se enlluernar
per il·lusions en comptes de seguir el far
lluminós que la condueix a port segur, o és
reptada pels vents contraris de les dificultats, els dubtes i les pors.
També passa així en el cor dels deixebles. Ells, que són cridats a seguir el Mestre de Natzaret, han de decidir-se a passar
a l’altra riba, apostant de manera valenta
per abandonar les seves seguretats i anar
rere les petjades del Senyor. Aquesta
aventura no és pacífica: arriba la nit, bufa
el vent contrari, la barca és sacsejada per
les onades, i la por de no aconseguir-ho i
de no estar a l’altura de la crida amenaça
d’enfonsar-los.
Però l’Evangeli ens diu que en l’aventura d’aquest viatge difícil no estem sols.
El Senyor, gairebé anticipant l’aurora enmig de la nit, va caminar sobre les aigües
agitades i va aconseguir els deixebles, va
convidar Pere a anar al seu encontre sobre
les aigües, el va salvar quan va veure que

s’enfonsava i, finalment, va pujar a la barca i va fer calmar el vent.
Així doncs, la primera paraula de la vocació és gratitud. Navegar en la direcció
correcta no és una tasca confiada únicament als nostres esforços, ni depèn només
de les rutes que nosaltres escollim. La nostra realització personal i els nostres projectes de vida no són el resultat matemàtic
del que decidim dins un «jo» aïllat; al contrari, són, per damunt de tot, la resposta a
una crida que ve de dalt. És el Senyor qui
ens concedeix en primer lloc la valentia
per a pujar a la barca i ens indica la riba
cap on hem de dirigir-nos. És ell qui, quan
ens crida, es converteix també en el nostre
timoner per acompanyar-nos, mostrar-nos
la direcció, impedir que ens quedem embarrancats en els esculls de la indecisió i
fer-nos capaços de caminar fins i tot per
damunt de les aigües agitades.
Qualsevol vocació neix de la mirada
amorosa amb què el Senyor va venir al nostre encontre, potser just quan la nostra barca era sacsejada enmig de la tempesta. «La
vocació, més que una elecció nostra, és
resposta a una crida gratuïta del Senyor»
(Carta als preveres, 4 agost 2019); per això,
arribarem a descobrir-la i a abraçar-la quan
el nostre cor s’obri a la gratitud i sàpiga
acollir el pas de Déu en la nostra vida.
Quan els deixebles van veure que Jesús
s’acostava caminant sobre les aigües, van
pensar que era un fantasma i van tenir por.
Però de seguida Jesús els va tranquil·litzar
amb una paraula que sempre ha d’acompanyar la nostra vida i el nostre camí vocacional: «Coratge! Soc jo. No tingueu por»
(v. 27). Aquesta és precisament la segona
paraula que vull donar-vos: coratge.
Allò que sovint ens impedeix de caminar, créixer, triar el camí que el Senyor ens

indica són els fantasmes que s’agiten en
el nostre cor. Quan som cridats a deixar
la nostra riba segura i abraçar un estat de
vida —com el matrimoni, l’orde sacerdotal, la vida consagrada—, la primera reacció la representa sovint el «fantasma de la
incredulitat»: No és possible que aquesta
vocació sigui per a mi; serà realment el
camí encertat? El Senyor em demana això
justament a mi?
I, de mica en mica, creixen en nosaltres
tots aquests arguments, justificacions i
càlculs que ens fan perdre l’impuls, que
ens confonen i ens deixen paralitzats en
el punt de partença: creiem que ens equivoquem, que no estem a l’altura, que simplement hem vist un fantasma que hem de
foragitar.
El Senyor sap que una opció fonamental de vida —com casar-se o consagrar-se
de manera especial al seu servei— requereix valentia. Ell coneix les preguntes, els
dubtes i les dificultats que agiten la barca del nostre cor, i per això ens assegura:
«No tinguis por, jo estic amb tu!» La fe en
la seva presència, que ens ve a l’encontre i
ens acompanya, encara que la mar estigui
agitada, ens allibera d’aquella accídia que
ja vaig tenir l’oportunitat de definir com
«tristesa esdolceïda» (Carta als preveres,
4 agost 2019), és a dir, aquella insipidesa
interior que ens bloqueja i no ens deixa assaborir la bellesa de la vocació.
A la Carta als preveres vaig parlar també
del dolor, però aquí voldria traduir d’una
altra manera aquesta paraula i referir-me
a la fatiga. Qualsevol vocació implica un
compromís. El Senyor ens crida perquè vol
que siguem com Pere, capaços de posar-la
al servei de l’Evangeli, en les maneres concretes i quotidianes que ell ens mostra, i
especialment en les diferents formes de

