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Escrits
dominicals

La pau amb vosaltres (6-1-2019)
Déu meu, quantes vegades ens hem saludat amb aquestes paraules! I sonen molt
millor en començar l’any, quan el futur està
ja present, almenys en la intenció i en el
desig sincer.
Encara sonaven més belles en boca dels
àngels, quan saludaven els pastors i tota
la humanitat:
“Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra
pau als homes que Déu estima” (Lc 2,14)
Ningú no assaborirà més aquestes paraules que aquell que tingui fam de veritable pau. No bastarà que hom sofreixi pels
conflictes i les seves conseqüències, sinó
que caldrà un autèntic anhel que aquests
conflictes “es resolguin” per la via de la
pau i no de les transaccions o de la victòria
del més fort. És una llàstima que la proclama al realisme i al seny ens impedeixin
cridar aquesta salutació amb profunda i
intensa convicció. No volem passar-nos
d’il·lusos i ingenus: la realitat de la convivència familiar, social o política, la fuetada
incessant de la guerra, les lluites i enfrontaments d’interessos grupals i ideològics
ens tempten cada dia a sucumbir al pessimisme. I què dir de la violència criminal
perpetrada en nom de Déu?
¿Podrem encara intercanviar aquesta
bella salutació sense que soni a formalitat
litúrgica o a paraules convencionals, fins i

tot entre persones d’edat madura, que tenen al darrere tantes frustracions?
Heus aquí com solucionen aquest problema molts homes i dones de tot el món:
imaginar o afirmar un món “en el cel” on
s’hi és feliç, un món de pau i harmonia;
la terra és lloc de sofriment, es nega, se
suporta o s’ha de superar mitjançant tècniques, productes evasius o ritus. Així, algunes teràpies, espiritualitats, religions o
tota classe d’“experiències de vertigen”,
com diria un filòsof. Uns altres preferiran
lluitar aferrissadament per canviar aquesta
terra, perquè ja no hi hagi més sofriment…
¿Som conscients del que realment significa la fe cristiana, concretament el misteri de l’Encarnació que celebrem? Significa que en Jesucrist el cel i la terra s’han
vinculat en una abraçada (matrimoni) indissoluble. Per aquest motiu cel i terra, tot
i romandre diferents, no solament no són
estranys entre si, sinó que existeixen l’un
en l’altre: Jesús és per a nosaltres el cel i
per al cel és la humanitat.
És per això que la salutació dels àngels
està plenament justificada, té tot el sentit,
és veritat. En Jesucrist Déu és glorificat i
la terra pot ja viure la pau. Les dues coses
s’uneixen en un mateix esdeveniment.
En conseqüència, podem dir que Déu és
glorificat quan a la terra hi ha pau; i també
que a la terra hi ha pau quan Déu és glorificat. I podem imaginar el que passa quan
no hi ha pau a la terra o quan Déu no és
glorificat.
Hem de preguntar-nos per què fracassem en els intents innombrables de construir la pau. Potser oblidem que necessitem la reconciliació entre el cel i la terra,
tant com la reconciliació entre els éssers
humans. El millor argument per convèncer-nos-en és fer l’experiència:

“Apropa’t a Jesucrist, reconcilia’t amb
Déu i veuràs com el proïsme deixa de ser
un enemic per esdevenir germà”.
Llavors Déu serà glorificat.
(Escrit original del 4-1-2015)
Catolicitat escandalosa (13-1-2019)
La mirada profunda a la realitat que ens
envolta descobreix una tendència preocupant al tancament. El més visible és el
tancament de fronteres nacionals, polítiques i culturals. Però també el tancament
de fronteres de grup, d’idees, i fins i tot de
persones, individus; alguns arribarien a
dir “tancaments de l’ego”.
El més preocupant és que els tancaments porten a un procés, un dinamisme
que podríem descriure com un inici de distanciament, un pas vers l’exclusió, l’esclat
d’un conflicte, que aboca a un enfrontament. Aquest dinamisme té el seu darrer
pas en la pèrdua d’humanitat, la mort,
l’autodestrucció.
Un cartell ben lúcid anunciava (o denunciava) la vigència de la llei del talió
avui, en ple segle XXI: “Ull per ull, dent
per dent... al final, tots cecs i desdentegats”.
Com interpretar aquest fenomen? Sens
dubte constitueix un veritable retrocés.
Encara que s’hagi venut com a modernitat
i progrés “defensar allò nostre”. El problema fonamental rau que la pretesa defensa
d’allò nostre, buscant esdevenir eficaç, es
fa contra el que no és “allò nostre”: el que
és aliè pateix així una mena de rebaixa en
la seva vàlua, una desqualificació sistemàtica i, fins i tot el que podríem anomenar
una cruel “demonització”.
L’obertura universal del missatge cristià és essencial a la nostra fe.

Ja va suposar un veritable escàndol per
als jueus, per als quals les mediacions que
Déu havia fet servir en l’Antic Testament,
l’Antiga Aliança, eren absolutes i per tant
la incorporació al Poble d’Israel, l’entrada
dins els seus límits, entesa com a nació i
únic poble elegit, era una condició indispensable per a la salvació. L’argument del
llibre dels Fets dels Apòstols és talment la
narració d’aquest trencament de límits –
obertura universal decisiva que l’Esperit
de Jesucrist va provocar per instituir una
Església, un Poble veritablement catòlic.
Però no és qüestió només del passat.
Avui sentim moltes crítiques vingudes del
camp de l’ateisme i de l’agnosticisme que,
en nom de la raó humana, rebutgen la pretensió de la fe cristiana de creure i defensar que, allò que el cristians creuen, pugui
ser una veritat única per a tothom, perquè
diuen que no és possible una veritat absoluta i universal; cadascú tindrà la seva,
en cas que n’hi hagi alguna. Qui defensi el
contrari, actua com a dictador, impositor
del que creu ser veritat contra la llibertat
de les persones i dels pobles. Aquesta
argumentació acaba brillantment portant
tot un seguit d’exemples històrics on la fe
cristiana ha estat imposada per la força...
Els cristians avui hem de ser tan lúcids
com humils, sobretot en aquest punt. No
negarem els nostres errors, ans al contrari, conservarem un tarannà constant de
conversió i penediment. Però alhora no
podrem deixar de viure i proclamar amb
respecte i llibertat que, Jesucrist, la seva
Paraula i la seva obra, és el millor regal,
l’únic necessari per a la salvació de tot el
món, que nosaltres oferim a tothom.
Ho entenem i vivim per molts motius.
Potser el més clar és que no hi ha més garantia d’un amor humà, madur, veritable-
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ment alliberador, que aquell amor obert a
tothom, universal i únic, que ens va portar
Jesucrist. En Ell cadascú es troba a si mateix i troba alhora aquell que és diferent,
com a autèntic germà. En això, com en altres veritats, el millor argument és l’experiència.
Una sola veritat / Diverses mirades
(20-1-2019)
Entenem que la nostra fe resulti escandalosa per a molts “benpensants” actuals,
com ho ha estat en el passat. Un escàndol
que per alguns és motiu de no creure i per
a uns altres una raó de creure.
Així, els cristians celebrem el fet que no
tenim ulls, sinó per a un individu, un sol ésser humà, en qui reconeixem tota la Veritat,
tot el Bé i tota la Bellesa, a la qual aspira
qualsevol criatura en la història, en el present i en el futur. Proclamem els cristians
que Jesucrist, aquella persona concreta,
que va existir visiblement fa dos mil anys,
és la salvació del món sencer. La salvació
de tots i cadascun dels éssers humans, de
qualsevol raça, cultura o religió; la salvació
també del cosmos i de tota la creació.
El que anomenem “escàndol” no només
es troba en gent culta que pensa aquestes
qüestions. En realitat és molt comú en gairebé tots els qui diuen no creure, encara
que no ho formulin expressament. Perquè
està molt generalitzada la creença que no
és possible una única veritat, acceptable
per tothom, que salvi qualsevol criatura de
qualsevol temps o lloc: cadascú té el seu
camí i el que pot ser veritat i vàlid per a
un no té per què ser-ho per als altres. Una
veritat exclusiva, pensen, només conduirà
a la dictadura del pensament i l’anul·lació
de la pluralitat.

Uns altres pensen, no sense raó, que
si realment qualsevol idea o pensament
és veritat, encara que siguin diferents o
contraris, és que no existeix tal veritat.
Per a ells, que hi hagi algú que proclami
una veritat per a tots és un alliberament i
una salvació: aquesta veritat existeix realment!
Uns altres, des de dins del cristianisme,
solucionen el problema dient que en realitat entre Jesucrist i els altres sistemes de
pensament o religions no hi ha diferència:
hem de saber trobar la síntesi de tots, perquè hi hagi concòrdia i pau.
Tanmateix la nostra mirada segueix fascinada per Jesucrist. Ell, havent-se alineat
amb nosaltres, havent compartit la nostra
vida en tot, baixa a les aigües com qualsevol penitent i damunt seu s’obre el cel,
perquè s’escolti la paraula més estimulant: “Ets el meu Fill, el meu estimat; en tu
m’he complagut” (Lc 3,22)
La mirada dels cristians no hi contempla una idea, ni un líder seductor, ni un cap
opressor. Descobreix una persona viva en
la qual s’ha vessat tot l’amor de Déu, perquè des d’Ell aquest amor es reparteixi a
tots els racons del món. Aquella escena el
va tenir a Ell com a protagonista, però es
va produir perquè tot ull la contemplés;
i aquella paraula estava destinada a Ell,
però havia d’assolir totes les orelles del
món. Així ens ho va explicar al llarg de la
seva vida i en la seva mort.
Ja sabia Déu que cada mirada i cada
oïda té les seves peculiaritats. Però tots
els éssers humans de la terra, per diferents que siguin, poden i han de trobar-se
compartint la mateixa fe i el mateix amor.
Com afirmava un gran teòleg catòlic,
segons la nostra fe, la Veritat és simfònica:
una bellíssima pluralitat de colors i sons,

harmonitzats, des d’una única Veritat: Jesucrist.
Llàgrimes i riures compartits
(27-1-2019)
Diem que a l’Església cadascú té els seus
ulls i les seves formes diferents de mirar,
però que tots mirem en la mateixa direcció: tots els creients ens veiem seduïts per
la resplendor de Jesucrist, creiem en Ell i
l’estimem. Arribar a viure aquesta experiència és exactament “sentir-se Església”.
¿Tot es redueix a la relació de cadascú
amb Jesús, escoltar-lo, contemplar-lo, respondre-li en l’oració, comprometre’s amb
Ell?
Sant Pau va tenir molt clar que, si la
seva conversió va ser un esdeveniment
que en principi semblava afectar-lo a ell
només, des del mateix instant del seu encontre amb Crist l’Església hi era present:
Jesús l’interroga “Per què em persegueixes?” (és a dir, per què em persegueixes
en el meu cos, que és la meva Església?); i
tot seguit l’envia a demanar ajuda a la comunitat de Damasc (Ananies) (cf. Ac 9,410). Amb el temps va descobrir que trobar
Crist, mirar-lo i tractar amb Ell com a deixeble generava simultàniament una nova
experiència de comunió amb la resta dels
creients. Aprofundint en la nova relació
que vivia amb els seus germans va fer servir una expressió senzilla i brillant:
“Quan un membre sofreix, tots sofreixen amb ell; quan un membre és honorat,
tots es feliciten” (1Co 12,26)
Escrivint als cristians de Roma, els adverteix que el seu amor no sigui una farsa i
els recomana quelcom semblant:
“Alegreu-vos amb els que s’alegren,
ploreu amb els que ploren” (Rm 12,15)

No hem de deixar passar aquest missatge, sobretot per una raó: ens exhorta a
realitzar un dels signes més clars de l’amor
autèntic.
Malauradament molt sovint les nostres
reaccions davant el dolor o l’alegria aliens,
van des de la indiferència fins a l’enveja.
Pesa molt en tota la història aquella resposta de Caín, a la interpel·lació de Déu:
“No sé on és el meu germà, ¿que potser
soc el seu guardià?” (Gn 4,9) Aquesta és
la gran qüestió: “què tinc a veure jo amb
el meu germà?; per què me n’hauria d’ocupar?” Sens dubte, molts s’interessen “pels
altres”, però en el fons ¿aquest interès és
“desinteressat”?
Amb sant Pau som als antípodes de
Caín. Fa servir la metàfora del cos humà,
on tots els seus membres comparteixen
sofriment i alegria: si les cames d’un atleta
han aconseguit batre el rècord dels cent
metres llisos, no només s’alegren les cames, sinó tot el cos, “tots i cadascun dels
seus membres”. El mateix passa en cas
de fracassar: la frustració i el sofriment és
igualment compartit. En realitat, el protagonista d’una acció humana no és un
membre o un altre, sinó tota la persona.
Per això és ella, amb tots els seus membres, qui actua i, per tant, gaudeix, sofreix,
triomfa o fracassa.
L’Església és el Cos místic de Crist. Si
avui la crida de sant Pau a compartir el
sofriment i l’alegria dels germans ens sorprèn o la veiem allunyada de la nostra realitat eclesial, és que el nostre ser Església
està malalt, és feble, sofreix greus deficiències. Encara no ha arribat al nostre cor
que un únic subjecte, una única persona
viu i actua en nosaltres. D’una altra manera, cap germà en la fe ens seria indiferent.
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Vida consagrada útil? (3-2-2019)
La mirada realista, humil i sincera, sobre
la Vida Consagrada avui entre nosaltres
pot suscitar sentiments de pessimisme i
descoratjament. Ens commou observar el
tancament continu de comunitats de religiosos i religioses, el traspàs a altres mans
de tasques o serveis que ells realitzaven
en l’àmbit educatiu, sanitari, cultural o assistencial…
Hem d’aprofundir en aquests sentiments i esbrinar les seves causes per tal
de saber viure’ls evangèlicament.
Davant la pèrdua de rellevància de la
Vida Consagrada hi ha reaccions molt diverses. En general podem dir que es reprodueix aquella experiència tan freqüent en
la vida quotidiana: “no t’adones del que
tens, de la vàlua d’un bé, fins que el perds”.
Ens semblava que era “absolutament normal” que hi hagués a prop una comunitat
de religiosos o religioses, o de consagrats
en general, que, sense notar-ho nosaltres
mateixos i, de vegades, sense pretendreho ells, sostenien la nostra fe o realitzaven enormes serveis a la societat. La seva
progressiva absència, encara que gradual,
ens omple de nostàlgia i preocupació.
Aquest fet, en el marc del Dia de la Vida
Consagrada, ens planteja la pregunta pel
valor real d’aquest carisma. Un valor que
cal cercar com qui intenta explicar que
un grup, una família, una institució, deixi
de funcionar pel simple fet de l’absència
d’una persona, que actuava ocultament,
sense ocupar llocs rellevants: des de la
seva ocultació era decisiva… Ens adonem
aleshores que en la vida, no és tan important l’obra realitzada en si mateixa, com la
manera de fer-la i la finalitat que es persegueix; el com, el per què i per a què es

realitza. L’obra en si pot ser realitzada per
qualsevol, el sentit profund de l’obra requereix tot un cor convertit i lliurat.
Què li hem demanat i què esperem davant la Vida consagrada? “L’usuari anònim” d’un col·legi o d’una obra social,
l’ajuntament en una ciutat, una empresa
de serveis, generalment demanen a la Vida
Consagrada l’obra en si. Tots, més o menys,
queden tranquils, quan veuen que marxen
els religiosos, però resta l’obra en unes altres mans. En el fons sempre han pensat
que els consagrats i l’Església en general
no tenien cap més sentit que servir la societat i el progrés i que aquesta societat pot
prescindir-ne sense problema, ja que es
disposa de mitjans per a suplir, i fins i tot
millorar, les tasques que realitzaven. Una
visió que no seria aplicable a les obres que
es justifiquen per motius únicament religiosos, com ara els monestirs contemplatius
o els que viuen en pobresa radical…
Sembla que de vegades aquesta mirada
tan simple i superficial també s’ha donat
a l’interior de l’Església. Però l’única cosa
que s’ha de demanar als consagrats és
que “siguin una presència”. Una presència significativa, de què? No de moltes o
poques obres de servei a la societat, sinó
simplement vides significatives de l’amor
de Déu, tal com se’ns ha donat en Jesús. Ell
va donar menjar i va guarir una quantitat
de necessitats incomparablement menor,
que la que atenen les ONGs o els mateixos consagrats. Tanmateix, la presència i
la qualitat de l’amor del Pare en Ell va ser
infinitament més gran que en un sol acte
de servei que nosaltres puguem fer.
És l’única cosa que potser enyorem: la
falta de presències concretes de l’amor de
Crist. Només Déu sap si ens veurem privats d’aquest do.

La malaltia, gràcia o desgràcia?
(10-2-2019)
Per als qui estan bons, per a la societat
del benestar, per a la joventut en general,
la malaltia és un món normalment llunyà
(tret, naturalment, d’aquells que per circumstàncies pròpies hi viuen a prop). Tanmateix, ningú no pot afirmar que “entén la
vida”, o que coneix el sentit de l’existència, o que viu plenament, si no és capaç de
donar raó i viure el fet de la malaltia.
Es parla més de malalties que de malalts. La malaltia apareix en els mitjans
informatius, sobretot, quan és ocasió
d’anunciar un avanç tecnològic, signe del
progrés i del poder humà. Dels malalts
se’n parla quan s’aconsegueix fer més suportable la malaltia des del punt de vista
psicològic o simplement pal·liar el dolor
físic.
Però ens preguntem pel problema profund, personal i vital, que planteja la malaltia. La malaltia constitueix una contradicció al nostre desig natural de viure i ser
feliços. En si, sempre és un mal, una desgràcia. No concebem un déu, ni un altre
ésser humà, que desitgi expressament la
malaltia. Sempre haurem de fer el possible
per a assolir la curació.
El problema és que la malaltia física o
psicològica, no només afecta un òrgan
o els mecanismes psicològics, sinó que
també fa emmalaltir l’esperit. I aquesta
malaltia és la més greu. És la malaltia del
qui es rebel·la, reacciona agressivament,
cau en la negativitat absoluta i en la desconfiança, deixa de creure i estimar… ¿Hi
ha antídot, hi ha vacunes contra aquesta
malaltia?
En efecte, hi ha medicina i tractament,
actual i preventiu. També vacunes.

