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Escrits
dominicals

Paraules per a créixer (5-7-2020)
Créixer, construir, edificar, són paraules
que sonen avui, dins i fora de la nostra
consciència. El creixement com a cristians i com a Església ja era un objectiu que
ens havíem proposat aquest curs. D’altra
banda, les circumstàncies que travessem,
la crisi sanitària i social, i la possible i desitjable sortida d’ella, ens comprometen
més urgentment a treballar per a refer
l’economia, la convivència, la cultura, etc.
En definitiva, avui ningú mínimament responsable no podrà desoir aquesta crida;
cal pensar-hi seriosament, aplegar motivacions i força, recuperar l’ànim, col·laborar,
posar-se a la feina.
Una qüestió prèvia. Aquí “volem pensar en cristià”, com sempre. Però aquesta
condició ens planteja un problema. ¿És
el mateix créixer o fer créixer el món, la
societat, la cultura, que col·laborar en el
creixement de la fe i de l’Església? ¿Som
cridats a una doble tasca, una de cara a la
societat i una altra a l’interior de l’Església; o som convidats a un sol treball, és
a dir, fomentar el que anomenem sense
més “el progrés”? O també, ¿és el mateix
el creixement del món que el creixement
de la fe i de l’Església? En tot cas, ¿quina
relació té el creixement de l’Església amb
la lluita i el compromís pel progrés de la
societat?

Que això no soni a disquisició teòrica.
És una qüestió molt concreta i actual. Aquí
hi ha els problemes socials que ha generat
la pandèmia i les ajudes que els cristians i
l’Església estem cridats a aportar… I aquí
hi ha igualment la necessitat que l’Església i cada cristià vegin la seva fe revitalitzada, creixent en profunditat i en extensió.
Algú dirà: no hi ha problema, faig una cosa
i l’altra en temps diferents… Però cal saber distingir: molts apliquen els criteris de
creixement del món al creixement de l’Església.
Sobre aquesta qüestió tan important,
em permeto recordar un principi bàsic:
l’Església està cridada a ser el Regne de
Déu en germen, aquí a la terra; i el projecte de Déu és que el món sencer arribi a
ser aquest Regne. Per tant, quan un fidel
anònim o amagat avança en la virtut, per
exemple aconsegueix perdonar, o estima
Déu en l’oració, o aconsegueix ser més
honrat i sincer, no sols fa créixer l’Església
sinó que també està col·laborant en el progrés del món!
Així, tot creixement de l’Església és progrés per al món. Però ¿tot progrés del món
és creixement de l’Església? Depèn de què
entenem per progrés del món. Entenem
que el veritable progrés del món és el creixement cap al Regne de Déu. Però aquí hi
ha el problema: no tots pensen així. Progrés, avanç tecnològic, desenvolupament
de l’economia, assoliment d’una major
qualitat de vida, benestar… fins i tot lluitar
per a aconseguir una realització més plena
dels drets humans, l’erradicació de la injustícia, si no mirem els mitjans usats i les
intencions últimes…
Avui veiem Jesús lloant el Pare “perquè
ha amagat les coses del Regne als savis i
entesos i les ha revelat a la gent senzilla”

(Mt 11,25). ¿Ens imaginem un líder de la
construcció del món dient això, lloant Déu,
quan el primer que es fa és buscar els savis i entesos, per a donar-los poder i liderar grans progressos?
La qüestió no és senzilla. Les dades que
ens ofereix l’Escriptura semblen mostrar
que un i altre creixement, el del món i el de
l’Església, són molt diferents. ¿Què ha de
fer un cristià honrat, conscient, avui? Ho
continuarem preguntant a la Paraula de
Déu. Que la nostra mirada sigui objectiva,
i les nostres oïdes netes.
Paraules per a créixer II (12-7-2020)
Vivim temps de creixement, construcció,
edificació, tant en l’àmbit de la societat
com de l’Església mateixa. Ens preguntàvem què significa créixer com a Església i
què significa créixer en la societat.
La crida al creixement social sona molt
més, ens envolta de la mà de tots els mitjans de comunicació i ens urgeix des de la
vida més quotidiana: als ulls de molts ja
s’ha convertit en una qüestió de supervivència, almenys de supervivència del nivell de benestar que havíem assolit temps
enrere.
Però ens preguntem des de la fe què és
més important, què ha de tenir prioritat,
si créixer com a Església o créixer socialment. En principi no s’han d’excloure. Tot
i així, sorprenentment, segueixen camins
molt diversos.
D’antuvi, Jesús ens apareix com un mal
gestor. L’obra del seu Esperit no aguantaria l’examen d’un comitè d’experts en política econòmica i, per tant, seria exclosa
de qualsevol programa polític de reconstrucció social. La inversió que representa
la paràbola del sembrador, llançar llavors