vocació laïcal, presbiteral i de vida consagrada. Però nosaltres som com l’Apòstol:
tenim desig i empenta, encara que, al mateix temps, estem marcats per debilitats i
temors.
Si deixem que ens aclapari la idea de
la responsabilitat que ens espera —en la
vida matrimonial o en el ministeri sacerdotal— o les adversitats que es presentaran,
llavors apartarem la mirada de Jesús ràpidament i, com Pere, correrem el risc d’enfonsar-nos. Al contrari, malgrat les nostres
fragilitats i carències, la fe ens permet caminar a l’encontre del Senyor ressuscitat i
també vèncer les tempestes. En efecte, ell
ens allarga la mà quan el cansament o la
por amenacen d’enfonsar-nos, i ens dona
l’impuls necessari per a viure la nostra vocació amb alegria i entusiasme.
Finalment, quan Jesús va pujar a la barca, el vent va amainar i les onades es van
calmar. És una bonica imatge d’allò que
el Senyor obra en la nostra vida i en els
tràfecs de la història, de manera especial
quan travessem la tempesta. Ell ordena
que els vents contraris parin i que les forces del mal, de la por i de la resignació no
tinguin més poder sobre nosaltres.
En la vocació específica que som cridats a viure, aquests vents poden esgotar-nos. Penso en els qui assumeixen tasques importants en la societat civil, en els
esposos, que —no sense raó— m’agrada
d’anomenar «els valents», i especialment
en els qui abracen la vida consagrada i el
presbiterat. Conec les vostres fatigues, les
soledats que a vegades aclaparen el vostre cor, el risc de la rutina que de mica en
mica apaga el foc ardent de la crida, el pes
de la incertesa i de la precarietat del nostre temps, la por al futur. Coratge, no tingueu por! Jesús és al costat nostre i, si el
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reconeixem com l’únic Senyor de la nostra
vida, ell ens dona la mà i ens subjecta per
a salvar-nos.
I llavors, encara enmig de l’onatge, la
nostra vida s’obre a la lloança. Aquesta és
la darrera paraula de la vocació, i vol ser
també una invitació a cultivar l’actitud interior de la benaurada Verge Maria. Ella,
agraïda per la mirada que Déu li va adreçar, va abandonar amb fe les seves pors i el
seu torbament, va abraçar amb valentia la
crida i va fer de la seva vida un cant etern a
la lloança al Senyor.
Estimats germans, particularment en
aquesta Jornada, com també en l’acció
pastoral ordinària de les nostres comunitats, desitjo que l’Església recorri aquest
camí al servei de les vocacions obrint bretxes en el cor dels fidels, per tal que cadascun pugui descobrir amb gratitud la crida
de Déu en la seva vida, trobar la valentia
de dir-li «sí», vèncer la fatiga amb la fe en
Crist i, finalment, oferir la pròpia vida com
un càntic de lloança a Déu, als germans i al
món sencer. Que la Mare de Déu ens acompanyi i intercedeixi per nosaltres.
Francesc, Papa

Homilia del papa Francesc a la Statio Orbis del divendres 27 de març
Roma, 27-3-2020
«Arribat el capvespre» (Mc 4,35). Així comença l’Evangeli que hem escoltat. Des
de fa algunes setmanes sembla que tot
s’ha enfosquit. Denses tenebres cobreixen
les nostres places, carrers i ciutats; s’han
anat ensenyorint de les nostres vides omplint-ho tot d’un silenci que ensordeix i
un buit desolador que ho paralitza tot al