Jesucrist va curar molts malalts, va donar pa, va predicar, va ressuscitar morts,
però no ens donà receptes ni panacees. Ni
tan sols va dir “soc el metge”. Però es va
presentar a si mateix dient: soc el pa, soc
la llum, soc l’aigua, soc la salut, és a dir,
la salvació, el salvador, el Messies. Com si
digués “soc la medicina i el metge”. Perquè més que donar una sèrie de pautes de
conducta, més que receptes, el que va pretendre fou establir una relació d’amor, de
discipulat i seguiment de la seva persona,
caminar amb Ell, fer la vida en relació constant entre amics, entre deixeble i mestre.
Fer la vida amb Ell, passi el que passi, siguin quines siguin les vicissituds que ens
ofereixi l’existència concreta.
Eventualment, per tant, es tracta de
“ser malalt al costat seu”. Llavors la malaltia – desgràcia es transforma, fins a arribar
a ser, com diu sant Pau, un esdeveniment
de gràcia (cf. 2Co 12,7-10):
- No desapareixeran les llàgrimes, però
sí el plor desesperat i buit.
- La malaltia serà ocasió d’acceptació
humil de la realitat (veritat) personal,
dels seus límits i dependències.
- Les contrarietats i sofriments menors
de la vida es convertiran en vacunes
que predisposen a afrontar sofriments majors; seran assajos d’amor
generós.
El malalt amb (al costat de) Crist serà un
temple, lloc i font, d’amor on Ell es reflecteix i s’ofereix. “Vaig estar malalt i em vau
visitar” (Mt 25,36).
Pobres i rics, famolencs i saciats
(17-2-2019)
Si algun valor ens resta en comú en el món
globalitzat d’avui, aquest és la igualtat.
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Més ben dit, compartim majoritàriament
la sensibilitat enfront de les desigualtats,
encara que en no poques regions del món
perdurin estructures ancestrals de castes,
classes i privilegis.
Hem conegut molts i ben diversos moviments, ideològics i polítics, que han lluitat
contra la desigualtat. Per què la majoria
d’ells han fracassat? Per què han acabat
implantant règims encara més opressors?
No entrarem en desqualificacions simplistes, ni en anàlisis complexes de les
finalitats i procediments que han seguit
aquests moviments. Resulta més interessant aquí manifestar que hi ha una
causa oculta, però molt real, per la qual
tants moviments alliberadors han fracassat. Aquesta causa és que els qui fan la
revolució, exacerbats per una desigualtat flagrant, passen a l’acció sense haver
descobert que en el seu interior n’hi ha la
mateixa ànsia de poder i de riquesa que va
portar els seus enemics a ser rics i saciats.
De fet hom es pot apuntar a la lluita
contra la desigualtat, no per defensar la
igualtat, sinó per altres motius: per odi,
per venjança, per enveja, per afany de
poder, per recuperar la dignitat, etc. Són
motius que no se solen confessar i, si es
reconeixen, immediatament es disculpen,
adduint el sofriment que els havia provocat la situació de desigualtat.
Déu va crear la diversitat, però no la
desigualtat. La pluralitat de persones és
quelcom volgut per Déu. Una altra cosa
són les diferències en relació a drets i dignitats. Això és obertament contrari al projecte de Déu. En el Regne de Déu tots són
iguals fills de Déu.
Un cristià que, portat pel seu amor,
ajuda un pobre no només ha de buscar
solucionar-li un problema eventual, sinó

elevar-lo fins a fer visible la seva dignitat.
El que fa l’amor cristià cap al pobre és elevar-lo, situar-lo en una posició d’igual a
igual. Tot això té importants conseqüències:
- Només un autèntic pobre en l’esperit
pot alliberar els pobres en aquest
món, encara que sigui parcialment.
- Per a alliberar cal ser lliure, d’altra manera generaràs més esclavituds.
- L’ajuda al pobre pot convertir-se en un
acte de poder que compromet i situa
al que és ajudat en una posició inferior.
Tot canvia quan Jesús s’identifica amb
el pobre. Llavors, dirà sant Agustín, el millor serà que l’un i l’altre, el que ajuda i el
que és ajudat, se sotmetin a Crist, a qui
ningú pot comprometre.
És cert que la rehabilitació total del pobre i del famolenc Jesús la remet al Regne
de Déu. Però Ell i nosaltres la veiem ja iniciada: forma part del nostre credo i, encara que sigui a les palpentes, també forma
part de la nostra vida.
Justícia o misericòrdia (1) (24-2-2019)
Gairebé cada dia vivim el conflicte entre
les exigències de la justícia (drets, delictes, judicis, sancions, etc.) i la crida a la
misericòrdia (reconciliació, perdó, noves
oportunitats, etc.). El moment actual que
viu l’Església és en aquest sentit particularment sever i difícil.
Els papes Joan Pau II i Benet XVI van
subratllar que no hi ha contradicció entre
la justícia i l’amor misericordiós, ja que
aquest suposa aquella i, en cert sentit, és
la seva plenitud. Això és veritat. Però a la
pràctica, sobretot en el terreny civil i públic,
el conflicte és força viu i no troba una solu-

ció fàcil. Tots tenen clar que el delicte ha de
ser castigat i les víctimes han de rebre la
justa reparació. Hi ha el dret penal com a
veritable assoliment de la civilització.
La majoria de les persones que es mouen en el món de l’economia (és a dir, tots
nosaltres d’una forma o altra), dels negocis o de la política, estan convençudes que
hom no pot anar per la vida innocentment,
enarborant la bandera de l’amor més perfecte. L’amor més perfecte, segons l’entenem els cristians amb l’Evangeli a la mà,
tiraria per terra qualsevol empresa, faria
fracassar les relacions econòmiques, fins
i tot desfaria l’equilibri de poder que sosté
la tranquil·litat social…
Encara que no es digui obertament,
és comuna l’opinió que els grans missatges sobre l’amor fratern, que trobem en
l’Evangeli, són “exageracions” (“maximalismes”). Serien recomanacions vàlides
només per a la intimitat de consciència,
o potser per a una elit d’escollits, però no
servirien com a pauta de conducta per a la
vida quotidiana de la gent normal. Per a
alguns aquestes crides a un amor perfecte
no serien sinó raons per a no creure en el
cristianisme, com una doctrina que fomentaria la feblesa i l’idealisme ingenu contrari al progrés (en el sentit de l’ateisme del
filòsof F. Nietzsche).
¿Seria possible una civilització en la
qual qualsevol delicte fos perdonat, no
s’exigís la devolució dels préstecs, tot es
donés gratis, no hi hagués la policia ni els
jutges, fos atesa qualsevol petició fins i tot
sense dret… i tots se sentissin igualment
perdonats i estimats?
Dins del marc d’una Església en plena
renovació conciliar el Papa Pau VI va promoure i difondre la crida a implantar “la
civilització de l’amor”. Es tractava d’una

invitació a construir una nova civilització,
en la qual tots els racons de la cultura,
dels sistemes de producció, de la política,
de l’oci, de les relacions familiars i internacionals, etc., estiguessin impregnats de
l’amor. La veu del Papa volia així donar una
resposta al desafiament d’una civilització
que patia una profunda crisi d’humanitat.
En novel·les, obres de teatre, òperes i
pel·lícules no és difícil trobar arguments
semblants, que es poden resumir en
aquest trist plany: “En aquesta terra nostra no és possible l’amor”.
És així realment? Bon argument per a
una pregària davant Jesucrist, portant al
cor la vida pròpia i la de l’Església.
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A Sor Juana María Belzunegui, visitadora
provincial de la Compañía de las Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paúl

Reciba, junto con nuestro agradecimiento, un cordial saludo que pido transmita a todas las hermanas que han formado parte de la comunidad de Vilanova i la
Geltrú.
+ Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Al Cardenal Giovanni Angelo Becciu, prefecte de la Congregació per a les Causes
dels Sants
Sant Feliu de Llobregat, 11-2-2019

Sant Feliu de Llobregat, 22-1-2019
Sor Juana María Belzunegui
Visitadora Provincial
Compañía de las Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl
Estimada en el Señor:
He recibido su carta del pasado día
10 de enero de 2019, donde me informa
de la decisión del Consejo Provincial de
retirar la Comunidad de la Compañía de
la Caridad de San Vicente de Paúl de Fundación “Casa D’Empara”, de Vilanova i la
Geltrú.
Somos conscientes de la dificultad y, en
nombre de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat, quiero transmitirles nuestro agradecimiento per el testimonio y servicio, a
lo largo de tantos años, al cuidado de ancianos, de comedores de niños pobres y a
la educación. La retirada de la comunidad
de hermanas, sin duda, afectará significadamente en la en la vida de las comunidades cristianes de la ciudad de Vilanova i la
Geltrú.
Informaré de esta decisión al delegado diocesano para la Vida Consagrada de
nuestra Diócesis.

Eminencia Reverendísima:
Como se indica en el Rescripto de la
Congregación para la Causa de los Santos,
Prot. N. 2648-19/17, de fecha, 31 de octubre de 2017, le adjunto, a la presente, una
copia autentificada de la documentación
correspondiente a los actos del reconocimiento canónico de los restos de los mártires Teodoro, Jacinto, Máximo y Joaquin
José, sepultados en el Cementerio Municipal de la ciudad de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona, España) y su traslado a la
Catedral de San Lorenzo, de la Diócesis de
Sant Feliu de Llobregat, en la misma ciudad.
Dichos restos pertenecen a los mártires
mencionados, cuya beatificación, el día 10
de noviembre de 2018, en la Basílica de la
Sagrada Familia de Barcelona, formaba
parte de la Causa:
“Barcinonensis, Causa de Canonizationis Beatorum Theodori (in saeculo:
Cirili) Illera del Olmo, sacerdotis professi
Congregationis Sancti Petri in Vincolis et
VIII Sociorum; Andreae (ins aeculo: Ramonae) Solans Ballesté et II Sociarum, ex
Congregatione Sororum Capuccinarum a
Matre Divini Pastoris; Carolae a Visitatione

(in saeculo: Baudelia) Duque Belloso ex
Congregatione Sororum Franciscanarum
a Sacris Cordinus; et III Sociorum Christifidelium Laicorum et Christifidelis Laicae;
martyres”.
Documentación adjunta:
- Rescripto de la Congregación para la
Causa de los Santos, dirigido al Obispo diocesano de Sant Feliu de Llobregat.
- Acta de reconocimiento canónico y
traslación de cuatro Venerables Siervos de Dios de esta Causa, sepultados en el cementerio municipal.
- Acta de reconocimiento y recolocación
de los restos inhumados en el nicho
907, cementerio municipal de Sant
Feliu de Llobregat.
- Informe técnico descriptivo y médicoforense, referente a la exhumación de
los restos de los Venerables Siervos
de Dios de Sant Feliu de Llobregat (incluye fotografía).
- Acta que se introduce en la Caja de los
restos mortales.
- Informe Fotográfico.
También le informo que los documentos
originales quedan custodiados en el Archivo de la Curia diocesana de nuestra Diócesis de Sant Feliu de Llobregat, cerrados y
sellados con nuestro sello, como indica el
artículo 29 §1, de la posterior Instrucción
“Las Reliquias en la Iglesia: Autenticidad y
Conservación”, aprobada por el Santo Padre, el 5 de diciembre de 2017.
En todo se ha procedido según derecho.
Reciba mi saludo fraterno, junto con
mi agradecimiento por los servicios de la
Congregación para la Causa de los Santos.
+ Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Missatge als preveres “Pregària eclesial
en aquesta quaresma”
Sant Feliu de Llobregat, 26-2-2019
Benvolguts en el Senyor:
El problema de les denúncies d’abusos
a menors per part de sacerdots i persones
consagrades mereix diferents consideracions i una anàlisi en profunditat. Tot respectant i assumint les aportacions d’informacions i estudis sociològics i psicològics,
la nostra mirada sobre aquest fet no pot
ser sinó evangèlica. Una mirada, per tant,
amb el realisme, l’autenticitat, la humilitat i la capacitat de discerniment que ens
dona l’Esperit.
No és el moment de fer aquesta “lectura
evangèlica”. Però, per un costat, ens fem
ressò del missatge del papa en la cloenda
de la trobada del proppassat dia 24 amb
representants de tota l’Església; per altra
part, ens adherim a la recomanació dels
bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) que apareix en el comunicat
final de la seva reunió dels passats dies 11 i
12 de febrer, que diu així:
“Demanem que a totes les celebracions religioses de les nostres diòcesis, el
proper dimecres de cendra, dia 6 de març,
en començar la Quaresma, que és temps
de conversió, es pregui i es dejuni d’una
manera especial per les víctimes dels abusos i fem nostra la ferma determinació del
papa Francesc que assenyala que l’abús
sexual és un pecat horrible, completament
oposat i en contradicció amb el que Crist i
l’Església ens ensenyen”.
Aquesta petició de fer pregària específica en la Quaresma no s’entén si no és en el
marc d’aquell discerniment evangèlic, que
inclou altres actituds i mesures per part de
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l’Església. A més, subratlla un principi que
considerem fonamental: el problema dels
abusos a menors demana, junt a mesures
estructurals, legals o normatives, una veritable reforma en profunditat; i aquesta
reforma, com repetidament ens recordava el Papa Benet XVI, no és possible si no
hi ha un autèntic creixement en l’Esperit.
Aquest creixement ha de ser personal i comunitari. L’Església, que és essencialment
una comunitat en camí i en constant renovació, no es reforma, no creix, si no viu un
doble moviment interior, que es resumeix
en la crida a la conversió: per un costat,
una purificació, una extracció, una eliminació, una pèrdua i, per altre costat, una
configuració renovada, una manifestació
de la imatge més pura en ella del seu espòs Jesucrist (com la feina d’un escultor:
el buidament i la construcció).
Anirem exposant breument els passos
d’aquest procés eclesial en el marc de
Quaresma i Pasqua a través del “Ressò
de la Paraula” en el Full Dominical, sota
el títol genèric de “Justícia i misericòrdia”.
Aquí només us demano que la pregària recomanada pels bisbes de la CET, no només
sigui per les víctimes dels abusos, sinó
que vagi acompanyada d’una altra, apel·
lant a la responsabilitat de l’Església, segons el que entenem que ens demana Déu
en aquest moment de la nostra història.
L’Arxidiòcesi de Barcelona s’ha fet ressò d’aquesta preocupació i ha volgut afegir tres intencions a la Pregària dels fidels
del proper Dimecres de Cendra. Aprofitem
aquest suggeriment i el fem nostre. Així
doncs, les intencions que us demano introduir a la Pregària dels Fidels serien les
següents:
Perquè les víctimes d’abusos sexuals
per part de capellans i religiosos, puguin

ser guarides de les ferides profundes que
han sofert. Perquè també les seves famílies puguin recuperar la pau. PREGUEM.
Perquè totes les persones vulnerables,
víctimes de qualsevol mena d’abús sexual,
econòmic, de poder o de consciència, puguin experimentar que s’actua per a restituir la seva dignitat i per a erradicar aquest
mal. PREGUEM.
Perquè els que formem l’Església no
deixem mai d’escoltar la crida a la conversió i actuem amb determinació per reparar,
en la mesura del possible, el mal comès,
protegint els drets dels infants i de totes
les persones vulnerables, i treballant rigorosament perquè no hi hagi mai més cap
abús sexual o de poder. PREGUEM.
Aquesta triple intenció pot esdevenir
argument d’altres moments de pregària
que al llarg de la Quaresma es puguin
fer. Ja sabem que, com ens diu Jesucrist,
la pregària no són paraules, però sí que
ha de ser expressió d’amor sincer i humil,
acompanyada sempre de bones obres.
Que l’Esperit Sant ens beneeixi, inspirant-nos el que hem de pregar i fer.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

[ ]
Articles i
altres escrits

Qüestionari per a la revista El Llobregat
Amb les dades a la mà, cada cop menys persones es defineixen com a catòliques (un
48% a Catalunya, segons l’últim baròmetre
del CIS), mentre que gran part asseguren
no assistir gairebé mai als oficis religiosos
(el 70% a Catalunya segons el mateix estudi). Tenen aquesta sensació al Bisbat de
Sant Feliu? Quina és la seva sensació? Hi ha
menys creients que fa uns anys?
Aquestes dades que vostè addueix són
objectives; a més, responen a l’observació
de la realitat. Per tant són un fet. Una altra qüestió és (la més important), la causa
d’aquest fet. Cal dir que és un fenomen
que ha estat objecte de múltiples i profunds estudis. Aquí només podem dir que
podríem distingir unes causes internes a
l’Església catòlica i altres causes externes
a la mateixa Església.
Entre les causes internes assenyalem,
no tant l’anomenat immobilisme de l’Església (els canvis han estat profunds i nombrosos) però sí dos fets: una deficient recepció del que podria ser el testimoniatge
de l’Església i, per a mi, una concentració
gairebé exclusiva del treball eclesial en el
que podem dir compromís i servei al món
sobretot en matèria cultural i social, oblidant, o deixant de banda, altres aspectes
com ara el cultiu de la pròpia identitat de
fe, com si aquesta fe en Jesucrist es po-

gués donar per suposada (ja que semblava
respirar-se en l’ambient cultural). Aquest
compromís social transformador i cultural
de l’Església aquí, al Baix Llobregat, ha estat particularment significatiu, sobretot, en
el context del canvi polític i social vers la
democràcia. Tot plegat, que l’obra de suplència que l’Església ha realitzat aquestes
darreres dècades sigui ben vinguda.
De fet, la franja d’edat que avui trobem
a faltar més als temples, és la de la generació que avui és en plena maduresa (40-60
anys, més o menys).
Entre les causes externes hi ha, evidentment, la secularització de la societat i la
cultura. Aquest fenomen té moltes manifestacions. Entre altres signes, la voluntat
de silenciar públicament tot el que fa referència a allò transcendent o “d’Església”,
la interpretació dels fets i les propostes
d’actuació traduint el llenguatge religiós a
un altre merament humà, etc. La secularització deixa en mans de la cultura del moment, amb els seus valors i contravalors,
la configuració de les mentalitats. Així, alguns factors que afecten molt directament
la fe cristiana, com ara, el valor de la llibertat individual, que, defensat en exclusiva,
porta al individualisme, el tancament i al
rebuig de tot vincle de compromís permanent; com també el valor de la sensibilitat
i l’afecte, que pres exclusivament enfront
de la raó, produeix una societat líquida,
inestable i superficial...
¿S’està experimentant un “envelliment”
dels creients, des del punt de vista que
costa accedir als joves perquè siguin practicants? O no és així?
En efecte, és un fet l’envelliment de la
població creient–practicant a l’Església, si
més no, a l’Església europea occidental:
l’Església de vella cristianitat.
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Com s’ha demostrat palesament en el
darrer Sínode de Bisbes sobre la fe i la vocació entre els joves i, més recentment a
la Jornada Mundial de Joventut a Panamà
amb el papa Francesc, seguim considerant
els joves com una veritable riquesa de la
civilització i de l’Església. Alhora, ens hem
de fer ressò de la greu problemàtica que,
dins i fora de l’Església, presenta la joventut en general: els joves són per a l’Església preocupació no només de futur, sinó
també de present. Una problemàtica que
normalment no s’explicita, tret d’alguns
estudis científics sociològics, entre altres
motius perquè la joventut, sobretot es presenta com un mite (“tothom vol ser jove”).
Aquesta problemàtica es podria resumir
en aquestes preguntes: On i com es produeix la socialització dels nostres joves al
nostre món occidental? Quins valors i quin
sentit de la seva vida fonamenta les seves
actituds i la seva conducta, en aquest món
globalitzat i dominat absolutament per la
informàtica i les xarxes socials?
Cal dir sincerament que els nostres joves són fruit del món i la tasca educativa
que nosaltres mateixos hem bastit i practicat. Per part de l’Església no es recorrerà a tàctica de dissimul o de falsejament
demagògic de l’Evangeli de Jesucrist. No
pocs joves recuperen la seva fe gràcies a la
trobada vital, experiencial amb Jesucrist.
Per contra, molts d’aquests joves (i altres no tan joves) abracen noves maneres
de viure l’espiritualitat, molt relacionades
amb l’autoconsciència, la meditació, etc.
Creu que estem vivint un “renaixement”
espiritual? Com veu aquestes noves formes de viure l’espiritualitat?
Per a l’Església és benvinguda la recuperació de l’espiritualitat, encara que
sigui entesa només com a “interioritat”.

Aquest fet, que no és tant en general i profund, presenta uns trets d’ambigüitat. En
alguns casos no passa de ser una moda o
una mena de teràpia relaxant. El que des
de l’Evangeli entenem per espiritualitat no
és exactament una concentració en el “jo
íntim”, una trobada amb els sentiments i
vivències del cor, que allibera de les agressions externes i esdevé refugi evasiu, sinó
una recuperació del cor on habita l’amor
més perfecte, és a dir, l’Esperit de Jesucrist. Aquest amor de l’Esperit, no només
ens descobreix la interioritat, sinó que ens
empeny a obrir-nos a la realitat, als altres
i a Déu, en una vida oberta, comunitària,
compromesa i transformadora. Això no
s’improvisa, és un do que s’ha de demanar, acollir i conrear amb una recerca sincera. En tot cas, hi ha una condició fonamental: que la persona, lliurement, vulgui
alliberar-se de ser una joguina dels estímuls exteriors i miri de desenvolupar una
recerca honrada i profunda de la veritat.
Com és la convivència entre els diferents cultes que estan florint –o porten
anys fent-ho– a la diòcesi (islam, testimonis de Jehovà, hinduisme, evangèlics…)?
Si més no, per part nostra, la convivència de relació amb altres confessions cristianes i religions és bona. A la Diòcesi de
Sant Feliu de Llobregat, com a la majoria
de les Esglésies locals, existeix la Delegació específica per a les relacions amb altres confessions cristianes i religions. Cal
dir que la realitat religiosa és molt diversa, també a l’interior de cada confessió o
religió. Hi ha un problema social i polític
que depassa la responsabilitat directa de
l’Església, i que les institucions es plantegen: com discernir criteris i conductes
positives pel que fa a un humanisme bàsic, en drets humans i vivències obertes.

Aquí al Baix Llobregat no hi veig un problema greu. S’han donat dos o tres fets una
mica conflictius en aquest sentit, no amb
les comunitats cristianes com a tals, sinó
amb la gent, els barris, les institucions “civils”. Per part de la Diòcesi de Sant Feliu
de Llobregat sempre estarem disposats a
afavorir el diàleg, bastit sobre la base dels
drets humans, per tal de possibilitar la
convivència en pau.
(Amb aquestes respostes, i altres materials, la revista El Llobregat va elaborar un
article titulat “¿Renacimiento espiritual?”,
publicat al seu número de Març 2019).
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[ ]
Decrets

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Sr. Bisbe,
Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Secretari general i canceller

Decret 03/19. Actualització de la Comissió de la Colònia Güell
Decret 02/19. Nomenament de delegat de
la Delegació diocesana per al Diaconat
Permanent
Sant Feliu de Llobregat, 17-1-2019
Havent de procedir al nomenament de Delegat de la Delegació diocesana per al Diaconat Permanent en aquesta Diòcesi de
Sant Feliu de Llobregat,
Tenint en compte el bé pastoral i ateses les circumstàncies personals de l’interessat, nomenem, per un període de tres
anys, el Rev. Sr. Albert Manich Bou, DP per
al càrrec de Delegat diocesà de la Delegació diocesana per al Diaconat Permanent
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, com
a col·laborador del nostre ministeri en l’Església de Sant Feliu de Llobregat, al servei
del Poble de Déu.
El seu servei vindrà configurat pel que
s’estableix en els Estatuts de la Cúria diocesana i el Reglament intern de la Delegació Diocesana per al Diaconat Permanent,
a més de les disposicions que el Bisbe tingui a bé emetre.
Esperem que la seva personal dedicació
al ministeri i que la seva generosa disponibilitat, esdevindran un bé per a la vida i el
servei pastoral de la Diòcesi.