sense càlcul ni encert, obtindria un rendiment de menys d’un 25% (suposant que
són parts iguals les que cauen en una i altra terra). D’altra banda, segons el context
de la paràbola, el seu missatge mancaria
de totes les regles bàsiques d’un bon màrqueting, perquè ell mateix afirma que, per
endavant, el seu missatge és acollit, no
pel gran públic, sinó només per una minoria que té una determinada disposició
interior (la voluntat de conversió). D’altra
banda, Isaïes, profetitzant el que succeiria
certament en Crist, anuncia un creixement,
resultat d’una pluja que cau del cel, per
tant d’origen transcendent, i d’una terra
receptiva i oberta. Només els llauradors
poden entendre alguna cosa, però, en general, potser pocs dels compromesos en la
reconstrucció social farien cas d’aquestes
recomanacions. Al reconstructor social li
interessa un eficàcia mínimament assegurada i li molestarà que el factor pluja,
incontrolat, fugi del seu domini.
En canvi, el lliurat a construir l’Església
(germen del Regne de Déu) es dedica a
sembrar la Paraula, llança la seva sement
sense massa càlculs, “oportunament i inoportunament”, a tota mena de persones,
lliurement, diríem “agosaradament”… Ho
fa en nom de l’amo del camp, en qui confia, i no es preocupa obsessivament dels
resultats: sap que uns produiran el cent
per u, uns altres res, uns altres el seixanta o el trenta. I continuarà sembrant de la
mateixa manera la pròxima primavera. Per
què? Perquè ni el camp, ni el rendiment, ni
la collita, no li pertanyen; ho fa perquè, si
no ho fes, no podria viure: li neix del cor
creient, entusiasta i agraït.
Aquest és el creixement de l’Església.
Certament, una Església que creix i madura com un camp ufanós i abundant en-
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mig del món és un bé extraordinari per al
creixement del món, encara que el món
no sempre arribi a reconèixer-ho. És un bé
fins i tot des del punt de vista que la societat, amb els seus propis criteris i sense
prejudicis, pot reconèixer. Aquí hi ha els
milions d’euros que estalvia l’Església a
l’Estat amb el seu servei educatiu, social i
cultural, com demostra l’estudi més recent
i publicat per la Conferència Episcopal Espanyola.
Però no ens referim a això. Els cristians
sabem que hem de servir Jesucrist, que
va salvar el món, curant malalts, donant
menjar i, sobretot, escampant la fe amb la
sembra de la seva Paraula.
Paraules per a créixer III (19-7-2020)
La crida a progressar, créixer, avançar, continua viva, amb tons d’urgència des de tots
els àmbits de la vida. Tal com diem, s’ajunten les dues crides: l’una llançada des de
la societat, afectada per la crisi, com a invitació a reconstruir i a progressar; i l’altra
que ens arriba des de l’Església, necessitada ella mateixa de creixement, com a
Regne de Déu en el món. Per a comprendre
bé un i un altre creixement ho preguntem a
Jesús, que en els evangelis ha respost àmpliament a la nostra inquietud.
La nostra idea de l’avanç i del progrés
social és positiva: parlant en general,
aquest progrés inclou l’assoliment de “valors socials”, com ara la justícia, la igualtat, l’atenció als febles, la millora del nivell
de vida, el desenvolupament de la ciència i
de la tècnica, etc. (Una altra cosa és determinar quins valors tenen prioritat, segons
ideologies). Ara bé, de fet, tant en el sentit
econòmic com en el polític i fins i tot en el
cultural, el que importa és el compte de