seu pas: es nota a l’aire, se sent en els
gestos, ho diuen les mirades. Ens trobem
espantats i perduts. Igual que als deixebles de l’Evangeli, ens va sorprendre una
tempesta inesperada i furiosa. Ens vam
adonar que estàvem en la mateixa barca,
tots fràgils i desorientats; però, al mateix
temps, importants i necessaris, tots cridats a remar junts, tots necessitats de confortar-nos mútuament. En aquesta barca,
hi anem tots. Com aquests deixebles, que
parlen amb una única veu i amb angoixa
diuen: «Ens enfonsem» (cf. v. 38), també
nosaltres descobrim que no podem seguir
cadascun pel nostre compte, sinó només
junts.
És fàcil identificar-nos amb aquesta història, el més difícil és entendre l’actitud de
Jesús. Mentre els deixebles, lògicament,
estaven alarmats i desesperats, Ell romania a popa, a la part de la barca que primer
s’enfonsa. I, què fa? Malgrat l’enrenou i el
bullici, dormia tranquil, confiat en el Pare
—és l’única vegada a l’Evangeli que Jesús
apareix dormint—. Després que el despertessin i que calmés el vent i les aigües, es
va dirigir als deixebles amb un to de retret:
«Per què teniu por? Encara no teniu fe?»
(v. 40).
Mirem d’entendre-ho. En què consisteix la manca de fe dels deixebles que es
contraposa a la confiança de Jesús? Ells
no havien deixat de creure en Ell; de fet, el
van invocar. Però vegem com l’invoquen:
«Mestre, ¿no us fa res que ens enfonsem?»
(v. 38). No us fa res: van pensar que Jesús
es desinteressava d’ells, que no els parava esment. Entre nosaltres, en les nostres
famílies, allò que més ens dol és quan sentim dir: «És que no t’importo?». És una frase que danya i desferma tempestes en el
cor. També haurà sacsejat a Jesús, perquè

a Ell li importem més que a ningú. De fet,
una vegada invocat, salva els seus deixebles desconfiats.
La tempesta desemmascara la nostra
vulnerabilitat i deixa al descobert aquestes falses i supèrflues seguretats amb les
quals havíem construït les nostres agendes, els nostres projectes, rutines i prioritats. Ens mostra com havíem deixat adormit i abandonat allò que alimenta, sosté
i dona força a la nostra vida i a la nostra
comunitat. La tempesta posa al descobert
tots els intents d’encaixonar i oblidar el
que va nodrir l’ànima dels nostres pobles;
totes aquelles temptatives d’anestesiar
amb aparents rutines “salvadores”, incapaces d’apel·lar a les nostres arrels i evocar la memòria dels nostres ancians, privant-nos així de la immunitat necessària
per a fer front a l’adversitat.
Amb la tempesta, ha caigut el maquillatge d’aquests estereotips amb els que
disfressàvem els nostres egos sempre
pretensiosos de voler aparentar; i ha deixat al descobert, una vegada més, aquesta
(beneïda) pertinença comuna de la qual no
podem ni volem evadir-nos; aquesta pertinença de germans.
«Per què teniu por? Encara no teniu
fe?». Senyor, aquesta tarda la teva Paraula ens interpel·la i es dirigeix a tots. En
el nostre món, que Tu estimes més que
nosaltres, hem avançat ràpidament, sentint-nos forts i capaços de tot. Cobejosos
de guanys, ens hem deixat absorbir pel
que és material i ens hem deixat trastornar
per la pressa. No ens hem aturat davant
les teves crides, no ens hem despertat
davant guerres i injustícies del món, no
hem escoltat el crit dels pobres i del nostre
planeta greument malalt. Hem continuat
impertorbables, pensant a mantenir-nos