Sant Feliu de Llobregat, 22-1-2019
Atès el decret 07/04, de 10 de novembre
de 2004, que determina les relacions entre
la Parròquia del Sagrat Cor (Colònia Güell),
de Santa Coloma de Cervelló i el Bisbat de
Sant Feliu de Llobregat amb el Consorci de
la Colònia Güell1, constituït dins la demarcació parròquial,
Donant continuïtat, a la Diòcesi de Sant
Feliu de Llobregat, de la Comissió de la
Colònia Güell, i després d’escoltar el parer
favorable del Consell Episcopal,
Pel present, actualitzem els membres
de la Comissió de la Colònia Güell, la qual
resta constituïda amb els següents càrrecs, fins que no es determini una altra
cosa:
President: Rev. Sr. Vicari Episcopal de la
Vicaria del Llobregat
Vicepresident: Rev. Sr. Rector de la Parròquia del Sagrat Cor (Colònia Güell)
Secretari:Delegat de Patrimoni de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat
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

NOTES:
1 Cf Decret 07/04, de 10 de novembre de
2004, n.2: Les finalitats de la Comissió de la Colònia Güell són totes les
que facin referència a les relacions
entre la Parròquia del Sagrat Cor i
el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
amb el Consorci de la Colònia Güell,
no incloses les pròpies de l’acció pastoral de la Parròquia.

[ ]
Nomenaments

Nomenament de jutges diocesans
Sant Feliu de Llobregat, 11-1-2019
Pel present document, havent de procedir
al nomenament de tota la Sala del Tribunal Eclesiàstic d’aquesta Diòcesi de Sant
Feliu de Llobregat, de conformitat amb el
c. 1421, tenint en compte el bé pastoral i
ateses les circumstàncies personals dels
interessats, nomenem, per un període de
tres anys, els Rev. Sr. Albert Sols Lúcia i
Rev. Sr. Armand Carbonell Bergés per als
càrrecs de Jutges diocesans, que exerciran
les respectives funcions, d’acord amb les
prescripcions canòniques, amb totes les
facultats, drets i prerrogatives que li són
pròpies, esperant un eficaç servei a l’Església diocesana.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Sr. Bisbe,
Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Secretari General i canceller
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Nomenaments parroquials
Amb data 8 de febrer de 2019, el bisbe
Agustí Cortés Soriano ha nomenat:
• Mn. Josep Maria Fons Esteve, Administrador Parroquial de la Parròquia de Sant
Pere, de Lavern (Subirats) continuant amb
els altres càrrecs parroquials/diocesans.
• Mn. Jordi Tres Bosch, Rector de la Parròquia de Sant Pau, de Sant Pau d’Ordal
(Subirats) i Rector de la Parròquia de Sant
Pere d’Avinyó, de Cantallops (Avinyonet
del Penedès) continuant amb els altres
càrrecs parroquials/diocesans.
• Mn. Ramon Maria Vila Morera, Vicari
de la Parròquia de Sant Antoni M. Claret,
de Sant Boi de Llobregat, un cop rebut el
permís de cessió per part del Bisbe de Sigüenza-Guadalajara, per renovar el servei
pastoral per un període indefinit.
Altres nomenaments
• Amb data 23 de gener de 2019, el bisbe
Agustí Cortés Soriano ha nomenat el Sr. Oriol Sánchez González per al càrrec de membre del Consell Pastoral Diocesà del Bisbat
Sant Feliu de Llobregat, en representació
de la Pastoral diocesana de Joves, àmbit
Moviments, fins el 7 de novembre de 2019.
• Amb data 24 de gener de 2019, el bisbe Agustí Cortés Soriano ha nomenat el Sr.
Joan Moreno Rueda per al càrrec de membre del Consell de Càritas Diocesana del
Bisbat Sant Feliu de Llobregat.
• Amb data 5 de febrer de 2019, el bisbe Agustí Cortés Soriano ha nomenat Mn.
Manel Roig Cisteré, Director diocesà de les
Obres Missionals Pontifícies de: Propagació de la fe, Infància Missionera, Sant Pere
Apòstol per al Clergat Nadiu i Pontifícia
Unió Missionera.

• Amb data 8 de febrer de 2019, el bisbe Agustí Cortés Soriano ha nomenat Mn.
Josep Lluis Aguilar Campdepadrós, com
a representant de l’Arxiprestat d’Anoia al
Consell Presbiteral, conservant el seu nomenament com a representant de l’Arxiprestat de Piera-Capellades.
• Amb data 20 de febrer de 2019, el bisbe Agustí Cortés Soriano ha nomenat Sr.
Ramon Carbonell Vidal, membre del Consell Pastoral Diocesà de la Diòcesi de Sant
Feliu de Llobregat, de lliure elecció.

[ ]
Cúria

Convocatòria de la reunió de Cúria sobre
l’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)
Lloc:Secretaria General (Sala Beat Pere
Tarrés)
Día:30 de gener de 2019
Hora:11.30 h.
Convocats:
• Mn. Joan Pere Pulido, Secretari general.
• Mn. Rafael Sánchez, Delegat de Protecció de Dades.
• Sr. Oriol Sánchez, Advocat (Assistència Jurídica).
• Mn. Joan Manuel Serra, Notari. Delegació Episcopal per a les qüestions administratives matrimonials.
• Mn. Joan Salas. Tribunal Eclesiàstic
• Sra. Dolors Toriijos. Administració.
• Sr. Joan Torras. Departament de Patrimoni. Delegat dels treballadors.
• Mn. Manuel Duaso. Secretaria Particular.
• Sr. Javier Oliveros. Informàtica i Noves
Tecnologies.
Ordre del dia:
• Pregària.
• Presentació de status quaestionis de
l’aplicació del nou RGPD a la Cúria.

• Aplicació de la Llei Orgànica 15/1999
de 13 de novembre, de Protecció de dades
de caràcter personal: informacions, comunicacions a les parròquies, recollida de
dades, formació i aplicació a la Cúria amb
valoració d’una Auditoria.
• Aplicació del nou RGPD.
• Reunió de Secretaris Generals i responsables a la Seu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE).
• Aprovació de la Llei i Recognitio de
la Santa Seu del “Decreto General de la
Conferencia Episcopal Española sobre la
Protección de Datos de la Iglesia Católica
en España”.
• Nomenament del Delegat de Protecció de Dades.
• Comunicacions, Auditoria i definició
de models amb l’aplicació del RGPD.
• Proposta de seguiment de l’aplicació
del RGPD als departaments de la Cúria.
• Altres informacions.
• Comunicació i proposta d’aplicació
del RGPD a les parròquies.
• Proposta de conveni d’assessorament
de PYMELEGAL, S.L.
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[ ]
Pla Pastoral

Jornades d’espiritualitat i formació per al
clergat: sinodalitat i comunió
De dilluns 18 fins dimecres 20 de febrer,
una quarantena de preveres i diaques del
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat s’han reunit a Montserrat, en les tradicionals Jornades de formació i espiritualitat d’aquest
mes de febrer.
La temàtica d’enguany, en sintonia amb
el Pla Pastoral de la diòcesi, ha estat la “Sinodalitat i comunió en el ministeri del prevere diocesà”. En la jornada del dimarts
19 el ponent que ha ajudat els assistents
a reflexionar-hi, ha estat el cardenal Ricardo Blázquez, arquebisbe de Valladolid
i president de la Conferència Episcopal
Espanyola, en una cita acordada abans de
Nadal 2018. D. Ricardo, com a bon eclesiòleg i coneixedor de la vida de l’Església i
del ministeri sacerdotal, ha impartit dues
conferències al llarg del dia i ha mantingut
un col·loqui amb els preveres i diaques, a
més de concelebrar amb el pare abat, Josep Maria Soler, la missa conventual de
les 11 h a la Basílica de Montserrat, que ha
estat presidida pel bisbe de Sant Feliu de
Llobregat, Agustí Cortés.
El primer dia de les Jornades, el ponent
va ser el monjo de Montserrat, Bernabé
Dalmau, OSB, que ha realitzat dues con-

ferències entorn de la figura de Pau VI, i
després del res de vespres els participants
van poder dialogar amb el P. Abat sobre
qüestions d’actualitat eclesial i social.
Avui, en canvi, ha estat un altre monjo de
Montserrat, Josep de Calassanç Laplana,
OSB, director del Museu de Montserrat,
que ha parlat al clergat sobre “Creences
i religiositat de Santiago Rusiñol”. El programa acaba després del dinar.
La trajectòria d’aquests jornades formatives en l’entorn monàstic de Montserrat, en el seu ambient de pregària i litúrgia,
ve de lluny, aproximadament 25 anys, és a
dir, ja abans de ser constituïda la Diòcesi
de Sant Feliu de Llobregat, l’any 2004.
Trobada arxiprestal de l’Arxiprestat de
Montserrat
El diumenge 27 de gener es va celebrar
aquesta trobada a la Parròquia de Crist
Salvador de Martorell, amb la participació
de fidels de les parròquies de l’arxiprestat,
és a dir, d’Abrera, Castellví de Rosanes,
Collbató, el Bruc, Esparreguera, Gelida, la
Beguda Alta, Marganell, Martorell, Masquefa, Monistrol, Olesa, Sant Andreu de la
Barca i Sant Esteve Sesrovires.
L’objectiu de la trobada era aprofundir
el valor de la «comunió», que és un dels
temes del Pla Pastoral d’aquest curs, i
anar teixint vincles entre els fidels de les
parròquies de l’Arxiprestat de Montserrat. Després de l’acollida, a les 10.30 h,
es va començar amb una xerrada del bisbe Agustí Cortés, que va plantejar el tema
de la comunió en l’àmbit de l’Església i,
sobretot, de la parròquia. Després de l’exposició del bisbe Agustí, hi va haver un
treball de grups i, a continuació, un temps
de diàleg amb el bisbe per plantejar-li pre-

guntes sobre la comunió, la vida parroquial, el jovent... El clima de família eclesial
va continuar durant el dinar de germanor
i després, la trobada va acabar amb la celebració de l’Eucaristia, presidida pel bisbe Agustí i concelebrada pels mossens de
l’arxiprestat.

[ ]
Crònica
diocesana

GENER
6 de gener. Diada d’Àfrica i dels catequistes a les Missions. Trobada de missioners
i famílies de la Província Eclesiàstica de
Barcelona.
7 de gener. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la Parròquia de Santa Maria de
Piera, en les exèquies de la Sra. Montserrat Escolà, filla de Mn. Francesc Xavier Escolà, DP.
8-9 de gener. Trobada de formació de catequistes de l’arxiprestat de Sant Feliu de
Llobregat, a la Casa de l’Església.
9 de gener. Trobada de rectors que acullen
seminaristes, al Seminari Conciliar de Barcelona. La trobada va consistir amb una reunió amb l’equip de formadors, la pregària
de l’Hora Menor amb els seminaristes i el
dinar.
11 de gener. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en la festa del beat Pierre-François
Jamet, fundador de la Congregació de les
Filles del Bon Salvador, a la capella del
col·legi del Bon Salvador de Sant Feliu de
Llobregat i amb l’assistència de les religioses i un grup significat d’alumnes i pro-
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fessors. Un altre grup d’alumnes d’ESO i
llurs professors participen en l’Eucaristia
de la festa, presidida pel Vicari general i
encarregat de la Catedral Mn. Josep Maria
Domingo i el delegat d’Ensenyament, Mn.
Manuel Duaso.
Reunió del Consell Episcopal, a la Casa de
l’Església.
Reunió dels bisbes de la Província Eclesiàstica de Barcelona; es reuneixen a l’Arquebisbat de Barcelona.
12 de gener. El bisbe Agustí visita els assistents al recés d’Emmaús a la casa d’espiritualitat Mare Ràfols de les Germanes
de Santa Anna, a Vilafranca del Penedès,
amb els quals comparteix el dinar i altres
espais de formació.
13 al 19 de gener. El bisbe Agustí participa
en els exercicis espirituals per a bisbes de
la Conferència Episcopal Espanyola, dirigits pel P. Juan Antonio Guerrero Alves, SJ.,
a la casa d’espiritualitat de Los Negrales,
a Madrid.
14 de gener. Jornada de formació dels professionals de Càritas i CECA, a la Casa de
l’Església.
15 de gener. Trobada de formació de preveres i diaques de les dues Vicaries, a la
Casa de l’Església.
Reunió d’animadors del moviment Vida
Creixent, a la Casa de l’Església.
17 de gener. Reunió de l’equip de Pastoral
Obrera, a la Casa de l’Església.
18-25 de gener. Setmana de pregària per
la unitat dels cristians.

20 de gener. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia dominical a la Catedral de Sant
Llorenç de Sant Feliu de Llobregat. Acompanya amb els cants el Cor Parroquial de la
Santa Creu d’Eivissa.
21 de gener. Festa de Sant Fructuós, bisbe,
i sants Auguri i Eulogi, diaques, patrons
dels diaques de la Província Eclesiàstica
de Barcelona, celebrada a la catedral del
Sant Esperit de Terrassa.
22 de gener. Reunió de delegats de la Pastoral Vocacional de la Conferència Episcopal Tarraconense, al Seminari Conciliar de
Barcelona.
23 de gener. Reunió de l’equip de la Delegació diocesana de la pastoral juvenil, a la
Casa de l’Església.
24 de gener. Reunió del Consell Episcopal,
a la Casa de l’Església.
25 de gener. El bisbe Agustí presideix la
Pregària en l’Octavari per a la unitat dels
cristians, a la Catedral de Sant Llorenç
i amb la presència del delegat diocesà
d’Ecumenisme i relacions interreligioses,
Mn. Xavier Artigas i representants de diferents confessions cristianes: el Pastor
Miquel García, de l’església evangèlica de
Sant Feliu, el Sr. Joel Cortés, predicador
laic i ex-president de la Comissió Permanent de l’Església Evangèlica Espanyola
IEE, el Sr. Lluís Brull, teòleg evangèlic,
ex-pastor de l’església evangèlica de Les
Corts i coordinador del grup bíblic ecumènic de la parròquia de Sant Pere de Gavà,
el P. José Santos, prevere de l’Església Ortodoxa – Patriarcat de Sèrbia, el Sr. Marian
Gabriel Gadea, representant de l’Església

Ortodoxa – Patriarcat de Romania, Mn.
Joan Pere Pulido, Secretari General i Canceller i Mn. Josep Maria Gómez, Secretari
de la Delegació del Diaconat Permanent, a
la Catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu
de Llobregat.
Sessió d’auto-formació del grup estable
de professors organitzada per la Delegació diocesana d’ensenyament, a la Casa
de l’Església.
26 i 27 de gener. Trobada de joves a Mataró organitzat pel SIJ, amb motiu de la
Jornada Mundial de la Joventut a Panamà.
26 de gener. El bisbe Agustí presideix la
trobada de delegats de Família i Vida de
les diòcesis amb seu a Catalunya com a
coordinador d’aquest àmbit pastoral a la
Conferència Episcopal Tarraconense, a la
Casa de l’Església.
Homenatge a Javier Velasco Arias, recentment mort, biblista, impulsor i membre del
secretariat diocesà d’animació bíblica, a la
Casa de l’Església.
Funeral de Mons. Jaume Trasserra, bisbe
emèrit de Solsona, a Granollers.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
parròquia de Sant Joan Baptista de Viladecans, en la presa de possessió de Mn.
Frederic Esteve com a nou rector.
27 de gener. Jornada de la infància missionera.
El bisbe Agustí participa en la trobada de
l’Arxiprestat de Montserrat, en el context
del Pla pastoral, a la parròquia de Crist
Salvador de Martorell. El bisbe comparteix
un espai de diàleg amb els assistents, presideix l’Eucaristia i participa en el dinar de
germanor de la trobada.

27 de gener al 2 de febrer. Exercicis Espirituals dels seminaristes de Sant Feliu de
Llobregat i Barcelona al Santuari del Miracle a Solsona, predicats per Mn. Javier
Vilanova, rector del Seminari Interdiocesà.
29 de gener. Reunió de l’Equip de la Delegació diocesana de Pastoral Vocacional, a
la Casa de l’Església.
30 de gener. Reunió d’arxiprestos de la Vicaria del Penedès, Anoia, Garraf a Sitges.
Reunió del Comitè de Crisi, a la Casa de
l’Església.
31 de gener. El bisbe Agustí presideix la
reunió d’arxiprestos de la Vicaria del Llobregat, a Bruguers.
Pregària Vocacional, a la capella de la Casa
de l’Església, organitzat per la Delegació
diocesana de Pastoral Vocacional i amb el
testimoni com a mestre de religió a l’escola pública de la Gna. Ligia Villoria Castro de
la Congregació de les Siervas de San José,
de Sant Vicenç dels Horts.
FEBRER
1 de febrer. Reunió del Consell Episcopal, a
la Casa de l’Església.
2 de febrer. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la Catedral de Sant Llorenç amb
la presència de representants de diversos
grups del Moviment de Vida Creixent i de
comunitats religioses presents a la Diòcesi, en la Solemnitat de la Presentació del
Senyor, al temple, i Jornada Mundial de la
Vida Consagrada.
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4 de febrer. El bisbe Agustí presideix la
reunió del Consell Diocesà d’Assumptes
Econòmics, a la Casa de l’Església.
5 de febrer. Reunió de l’Equip de Pastoral
Sacramental i Litúrgia, a la Casa de l’Església.
6 de febrer. Reunió de l’Equip de redacció
del Butlletí diocesà amb el bisbe Agustí i
Mn. Rafael Galofré, Ecònoms.
Reunió de l’Equip d’Emergència de la Casa
de l’Església.
7 de febrer. El bisbe Agustí presideix la reunió del Col·legi de Consultors, a la Casa
de l’Església.
8 de febrer. Reunió del Consell Episcopal,
a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en la
trobada del Seminari Menor en Família, en
el Seminari Conciliar de Barcelona.
9 de febrer. Jornada d’Apostolat Seglar de
les diòcesis catalanes, a la Casa de l’Església. El bisbe Agustí saluda els participants
en la trobada i acull a Mons. Xavier Novell,
bisbe de Solsona i responsable d’aquest
àmbit pastoral; també participa en la trobada Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar de
Barcelona.
11 i 12 de febrer. Reunió de bisbes de la
Conferència Episcopal Tarraconense a Tiana i al Seminari Conciliar de Barcelona. El
dia 12 de febrer comparteixen una trobada amb els delegats de Joventut i Pastoral
Vocacional de les diòcesis catalanes amb
el treball del document final del Sínode de
Bisbes sobre els joves.

12 de febrer. Reunió de l’Equip de la Delegació de Joventut, a la casa de l’Església.
13 de febrer. Reunió del bisbe Agustí amb
el Vicari general i el Delegat d’Apostolat
Seglar per a la coordinació del treball del
Pla pastoral, a la Casa de l’Església.
14 de febrer. Reunió de Vicaris generals i
Episcopals de les diòcesis catalanes, a la
Casa de l’Església.
15 de febrer. Trobada de professionals de
Càritas Diocesana, a la Casa de l’Església.
16 de febrer. II Aplec de mestres i professors cristians de Catalunya, a Tarragona.
L’Arxiprest de l’Arxiprestat de Sant Vicenç
dels Horts presideix l’Eucaristia a la Parròquia de Sant Antoni de Pàdua de Sant Vicenç dels Horts i confereix el sagrament de
la Confirmació en nom del bisbe.
18-20 de febrer. XV Jornades de Formació
i Espiritualitat a Montserrat amb el lema:
Sinodalitat i comunió en el ministeri del
prevere diocesà. El dia 19 es fa present
el Cardenal Ricardo Blázquez Pérez que
imparteix dues conferències i comparteix
un col·loqui amb els assistents a les Jornades.
21 de febrer. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la capella del Seminari Conciliar
de Barcelona on confereix l’Admissió a
ordes a un grup de seminaristes, entre els
quals al seminarista de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Montané.
22 de febrer. El bisbe Agustí es reuneix
amb el Secretariat del Consell Presbiteral,
a la Casa de l’Església.