resultats. Es valoren els programes i plans
segons la seva eficàcia. Les revisions periòdiques serveixen per a corregir i introduir mesures que assegurin l’èxit esperat
i programat.
Tot i així, sembla que Jesús, quan parla del creixement de l’Església, en això de
l’eficàcia desitja canviar la nostra mentalitat. La manera de pensar dels seus interlocutors era la mateixa que la nostra. Per a
ells i per a nosaltres el que cal assegurar
és l’eficàcia controlada, tenir suficient poder com per a dominar la situació, trobar
el mètode, els sistemes que permetin garantir, segons els nostres càlculs, el resultat esperat. Així, per exemple, el que “és
dolent” s’ha de treure del mig. El fet que
existeixin realitats dolentes entre nosaltres significa un fracàs; cal intervenir, extirpant i millorant el sistema. Igualment,
la planificació correcta exigeix un punt de
partida ferm i fort. Només així cal esperar
un creixement efectiu.
Tot forma part de la lògica elemental
que regeix el progrés humà. ¿Per què no
aplicar aquesta lògica al creixement de
l’Església, avui precisament quan som
més conscients que mai de la nostra capacitat per a dominar i canviar la realitat?
Qui es negui a aplicar aquesta lògica del
creixement serà per ignorància o per por
dels canvis en els mètodes, el llenguatge,
els instruments, l’estil…
Res d’això té a veure amb les paraules i
les accions de Jesús. Ell sí que ens demana
que acollim la gran novetat que porta Ell
mateix. Aquesta novetat radical és l’afirmació de la gràcia, l’acció d’amor gratuït
que Ell introdueix en el món per a la seva
salvació. Ni aquest món, ni menys encara
l’Església, no ens pertanyen, no som els
seus amos omnipotents.

Certament, som cridats a millorar el
món i contribuir al creixement de l’Església. Però som enviats a fer-ho com a servents. I un servent, el primer que ha de fer
és aprendre i assimilar els criteris, l’estil
propi del Senyor, la manera com ell treballa i tracta la humanitat. Llavors aquell
amor gratuït que va introduir en la nostra història es convertirà en l’únic model,
l’única manera com podrem fer avançar el
món i créixer l’Església.
El que sí que quedarà envellit seran
aquelles pretensions de domini, control
i eficàcia que només serveixen per a projectes curts i per a portar endavant plans
humans. Un progrés que amb prou feines
deixa albirar un petit indici del que significa la veritable salvació.
Paraules per a créixer IV (26-7-2020)
Volem dilucidar què significa “créixer” per
a un deixeble de Crist. Créixer i fer créixer
el món i l’Església.
D’això en va parlar i va actuar molt Jesús, en tractar del Regne de Déu que començava amb Ell a la terra. El seu missatge ens va descobrint que tots dos creixements, el del món i el de l’Església, tal com
se sol entendre, són diferents. El creixement de l’Església, com a inici, exordi, del
Regne de Déu a la terra, segueix camins
molt diferents, de vegades contraris, del
que s’entén per progrés del món.
Tot i així, el progrés del món i el creixement de l’Església no són independents ni
indiferents entre ells. La fe cristiana sosté que la veritable plenitud del món és el
Regne de Déu, i que el triomf del Regne de
Déu serà al final de la història: el món serà
absorbit pel Regne de Déu, serà transformat en ell. Així tots dos creixements tin-