sempre sans en un món malalt. Ara, mentre estem en mars agitades, et supliquem:
“Desperteu-vos, Senyor”.
«Per què teniu por? Encara no teniu
fe?». Senyor, ens dirigeixes una crida,
una crida a la fe. Que no és tant creure
que Tu existeixes, sinó anar cap a tu i
confiar en tu. En aquesta Quaresma ressona la teva crida urgent: «Convertiu-vos
a mi amb tot el vostre cor», (Jl 2,12). Ens
crides a prendre aquest temps de prova
com un moment d’elecció. No és el moment del teu judici, sinó del nostre judici:
el temps per a triar entre el que compta
veritablement i el que passa, per separar
el que és necessari del que no ho és. És
el temps de restablir el rumb de la vida
cap a tu, Senyor, i cap als altres. I podem
mirar tants companys de viatge que són
exemplars, ja que, davant de la por, han
reaccionat donant la pròpia vida. És la
força operant de l’Esperit vessada i plasmada en valents i generosos lliuraments.
És la vida de l’Esperit capaç de rescatar,
valorar i mostrar com les nostres vides
estan teixides i sostingudes per persones
corrents—habitualment oblidades— que
no apareixen en portades de diaris i de
revistes, ni en les grans passarel·les de
l’últim xou però, sense cap dubte, estan
escrivint avui els esdeveniments decisius
de la nostra història: metges, infermers
i infermeres, encarregats de reposar els
productes en els supermercats, netejadores, cuidadores, transportistes, forces
de seguretat, voluntaris, sacerdots, religioses i tants altres que han comprès que
ningú no se salva sol. Davant del sofriment, on es mesura el veritable desenvolupament dels nostres pobles, descobrim
i experimentem l’oració sacerdotal de Jesús: «Que tots siguin u» (Jn 17,21). Quan-
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ta gent cada dia demostra paciència i infon esperança, tenint cura de no sembrar
pànic sinó corresponsabilitat. Quants pares, mares, avis i àvies, docents mostren
als nostres infants, amb gestos petits i
quotidians, com enfrontar i transitar una
crisi readaptant rutines, aixecant mirades
i impulsant la pregària. Quantes persones
resen, ofereixen i intercedeixen pel bé de
tots. La pregària i el servei silenciós són
les nostres armes vencedores.
«Per què teniu por? Encara no teniu
fe?». El començament de la fe és saber
que necessitem la salvació. No som autosuficients; sols ens enfonsem. Necessitem el Senyor com els antics mariners
els estels. Convidem Jesús a la barca de la
nostra vida. Lliurem-li els nostres temors,
perquè els venci. Igual que els deixebles,
experimentarem que, amb Ell a bord, no
es naufraga. Perquè aquesta és la força de
Déu: convertir en una cosa bona tot el que
ens succeeix, fins i tot allò més dolent. Ell
porta serenitat en les nostres tempestes,
perquè amb Déu la vida no mor mai.
El Senyor ens interpel·la i, enmig de la
nostra tempesta, ens convida a despertar i
activar aquella solidaritat i esperança que
és capaç de donar solidesa, contenció i
sentit a aquestes hores on tot sembla naufragar. El Senyor es desperta per a despertar i revifar la nostra fe pasqual. Tenim una
àncora: en la seva Creu hem estat salvats.
Tenim un timó: en la seva Creu hem estat
rescatats. Tenim una esperança: en la seva
Creu hem estat sanats i abraçats perquè
ningú ni res no ens separi del seu amor
redemptor. Enmig de l’aïllament on sofrim
la falta dels afectes i de les trobades, experimentant la mancança de tantes coses,
escoltem una vegada més l’anunci que ens
salva: ha ressuscitat i viu al nostre costat.

El Senyor ens interpel·la des de la seva
Creu a retrobar la vida que ens espera, a
mirar aquells que ens reclamen, a potenciar, reconèixer i incentivar la gràcia que ens
habita. No apaguem la flama del ble que
vacil·la (cf. Is 42,3), que mai emmalalteix, i
deixem que revifi l’esperança.
Abraçar la seva Creu és animar-se a
abraçar totes les contrarietats del temps
present, abandonant per un instant el nostre afany d’omnipotència i possessió per
a donar espai a la creativitat que només
l’Esperit és capaç de suscitar. És animar-se
a motivar espais on tots puguin sentir-se
convocats i permetre noves formes d’hospitalitat, de fraternitat i de solidaritat. En
la seva Creu hem estat salvats per a allotjar l’esperança i deixar que sigui ella qui
enforteixi i sostingui totes les mesures
i camins possibles que ens ajudin a cuidar-nos i a cuidar. Abraçar al Senyor per
a abraçar l’esperança. Aquesta és la força
de la fe, que allibera de la por i dona esperança.
«Per què teniu por? Encara no teniu
fe?». Benvolguts germans i germanes: des
d’aquest lloc, que ens parla de la fe de
Pere, sòlida com una roca, aquesta tarda
m’agradaria confiar-vos a tots al Senyor, a
través de la intercessió de la Mare de Déu,
salut del seu poble, estrella de la mar tempestuosa. Que des d’aquesta columnata
que abraça Roma i el món, descendeixi sobre vosaltres, com una abraçada consoladora, la benedicció de Déu. Senyor, beneïu
el món, doneu salut als cossos i consoleu
els cors. Ens demaneu que no sentim temor. Però la nostra fe és feble i tenim por.
Però vós, Senyor, no ens abandoneu a
mercè de la tempesta. Repetiu novament:
«No tingueu por» (Mt 28,5). I nosaltres,
juntament amb Pere, «descarreguem en

Vós totes les nostres preocupacions, perquè teniu cura de nosaltres” (cf. 1 Pe 5,7).
Francesc, Papa.