Reunió del Consell Episcopal, a la Casa de
l’Església.
Reunió de bisbes de la Província Eclesiàstica de Barcelona, al Bisbat de Terrassa.
23 de febrer. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la capella de la Casa d’Empara de
Vilanova i la Geltrú on s’acomiada la comunitat de Germanes de la Caritat. Abans el
bisbe es troba amb les germanes i agreix
el seu servei al llarg de tants anys.
26 de febrer. El bisbe Agustí presideix la
reunió del Patronat de la Fundació Educació Catòlica, a la Casa de l’Església.
27 de febrer. El bisbe Agustí assisteix a la
presentació de Brins d’oportunitats, Empresa d’Inserció de Càritas Diocesana, a la
Casa de l’Església.
28 de febrer. El bisbe agustí presideix la
trobada de reflexió del grup estable de
preveres sobre la pastoral vocacional sacerdotal.
Pregària vocacional a la capella de la casa
de l’Església, organitzat per la Delegació
diocesana de Pastoral Vocacional.
El bisbe Agustí participa en la Taula rodona
“Treball decent ahir i avui”, organitzat per
la Pastoral Obrera de Sant Feliu de Llobregat, a l’església de Sant Llop de la Parròquia de Sant Andreu, de Sant Andreu de la
Barca.
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[ ]
Vicaria
General

Convocatòria per a la reunió de vicaris
generals i episcopals de les diòcesis amb
seu a Catalunya
Sant Feliu de Llobregat, 22-1-2019
Benvolguts amics, Vicaris Generals i Episcopals,
Us escric ara breument i més endavant
ja ho concretarem una mica més.
Al mes de novembre ens vam trobar a
Madrid a les Jornades de Vicaris que organitza la Conferència Episcopal Espanyola.
Vam estar parlant amb Mn. Fortuny i Mn.
Bravo de Tarragona, Mn. Arín de Tortosa
i Mn. Peñafiel de Sant Feliu de Llobregat,
sobre la conveniència de reprendre senzillament les petites reunions que havíem
fet a Catalunya.
Ja sabem que som Vicaris dels nostres
Bisbes i no hem de decidir res a aquest
nivell, però sempre és bo i útil compartir
el nostre treball, tocar algun punt pràctic
comú que els bisbes ens encarreguin o
que nosaltres veiem convenient (va sortir
una petita llista, des de coses pràctiques
derivades de la legislació: protecció de dades, revisió d’edificis, immatriculacions,
digitalització, administració parroquial;
i també afers pastorals: l’atenció pastoral amb tanta escassetat de preveres, o

una revisió d’alguns dels molts temes del
Concili Tarraconense del 1995 ara que farà
25 anys...) i, en tot cas, sempre veiem bo
enfortir i mantenir els nostres lligams de
coneixença i amistat.
En concret vam proposar la data del
dijous 14 de febrer, a la Casa de l’Església
de Sant Feliu de Llobregat, a les 10’30 fins
després de dinar. Ja concretarem detalls
de localització i aparcament.
Us demano que si podeu venir, comuniqueu la vostra assistència enviant un
correu electrònic a secretaria@bisbatsantfeliu.cat, o bé trucant al 93.632.76.30, demanant per Secretaria General.
Una salutació cordial. Si algun company
Vicari no rep la carta, feu-li comunicació si
us plau.
Josep M. Domingo Ferrerons, Pvre.
Vicari General

[ ]
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[ ]
Mitjans de
Comunicació

Assemblea de delegats de Mitjans de Comunicació i Premis Bravo
Els delegats de Mitjans de Comunicació de
les diòcesis espanyoles es van reunir en assemblea entre els dies 21 i el 23 de gener a
Madrid, per rebre formació i compartir les
situacions que viuen les diferents diòcesis
a nivell informatiu, sota el títol «Aspectes
imprescindibles per a la comunicació de
l’Església avui». Entre aquestes qüestions de gran vigència en l’actualitat es van
aprofundir temes com la transparència; les
situacions de crisi i la seva gestió a través
d’una comunicació no violenta; el Reglament General de la Protecció de dades; i
com s’han de gestionar els drets sobre la
imatge, la música, l’autoria i la propietat
intel·lectual. L’Assemblea es va cloure
amb el lliurament dels Premis Bravo 2018,
convocats per la Comissió Episcopal de
Mitjans de Comunicació Social. La finalitat
d’aquests guardons és la de «reconèixer
per part de l’Església la labor meritòria de
tots aquells professionals de la comunicació en els diversos mitjans que s’hagin distingit pel servei a la dignitat de l’home, els
drets humans i els valors evangèlics». Hi
havia deu categories per als Premis Bravo
d’aquesta edició i en la de «Comunicació
Pastoral» el guardó s’ha concedit a la publicació del CPL Missa Dominical, pels 50

anys de la revista. La Comissió Episcopal
va valorar que Missa Dominical «ofereix un
servei eficaç a un àmbit de l’acció pastoral
de l’Església que és la litúrgia i que marca
tant la vida de les comunitats». Igualment
en va valorar el reconeixement eclesial assolit amb els «valuosos materials per als
grups dedicats a la preparació de l’Eucaristia, així com per a l’homilia i la mateixa
celebració eucarística». El guardó el va recollir el director de la revista i rector de la
parròquia de Santa Maria de Vilafranca del
Penedès, Mn. Xavier Aymerich.

[ ][ ]
Catequesi

Curset de catequistes de l’Arxiprestat de
Sant Feliu
Com cada any, els catequistes de l’Arxiprestat de Sant Feliu van aprofitar la primera setmana de l’any, després de Reis,
per a fer una formació conjunta. Han estat
concretament els dies 8 i 9 de gener a la
Casa de l’Església. Enguany, s’ha pres de
mira un dels punts forts proposats pel Pla
Pastoral Diocesà: el coneixement de la Bíblia, i s’ha unit a l’anhel dels catequistes
per ajudar els infants a experimentar un
trobament amb Jesús, ben real i d’acord
amb la seva edat, mitjançant la pregària.
Quaranta-cinc catequistes de les parròquies d’aquest arxiprestat van aprendre tècniques per a fer pregària amb la Bíblia i amb
els infants a les sessions de Catequesi,
alhora que ells mateixos van fer pregària
junts. Aquesta formació ha estat a càrrec
de la Sra. Meritxell Martínez i del seu marit
Xavier Estefanell, que conformen el grup
«La magrana creativa». D’una manera molt
dinàmica i en forma de taller van fer participar els/les catequistes del seu mateix
entusiasme i il·lusió

Missions

Jornada de la Infància Missionera
Avui se celebra aquesta jornada promoguda per les Obres Missionals Pontifícies.
Aquest any, Infància Missionera engega
una nova forma d’ajudar els nens a créixer, sent solidaris i generosos, de la mà
de Jesús Nen i seguint l’exemple dels missioners. És un projecte de quatre anys en
el qual, com si d’un viatge en el temps es
tractés, acompanyarem Jesús Nen en els
trajectes que va realitzar en la seva etapa
més primerenca: com a nounat, l’estada a
Egipte i a Galilea, la presència al temple
de Jerusalem. Per a aquest any el lema és
«Amb Jesús a Betlem. Quina bona notícia!», amb l’objectiu de conèixer i explicar
la dimensió missionera de l’arribada de Jesús, des que va ser anunciat a Maria, fins
al viatge dels seus pares a Betlem per al
seu naixement. Amb els materials preparats per OMP, es presenta el sentit missioner del sí de Maria, de la visitació a Isabel,
del naixement de Jesús en un portal, de
l’anunci als pastors... El projecte formatiu
preveu aportar diversos recursos cada dos
mesos al web www.infanciamisionera.es.
Algú es podria preguntar, però... Per què
parlar de la missió als nens que encara són
petits? En canvi, despertar el sentit missioner en els nens és primordial ja que, des
del baptisme, tots som missioners. La mis-
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sió fa que creixi en ells un esperit d’amor
al proïsme, generositat, solidaritat i lliurament que els acompanyarà tota la vida.
Amb el projecte d’Infància Missionera
«Amb Jesús Nen a la missió», descobriran
Jesús, el seu gran amor per ells i la missió
tan important que tenen com a nens.

[ ]
Vida
consagrada

Carta del delegat a les comunitats de vida
religiosa per a la Jornada Mundial de Vida
Consagrada
Sant Feliu de Llobregat, 15-1-2019
Benvolguts germans i germanes,
Som a les portes de la Jornada Mundial
de la Vida Consagrada, el dia 2 de febrer,
dissabte. Us convido especialment a l’Eucaristia, que presidirà el bisbe Agustí Cortés, a les 12 del migdia., a la Catedral de
Sant Llorenç.
En aquesta diada l’Església fa memòria
del dia que Jesús, per mitjà de Maria i de
Josep, presentat al Temple de Jerusalem,
va sotmetre la seva vida al Pare. De la mateixa manera en aquest dia els consagrats
i consagrades volem renovar l’ofrena de
nosaltres mateixos a Déu per a la salvació
del món. Les comunitats de vida consagrada ens obrim a l’acollida i a l’anunci humil
i decidit de la pròpia vocació i consagració.
El testimoni de la llibertat davant els béns
de la terra, de la radicalitat del nostre amor
a Crist i de la joia de cercar i de fer sempre
la voluntat del Senyor són el millor camí
per a fer conèixer i estimar la Vida Consagrada en l’Església i entre els homes.
El lema d’aquesta Jornada que celebrem és “Pare nostre. La vida consagrada,
presència de l’amor de Déu”. El consagrat

viu, aquí a la terra, la seva relació fraternal
amb el Fill i, juntament amb Ell, mira al cel,
perquè sap que allà té un Pare que l’espera amb anhel per unir la seva vida divina
amb la seva, humana, en una abraçada
eterna.
A tots vosaltres, persones consagrades
de la nostra Diòcesi, us animo a redescobrir la grandesa del do rebut, expressat en
aquesta Jornada com a “trobada de la presència de l’amor de Déu”, per poder viure
coherentment la nostra missió en l’Església i en el món, propiciant la trobada amb
l’amor de Déu.
A més, en aquesta celebració donarem
gràcies per la presència en el nostre Bisbat
del Moviment Vida Creixent, que com nosaltres també tenen la Festa de la Presentació del Senyor com a gran Jornada.
Que la nostra vida consagrada, com
Maria i Josep, desvetlli en nosaltres una
actitud de joia perquè ens sentim estimats
pel Pare.
Us saludo afectuosament en Crist,
Josep M. Henríquez-Farreras, OSB.
Delegat per a la Vida Consagrada

Carta del delegat als preveres i diaques
per a la Jornada Mundial de Vida Consagrada
Sant Feliu de Llobregat, 15-1-2019
Benvolguts preveres i diaques,
Som a les portes de la Jornada Mundial
de la Vida Consagrada, el dia 2 de febrer,
dissabte. En aquesta Jornada, festa de la
Presentació del Senyor al Temple, es pretén donar a conèixer una mica més en profunditat la vida i la missió de la Vida Consagrada en l’Església.

Celebrarem aquesta Jornada amb una
Eucaristia, que presidirà el bisbe Agustí
Cortés, a les 12 del migdia, a la Catedral de
Sant Llorenç, de Sant Feliu de Llobregat.
El lema d’enguany és “Pare nostre. La
vida consagrada, presència de l’amor de
Déu”. El consagrat viu, aquí a la terra, la
seva relació fraternal amb el Fill i, juntament amb Ell, mira al cel, perquè sap que
allà té un Pare que l’espera amb anhel per
unir la seva vida divina amb la seva, humana, en una abraçada eterna.
Aquesta Jornada ha de ser una ocasió per
promoure el coneixement i l’estimació de la
vida consagrada com a forma de vida que
assumeix i encarna “la presència de l’amor
de Déu” per poder viure coherentment la
nostra missió en l’Església i en el món, propiciant la trobada amb l’amor de Déu.
A més, en aquesta celebració donarem
gràcies per la presència en el Bisbat del
Moviment Vida Creixent, que com nosaltres també tenen la Festa de la Presentació
del Senyor com a gran Jornada.
Us fem arribar el cartell de la Jornada
perquè el pengeu en un lloc visible de la
vostra parròquia.
Atentament us saluda,
Josep M. Henríquez-Farreras, OSB.
Delegat per a la Vida Consagrada

Convocatòria als religiosos i religioses
per al recés de Quaresma
Sant Feliu de Llobregat, 27-2-2019
Benvolguts germans i germanes,
Us convido a la trobada-recés de Quaresma que tindrà lloc dissabte, dia 16 de
març de 2019, a la Casa de l’Església, amb
el següent
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Ordre del dia
09.45 h. Acolliment.
10.00 h. Pregària.
10.15 h. Informacions sobre la vida diocesana i altres informacions.
10.30 h. A l’auditori, recés quaresmal
pel nostre bisbe Agustí Cortés Soriano.
11.30 h. Piscolabis.
11.45 h. Espai de reflexió i silenci.
13.00 h. Eucaristia presidida pel bisbe
Agustí Cortés Soriano.
13.45 h. Dinar.
Us desitjo un bon temps de Quaresma.
Amb el meu afecte de sempre i agraïment.
P. Josep M. Henríquez-Farreras, OSB.
Delegat per a la Vida Consagrada

[ ]
Pastoral
vocacional

Pregària vocacional
Cada darrer dijous de mes se celebra a la
capella de la Casa de l’Església una pregària vocacional, convocada per la Delegació de Pastoral Vocacional. A més d’una
estona de pregària, amb cants, silenci i
l’escolta de la Paraula de Déu, s’acull una
experiència de vida, en clau vocacional. La
pregària del mes de gener, dia 31 de gener,
va comptar amb el testimoniatge de Ligia
Villoria, que junt amb la crida a viure la
vida religiosa, com a “Sierva de San José”,
actualment a la comunitat de Sant Vicenç
dels Horts, també s’hi afegia la de mestra
de religió a una escola pública, tant vers
els alumnes com els companys docents. Si
vols conèixer el seu bonic testimoniatge,
pots consultar el web de la Delegació de
Pastoral Vocacional.
Trobada del seminaristes menors en família al Seminari de Barcelona
Divendres 8 de febrer, els seminaristes
menors en família es van trobar un cop
més al Seminari Conciliar de Barcelona
per començar una nova trobada. Aquesta
vegada rebien la visita del bisbe Agustí,
que a la seva homilia exhortava a viure
amb coherència com a cristians malgrat
les dificultats del nostre temps. Després

d’haver sopat amb els seminaristes menors i els majors de l’etapa filosòfica,
el bisbe va expressar el desig que el Seminari fos una família on poder créixer i
poder establir lligams, fent camí plegats
com a Església i amb la mirada en el futur
presbiteral. Dissabte al matí, temps per a
l’estudi i l’esport. Després de dinar, els seminaristes menors es van desplaçar fins a
la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià per
poder celebrar l’Eucaristia anticipada de la
festa de Santa Eulàlia. El diumenge dia 10
de febrer, juntament amb el grup Samuel
del Seminari, van compartir l’Eucaristia
amb la comunitat parroquial de la Mare de
Déu dels Desemparats, a l’Hospitalet de
Llobregat, completant la jornada allà amb
un testimoni vocacional i una estona lúdica i esportiva.
Admissió als ordes: avançant en el camí
cap al sacerdoci
El passat 21 de febrer un grup de 8 seminaristes del Seminari Conciliar van rebre
l’admissió als ordes sagrats. Eren Xavier
Montané, del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i natural del Prat de Llobregat, i Diego Pino, Jaime Moyá, Joan Mundet, Jordi
Avilés, Jordi Domènech, Santiago Cellier,
Vicenç Martí, de l’Arquebisbat de Barcelona.
La celebració va tenir lloc a la capella
del Seminari, presidida pel bisbe Agustí Cortés i concelebrada pel rector, Mn.
Felip-Juli Rodríguez, l’equip de formadors
i altres preveres i diaques vinculats als seminaristes.
Però, quin significat té aquest pas en
el camí de preparació al sacerdoci? Ens ho
explica Xavier Montané, des de la seva experiència personal d’aquell dia:

Abans de la celebració, repassant-la en
silenci, ressonaven amb força les paraules de “manifestar públicament” el meu
“desig de viure servint Déu i els homes”,
“manifestar el meu propòsit” davant el Poble de Déu per ser acceptat. Això va marcar la meva vivència posterior, juntament
amb l’alegria i l’agraïment per la confiança
que es dipositava en mi. I tot, en sintonia
amb les paraules del bisbe Agustí durant
la seva homilia, quan ens recordava que la
vocació no és quelcom merament subjectiu, sinó una crida de Déu per mitjà de l’Església que ens anima a l’entrega generosa.
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[ ]
Ecumenisme

Setmana de pregària per la unitat dels
cristians
«Cerca la justícia i només la justícia».
Aquest verset del Deuteronomi ha estat
el lema de la Setmana de Pregària per la
Unitat dels Cristians 2019. Els materials
d’aquest any han estat preparats pels cristians d’Indonèsia, que han volgut fer patent les situacions d’injustícia i corrupció
en la seva societat, aplegant-se «a l’ombra
de la creu, suplicant, d’un costat, la gràcia
per acabar amb la injustícia i, de l’altre, el
perdó dels pecats, causa de les nostres
divisions». Entre les diverses celebracions
ecumèniques realitzades a la diòcesi, en
referim a continuació algunes.
Vilafranca. Diumenge 20 de gener, a
les 18 h, a l’església de Sant Francesc de
la capital del Penedès, va tenir lloc una
pregària ecumènica organitzada pel Grup
Estable de Diàleg i Consell Ecumènic. La
pregària va comptar amb una trentena de
participants catòlics i evangèlics de Vilafranca. Com a especificitat, els cants van
ser de Taizé i va comptar amb la intervenció d’un jove explicant el seu testimoniatge arran de la seva participació a la Trobada Europea de Taizé celebrada a Madrid
les passades festes de Nadal.
Montserrat. Aquest any es van celebrar
unes Vespres ecumèniques a la Basílica

de Santa Maria de Montserrat, presidides
pel P. Abat Josep Maria Soler. Van compartir aquesta pregària de Vespres, el P. José
Santos, prevere de l’Església ortodoxapatriarcat de Sèrbia; el Sr. Lluís Brull,
evangèlic; i Mn. Xavier Artigas DP, delegat
d’Ecumenisme del Bisbat de Sant Feliu de
Llobregat, acompanyats pel P. Joan Maria
Mayol, rector del Santuari de Santa Maria
de Montserrat. Tot seguit, l’Escolania de
Montserrat va oferir uns cants del seu repertori, que van deixar un regust d’exquisida bellesa.
Sant Feliu de Llobregat. Divendres 25
de gener a les 19 h, a la Catedral de Sant
Llorenç, presidit pel Sr. Bisbe Agustí, es
van aplegar ortodoxos, evangèlics i catòlics per pregar junts, en el darrer dia
d’aquesta Setmana, demanant el do, que
algun dia sigui possible la plena comunió.
Van assistir en aquesta trobada, el pastor
Miquel García, de l’església evangèlica de
Sant Feliu; el Sr. Joel Cortés, predicador
laic i ex-president de la Comissió Permanent de l’Església Evangèlica Espanyola
(IEE).; el Sr. Lluís Brull, teòleg evangèlic,
ex-pastor de l’església evangèlica de les
Corts i coordinador del grup bíblic ecumènic de la parròquia de Sant Pere de Gavà;
el P. José Santos, prevere de l’Església ortodoxa-patriarcat de Sèrbia; el Sr. Marian
Gabriel Gadea, representant de l’Església
ortodoxa-patriarcat de Romania; Mn. Joan
Pere Pulido, secretari general i canceller;
Mn. Xavier Artigas DP, delegat d’Ecumenisme del Bisbat de Sant Feliu; Mn. Josep
Maria Gómez DP, secretari de la Delegació
del Diaconat Permanent. Vam tenir el goig
d’escoltar, com cada any, els cants que la
Coral Masquefa va fer en aquesta celebració, acabant amb unes estrofes de l’Himne
Acatist a la Mare de Déu.

[ ]
Evangelització i
Apostolat Seglar

Taula rodona sobre les condicions de treball i el dret a un treball decent
En el centenari de la vaga de la Canadenca (1919) l’equip de Pastoral Obrera de la
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat organitza una taula rodona per a recordar aquest
moment històric, en què es va conquerir
el dret a una jornada laboral de 8 hores,
i per a proposar una reflexió actual a l’entorn de les condicions de treball i el dret
a un treball decent, que permeti una vida
digna. Aquesta taula rodona se celebrarà
a Sant Andreu de la Barca, el proper dijous
28 de febrer a les 19.15 h, a l’església de
Sant Llop (c/ Penedès, 24). Hi participaran
el bisbe Agustí Cortés, dos testimonis de
treball en condicions precàries i comptarà amb una introducció històrica a càrrec
del Sr. Emili Ferrando i un col·loqui posterior moderat per Mercè Solé. Més enllà
d’aquell conflicte del que enguany se celebra el centenari, la taula rodona pretén
ajudar a una reflexió actual sobre les precarietats que han ressorgit emparant-se
en la crisi econòmica i que no han respectat la prioritat que han de tenir sempre les
persones, tal com ens ensenya la doctrina
social de l’Església.
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[ ]
Càritas
diocesana

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

Oriol, i el bisbe de Sant Feliu, Agustí Cortés, remarcant la importància de posar al
centre la persona, amb uns principis i valors, que és qui autènticament pot ser motor de canvis i millores socials.