dran un punt de trobada, fins i tot podem
dir d’“identificació”. ¿Com serà això? Ens
ho podem imaginar recordant els petits
“punts d’encontre” que es donen quan a
través de la nostra acció s’aconsegueix
transformar alguna cosa d’aquest món en
nom de l’amor de Déu.
Jesús no va tenir inconvenient a usar
exemples del món del comerç i del mercat
per explicar els misteris del Regne de Déu.
Així, ell veia que en el món del comerç i en
el mercat, de vegades podia succeir que
un comerciant es jugava tot el seu capital
invertint-lo en una sola operació de compra. Estava tan segur del valor del que adquiria, que arriscava tots els seus diners,
sense por de quedar-se arruïnat. Llavors
Jesús va pensar: això és el que succeeix
amb el Regne de Déu, quan és trobat “fortuïtament” per algú que el desitja i el busca (cf. Mt 13,44-46).
Sens dubte no és freqüent el cas d’un
que arrisqui tot el que té en una inversió.
Però es dona el cas, si es percep que allò
adquirit té un valor absolut. El comerç i
l’economia creixerien ràpidament si fos fàcil trobar valors així, “absoluts”, d’un rendiment totalment segur…
Malauradament les coses no són tan fàcils. Aquest tipus d’“operació”, tanmateix,
es dona sempre en la troballa i el creixement del Regne de Déu:
- Segons les paraules de Jesús, la troballa del Regne de Déu és casual, no
es pot controlar. Però s’ha de tenir
un desig intens d’aconseguir-lo, tant
com un desitja un gran tresor o el comerciant anhela la perla preciosa.
- Un cop trobat el Regne de Déu, sorprèn i enlluerna pel seu valor, fins al
punt que als propis ulls mereix arriscar tots els béns que es posseeixen.
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- Seguint aquesta percepció, el Regne de Déu s’adquireix efectivament,
se’n gaudeix, més enllà de la por de
quedar-se sense res, perquè amb ell
hom ho té tot.
Aquest llenguatge, aquestes expressions tan radicals, com “valor total, absolut,
perfecte”, és estrany en el món del desenvolupament econòmic i social. Només
apareix en la propaganda; ja se sap que no
respon a la realitat i que únicament s’usa
per augmentar clients. Però l’Església
anuncia el Regne de Déu sense enganys,
amb total convicció, transparència i senzillesa. L’Església creix a base d’aquestes
inversions agosarades, a base del despreniment de tot el que es té per adquirir la
salvació i la plena felicitat.
La mirada ecològica cristiana (2-8-2020)
Sens dubte és bo que la naturalesa entri
en les nostres vides personals “per la porta gran”, almenys en temps especials, com
les vacances. És bo en molts sentits per a
la salut social i pròpia.
Però anem més enllà. Considerem que
sobretot aquesta obertura de la finestra a
la naturalesa és necessària, des del punt
de vista de la nostra fe en Déu creador i
redemptor del món. Més concretament
a partir dels missatges que escoltem en
la Carta Encíclica Laudato Si’ del papa
Francesc. Enguany es compleix el cinquè
aniversari de la seva publicació i som convidats a fixar-nos especialment en la seva
crida a viure amb esperit evangèlic l’ecologia integral.
Des de la nostra Diòcesi ens adherim
a la invitació que ens arriba del Dicasteri
vaticà per al Desenvolupament Integral
per a sumar-nos al denominat “Temps de

la Creació”. Una iniciativa que consisteix
a intensificar l’atenció i el compromís de
l’Església a favor de la cura de l’anomenada casa comuna, el cosmos, el món natural
que acull la nostra humanitat i davant el
qual tenim una greu responsabilitat.
El Papa reconeix que és tasca de tota la
humanitat cuidar i respectar la natura. La
seva intenció expressa en aquesta encíclica
és, mitjançant el diàleg, oferir l’aportació
de la fe i la moral cristiana a aquesta tasca
universal i comuna. Però aquesta aportació
no és un simple conjunt de doctrines, sinó
que forma part de la nostra fe, que és vida,
veritat, goig, recerca, possessió, amor, acció, contemplació, compromís, etc.
Per això pretenem en aquestes breus
línies convidar a la realització d’un esforç d’aprofundiment en la vivència d’una
ecologia cristiana i integral, mitjançant
l’observació, la lectura i la meditació en
aquest temps propici de les vacances.
Sols recordem una condició, que farà
factible aquest exercici. Els sentits són les
finestres mitjançant les quals ens obrim
al món exterior. Però, si volem descobrir
quelcom més que la imatge material, els
sentits han de ser dirigits per una determinada disposició interior. ¿En què consisteix
aquesta disposició interior? Consisteix en
tot el que inclou la mirada de fe: obertura,
escolta, disponibilitat, sensibilitat, contemplació. Tot allò que ens permet copsar
amb la vista el missatge de vida contingut
en el llibre de la Sagrada Escriptura més
enllà de la lletra, així com ens fa capaços
de descobrir la Paraula de Déu en uns altres dos llibres on ella també habita, és a
dir, la història i la naturalesa.
Sant Bonaventura, seguint el seu mestre sant Francesc d’Assís, va arribar a escriure aquestes paraules:

“Qui no veu les innombrables esplendors de les criatures, està cec; qui amb
tantes veus no es desperta, està sord; qui
no lloa Déu per totes aquestes meravelles,
està mut; qui amb tants signes no s’eleva
fins al primer principi, és neci” (Itinerarium
mentis in Deum, I,15).
Les mirades vers la naturalesa són moltes i variades, segons les disposicions interiors: hi ha qui hi buscarà el rendiment
econòmic, la pura forma estètica, el seu interès polític, el mer gaudi plaent… Els nostres ulls hi voldrien descobrir el do que ens
ve del Senyor, perquè gaudim de la seva
bellesa, ens ajudi a subsistir, compartim
els seus béns i, en definitiva, lloem Déu,
que tant ens regala.
Missatges escollits de l’encíclica Laudato Si’, així com els textos de la Sagrada
Escriptura corresponents a cada diumenge, ens ajudaran a descobrir i aprofundir a
la llum del misteri que el Senyor continua
oferint-nos per a la nostra salvació.