Missatge pasqual del papa Francesc i benedicció Urbi et Orbi
Roma, 12-4-2020
Estimats germans i germanes: Bona Pasqua!
Avui ressona a tot el món l’anunci de
l’Església: «Jesucrist ha ressuscitat! Veritablement ha ressuscitat!».
Com una flama nova aquesta Bona Notícia s’ha encès a la nit: a la nit d’un món que
encarava ja desafiaments crucials i que ara
es troba aclaparat per la pandèmia, que
sotmet la nostra gran família humana a
una dura prova. En aquesta nit ressona la
veu de l’Església: «Crist, la meva esperança, ha ressuscitat!» (Seqüència pasqual).
És un altre «contagi», que es transmet
de cor a cor, perquè tot cor humà espera
aquesta Bona Nova. És el contagi de l’esperança: «Crist, la meva esperança, ha
ressuscitat!» No es tracta d’una fórmula
màgica que fa desaparèixer els problemes.
No, no és això la resurrecció de Crist, sinó
la victòria de l’amor sobre l’arrel del mal,
una victòria que no «passa per sobre» del
sofriment i la mort, sinó que els travessa,
i obre un camí en l’abisme, transformant
el mal en bé, signe distintiu del poder de
Déu.
El Ressuscitat és el Crucificat, no és una
altra persona. Porta en el seu cos gloriós
les nafres inesborrables, ferides que es
converteixen en llumeneres d’esperança.
A Ell dirigim la nostra mirada perquè curi
les ferides de la humanitat afligida.

El meu pensament avui s’adreça sobretot als afectats directament pel coronavirus: als malalts, als que han mort i als familiars que ploren per la desaparició dels
seus éssers estimats, als qui a vegades
no han pogut donar ni tan sols el darrer
adéu. Que el Senyor de la vida aculli els
difunts amb ell al seu regne i doni consol
i esperança a aquells que encara passen
la prova, especialment els ancians i els
qui estan sols. Que no manqui el consol
i l’ajuda necessària a aquelles persones
que es troben en condicions d’especial
vulnerabilitat, com ara els que treballen en
residències d’avis o viuen a les casernes i
a les presons. Per a molts és una Pasqua
de solitud, viscuda entre el dol i les moltes
dificultats que la pandèmia provoca, des
dels sofriments físics fins als problemes
econòmics.
Aquesta malaltia no només ens ha privat dels afectes, sinó també de la possibilitat de recórrer personalment al consol que
brolla dels sagraments, especialment de
l’Eucaristia i la Reconciliació. En molts països no ha estat possible apropar-s’hi, però
el Senyor no ens ha deixat sols. Romanent
units en la pregària, estem segurs que Ell
ens cobreix amb la seva mà (cf. Sl 138,5),
repetint amb força: no tinguis por, «he ressuscitat, i sempre soc amb tu» (Antífona
d’entrada de la Missa del dia de Pasqua,
Missal Romà).
Que Jesús, la nostra Pasqua, concedeixi
fortalesa i esperança als metges i als infermers, que a tot arreu ofereixen un testimoni de cura i amor al proïsme fins a l’extenuació de les seves forces i, no poques
vegades, fins al sacrifici de la seva pròpia
salut. A ells, com també als que treballen
assíduament per garantir els serveis essencials necessaris per a la convivència
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civil, a les forces de l’ordre i als militars,
que en molts països han contribuït a mitigar les dificultats i sofriments de la població, es dirigeix el nostre record afectuós i
el nostre agraïment.
En aquestes setmanes, la vida de milions de persones ha canviat sobtadament.
Per a molts, romandre a casa ha estat una
ocasió per reflexionar, per aturar el frenètic
ritme de vida, per estar amb els éssers estimats i gaudir de la seva companyia. Però
també per a molts és un temps de preocupació per un futur que es presenta incert,
per la feina que es corre el risc de perdre
i per les altres conseqüències que la crisi
actual comporta. Animo als qui tenen responsabilitats polítiques a treballar activament en favor del bé comú dels ciutadans,
proporcionant els mitjans i instruments
necessaris per permetre que tothom pugui
tenir una vida digna i afavorir, quan les circumstàncies ho permetin, la represa de les
habituals activitats quotidianes.
Aquest no és el temps per a la indiferència, perquè el món sencer està patint i
ha d’estar unit per afrontar la pandèmia.
Que Jesús ressuscitat concedeixi esperança a tots els pobres, als qui viuen a les
perifèries, als pròfugs i als sense sostre.
Que aquests germans i germanes més febles, que habiten a les ciutats i perifèries
de cada racó del món, no se sentin sols.
Procurem que no els faltin els béns de primera necessitat, més difícils d’aconseguir
ara quan molts negocis estan tancats, com
tampoc els medicaments i, sobretot, la
possibilitat d’una adequada assistència
sanitària. Considerant les actuals circumstàncies, que també es suavitzin les sancions internacionals dels països afectats,
que els impedeixen oferir als propis ciutadans un ajut adequat, i s’afrontin –per part