[ ]
Mans Unides

Projecte de Mans Unides Sant Feliu per a
la Campanya contra la fam 2019
Defensa dels drets dels pobles indígenes
a la Guajira
Objectius:
• Enfortiment organitzatiu i educatiu
del poble Wayúu
• Millorar l’accés a l’aigua i l’atenció en
salut i nutrició
• Millorar la infraestructura comunitària
i la generació d’ingressos
Import total: 107.669,00 €
Responsable del projecte: Sra. Ruth
Consol Chaparro - Fundació Camins d’Identitat (FUCAI)
Beneficiaris:
• Directes: 3850
• Indirectes: 5200
Qui?
Els indígenes Wayúu de Colòmbia són
els que es beneficiaran d’aquest projecte
de Mans Unides. En el 97% són monolingües del seu idioma natiu i un 87% són
analfabets. Presenten índexs molt elevats
de mortalitat i desnutrició infantil, de manera que hi ha un gran risc de desaparèixer
com a poble. La situació de les dones és
difícil, marcada per la pobresa, la manca

de polítiques per garantir els drets fonamentals i una cultura que legitima i justifica la violència contra la dona.
On?
El projecte es desenvolupa en el Departament de la Guajira de Colòmbia, en 26
comunitats del municipi de Manaure. La
regió habitada pels Wayúu es caracteritza
pel seu clima càlid, sec i inhòspit, amb temperatures entre els 28° i els 38°C. L’aridesa
dels terrenys ha crescut amb les sequeres
i ha dificultat el cultiu, la recol·lecció de
plantes i la cria d’espècies animals.
A La Guajira, la mineria representa el
70% de l’economia. La pesca artesanal
i el pasturatge constitueixen dos altres
sectors tradicionals de l’economia indígena local. A més, el poble Wayúu ha estat
greument afectat per la confrontació armada entre els grups armats il·legals.
I el projecte?
El projecte té com a objectius l’enfortiment organitzatiu i educatiu del poble
Wayúu; millorar l’accés a l’aigua i l’atenció
en salut i nutrició; millorar la infraestructura comunitària i la generació d’ingressos.
Entre les activitats previstes per assolir els
resultats es troben accions de capacitació
de cara a la formulació de propostes des
de les comunitats per aconseguir cobrir
les mancances en educació, infraestructura, sanejament i accés a l’aigua. També
es construiran dos graners comunitaris,
es realitzaran múltiples tallers teòrics/
pràctics de millora de l’habitatge wayúu.
Es farà seguiment de la gestió de l’afiliació
al servei de salut per als que no en tenen.
Mans Unides col·labora en el projecte global amb una aportació que representa el
58% del pressupost.
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Sobre el soci local
La Fundació Camins d’identitat –FUCAI– es constitueix l’any 1991 com a ONG
compromesa amb la consolidació d’una
Colòmbia pluriètnica i multicultural, segons la justícia social i respectant els drets
fonamentals de les persones i dels pobles.
El treball de FUCAI es caracteritza per ser
intercultural en el seu enfocament, en la
seva metodologia i en el seu equip de treball. Es parteix de la cosmovisió wayúu i
des de les seves formes organitzatives i
participatives.
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[ ]
Conferència
Episcopal
Tarraconense

Mor Mons. Jaume Traserra, bisbe emèrit
de Solsona
La matinada del dia 25 de gener va morir, a
Granollers, Mons. Jaume Traserra i Cunillera, bisbe emèrit de Solsona, a l’edat de 84
anys, després d’una greu malaltia.
La missa exequial en sufragi per l’ànima de Mons. Jaume Traserra va tenir lloc
dissabte, dia 26 de gener, a les 16 h, a l’església parroquial de Sant Esteve de Granollers, on ell residia aquests darrers anys
després de la seva jubilació com a bisbe
de Solsona.
El divendres dia 1 de febrer, a les 11 h
tindrà lloc una missa funeral a la catedral
de Solsona.
Preguem pel seu repòs etern.
Biografia de Mons. Jaume Traserra i Cunillera
Va ser bisbe auxiliar de Barcelona i,
després, bisbe de Solsona. També fou vicegran prior del Sagrat i Militar Orde Constantinià de Sant Jordi.
Llicenciat en filosofia, teologia i dret,
esdevingué doctor en Dret Canònic per la
Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma.
A la Universitat de Barcelona, també va
cursar les llicenciatures de Filosofia i Lletres i Dret. L’ordenaren sacerdot el 19 de

març de 1959. Es va dedicar a la docència
de Dret Canònic impartint classes a la Facultat de Teologia de Catalunya.
Va ser prevere de l’Arquebisbat de Barcelona on va ocupar, entre altres, el càrrec
de Jutge del Tribunal eclesiàstic. Secretaricanceller de l’Arquebisbat de 1972 a 1987
i vicari general de Barcelona de 1987 a
1993. A més va ser canonge de la Catedral
de Barcelona entre 1986 i 2001 i degà del
capítol catedralici entre 1994 i 2000.
El papa Joan Pau II el va nomenar bisbe
auxiliar de Barcelona, amb el títol de Selemselae, el 9 de juny de 1993, i va ser consagrat el 5 de setembre pel cardenal Ricard Maria Carles. Després de la renúncia
del bisbe Antoni Deig a la seu solsonina,
fou nomenat Mons. Traserra, el 28 de juliol
de 2001. El dia 30 de setembre va prendre
possessió del Bisbat de Solsona.
Després de la seva renúncia pel compliment de l’edat canònica de jubilació, juliol
de 2009, va continuar al capdavant de la
diòcesi fins el dia 12 desembre de 2010,
data en la qual deixà la seu solsonina després de la consagració del seu successor,
Mons. Xavier Novell i Gomà. Aquests darrers anys ha residit a Granollers, la seva
ciutat natal, col·laborant diàriament a la
Parròquia de Sant Esteve.
Entre 1993 i 2011 fou membre de la Comissió de Patrimoni Cultural de la Conferència Episcopal Espanyola, on també va
ser membre del Consell d’Economia.
Més de 500 joves viuen la JMJ.cat
De Panamà a Mataró
La JMJ ha arribat a les diòcesis catalanes amb un cap de setmana intens. Els
joves de Catalunya s’han reunit els dies
26 i 27 de gener a la capital del Maresme

per celebrar la trobada de joventut més
important, la Jornada Mundial de Joventut.
Balls, diversió i comunió han acompanyat
aquesta JMJ a la catalana que també ha estat acompanyada de molta pregària.
Maria, la «influencer» de Déu
“Maria fue una «influencer», fue la «influencer» de Dios”. Així va expressar el
papa Francesc la decisió ferma de Maria.
Unes paraules de les quals el cardenal
Omella es va fer ressò des de Mataró. L’arquebisbe de Barcelona va assegurar als
joves que “no tingueu por de ser cristians i
de viure la fe, fins i tot contracorrent”.
Dinars compartits amb els bisbes, moments de paraules i testimonis i també
diversió assegurada. La JMJ ha superat
les expectatives. Al capvespre tots els joves van poder ballar, saltar, cantar… i van
acabar la jornada amb una pregària comunitària. Units per una mateixa fe, van
compartir uns instants que de ben segur
recordaran durant molt de temps.
Portugal 2022
Portugal serà la nova seu per la JMJ
2022. Panamà i també Mataró han acabat
en un allau d’aplaudiments en conèixer el
destí de la propera JMJ. Portugal, a prop de
casa, serà una seu que facilitarà als joves
diocesans fer-se presents en una JMJ que
es preveu que sigui, un cop més, multitudinària.
(Font: Arquebisbat de Barcelona)
Sisena Jornada Interdiocesana d’Apostolat Seglar
Dissabte 9 de febrer va tenir lloc a la Casa
de l’Església la sisena Jornada Interdiocesana d’Apostolat Seglar, organitzada per les

diòcesis amb seu a Catalunya, com a plataforma de trobada i formació de les diverses realitats laïcals organitzades. Van ser
presents el bisbe Xavier Novell, de Solsona,
responsable d’aquest àmbit pastoral a la
CET, i el bisbe Sergi Gordo, auxiliar de Barcelona, a més del bisbe Agustí. El ponent va
ser el P. David Guindulain, sj, que va aprofundir el tema de l’acompanyament dels
laics. Entre les moltes idees interessants, va
despertar la consciència dels assistents sobre el fet que, en tota relació d’acompanyament, hi ha tres subjectes: Déu, la persona
acompanyada i l’acompanyant; i en aquest
sentit, l’acompanyament ha de ser un instrument que faciliti el diàleg creient entre la
persona i Déu. Hi va haver espai també per
a la presentació de diverses eines útils per
a l’acompanyament espiritual: el discerniment, l’examen de consciència i el curs
d’acompanyament espiritual per a laics que
començarà el proper curs, a instàncies de la
Comissió Interdiocesana d’Apostolat Seglar
de les diòcesis de Catalunya. La matinal va
acabar amb l’Eucaristia, presidida pel bisbe
de Solsona i concelebrada pel bisbe Agustí i
diversos sacerdots i amb el dinar compartit
amb els assistents.
Comunicat de la reunió n. 229
Barcelona, 12-02-2019
Els dies 11 i 12 de febrer de 2019 ha tingut
lloc la reunió n. 229 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) a la Casa d’Espiritualitat «Maria Immaculada» de Tiana i al
Seminari Conciliar de Barcelona. La reunió
ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol
Balcells, arquebisbe de Tarragona.
Els bisbes han tingut un record agraït
pel qui fou bisbe de Solsona, Mons. Jaume

55

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 85

Documents

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 85

56

Gener - Febrer 2019

Traserra i Cunillera, que morí el passat 25
de gener a Granollers i han celebrat l’Eucaristia en sufragi seu.
Pel que fa a la situació política i social
que es viu en aquests dies i, a les portes
de l’inici d’un judici que té una gran transcendència per a la convivència del nostre
país, els bisbes de Catalunya volen recordar que sempre caldrà diàleg, respecte
mutu i magnanimitat en la recerca de gestos concrets per a la reconciliació, ni que
sigui amb sacrificis per part de tots, que
serà el que ens durà a la concòrdia i a la
pau social.
Els cristians som un poble cridat a
contribuir a la pacificació personal i social, procurant especialment la solidaritat
entre tots i l’atenció als més vulnerables.
Seguint el magisteri del papa Francesc desitgen abatre murs i construir ponts. Perseverar en una actitud de diàleg entre els
ciutadans i entre les institucions serà un
impuls de superació per continuar construint una societat en solidaritat, en pau,
en llibertat i en justícia.
Mons. Joan Enric Vives ha presentat
l’edició de “La música de la Litúrgia de les
Hores”, preparada per la secció de Música
de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia,
que proposa unes melodies senzilles per
a fomentar el cant de la Litúrgia de les Hores, i que els bisbes han aprovat.
Mons. Xavier Novell ha presentat el
Curs de formació d’acompanyants espirituals laics, promogut per les delegacions
d’apostolat seglar que començarà aquest
any. Aquesta escola d’acompanyament
s’iniciarà l’1 de setembre de 2019 i durarà
fins a l’1 de juny de 2020.
Mons. Enric Benavent ha informat sobre el Mes Missioner Extraordinari que
es prepara per al proper mes d’octubre i

que, entre altres coses, comptarà amb una
trobada juvenil la vigília de la Jornada del
DOMUND.
S’ha presentat als bisbes el Balanç
econòmic de l’any 2018 i el Pressupost de
l’any 2019 del Fons Comú Interdiocesà, els
quals han estat estudiats i aprovats.
El dimarts al matí, s’ha portat a terme
una trobada conjunta dels bisbes de la CET
amb els delegats de joventut i els delegats
de pastoral vocacional dels bisbats de Catalunya així com també la vocalia de pastoral de joves i vocacional de la Unió de
Religiosos de Catalunya. A la reunió s’ha
tractat de manera àmplia de quina manera les nostres Esglésies diocesanes poden
acollir i realitzar les propostes de l’últim
Sínode de bisbes sobre “Els joves, la fe i el
discerniment vocacional”.
Els bisbes han fet els següents nomenaments d’àmbit interdiocesà:
Mn. Robert Baró Cabrera, prevere de
l’arquebisbat de Barcelona, nou consiliari
general de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, per al trienni 2019-2022;
Mn. José Rodado León, prevere de l’arquebisbat de Barcelona, director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera
de Catalunya (SIPOC);
Mn. Joan Àguila Chavero, prevere de
l’arquebisbat de Tarragona, nou director
del Secretariat Interdiocesà de Catequesi
de Catalunya i les Illes Balears (SIC), per
a un trienni.
Així mateix, els bisbes han emès la
“nota sobre la protecció dels menors”.

Nota dels Bisbes de Catalunya sobre la
protecció dels menors
Barcelona, 12-02-2019
En les darreres setmanes, l’Església Catòlica a Catalunya s’ha vist sacsejada per
algunes notícies referides a abusos de
menors, que ens omplen de vergonya i de
dolor, ja que alguns dels agressors eren
persones consagrades o sacerdots.
Els abusos a menors, que condemnem
rotundament, i la cultura que els fomenta
o justifica és un greu problema que afecta
tota la societat. I l’Església, com a part de
la societat, també se’n veu afectada.
Demanem perdó a les víctimes i ens
solidaritzem amb el seu dolor; i també a
totes les persones a qui el coneixement
d’aquests fets ha escandalitzat i ha fet
trontollar la seva confiança en l’Església.
Sofrim i preguem per les víctimes, que
han quedat marcades en la seva vida. En
solidaritat amb tots els qui hagin patit algun
tipus d’abús i amb les seves famílies ens
comprometem a col·laborar en l’aclariment
dels fets del passat i a trobar la manera
d’ajudar les víctimes en el seu restabliment.
L’Església actuarà amb determinació
per protegir els infants i els adults vulnerables, eliminant tot tipus de tolerància o
encobriment, i per erradicar de les nostres
comunitats i de tota la nostra societat la
cultura de l’abús sexual, econòmic, de poder i de consciència. Així mateix, prenem
el compromís d’adoptar rigoroses mesures de prevenció, que impedeixin la seva
repetició, a partir de la formació d’aquells
a qui els seran confiades tasques de responsabilitat i educatives.
Creiem que és just valorar la dedicació
generosa i madura de tants sacerdots i

religiosos, d’educadors en les escoles i el
temps lliure, envers els infants i joves, i les
seves famílies, i convé que els defensem
de l’ombra de sospites generalitzades, així
com volem recordar el dret que tota persona té a la presumpció d’innocència. Molt
de treball ben fet així ho avala.
En aquests moments, reiterem el nostre
ferm compromís amb el compliment de la
legislació vigent canònica i civil, i que passa per: posar en coneixement del Ministeri
Fiscal els fets ocorreguts que poguessin
constituir delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, per a la valoració jurídica
que correspongui; instar les víctimes que
denunciïn els fets davant les autoritats civils; i informar la Congregació per a la Doctrina de la Fe per a qualsevol cas d’abús
fonamentat. I estem atents al que el Papa
Francesc reunit pròximament amb els Presidents de les Conferències episcopals
del món determini per combatre aquestes
accions deshonestes i delictives que tant
afecten l’anunci de l’Evangeli.
Demanem que a totes les celebracions
religioses de les nostres diòcesis, el proper dimecres de cendra, dia 6 de març,
en començar la Quaresma, que és temps
de conversió, es pregui i es dejuni d’una
manera especial per les víctimes dels abusos i fem nostra la ferma determinació del
papa Francesc que assenyala que «l’abús
sexual és un pecat horrible, completament
oposat i en contradicció amb el que Crist i
l’Església ens ensenyen».
Tarragona acull el II Aplec de professors i
mestres cristians
Uns vuitanta docents de les diòcesis amb
seu a Catalunya han participat aquest dissabte, dia 16 de febrer, en el segon Aplec
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de professors i mestres cristians convocat
per les delegacions d’ensenyament dels
bisbats de Catalunya i la Fundació Escola
Cristiana amb la col·laboració de les editorials Baula i Cruïlla. Tarragona ha agafat el
relleu de Montserrat, seu del primer Aplec
l’any 2017.
La jornada, celebrada al Centre Tarraconense El Seminari, s’ha iniciat amb la
benvinguda per part de l’arquebisbe de
Tarragona i president del Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de Catalunya
(SIERC), Mons. Jaume Pujol i del delegat
diocesà d’Ensenyament de l’Arquebisbat
de Tarragona, Mn. Norbert Miracle. L’acte
ha comptat amb l’assistència del secretari general de la Fundació Escola Cristiana
de Catalunya, P. Enric Puig i el coordinador
del SIERC, el Sr. Pere Micaló i la majoria de
delegats diocesans d’Ensenyament dels
bisbats amb seu a Catalunya.
Després de la pregària, la primera part
de la trobada ha consistit en una taula de
testimonis, moderada per Juanjo Fernández, consultor pedagògic de la Fundació
Escola Cristiana de Catalunya. En aquesta
taula hi han participat quatre professors i
directors d’escola de diferents diòcesis de
Catalunya: Jesús Blanco, mestre de l’escola L’Ensenyança-Lestonnac de Tarragona;
Pere Bosque, exdirector de l’Escola Antoni
Roig de Torredembarra; Núria Farré, professora de Religió de l’IES Samuel Gili de
Lleida i Raquel Robert, directora de l’IES
de Sant Feliu de Guíxols. Les seves intervencions han respost a quatre preguntes
sobre el seu testimoniatge cristià en l’entorn laboral, la seva «influència» com a
cristià/na a l’escola o l’institut, de quina
manera mostren els valors o virtuts cristianes en la vida quotidiana i com comparteixen la fe fora de l’àmbit escolar.

Responent a les qüestions plantejades
els participants han coincidit a destacar
conceptes com el respecte, l’acollida,
l’escolta, la coherència i la naturalitat en
la vivència cristiana tant en la vida personal com professional i saber donar una
resposta humil però valenta als interrogants que alumnes o companys plantegen. Aquest moment s’ha complementat
amb un treball en grups per a conversar i
debatre sobre els recursos que tant mestres com professors tenen al seu abast o
necessiten per a ser testimonis de fe.
Seguidament ha tingut lloc la celebració
de l’Eucaristia presidida per l’arquebisbe
de Tarragona i president de la Conferència
Episcopal Tarraconense, Mons. Jaume Pujol, a la capella major del Seminari Pontifici.
Mons. Pujol ha agraït el treball apassionat,
compromès i vocacional dels docents i ha
volgut ressaltar unes paraules del papa
Francesc pronunciades en un encontre amb
una associació italiana de mestres cristians. «Ser professor no és només una feina
sinó una relació en què cada mestre ha de
sentir-se enterament implicat com a persona, és un treball preciós que permet veure
créixer dia rere dia les persones que han
estat confiades a la nostra cura. [...] Els joves han de trobar en l’escola una referència
positiva, han de sentir-se estimats i acollits
amb totes les seves limitacions i potencialitats», ha dit. El prelat també ha subratllat
«que la millor manera d’ensenyar és estimar amb més intensitat els estudiants difícils, els que són més febles i desafavorits».
Per a cloure aquest segon Aplec, a la
tarda, els docents han visitat el Museu
Bíblic Tarraconense acompanyats pel seu
director, Andreu Muñoz, on han pogut conèixer l’entorn pedagògic i didàctic que
ofereix aquest espai.

[ ]
Conferència
Episcopal
Espanyola

Nota final de la reunió de la Comissió
Permanent de la Conferència Episcopal
Espanyola
La Comissió Permanent de la Conferència
Episcopal Espanyola va celebrar la seva
reunió ordinària els dies 26 i 27 de febrer. En són membres el Cardenal Joan J.
Omella, Mons. Joan E. Vives i Mons. Enric
Benavent. Hi va participar, per primera vegada com a Secretari General, Mons. Lluís
Argüello, després de la seva elecció el passat mes de novembre.
Mons. Argüello va informar dels temes
de la reunió a la roda de premsa del dimecres 27 de febrer, on el president de la CEE,
cardenal Ricardo Blázquez, va donar compte de la reunió sobre “La protecció dels menors en l’Església” que s’havia celebrat al
Vaticà del 21 al 24 de febrer de el 2019.
Congrés d’Apostolat Seglar
Els bisbes van rebre informació sobre la
preparació del Congrés de laics Poble de
Déu “en sortida”, que tindrà lloc del 14 al
16 de febrer de 2020. La Plenària d’abril
de 2018 va aprovar la celebració d’aquest
Congrés i des de llavors s’està treballant
en la fase prèvia.
S’ha encarregat l’organització a la Comissió Episcopal d’Apostolat Seglar. De

moment, s’està dissenyant un documentqüestionari per treballar a les diòcesis,
moviments i associacions, que es presentarà el dia 9 de març als delegats diocesans d’Apostolat Seglar i als presidents
d’associacions i moviments de laics.
Pla de formació per als Seminaris
La Conferència Episcopal Espanyola treballa des de l’any 2017 en l’adaptació dels
seminaris espanyols a les directrius que
ha marcat la Congregació per al Clergat a
la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis El Do de la vocació presbiteral (desembre de 2016).
Per a aquesta adaptació, s’està elaborant un nou Pla de formació en el qual es
potencia la preparació dels formadors de
seminaris per reforçar l’acompanyament
als seminaristes en les dimensions humana, espiritual, intel·lectual i pastoral. També s’impulsarà la renovació de la formació
permanent del clergat. Mons. Joan Enric Vives, president de la Comissió Episcopal de
Seminaris i Universitats, com en anteriors
reunions, ha estat l’encarregat d’informar
sobre aquest treball.
Reforma dels estatuts de la CEE i temes
del proper Sínode de bisbes
La Comissió Permanent ha revisat l’esborrany dels nous estatuts de la CEE, després de les aportacions dels bisbes a la
Plenària de novembre. El text es remetrà
de nou a l’Assemblea d’abril per a la seva
possible aprovació. Aquests nous estatuts
permetran l’actualització de la CEE d’acord
amb les línies pastorals que planteja el
papa Francesc.
La Secretaria General Ordinària del Sínode dels bisbes està realitzant una consulta sobre els temes a tractar en la XVI
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Assemblea General Ordinària del Sínode
dels Bisbes, prevista per a l’any 2021. Responent a aquesta sol·licitud, la Comissió
Permanent ha triat tres qüestions entre les
propostes que han enviat els bisbes espanyols: la iniciació cristiana, l’evangelització en un nou ordre mundial, i les dones
en l’Església.
Altres temes de l’ordre del dia
Com és habitual, la Comissió Permanent va aprovar el temari de l’Assemblea
Plenària d’abril (de l’1 al 5). Els bisbes van
informar sobre les activitats de les Comissions Episcopals que presideixen. Es va
completar l’ordre del dia amb la comunicació sobre diversos assumptes de seguiment i sobre temes econòmics.
Es varen aprovar els següents nomenaments:
• Ricardo Loy Fusta, laic de l’arxidiòcesi de Madrid, com a secretari general de
Mans Unides.
• Francisco Javier Alonso Rodríguez,
laic de l’arxidiòcesi de Madrid, com a president de la Comissió General de Justícia i
Pau d’Espanya.
• Eudald Vendrell Ferrer, laic de l’arxidiòcesi de Barcelona, com a vicepresident
de la Comissió General de Justícia i Pau
d’Espanya.
• Isabel M. Cuenca Anaya, laica de l’arxidiòcesi de Sevilla, com a secretària general de la Comissió General de Justícia i Pau
d’Espanya.
• Lluís Ruiz Brichs, sacerdot de la diòcesi de Solsona, com a consiliari de la Federació Espanyola d’Hospitalitats de la Mare
de Déu de Lourdes.