[ ]
Cartes i
exhortacions
pastorals

Convocatòria a la Jornada i funeral en memòria dels difunts de la pandèmia de la
Covid-19
Sant Feliu de Llobregat, 6-7-2020
S.E. Catedral de Sant Llorenç
Dissabte, 25 de juliol de 2020
20.00 h.
Benvolgut/da,
Rebeu aquesta carta i informació,
acompanyada de la meva cordial salutació.
El proper dissabte 25 de juliol de 2020,
acollint la proposta de la Conferència Episcopal Espanyola, a la Diòcesi de Sant Feliu
de Llobregat celebrarem una Jornada de
pregària i record pels afectats de la pandèmia del Covid-19.
En aquesta Jornada, a les 20.00 h., a la
S.E. Catedral de Sant Llorenç, presidiré un
funeral en què pregarem per l’etern descans dels difunts i el consol i esperança
dels seus familiars. Alhora, donarem gràcies a Déu pel treball i el sacrifici de tantes
persones durant aquest temps de pandèmia i pregarem especialment per la nostra
gent gran i les residències d’ancians.
A aquesta celebració, per raons sanitàries d’aforament a la Catedral, s’hi uniran
espiritualment totes les parròquies de la
Diòcesi, demanant a Déu, amb la interces-
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sió de la nostra patrona, la Mare de Déu
de Montserrat, la llum, comunió i entrega
fraterna de cadascun de nosaltres i de les
nostres institucions, davant la crisi social i
econòmica provocada per la pandèmia i el
confinament.
Ben units en el treball de la reconstrucció esperançada de la nostra societat, donant cadascú el millor que té en bé dels
altres.
Atentament,

Que el Senyor continuï beneint-vos i omplint-vos del seus favors.
Rebeu la nostra cordal salutació i benedicció.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Acceptació de la jubilació canònica de
Mn. Joaquim Rius
Sant Feliu de Llobregat, 2-7-2020

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Acceptació de la jubilació canònica de
Mn. Celestino Bravo
Sant Feliu de Llobregat, 16-5-2020
Mn. Celestino Bravo i Nieto
Av. Dr. Fleming, 9 Esc. 1 7è. 2a.
08840 – Viladecans
Estimat mossèn:
Acollint la vostra petició de jubilació
canònica, sobradament justificada, després de tants anys dedicats al servei de
l’Església i darrerament com a rector de
la Parròquia de Santa Maria de Sales, de
Viladecans.
Per la present accepto la vostra petició
de jubilació canònica (Cf CIC c. 538.3), que
es concretarà a partir del proper curs. Comunicaré aquesta informació a l’arxiprest
de Bruguers i al vicari episcopal, amb la
voluntat de cercar el nou rector de la parròquia per a continuar construint el Regne
de Déu en aquesta comunitat cristiana.
Benvolgut Mn. Celestí, dono moltes
gràcies a Déu pel vostre ministeri al llarg
de tant anys al servei del Poble de Déu.