de tots els països– les grans necessitats
del moment, reduint, o fins i tot condonant, el deute que pesa en els pressupostos d’aquells països més pobres.
Aquest no és el temps de l’egoisme,
perquè el repte a què ens enfrontem ens
uneix a tots i no fa distinció de persones.
Entre les nombroses zones afectades pel
coronavirus, penso especialment en Europa. Després de la Segona Guerra Mundial, aquest continent va poder ressorgir
gràcies a un autèntic esperit de solidaritat
que li va permetre superar les rivalitats
del passat. És molt urgent, sobretot en
les circumstàncies actuals, que aquestes
rivalitats no recobrin força, sinó que tots
es reconeguin part d’una única família i se
sostinguin mútuament. Avui, la Unió Europea té al seu davant un desafiament històric, del qual dependrà no només el seu
futur, sinó el de tot el món. Que no perdi
l’ocasió per demostrar, una vegada més,
la solidaritat, fins i tot recorrent a solucions innovadores. És l’única alternativa a
l’egoisme dels interessos particulars i a la
temptació de tornar al passat, amb el risc
de posar a dura prova la convivència pacífica i el desenvolupament de les properes
generacions.
Aquest no és temps de divisions. Que
Crist, la nostra pau, il·lumini els qui tenen
responsabilitats en els conflictes, perquè
tinguin el coratge d’adherir-se a la crida
per un alto el foc global i immediat en
totes les regions del món. No és aquest
el moment per seguir fabricant i venent
armes, gastant elevades sumes de diners
que podrien usar-se per tenir cura de les
persones i salvar vides. Que sigui en canvi
el temps per posar fi a la llarga guerra que
ha ensangonat l’estimada Síria, al conflicte del Iemen i a les tensions a l’Iraq, com

també al Líban. Que aquest sigui el temps
en què els israelians i els palestins reprenguin el diàleg, i que trobin una solució
estable i duradora que permeti a ambdós
pobles viure en pau. Que acabin els patiments de la població que viu a les regions
orientals d’Ucraïna. Que s’acabin els atacs
terroristes perpetrats contra tantes persones innocents en diversos països d’Àfrica.
Aquest no és temps de l’oblit. Que la
crisi que estem afrontant no ens faci deixar
de banda tantes altres situacions d’emergència que porten amb elles el sofriment
de moltes persones. Que el Senyor de la
vida es mostri proper a les poblacions
d’Àsia i Àfrica que estan travessant greus
crisis humanitàries, com a la regió de Cabo
Delgado, al nord de Moçambic. Que reconforti el cor de tantes persones refugiades
i desplaçades a causa de guerres, sequeres i caresties. Que protegeixi els nombrosos migrants i refugiats –molts d’ells són
nens–, que viuen en condicions insuportables, especialment a Líbia i a la frontera
entre Grècia i Turquia. I no vull oblidar-me
de l’illa de Lesbos. Que permeti assolir
solucions pràctiques i immediates a Veneçuela, orientades a facilitar l’ajuda internacional a la població que pateix a causa
de la greu conjuntura política, socioeconòmica i sanitària.
Estimats germans i germanes:
Les paraules que realment volem escoltar en aquest temps no són indiferència,
egoisme, divisió i oblit. Volem bandejar-les
per sempre! Aquestes paraules sembla
que prevalen quan en nosaltres triomfa
la por i la mort; és a dir, quan no deixem
que sigui el Senyor Jesús qui triomfi en el
nostre cor i en la nostra vida. Que Ell, que
ja va vèncer la mort obrint-nos el camí de
la salvació eterna, dissipi les tenebres de

la nostra pobra humanitat i ens faci entrar
en el seu dia gloriós que no coneix posta.
Amb aquestes reflexions, us desitjo a
tots una bona Pasqua.
Francesc, Papa
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