[ ]
Santa Seu

Missatge del papa Francesc per a la XXVII
Jornada Mundial del Malalt
Vaticà, 25-11-2018
11 de febrer de 2019 (Memòria de la Mare
de Déu de Lourdes).
Benvolguts germans i germanes,
«De franc ho heu rebut, doneu-ho també de franc» (Mt 10,8). Aquestes són les
paraules pronunciades per Jesús quan va
enviar els Apòstols a difondre l’Evangeli,
perquè el seu Regne es propagués a través
de gestos d’amor gratuït.
En ocasió de la XXVII Jornada Mundial
del Malalt, que se celebrarà solemnement
a Calcuta (Índia) l’11 de febrer de 2019,
l’Església, com a Mare de tots els seus
fills, sobretot els malalts, recorda que els
gestos gratuïts de donació, com els del
bon Samarità, són la via més creïble per
a l’evangelització. La cura dels malalts
requereix professionalitat i tendresa, expressions de gratuïtat, immediates i senzilles com la carícia, a través de les quals
s’aconsegueix que l’altra persona se senti
«estimada».
La vida és un do de Déu, i com adverteix sant Pau: «Què teniu que no hàgiu rebut?» (1Co 4,7). Precisament perquè és un
do, l’existència no es pot considerar una

mera possessió o una propietat privada,
sobretot davant les conquestes de la medicina i de la biotecnologia, que podrien
portar l’home a cedir a la temptació de la
manipulació de l’«arbre de la vida» (cf. Gn
3,24).
Davant la cultura del descart i de la indiferència, vull afirmar que el do se situa com
el paradigma capaç de desafiar l’individualisme i la fragmentació social contemporània, per a impulsar nous vincles i diverses formes de cooperació humana entre
pobles i cultures. El diàleg, que és una premissa per al do, obre espais de relació per
al creixement i el desenvolupament humà,
capaços de trencar els esquemes rígids de
l’exercici del poder en la societat. L’acció
de donar no s’identifica amb la de regalar,
perquè es defineix només com un donar-se
a un mateix, no es por reduir a una simple transferència d’una propietat o d’un
objecte. Es diferencia de l’acció de regalar
precisament perquè conté el do d’un mateix i suposa el desig d’establir un vincle.
El do és sobretot reconeixement recíproc,
que és el caràcter indispensable del vincle
social. En el do es reflecteix l’amor de Déu,
que culmina en l’encarnació del Fill, Jesús,
i en l’efusió de l’Esperit Sant.
Cada home és pobre, necessitat i indigent. Quan naixem, per a viure necessitem
la cura dels nostres pares, i així en cada
fase i etapa de la vida, mai no podrem alliberar-nos completament de la necessitat i
de l’ajut dels altres, mai no podrem arrencar-nos del límit de la impotència davant
algú o alguna cosa. També aquesta és una
condició que caracteritza el nostre ser «criatures». El reconeixement just d’aquesta
veritat ens convida a romandre humils i a
practicar amb decisió la solidaritat, com a
virtut indispensable de l’existència.

Aquesta consciència ens impulsa a
actuar amb responsabilitat i a responsabilitzar a d’altres, amb vista d’un bé que
és indissolublement personal i comú. Només quan l’home es concep a si mateix, no
com un món a part, sinó com algú que, per
naturalesa, està lligat a tots els altres, als
quals originàriament sent com «germans»,
és possible una praxi social solidària orientada al bé comú. No hem de témer reconèixer-nos com necessitats i incapaços de
procurar-nos tot allò que ens cal, perquè
sols i amb les nostres forces no podem superar tots els límits. No temem reconèixer
això, perquè Déu mateix, en Jesús, s’ha inclinat (cf. Fl 2,8) i s’inclina sobre nosaltres
i sobre la nostra pobresa per ajudar-nos i
regalar-nos aquells béns que per nosaltres
mateixos mai no podríem tenir.
En aquesta circumstància de la solemne celebració a l’Índia, vull recordar amb
alegria i admiració la figura de la santa
mare Teresa de Calcuta, un model de caritat que va fer visible l’amor de Déu pels
pobres i els malalts. Com vaig dir amb
motiu de la seva canonització, «La mare
Teresa, al llarg de tota la seva existència,
ha estat una dispensadora generosa de la
misericòrdia divina, posant-se a disposició
de tots per mitjà de l’acollença i la defensa de la vida humana, tant la no nascuda
com l’abandonada i descartada. […] S’ha
inclinat damunt les persones desvalgudes,
que moren abandonades a les vores dels
carrers, reconeixent la dignitat que Déu
els havia donat; ha fet sentir la seva veu
als poderosos de la terra, perquè reconeguessin les seves culpes davant els crims
[…] de la pobresa creada per ells mateixos. La misericòrdia ha estat per a ella la
«sal» que donava gust a cada obra seva, i
la «llum» que il·luminava les tenebres dels

61

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 85

Documents

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 85

62

Gener - Febrer 2019

que no tenien ni llàgrimes per a plorar la
seva pobresa i sofriment. La seva missió a
les perifèries de les ciutats i a les perifèries
existencials roman en els nostres dies com
un testimoniatge eloqüent de la proximitat
de Déu envers els més pobres entre els
pobres» (Homilia, 4 de setembre de 2016).
La santa mare Teresa ens ajuda a comprendre que l’únic criteri d’acció ha de
ser l’amor gratuït a tothom, sense distinció de llengua, cultura, ètnia o religió. El
seu exemple continua guiant-nos perquè
obrim horitzons d’alegria i d’esperança a
la humanitat necessitada de comprensió i
de tendresa, sobretot als qui pateixen.
La gratuïtat humana és llevat de l’acció dels voluntaris, que són molt importants en el sector sociosanitari i que viuen de manera eloqüent l’espiritualitat
del bon Samarità. Agraeixo i encoratjo
totes les associacions de voluntariat que
s’ocupen del transport i de l’assistència
de pacients, aquelles que proveeixen les
donacions de sang, de teixits i d’òrgans.
Un àmbit especial on la vostra presència
manifesta l’atenció de l’Església és el de
la tutela dels drets dels malalts, sobretot
dels qui pateixen malalties que requereixen cures especials, sense oblidar el camp
de la sensibilització social i la prevenció.
Els vostres serveis de voluntariat en les
estructures sanitàries i a domicili, que van
des de l’assistència sanitària fins al suport
espiritual, són molt importants. D’ells es
beneficien moltes persones malaltes, soles, ancianes, amb fragilitats psíquiques i
de mobilitat. Us exhorto a continuar sent
un signe de la presència de l’Església en
el món secularitzat. El voluntari és un amic
desinteressat amb qui es pot compartir
pensaments i emocions; a través de l’escolta, és capaç de crear les condicions

perquè el malalt, objecte passiu de cures,
es converteixi en un subjecte actiu i protagonista d’una relació de reciprocitat que
recuperi l’esperança, i més ben disposat
per acceptar les teràpies. El voluntariat comunica valors, comportaments i estils de
vida que tenen en el centre el ferment de
la donació. Així és com es realitza també la
humanització de les cures.
La dimensió de la gratuïtat hauria d’animar, sobretot, les estructures sanitàries
catòliques, perquè és la lògica de l’Evangeli la que qualifica la seva tasca, tant en
les zones més avançades com en les més
desfavorides del món. Les estructures catòliques són cridades a expressar el sentit
del do, de la gratuïtat i de la solidaritat, en
resposta a la lògica del benefici costi el
que costi, del donar per a rebre, de l’explotació que no mira les persones.
Us exhorto a tots, en els diferents àmbits, a promoure la cultura de la gratuïtat
i del do, indispensable per a superar la
cultura del benefici i del descart. Les institucions de salut catòliques no haurien de
caure en la trampa d’anteposar els interessos d’empresa, sinó més aviat a protegir la
cura de la persona en comptes del benefici. Sabem que la salut és relacional, depèn
de la interacció amb els altres i necessita
confiança, amistat i solidaritat, és un bé
que es pot gaudir «plenament» només si
es comparteix. L’alegria del do gratuït és
l’indicador de la salut del cristià.
Us encomano a tots a Maria, Salus infirmorum. Que ella ens ajudi a compartir els
dons rebuts amb esperit de diàleg i d’acolliment recíproc, a viure com germans i
germanes atents a les necessitats dels
altres, a saber donar amb un cor generós,
a aprendre l’alegria del servei desinteressat. Amb afecte asseguro a tothom la meva

proximitat en la pregària i us envio de cor
la meva benedicció apostòlica.
Francesc, Papa

Missatge del papa Francesc per a la 53a
Jornada Mundial de les Comunicacions
Socials 2019
Vaticà, 24-1-2019
«Som membres els uns dels altres» (Ef
4,25). De les comunitats en les xarxes socials a la comunitat humana. 2 de juny de
2019 (Solemnitat de l’Ascensió del Senyor)
Benvolguts germans i germanes,
Des que Internet ha estat disponible,
l’Església sempre ha intentat promoure’n
l’ús al servei de l’encontre entre les persones i de la solidaritat entre tots. Amb
aquest Missatge, voldria convidar-vos una
vegada més a reflexionar sobre el fonament i la importància del nostre estar-enrelació; i a redescobrir, en la vastitud dels
desafiaments del context comunicatiu actual, el desig de l’home que no vol romandre en la seva soledat.
Les metàfores de la «xarxa» i de la «comunitat»
L’ambient mediàtic és avui tan omnipresent que resulta molt difícil distingir-lo
de l’esfera de la vida quotidiana. La xarxa
és un recurs del nostre temps. Constitueix
una font de coneixements i de relacions
fins fa poc inimaginables. Malgrat això, a
causa de les profundes transformacions
que la tecnologia ha imprès en les lògiques de producció, circulació i gaudi dels
continguts, nombrosos experts han subratllat els riscos que amenacen la recerca

i la possibilitat de compartir una informació autèntica a escala global. Internet
representa una possibilitat de compartir
una informació autèntica a escala global.
Internet representa una possibilitat extraordinària d’accés al saber; però també és
cert que s’ha manifestat com un dels llocs
més exposats a la desinformació i a la distorsió conscient i planificada dels fets i de
les relacions interpersonals, que sovint assumeixen la forma del descrèdit.
S’ha de reconèixer que, per una banda, les xarxes socials serveixen perquè
estiguem més en contacte, ens trobem i
ajudem els uns als altres; però per un altra banda, es presten també a un ús manipulador de les dades personals amb la
finalitat d’obtenir avantatges polítics i econòmics, sense el respecte que es mereixen
la persona i els seus drets. Entre els més
joves, les estadístiques revelen que un de
cada quatre nois s’ha vist embolicat en
episodis d’assetjament cibernètic1.
Davant la complexitat d’aquest escenari, pot ser útil tornar a reflexionar sobre la
metàfora de la xarxa que s’ha proposat al
principi com a fonament d’Internet, per a
redescobrir-ne les potencialitats positives.
La figura de la xarxa ens convida a reflexionar sobre la multiplicitat de recorreguts
i nusos que asseguren la seva resistència
sense que hi hagi un centre, una estructura de tipus jeràrquic, una organització de
tipus vertical. La xarxa funciona gracies a
la coparticipació de tots els elements.
La metàfora de la xarxa, traslladada a la
dimensió antropològica, ens recorda una
altra figura plena de significats: la comunitat. Com més cohesionada i solidària és
una comunitat, com més animada està per
sentiments de confiança i com més persegueix objectius compartits, més gran és
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la seva força. La comunitat com a xarxa
solidària requereix l’escolta recíproca i el
diàleg fonamentat en l’ús responsable del
llenguatge.
És evident que, en l’escenari actual,
la social network community no és automàticament sinònim de comunitat. En el
millor dels casos, les comunitats de les
xarxes socials aconsegueixen donar prova
de cohesió i de solidaritat; però sovint es
queden només en agregacions d’individus
que s’agrupen entorn a interessos o temes
caracteritzats per vincles dèbils. A més,
la identitat en les xarxes socials es fonamenta massa vegades en la contraposició
davant l’altre, davant el que no pertany al
grup: aquest es defineix a partir d’allò que
divideix en comptes d’allò que uneix, deixant espai a la sospita i a l’explosió de tot
tipus de prejudicis (ètnics, sexuals, religiosos i altres). Aquesta tendència alimenta
grups que exclouen l’heterogeneïtat, que
afavoreixen, també en l’ambient digital,
un individualisme desenfrenat, acabant a
vegades per fomentar espirals d’odi. Allò
que hauria de ser una finestra oberta al
món es converteix així en un aparador on
exhibir el narcisisme propi.
La xarxa constitueix una ocasió per a
afavorir l’encontre amb els altres, però
pot també potenciar el nostre autoaïllament, com una teranyina que atrapa. Els
joves són els més exposats a la il·lusió
de pensar que les xarxes socials satisfan
completament en el pla relacional; s’arriba
així al fenomen perillós dels joves que es
converteixen en «ermitans socials», amb
el risc consegüent d’apartar-se completament de la societat. Aquesta dramàtica dinàmica posa de manifest un greu esquinç
en el teixit de relacions de la societat, una
laceració que no podem ignorar.

Aquesta realitat multiforme i insidiosa
planteja diverses qüestions de caràcter
ètic, social, jurídic, polític i econòmic; i
interpel·la també l’Església. Mentre els governs cerquen vies de reglamentació legal
per a salvar la visió original d’una xarxa
lliure, oberta i segura, tots tenim la possibilitat i la responsabilitat d’afavorir-ne l’ús
positiu.
Està clar que no n’hi ha prou a multiplicar les connexions perquè augmenti
la comprensió recíproca. Com retrobar la
vertadera identitat comunitària sent conscients de la responsabilitat que tenim els
uns amb els altres també a la xarxa?
«Som membres els uns dels altres»
Es pot esbossar una possible resposta
a partir d’una tercera metàfora, la del cos
i els membres, que sant Pau empra per a
parlar de la relació de reciprocitat entre les
persones, fundada en un organisme que
les uneix. «Per tant, abandoneu la mentida
i que cadascú digui la veritat al seu proïsme, ja que tots som membres els uns dels
altres» (Ef 4,25). El fet de ser membres els
uns dels altres és la motivació profunda
amb què l’Apòstol exhorta a abandonar la
mentida i a dir la veritat: l’obligació de custodiar la veritat neix de l’exigència de no
desmentir la relació recíproca de comunió.
De fet, la veritat es revela en la comunió.
En canvi, la mentida és el rebuig egoista
del reconeixement de la pròpia pertinença al cos; és no voler-se donar als altres,
perdent així l’única via per a trobar-se un
mateix.
La metàfora del cos i els membres ens
porta a reflexionar sobre la nostra identitat, que està fonamentada en la comunió
i l’alteritat. Com a cristians, tots ens reconeixem membres de l’únic cos del qual

Crist és el cap. Això ens ajuda a veure les
persones no com a competidors potencials, sinó a considerar fins i tot els enemics
com a persones. Ja no hi ha necessitat de
l’adversari per autodefinir-se perquè la mirada d’inclusió que aprenem de Crist ens
fa descobrir l’alteritat d’una manera nova,
com a part integrant i condició de la relació
i de la proximitat.
Aquesta capacitat de comprensió i de
comunicació entre les persones humanes
té el seu fonament en la comunió; és amor,
i per això, comunicació, perquè l’amor
sempre comunica, encara més, es comunica a si mateix per a trobar l’altre. Per a
comunicar amb nosaltres i per a comunicar-se a nosaltres, Déu s’adapta al nostre
llenguatge, establint en la història un diàleg veritable amb la humanitat (cf. Conc.
Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, 2).
En virtut del nostre ser creats a imatge i semblança de Déu, que és comunió i
comunicació-de-si, portem sempre en el
cor la nostàlgia de viure en comunió, de
pertànyer a una comunitat. «Res no és tan
específic de la nostra naturalesa —afirma
sant Basili— com entrar en relació els uns
amb els altres, tenir necessitat els uns dels
altres»2.
El context actual ens crida a tots a invertir en les relacions, a afirmar també en
la xarxa i mitjançant la xarxa el caràcter
interpersonal de la nostra humanitat. Els
cristians estem cridats amb més raó, a manifestar aquesta comunió que defineix la
nostra identitat de creients. Efectivament,
la fe mateixa és una relació, un encontre; i
mitjançant l’impuls de l’amor de Déu podem comunicar, acollir, comprendre i correspondre al do de l’altre.
La comunió a imatge de la Trinitat és
allò que distingeix precisament la persona

de l’individu. De la fe en un Déu que és Trinitat en surt que per a ser jo mateix em cal
l’altre. Soc veritablement humà, veritablement persona, només si em relaciono amb
els altres. El terme persona, de fet, denota
l’ésser humà com a «rostre» dirigit cap a
l’altre, que interactua amb els altres. La
nostra vida creix en humanitat en passar
del caràcter individual al personal. El camí
autèntic d’humanització va des de l’individu que percep l’altre com a rival fins a la
persona que el reconeix com a company
de viatge.
Del ‘like’ a l’‘amén’
La imatge del cos i dels membres ens
recorda que l’ús de les xarxes socials és
complementari a l’encontre en carn i ossos, que es dona a través del cos, el cor,
els ulls, la mirada, la respiració de l’altre.
Si s’utilitza la xarxa com a prolongació o
com a espera d’aquest encontre, llavors
no es traeix a si mateixa i continua sent un
recurs per a la comunió. Si una família utilitza la xarxa per a estar més connectada i
després es troba a taula i es mira als ulls,
llavors és un recurs. Si una comunitat eclesial coordina les seves activitats a través
de la xarxa, per a després celebrar l’eucaristia junts, llavors és un recurs. Si la xarxa
em proporciona l’ocasió per a acostar-me
a històries i experiències de bellesa o de
sofriment físicament llunyanes a mi, per a
pregar junts i cercar junts el bé en el redescobriment d’allò que ens uneix, llavors és
un recurs.
Podem passar així del diagnòstic al tractament: obrint el camí al diàleg, a l’encontre, al somriure, a la carícia… Aquesta és
la xarxa que volem. Una xarxa feta no per
a atrapar, sinó per a alliberar, per a custodiar una comunió de persones lliures.
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L’Església mateixa és una xarxa teixida per
la comunió eucarística, en la qual la unió
no es fonamenta sobre els like sinó sobre
la veritat, sobre l’amén amb què cadascú
s’adhereix al cos de Crist acollint els altres.
Francesc, Papa

NOTES:
1 Per a reaccionar davant d’aquest fenomen, s’instituirà un Observador internacional sobre l’assetjament cibernètic amb seu al Vaticà.
2 Regole ampie, III, 1: PG 31, 917; cf.
Benet XVI, Missatge per a la 43a Jornada Mundial de les Comunicacions
Socials (2009).
Missatge del papa Francesc per a la Quaresma de 2019
Vaticà, 4-10-2018
«Tot l’univers creat està atent esperant
que es reveli d’una vegada la glorificació
dels fills de Déu» (Rm 8,19)
Estimats germans i germanes:
Cada any, a través de la Mare Església,
Déu «ens concedeix d’esperar cada any
amb alegria i conversió de cor la celebració
de la Pasqua. Així donats més intensament
a l’amor i al servei dels germans arribarem
a ser plenament fills de Déu per una participació més assídua dels sagraments que
ens han donat la vida» (Prefaci I de Quaresma). D’aquesta manera podem caminar, de Pasqua en Pasqua, cap al compliment d’aquella salvació que ja hem rebut
gràcies al misteri pasqual de Crist: «Hem
estat salvats, però només en esperança»
(Rm 8,24). Aquest misteri de salvació, que

ja obra en nosaltres durant la vida terrena,
és un procés dinàmic que inclou també la
història i tota la creació. Sant Pau arriba a
dir: «Tot l’univers creat està atent esperant
que es reveli d’una vegada la glorificació
dels fills de Déu» (Rm 8,19). Des d’aquesta
perspectiva voldria suggerir alguns punts
de reflexió, que acompanyin el nostre camí
de conversió la propera Quaresma.
1. La redempció de la creació
La celebració del Tridu Pasqual de la
passió, mort i resurrecció de Crist, cimal
de l’any litúrgic, ens crida una vegada i
una altra a viure un itinerari de preparació,
conscients que ser imatge de Crist (cf. Rm
8,29) és un do inestimable de la misericòrdia de Déu.
Si l’home viu com a fill de Déu, si viu
com a persona redimida, que es deixa
guiar per l’Esperit Sant (cf. Rm 8,14), i sap
reconèixer i posar en pràctica la llei de
Déu, començant per la que està inscrita
en el seu cor i en la naturalesa, beneficia
també la creació, cooperant en la seva redempció. Per això, la creació —diu sant
Pau— desitja ardentment que es manifestin els fills de Déu, és a dir, que aquells
que gaudeixen de la gràcia del misteri
pasqual de Jesús gaudeixin plenament
dels seus fruits, destinats a assolir la seva
maduresa completa en la redempció del
mateix cos humà. Quan la caritat de Crist
transfigura la vida dels sants —esperit,
ànima i cos—, aquests lloen Déu i, amb la
pregària, la contemplació i l’art fan partícips d’això també a les criatures, com ho
demostra de forma admirable el “Càntic
del germà sol” de sant Francesc d’Assís
(cf. Enc. Laudato si’, 87). No obstant, en
aquest món l’harmonia generada per la
redempció està amenaçada, avui i sem-

pre, per la força negativa del pecat i de la
mort.
2. La força destructiva del pecat
Efectivament, quan no vivim com a fills
de Déu, sovint tenim comportaments destructius vers el proïsme i les altres criatures —i també vers nosaltres mateixos—,
en considerar, més o menys conscientment, que podem usar-los com ens plagui.
Aleshores, domina la intemperància i això
porta a un estil de vida que viola els límits
que la nostra condició humana i la naturalesa ens demanen respectar, i se segueixen els desitjos incontrolats que en el llibre de la Saviesa s’atribueixen als impius,
o sigui als qui no tenen Déu com a punt
de referència de les seves accions, ni una
esperança per al futur (cf. 2,1-11). Si no anhelem contínuament la Pasqua, si no vivim
en l’horitzó de la Resurrecció, és clar que
la lògica del tot i ara mateix, del tenir cada
vegada més acaba per imposar-se.
Com ja sabem, la causa de tot mal és
el pecat, que des de la seva aparició entre
els homes va interrompre la comunió amb
Déu, amb els altres i amb la creació, a la
qual estem vinculats abans que res mitjançant el nostre cos. El fet que s’hagi trencat
la comunió amb Déu, també ha danyat la
relació harmoniosa dels éssers humans
amb l’ambient en el que estan cridats a viure, de manera que el jardí s’ha transformat
en un desert (cf. Gn 3,17-18). Es tracta del
pecat que duu l’home a considerar-se el
déu de la creació, a sentir-se’n l’amo absolut i a no usar-la per a la finalitat desitjada
pel Creador, sinó per al seu propi interès,
en detriment de les criatures i dels altres.
Quan s’abandona la llei de Déu, la llei
de l’amor, acaba triomfant la llei del més
fort sobre el més dèbil. El pecat que es tro-

ba dintre del cor de l’home (cf. Mc 7,20-23)
—i es manifesta com a avidesa, afany per
un benestar desmesurat, desinterès pel bé
dels altres i sovint també pel propi— duu a
l’explotació de la creació, de les persones i
del medi ambient, segons la cobdícia insaciable que considera tot desig com un dret
i que abans o després acabarà per destruir
fins i tot a qui viu sota el seu domini.
3. La força regeneradora del penediment i del perdó
Per això, la creació té la irrefrenable
necessitat que es manifestin els fills de
Déu, aquells que s’han convertit en una
“nova creació”: «Els qui estan en Crist són
una creació nova; tot el que era antic ha
passat; ha començat un món nou» (2 Co
5,17). En efecte, manifestant-se, també la
creació pot “celebrar la Pasqua”: obrir-se
al cel nou i a la terra nova (cf. Ap 21,1). I el
camí vers la Pasqua ens crida precisament
a restaurar el nostre rostre i el nostre cor
de cristians, mitjançant el penediment, la
conversió i el perdó, per a poder viure tota
la riquesa de la gràcia del misteri pasqual.
Aquesta “impaciència”, aquesta expectació de la creació trobarà compliment
quan es manifestin els fills de Déu, és a dir
quan els cristians i tots els homes emprenguin amb decisió el “treball” que suposa
la conversió. Tota la creació està cridada a
sortir, juntament amb nosaltres, «de l’esclavatge d’aquesta situació desgraciada
per obtenir la llibertat que és la glorificació
dels fills de Déu» (Rm 8,21). La Quaresma
és signe sacramental d’aquesta conversió,
és una crida als cristians a encarnar més
intensament i concretament el misteri pasqual en la seva vida personal, familiar i social, en particular, mitjançant el dejuni, la
pregària i l’almoina.
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Dejunar, o sigui aprendre a canviar la
nostra actitud amb els altres i amb les criatures: de la temptació de “devorar-ho”
tot, per a saciar la nostra avidesa, a la capacitat de sofrir per amor, que pot omplir
el buit del nostre cor. Pregar per a saber
renunciar a la idolatria i a l’autosuficiència
del nostre jo, i declarar-nos necessitats del
Senyor i de la seva misericòrdia. Donar almoina per a sortir de la niciesa de viure i
acumular-ho tot per a nosaltres mateixos,
creient que així ens assegurem un futur
que no ens pertany. I tornar a trobar així
l’alegria del projecte que Déu ha posat en
la creació i en el nostre cor, és a dir estimar-lo, estimar els nostres germans i el
món sencer, i trobar en aquest amor la veritable felicitat.
Estimats germans i germanes, la “Quaresma” del Fill de Déu va ser un entrar en
el desert de la creació per a fer que tornés
a ser aquell jardí de la comunió amb Déu
que era abans del pecat original (cf. Mc
1,12-13; Is 51,3). Que la nostra Quaresma
suposi recórrer aquest mateix camí, per a
dur també l’esperança de Crist a la creació,
que ens allibera «de l’esclavatge d’aquesta situació desgraciada per obtenir la llibertat que és la glorificació dels fills de
Déu» (Rm 8,21). No deixem transcórrer
en va aquest temps favorable. Demanem
a Déu que ens ajudi a emprendre un camí
de conversió veritable. Abandonem l’egoisme, la mirada fixa en nosaltres mateixos,
i dirigim-nos a la Pasqua de Jesús; fem-nos
proïsme dels nostres germans i germanes
que passen dificultats, compartint amb
ells els nostres béns espirituals i materials. Així, acollint en allò concret de la nostra vida la victòria de Crist sobre el pecat i
la mort, atraurem la seva força transformadora també sobre la creació.

Discurso del papa Francisco en la conclusión del Encuentro sobre la protección de
los menores en la Iglesia
Vaticano, 24-02-2019
Queridos hermanos y hermanas:
En la acción de gracias al Señor, que
nos ha acompañado en estos días, quisiera
agradeceros también a vosotros por el espíritu eclesial y el compromiso concreto que
habéis demostrado con tanta generosidad.
Nuestro trabajo nos ha llevado a reconocer, una vez más, que la gravedad de la
plaga de los abusos sexuales a menores es
por desgracia un fenómeno históricamente
difuso en todas las culturas y sociedades.
Solo de manera relativamente reciente ha
sido objeto de estudios sistemáticos, gracias a un cambio de sensibilidad de la opinión pública sobre un problema que antes
se consideraba un tabú, es decir, que todos sabían de su existencia, pero del que
nadie hablaba. Esto también me trae a la
mente la cruel práctica religiosa, difundida
en el pasado en algunas culturas, de ofrecer seres humanos —frecuentemente niños— como sacrificio en los ritos paganos.
Sin embargo, todavía en la actualidad las
estadísticas disponibles sobre los abusos
sexuales a menores, publicadas por varias
organizaciones y organismos nacionales
e internacionales (Oms, Unicef, Interpol,
Europol y otros), no muestran la verdadera
entidad del fenómeno, con frecuencia subestimado, principalmente porque muchos
casos de abusos sexuales a menores no
son denunciados,1 en particular aquellos
numerosísimos que se cometen en el ámbito familiar.
De hecho, muy raramente las víctimas confían y buscan ayuda.2 Detrás de

esta reticencia puede estar la vergüenza,
la confusión, el miedo a la venganza, los
sentimientos de culpa, la desconfianza
en las instituciones, los condicionamientos culturales y sociales, pero también la
desinformación sobre los servicios y las
estructuras que pueden ayudar. Desgraciadamente, la angustia lleva a la amargura, incluso al suicidio, o a veces a vengarse
haciendo lo mismo. Lo único cierto es que
millones de niños del mundo son víctimas
de la explotación y de abusos sexuales.
Aquí sería importante presentar los
datos generales —en mi opinión siempre
parciales— a escala mundial,3 después
europeo, asiático, americano, africano y
de Oceanía, para dar un cuadro de la gravedad y de la profundidad de esta plaga en
nuestras sociedades.4 Para evitar discusiones inútiles, quisiera evidenciar antes
de nada que la mención de algunos países
tiene el único objetivo de citar datos estadísticos aparecidos en los informes mencionados.
La primera verdad que emerge de los
datos disponibles es que quien comete
los abusos, o sea las violencias (físicas,
sexuales o emotivas) son sobre todo los
padres, los parientes, los maridos de las
mujeres niñas, los entrenadores y los
educadores. Además, según los datos de
UNICEF de 2017 referidos a 28 países del
mundo, 9 de cada 10 muchachas, que han
tenido relaciones sexuales forzadas, declaran haber sido víctimas de una persona
conocida o cercana a la familia.
Según los datos oficiales del gobierno
americano, en los Estados Unidos más de
700.000 niños son víctimas cada año de
violencia o maltrato, según el International
Center For Missing and Exploited Children
(ICMEC), uno de cada diez niños sufre abu-

sos sexuales. En Europa, 18 millones de
niños son víctimas de abusos sexuales.5
Si nos fijamos por ejemplo en Italia, el
informe del “Telefono Azzurro” de 2016
evidencia que el 68,9% de los abusos sucede dentro del ámbito doméstico del menor.6
Teatro de la violencia no es solo el ambiente doméstico, sino también el barrio,
la escuela, el deporte7 y también, por desgracia, el eclesial.
De los estudios efectuados en los últimos años sobre el fenómeno de los abusos sexuales a menores emerge que el
desarrollo de la web y de los medios de
comunicación ha contribuido a un crecimiento notable de los casos de abuso y
violencia perpetrados online. La difusión
de la pornografía se está esparciendo
rápidamente en el mundo a través de la
Red. La plaga de la pornografía ha alcanzado enormes dimensiones, con efectos
funestos sobre la psique y las relaciones
entre el hombre y la mujer, y entre ellos
y los niños. Es un fenómeno en continuo
crecimiento. Una parte muy importante
de la producción pornográfica tiene tristemente por objeto a los menores, que así
son gravemente heridos en su dignidad.
Los estudios en este campo documentan
–es triste– que esto sucede con modalidades cada vez más horribles y violentas; se
llega al extremo de que los actos de abuso
son encargados y efectuados en directo a
través de la Red.8
Recuerdo aquí el Congreso internacional celebrado en Roma sobre la dignidad
del niño en la era digital; así como el primer Fórum de la Alianza interreligiosa para
Comunidades más seguras sobre el mismo
tema y que tuvo lugar el pasado mes de
noviembre en Abu Dhabi.
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Otra plaga es el turismo sexual: según
los datos de 2017 de la Organización Mundial del Turismo, cada año en el mundo
tres millones de personas emprenden un
viaje para tener relaciones sexuales con
un menor.9 Es significativo el hecho de que
los autores de tales crímenes, en la mayor
parte de los casos, no reconocen que están cometiendo un delito.
Estamos, por tanto, ante un problema
universal y transversal que desgraciadamente se verifica en casi todas partes. Debemos ser claros: la universalidad de esta
plaga, a la vez que confirma su gravedad
en nuestras sociedades,10 no disminuye su
monstruosidad dentro de la Iglesia.
La inhumanidad del fenómeno a escala
mundial es todavía más grave y más escandalosa en la Iglesia, porque contrasta con
su autoridad moral y su credibilidad ética.
El consagrado, elegido por Dios para guiar
las almas a la salvación, se deja subyugar
por su fragilidad humana, o por su enfermedad, convirtiéndose en instrumento de
satanás. En los abusos, nosotros vemos la
mano del mal que no perdona ni siquiera la
inocencia de los niños. No hay explicaciones suficientes para estos abusos en contra de los niños. Humildemente y con valor
debemos reconocer que estamos delante
del misterio del mal, que se ensaña contra
los más débiles porque son imagen de Jesús. Por eso ha crecido actualmente en la
Iglesia la conciencia de que se debe no solo
intentar limitar los gravísimos abusos con
medidas disciplinares y procesos civiles y
canónicos, sino también afrontar con decisión el fenómeno tanto dentro como fuera
de la Iglesia. La Iglesia se siente llamada a
combatir este mal que toca el núcleo de su
misión: anunciar el Evangelio a los pequeños y protegerlos de los lobos voraces.

Quisiera reafirmar con claridad: si en la
Iglesia se descubre incluso un solo caso
de abuso —que representa ya en sí mismo una monstruosidad—, ese caso será
afrontado con la mayor seriedad. Hermanos y hermanas, en la justificada rabia de
la gente, la Iglesia ve el reflejo de Dios,
traicionado y abofeteado por estos consagrados deshonestos. El eco de este grito
silencioso de los pequeños, que en vez de
encontrar en ellos paternidad y guías espirituales han encontrado a sus verdugos,
hará temblar los corazones anestesiados
por la hipocresía y por el poder. Nosotros
tenemos el deber de escuchar atentamente este sofocado grito silencioso.
No se puede, por tanto, comprender el
fenómeno de los abusos sexuales a menores sin tomar en consideración el poder, en
cuanto estos abusos son siempre la consecuencia del abuso de poder, aprovechando
una posición de inferioridad del indefenso
abusado que permite la manipulación de
su conciencia y de su fragilidad psicológica y física. El abuso de poder está presente
en otras formas de abuso de las que son
víctimas casi 85 millones de niños, olvidados por todos: los niños soldado, los menores prostituidos, los niños malnutridos,
los niños secuestrados y frecuentemente
víctimas del monstruoso comercio de órganos humanos, o también transformados
en esclavos, los niños víctimas de la guerra, los niños refugiados, los niños abortados y así sucesivamente.
Ante tanta crueldad, ante todo este
sacrificio idolátrico de niños al dios del
poder, del dinero, del orgullo, de la soberbia, no bastan meras explicaciones empíricas; estas no son capaces de hacernos
comprender la amplitud y la profundidad
del drama. Una vez más, la hermenéutica

positivista demuestra su proprio límite.
Nos da una explicación verdadera que nos
ayudará a tomar las medidas necesarias,
pero no es capaz de darnos un significado. Y hoy necesitamos tanto explicaciones
como significados. Las explicaciones nos
ayudarán mucho en el ámbito operativo,
pero nos dejan a mitad de camino.
¿Cuál es, por tanto, el “significado”
existencial de este fenómeno criminal?
Teniendo en cuenta su amplitud y profundidad humana, hoy no puede ser otro que
la manifestación del espíritu del mal. Si no
tenemos presente esta dimensión estaremos lejos de la verdad y sin verdaderas
soluciones.
Hermanos y hermanas, hoy estamos
delante de una manifestación del mal,
descarada, agresiva y destructiva. Detrás y
dentro de esto está el espíritu del mal que
en su orgullo y en su soberbia se siente el
señor del mundo11 y piensa que ha vencido. Esto quisiera decíroslo con la autoridad de hermano y de padre, ciertamente
pequeño y pecador, pero que es el pastor
de la Iglesia que preside en la caridad: en
estos casos dolorosos veo la mano del mal
que no perdona ni siquiera la inocencia de
los pequeños. Y esto me lleva a pensar en
el ejemplo de Herodes que, empujado por
el miedo a perder su poder, ordenó masacrar a todos los niños de Belén.12 Detrás de
esto está satanás.
Y de la misma manera que debemos tomar todas las medidas prácticas que nos
ofrece el sentido común, las ciencias y la
sociedad, no debemos perder de vista esta
realidad y tomar las medidas espirituales
que el mismo Señor nos enseña: humillación, acto de contrición, oración, penitencia. Esta es la única manera para vencer el
espíritu del mal. Así lo venció Jesús.13

Así pues, el objetivo de la Iglesia será
escuchar, tutelar, proteger y cuidar a los
menores abusados, explotados y olvidados, allí donde se encuentren. La Iglesia,
para lograr dicho objetivo, tiene que estar
por encima de todas las polémicas ideológicas y las políticas periodísticas que a
menudo instrumentalizan, por intereses
varios, los mismos dramas vividos por los
pequeños.
Por lo tanto, ha llegado la hora de colaborar juntos para erradicar dicha brutalidad del cuerpo de nuestra humanidad,
adoptando todas las medidas necesarias
ya en vigor a nivel internacional y a nivel
eclesial. Ha llegado la hora de encontrar el
justo equilibrio entre todos los valores en
juego y de dar directrices uniformes para
la Iglesia, evitando los dos extremos de
un justicialismo, provocado por el sentido de culpa por los errores pasados y de
la presión del mundo mediático, y de una
autodefensa que no afronta las causas y
las consecuencias de estos graves delitos.
En este contexto, deseo mencionar las
“Best Practices” formuladas, bajo la dirección de la Organización Mundial de la
Salud,14 por un grupo de diez agencias
internacionales que ha desarrollado y
aprobado un paquete de medidas llamado
INSPIRE, es decir, siete estrategias para
erradicar la violencia contra los menores.15
Sirviéndose de estas directrices, la
Iglesia, en su itinerario legislativo, gracias
también al trabajo desarrollado en los últimos años por la Comisión Pontificia para
la Protección de los Menores y a la aportación de este encuentro, se centrará en las
siguientes dimensiones:
1. La protección de los menores: el objetivo principal de cualquier medida es el
de proteger a los menores e impedir que
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sean víctimas de cualquier abuso psicológico y físico. Por lo tanto, es necesario
cambiar la mentalidad para combatir la
actitud defensiva-reaccionaria de salvaguardar la Institución, en beneficio de una
búsqueda sincera y decisiva del bien de la
comunidad, dando prioridad a las víctimas
de los abusos en todos los sentidos. Ante
nuestros ojos siempre deben estar presentes los rostros inocentes de los pequeños,
recordando las palabras del Maestro: «Al
que escandalice a uno de estos pequeños
que creen en mí, más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello y lo
arrojasen al fondo del mar. ¡Ay del mundo
por los escándalos! Es inevitable que sucedan escándalos, ¡pero ay del hombre por
el que viene el escándalo!» (Mt 18,6-7).
2. Seriedad impecable: deseo reiterar
ahora que «la Iglesia no se cansará de
hacer todo lo necesario para llevar ante
la justicia a cualquiera que haya cometido
tales crímenes. La Iglesia nunca intentará
encubrir o subestimar ningún caso» (Discurso a la Curia Romana, 21 diciembre
2018). Tiene la convicción de que «los
pecados y crímenes de las personas consagradas adquieren un tinte todavía más
oscuro de infidelidad, de vergüenza, y deforman el rostro de la Iglesia socavando su
credibilidad. En efecto, también la Iglesia,
junto con sus hijos fieles, es víctima de
estas infidelidades y de estos verdaderos
y propios delitos de malversación» (ibíd.).
3. Una verdadera purificación: a pesar
de las medidas adoptadas y los progresos
realizados en materia de prevención de los
abusos, se necesita imponer un renovado
y perenne empeño hacia la santidad en los
pastores, cuya configuración con Cristo
Buen Pastor es un derecho del pueblo de
Dios. Se reitera entonces «su firme volun-

tad de continuar, con toda su fuerza, en
el camino de la purificación. La Iglesia se
cuestionará […] cómo proteger a los niños;
cómo evitar tales desventuras, cómo tratar y reintegrar a las víctimas; cómo fortalecer la formación en los seminarios. Se
buscará transformar los errores cometidos
en oportunidades para erradicar este flagelo no solo del cuerpo de la Iglesia sino
también de la sociedad» (ibíd.). El santo
temor de Dios nos lleva a acusarnos a nosotros mismos —como personas y como
institución— y a reparar nuestras faltas.
Acusarnos a nosotros mismos: es un inicio
sapiencial, unido al santo temor de Dios.
Aprender a acusarse a sí mismo, como
personas, como instituciones, como sociedad. En realidad, no debemos caer en
la trampa de acusar a los otros, que es un
paso hacia la excusa que nos separa de la
realidad.
4. La formación: es decir, la exigencia de
la selección y de la formación de los candidatos al sacerdocio con criterios no solo
negativos, preocupados principalmente
por excluir a las personas problemáticas,
sino también positivos para ofrecer un camino de formación equilibrado a los candidatos idóneos, orientado a la santidad y
en el que se contemple la virtud de la castidad. San Pablo VI escribía en la encíclica
Sacerdotalis caelibatus: «Una vida tan total y delicadamente comprometida interna
y externamente, como es la del sacerdocio
célibe, excluye, de hecho, a los sujetos de
insuficiente equilibrio psicofísico y moral,
y no se debe pretender que la gracia supla
en esto a la naturaleza» (n. 64).
5. Reforzar y verificar las directrices de
las Conferencias Episcopales: es decir, reafirmar la exigencia de la unidad de los obispos en la aplicación de parámetros que

tengan valor de normas y no solo de orientación. Normas, no solo orientaciones.
Ningún abuso debe ser jamás encubierto
ni infravalorado (como ha sido costumbre
en el pasado), porque el encubrimiento de
los abusos favorece que se extienda el mal
y añade un nivel adicional de escándalo.
De modo particular, desarrollar un nuevo
y eficaz planteamiento para la prevención
en todas las instituciones y ambientes de
actividad eclesial.
6. Acompañar a las personas abusadas:
El mal que vivieron deja en ellos heridas
indelebles que se manifiestan en rencor
y tendencia a la autodestrucción. Por lo
tanto, la Iglesia tiene el deber de ofrecerles todo el apoyo necesario, valiéndose de
expertos en esta materia. Escuchar, dejadme decir: “perder tiempo” en escuchar. La
escucha sana al herido, y nos sana también a nosotros mismos del egoísmo, de
la distancia, del “no me corresponde”, de
la actitud del sacerdote y del levita de la
parábola del Buen Samaritano.
7. El mundo digital: la protección de los
menores debe tener en cuenta las nuevas
formas de abuso sexual y de abusos de
todo tipo que los amenazan en los ambientes en donde viven y a través de los
nuevos instrumentos que usan. Los seminaristas, sacerdotes, religiosos, religiosas,
agentes pastorales; todos deben tomar
conciencia de que el mundo digital y el
uso de sus instrumentos incide a menudo
más profundamente de lo que se piensa.
Se necesita aquí animar a los países y a las
autoridades a aplicar todas las medidas
necesarias para limitar los sitios de internet que amenazan la dignidad del hombre,
de la mujer y de manera particular a los
menores. Hermanos y hermanas: el delito
no goza del derecho a la libertad. Es ne-

cesario oponernos absolutamente, con la
mayor decisión, a estas abominaciones,
vigilar y luchar para que el crecimiento de
los pequeños no se turbe o se altere por su
acceso incontrolado a la pornografía, que
dejará profundos signos negativos en su
mente y en su alma. Es necesario comprometernos para que los chicos y las chicas,
de modo particular los seminaristas y el
clero, no sean esclavos de dependencias
basadas en la explotación y el abuso criminal de los inocentes y de sus imágenes, y
en el desprecio de la dignidad de la mujer y
de la persona humana. Se evidencian aquí
las nuevas normas “sobre los delitos más
graves” aprobadas por el papa Benedicto
XVI en el año 2010, donde fueron añadidos
como nuevos casos de delitos «la adquisición, la retención o divulgación» realizada
por un clérigo «en cualquier forma y con
cualquier tipo de medio, de imágenes pornográficas de menores». Entonces se hablaba de «menores de edad inferior a 14
años», ahora pensamos elevar este límite
de edad para extender la protección de los
menores e insistir en la gravedad de estos
hechos.
8. El turismo sexual: la conducta, la mirada, la actitud de los discípulos y de los
servidores de Jesús han de saber reconocer la imagen de Dios en cada criatura humana, comenzando por los más inocentes.
Solo aprovechando este respeto radical
por la dignidad del otro podemos defenderlo del poder dominante de la violencia,
la explotación, el abuso y la corrupción,
y servirlo de manera creíble en su crecimiento integral, humano y espiritual, en el
encuentro con los demás y con Dios. Para
combatir el turismo sexual se necesita la
acción represiva judicial, pero también el
apoyo y proyectos de reinserción de las
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víctimas de dicho fenómeno criminal. Las
comunidades eclesiales están llamadas a
reforzar la atención pastoral a las personas explotadas por el turismo sexual. Entre estas, las más vulnerables y necesitadas de una ayuda especial son ciertamente las mujeres, los menores y los niños;
estos últimos, necesitan todavía de una
protección y de una atención especial. Las
autoridades gubernamentales deben dar
prioridad y actuar con urgencia para combatir el tráfico y la explotación económica
de los niños. Para este fin, es importante
coordinar los esfuerzos en todos los niveles de la sociedad y trabajar estrechamente con las organizaciones internacionales
para lograr un marco legal que proteja a
los niños de la explotación sexual en el turismo y permita perseguir legalmente a los
delincuentes.16
Permitidme ahora un agradecimiento
de corazón a todos los sacerdotes y a los
consagrados que sirven al Señor con fidelidad y totalmente, y que se sienten deshonrados y desacreditados por la conducta vergonzosa de algunos de sus hermanos. Todos —Iglesia, consagrados, Pueblo
de Dios y hasta Dios mismo— sufrimos las
consecuencias de su infidelidad. Agradezco, en nombre de toda la Iglesia, a la gran
mayoría de sacerdotes que no solo son
fieles a su celibato, sino que se gastan en
un ministerio que es hoy más difícil por los
escándalos de unos pocos —pero siempre
demasiados— hermanos suyos. Y gracias
también a los laicos que conocen bien a
sus buenos pastores y siguen rezando por
ellos y sosteniéndolos.
Finalmente, quisiera destacar la importancia de transformar este mal en oportunidad de purificación. Miremos a Edith
Stein - santa Teresa Benedicta de la Cruz,

con la certeza de que «en la noche más
oscura surgen los más grandes profetas y
los santos. Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. Seguramente, los acontecimientos
decisivos de la historia del mundo fueron
esencialmente influenciados por almas
sobre las cuales nada dicen los libros de
historia. Y cuáles sean las almas a las que
hemos de agradecer los acontecimientos
decisivos de nuestra vida personal, es algo
que solo sabremos el día en que todo lo
oculto será revelado». El santo Pueblo fiel
de Dios, en su silencio cotidiano, de muchas formas y maneras continúa haciendo
visible y afirmando con “obstinada” esperanza que el Señor no abandona, que sostiene la entrega constante y, en tantas situaciones, dolorosa de sus hijos. El santo
y paciente Pueblo fiel de Dios, sostenido y
vivificado por el Espíritu Santo, es el rostro
mejor de la Iglesia profética que en su entrega cotidiana sabe poner en el centro a
su Señor. Será justamente este santo Pueblo de Dios el que nos libre de la plaga del
clericalismo, que es el terreno fértil para
todas estas abominaciones.
El resultado mejor y la resolución más
eficaz que podamos dar a las víctimas, al
Pueblo de la santa Madre Iglesia y al mundo entero, es el compromiso por una conversión personal y colectiva, y la humildad
de aprender, escuchar, asistir y proteger a
los más vulnerables.
Hago un sentido llamamiento a la lucha
contra el abuso de menores en todos los
ámbitos, tanto en el ámbito sexual como
en otros, por parte de todas las autoridades y de todas las personas, porque se trata de crímenes abominables que hay que
extirpar de la faz de la tierra: esto lo piden
las numerosas víctimas escondidas en las

familias y en los diversos ámbitos de nuestra sociedad.

NOTAS
1 Cf. María Isabel Martínez Pérez, Abusos sexuales en niños y adolescentes, ed. Criminología y Justicia, 2012:
se denuncia solo el 2% de los casos,
sobre todo cuando los abusos ocurren en el ámbito familiar. Calcula de
un 15 a un 20% de víctimas de pedofilia en nuestra sociedad. Solo el 50%
de los niños revela el abuso sufrido y,
de esos casos, solo el 15% llega a ser
denunciado. Solo el 5% acaba en un
proceso.
2 Una de cada tres víctimas no habla de
ello con nadie (Datos 2017 recogidos
por la organización sin ánimo de lucro
THORN).
3 A escala mundial: en 2017, la OMS ha
estimado que hasta mil millones de
menores en una edad comprendida
entre los 2 y los 17 años han sufrido violencias o negligencias físicas,
emotivas o sexuales. Los abusos sexuales (desde las caricias a la violación), según algunas estimaciones de
UNICEF en 2014, afectan a más de 120
millones de niñas, entre las que se registra el más alto número de víctimas.
En 2017 la misma organización de la
ONU ha referido que en 38 países del
mundo de bajo o medio rédito, casi
17 millones de mujeres adultas han
admitido haber tenido en su infancia
una relación sexual forzada.
Europa: en 2013, la OMS ha estimado
más de18 millones de abusos. Según
UNICEF, en 28 países europeos, alrededor de 2,5 millones de mujeres

jóvenes han declarado haber sufrido
abusos sexuales con o sin contacto
físico antes de los 15 años (datos difundidos en 2017). Además, 44 millones (el 22,9%) han sido víctimas de
violencia física, mientras que 55 millones (29,6%) víctimas de violencia
psicológica. Y no solo: en 2017, el Informe INTERPOL sobre la explotación
sexual de los menores ha llevado a
la identificación de 14.289 víctimas
en 54 países europeos. Respecto a
Italia en 2017, el Cesvi ha estimado
que 6 millones de niños han sufrido
maltrato. Además, según los datos
elaborados por el Telefono Azzurro,
en el periodo comprendido entre el 1
de enero al 31 de diciembre de 2017,
los casos de abuso sexual y pedofilia
atendidos por el servicio 114 Emergenza Infanzia han sido 98, aproximadamente el 7,5% del total de los
casos atendidos por este servicio. El
65% de los menores que pedían ayuda eran víctimas de sexo femenino
y más del 40% eran menores de 11
años.
Asia: En India, en el decenio 2001-2011,
el Asian Center for Human Rights ha
declarado un total de 48.338 casos
de violación de menores, con un aumento del 336%: de los 2.113 casos
del 2001, de hecho, se llegó a los
7.112 casos en el 2011.
América: en los Estados Unidos los datos oficiales del gobierno declaran
que, cada año, más de 700.000 niños
son víctimas de violencia o maltrato.
Según el International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC),
uno de cada 10 niños sufre abusos
sexuales.
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África: en Sudáfrica, los resultados de
una investigación llevada a cabo en
el 2016 por el Centro para la justicia
y la prevención de los crímenes de la
Universidad de Ciudad del Cabo, ha
revelado que un joven sudafricano
de cada 3, hombre o mujer, está en
situación de riesgo de abusos sexuales antes de haber cumplido los 17
años. Según este estudio, el primero
de este género a escala nacional en
Sudáfrica, 784.967 jóvenes en edades comprendidas entre los 15 y los
17 años han sufrido abusos sexuales.
Las víctimas en este caso son prevalentemente chicos, de sexo masculino. Ni siquiera un tercio ha denunciado la violencia a las autoridades.
En otros países africanos los abusos
sexuales a menores se insertan en el
contexto más amplio de las violencias
vinculadas a los conflictos que bañan
de sangre el continente y son difícilmente cuantificables. El fenómeno
está también estrechamente unido a
la práctica de matrimonios precoces
difundidos en varias naciones africanas y en otros lugares.
Oceanía: en Australia, según los datos
difundidos por el Australian Institute
of Health and Welfare (AIHW) en febrero de 2018 y que se refieren a los
años 2015-2017, 1 de cada 6 mujeres
(16%, es decir, 1,5 millones) han declarado haber sufrido abusos físicos
y/o sexuales antes de los 15 años, y
1 de cada 9 hombres (11%, es decir
992.000) han declarado haber experimentado este abuso cuando eran
muchachos. En el 2015-16, además,
aproximadamente 450.000 niños han
sido objeto de medidas de protección

de la infancia, y 55.600 menores han
sido alejados del ámbito doméstico
para curar los abusos sufridos y prevenir otros. Finalmente, para no olvidar los riesgos que corren los menores nativos: siempre según el AIHW,
en el 2015-2016, los niños indígenas
han tenido 7 veces más probabilidad
de ser objeto de abusos y de abandono respecto a sus coetáneos no indígenas (cf. http://www.pbc2019.org/
it/protezione-dei-minori/abuso-deiminori-a-livello-globale).
4 Los datos presentados se refieren a
países tomados como muestra por la
fiabilidad de las fuentes disponibles.
Las investigaciones difundidas por
UNICEF sobre 30 países confirman
este hecho: un pequeño porcentaje
de víctimas afirmó haber pedido ayuda.
5 Cf.https://www.repubblica.it/salute/
prevenzione/2016/05/12/news/maltrattamenti_sui_minori_tutti_gli_abusi - 139630223.
6 Específicamente, el presunto responsable del malestar sufrido por un
menor es, en el 73,7% de los casos
alguno de los padres (la madre en
el 44,2% y el padre en el 29,5%), un
pariente en el 3,3%, un amigo en el
3,2%, un conocido en el 3%, un profesor en el 2,5%. Los datos revelan que
el porcentaje de un responsable adulto extraño es muy pequeño (2,2%)
(cf. ibíd.).
7 Una investigación inglesa de 2011,
realizada por el NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to
Children), ha descubierto que el 29%
de los sujetos entrevistados declaraba haber sufrido acoso sexual (físico

o verbal) en los centros donde practicaba un deporte.
8 Según los datos de 2017 del IWF (Internet Watch Foundation), cada 7
minutos una página web envía imágenes de niños abusados sexualmente. En el 2017, han sido individuados
78.589 URL que contenían imágenes
de abuso sexual concentrados en
particular en los Países Bajos, seguidos por los Estados Unidos, Canadá,
Francia y Rusia. El 55% de las víctimas tiene menos de 10 años, 1’86%
son niñas, el 7% niños, el 5% ambos.
9 Los destinos más frecuentes son Brasil, República Dominicana, Colombia, así como Tailandia y Camboya. A
estos, se han añadido últimamente
algunos países de África y del Este
europeo. Los primeros países de proveniencia de quienes perpetran los
abusos son Francia, Alemania, Reino
Unido, China, Japón e Italia. No se
debe olvidar tampoco el número creciente de mujeres que viajan a países
en vías de desarrollo, buscando sexo
por dinero con menores: en total,
ellas representan el 10% de los turistas sexuales en el mundo. Además,
según un estudio guiado por ECPAT
International (End Child Prostitution
in Asian Tourism) entre el 2015 y el
2016, el 35% de los turistas sexuales
pedófilos eran clientes habituales,
mientras el 65% eran clientes ocasionales (cf. https://www.osservatoriodiritti.it/2018/03/27/turismosessuale-minorile-nel-mondo-italiaecpat).
10 «Si esta gravísima desgracia ha golpeado algunos ministros consagrados, la pregunta es: ¿Cuánto podría

ser profunda en nuestra sociedad y
en nuestras familias?» (Discurso a la
Curia Romana, 21 diciembre 2018).
11 Cf. R.H. Benson, The Lord of the
World, Dodd, Mead and Company,
Londres 1907.
12 «Quare times, Herodes, quia audis
Regem natum? Non venit ille ut te
excludat, sed ut diabolum vincat.
Sed tu haec non intelligens turbaris
et saevis; et ut perdas umum quem
quaeris, per tot infantium mortes efficeris crudelis […] Necas parvulos corpore quia te necat timor in corde» (S.
Quadvultdeus, Sermo 2 de Symbolo:
PL 40, 655).
13 «Quemadmodum enim ille, effuso
in scientiae lignum veneno suo, naturam gusto corruperat, sic et ipse
dominicam carnem vorandam presumens, Deitatis in ea virtute, corruptus
interitusque sublatus est» Máximo el
Confesor, Centuria 1, 8-13: PG, 11821186.
14 (CDC: United States Centers for Disease Control and Prevention; CRC:
Convention on the Rights of the Child;
End Violence Against Children: The
Global Partnership; PAHO: Pan American Health Organization; PEPFAR:
President’s Emergency Program for
AIDS Relief; TfG: Together for Girls;
UNICEF: United Nations Children’s
Fund; UNODC: United Nations Office
on Drugs and Crime; USAID: United
States Agency for International Development; WHO: World Health Organization).
15 Cada letra de la palabra INSPIRE
representa una de las estrategias, y
la mayor parte ha demostrado tener
efectos preventivos sobre diferentes
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tipos de violencia, además de beneficios en sectores como la salud mental, la educación y la reducción de la
criminalidad. Las siete estrategias
son las siguientes: Implementation
and enforcement of laws: actuación
y aplicación de las leyes (por ejemplo, prohibir disciplinas violentas y
limitar el acceso de alcohol y armas
de fuego); Norms and values: normas
y valores para cambiar (por ejemplo,
aquellos que toleran el abuso sexual
a las chicas o la actitud agresiva entre los chicos); Safe environments:
ambientes seguros (por ejemplo,
identificar en los barrios los “puntos
álgidos” de la violencia y hacer frente las causas locales con una política
que resuelva los problemas y otras
intervenciones); Parent and caregiver
support: padres y apoyo del asistente familiar (por ejemplo, proporcionando formación a los padres de los
jóvenes, y a los padres recientes);
Income and economic strengthening:
ingresos y fortalecimiento económico
(como el micro-crédito y la formación
sobre la equidad de género); Response and support services: servicios de
respuesta y ayuda (por ejemplo, garantizar que los menores expuestos a
la violencia puedan acceder a cuidados de emergencia eficaces y recibir
una ayuda adecuada psico-social);
Education and life skills: instrucción y capacitación para la vida (por
ejemplo, garantizar que los menores
vayan a la escuela y proporcionar las
competencias sociales).
16 Cf. Documento Final del VI Congreso
Mundial sobre la Pastoral del Turismo, 27 julio 2004.

[ ]
Altres
informacions

Trobada de reflexió de la URC per a la protecció dels menors i la prevenció d’abusos
El dia 19 de febrer a Barcelona va tenir lloc
l’Assemblea de la Unió de Religiosos de
Catalunya (URC), aquesta vegada tractant
monogràficament sobre “la protecció dels
menors i la prevenció d’abusos a l’Església”. Presidia la sessió el P. Màxim Muñoz,
religiós claretià, President de la URC acompanyat pel Gmà. Lluís Serra, marista, i Secretari de la URC. Hi van poder assistir el
bisbe Mons. Romà Casanovas –encarregat
de l’àmbit de la Vida Consagrada a la Conferència Episcopal Tarraconense (CET)–,
Mons. Joan-Enric Vives, Secretari de la
CET, i els bisbes Mons. Salvador Giménez
Valls i Mons. Xavier Novell, així com l’abat
de Montserrat i molts superiors generals,
provincials o responsables a Catalunya
dels Ordes o Instituts religiosos presents.
La temàtica havia convocat molta expectativa, especialment per la participació de
l’oficial de la Congregació per a la Doctrina
de la Fe, Mons. Jordi Bertomeu, sacerdot
de Tortosa.
La sessió va consistir en pregària i escolta d’alguns testimonis de diferents
Instituts religiosos que han hagut de reaccionar en els darrers temps davant acusa-

cions d’abusos per part de religiosos, i sobre com s’ha dut a terme. Així mateix, del
suport de la Santa Seu des de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, que presideix
el Cardenal mallorquí i religiós jesuïta,
Lluís Ladaria, perquè les investigacions i la
reacció eclesial siguin fetes amb eficàcia i
responsabilitat. I una taula rodona amb un
advocat expert, una psicòloga que treballa
en l’àmbit de l’escolta i suport a les víctimes menors, i finalment les intervencions
dels Presidents de la sessió.
Una jornada aprofitada que va ajudar a
la presa de consciència de la gravetat del
que ha passat amb els abusos a menors,
i la necessitat de millorar la proximitat envers les víctimes i de canviar de cultura per
enfrontar aquesta xacra.
La Unió de Religiosos de Catalunya
(URC) és la Conferència de Superiors i
Superiores Majors dels Instituts de Vida
Consagrada i Societats de Vida Apostòlica,
membres de la Conferència Espanyola de
Religiosos (CONFER), amb cases i comunitats a las diòcesis de Catalunya.
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