Mn. Joaquim Rius Adell
Pl. de l’Església, 4
08960 - Sant Just Desvern
Estimat mossèn:
Acollint la vostra petició de jubilació canònica, amb data de 30 de juny de 2020,
després de tants anys dedicats al servei de
l’Església i darrerament com a rector de la
Parròquia dels Sants Just i Pastor, de Sant
Just Desvern.
Per la present accepto la vostra petició
de jubilació canònica (Cf CIC c. 538.3), que
es concretarà a partir del proper curs. Comunicaré aquesta informació a l’arxiprest
de l’Arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat
i al vicari episcopal, amb la voluntat de
cercar el nou rector de la parròquia per a
continuar construint el Regne de Déu en
aquesta comunitat cristiana.
Benvolgut Mn. Joaquim, dono moltes
gràcies a Déu pel vostre ministeri al llarg
de tant anys al servei del Poble de Déu.
Que el Senyor continuï beneint-vos i omplint-vos del seus favors.
Rebeu la nostra cordal salutació i benedicció.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Nota davant les noves indicacions sanitàries en la pandèmia de la Covid-19
Sant Feliu de Llobregat, 18-7-2020
Davant la nova situació viscuda en algunes
de les nostres parròquies afectades per
les normes emanades de l’autoritat sanitària, en referència al nombre de participants en celebracions litúrgiques i d’acord
amb la nota que ha emès l’Arquebisbat de
Barcelona, nosaltres ens adherim a aquesta determinació:
Davant les últimes disposicions de l’autoritat civil sobre la pandèmia, estimem
que han de seguir vigents, sense major
limitació, les normes per a les celebracions
litúrgiques a les esglésies, com ho teníem
fins ara (Cf. Decret 09/20 de 4 de maig de
2020), cuidant les mesures sanitàries preceptives.
Per tant ens mantenim en la normativa
que vàrem establir en la nostra nota del
dia 8 de maig de 2020 amb la Nota i indicacions de la Conferència Episcopal Espanyola del dia 29 d’abril de 2020.
Aprofitem l’avinentesa per a recordar la
urgència de complir les mesures de seguretat establertes.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

La documentació de referència la trobareu en els links que us adjuntem i en la
documentació adjunta:
Nota del 8 de maig de 2020.
https://bisbatsantfeliu.cat/wp-content/uploads/2020/05/20200508-NotaBisbe-Agust%C3%AD.-Manteniment-dela-fase-0..pdf

Nota i indicacions de la Conferència
Episcopal Espanyola del 29 d’abril de
2020.
https://bisbatsantfeliu.cat/wpcontent/uploads/2020/05/20200429Nota-de-la-Comissi%C3%B3-Executiva-CEE-Davant-de-linici-de-la-sortida-delconfinament.pdf
Vídeo missatge: Refer la nostra societat, la nostra Església.
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=Ja3UilTiu0M
Nota sobre la situació creada a les parròquies dels municipis afectats per la darrera resolució del Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya
Sant Feliu de Llobregat, 24-7-2020
Benvolgut mossèn,
T’enviem aquesta nota que et pot servir per
guiar la teva actuació i també d’informació
per als fidels de les teves parròquies.
Com saps, la resolució del departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya
(SLT/1746/2020 del 17 de juliol), ens ha
obligat a no poder celebrar actes religiosos amb més de 10 persones. El discerniment que fem des del Bisbat, coincidint
amb altres sectors de la societat, és que
aquesta resolució és injusta i contradictòria. I ens reservem el dret de presentar
un recurs administratiu, com han fet altres
bisbats.
Per això hem fet tot el possible perquè
aquesta norma es modifiqui. Concretament hem apel·lat als Ajuntaments perquè
dintre de la seva competència facilitin un
aforament de més de 10 persones, sem-
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pre respectant la normativa sanitària, com
hem fet fins ara.
A hores d’ara, o bé no hem tingut resposta o la resposta no accedeix a la nostra
demanda. En conseqüència ens trobem en
una situació difícil.
La recomanació que fem des del Bisbat
és:
No desobeir la resolució i informar dels
límits establerts.
Obrir els temples en els horaris acostumats i celebrar l’Eucaristia.
Permetre l’entrada al temple per a la
pregària.
En aquesta situació complexa, que Déu
ens doni el do de la prudència i ens ajudi a
encertar en les nostres actuacions.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

[ ]
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[ ]
Nomenaments

Nomenaments parroquials
Amb data 10 de juliol de 2020, el bisbe
Agustí Cortés Soriano ha nomenat:
• Mn. Ramon M. Bosch Vendrell per al
càrrec de rector de les Parròquies de Santa
Eulalia d’Esparreguera i Sant Pere de Monistrol.
• Mn. Xavier Sobrevia Vidal per al càrrec
de rector de la Parròquia dels Sants Just i
Pastor de Sant Just Desvern.
• Mn. Juan Antonio Vargas Salas per al
càrrec de rector de la Parròquia de Santa
Maria de Castelldefels.
• Mn. Javier Sánchez García per al càrrec de rector de la Parròquia de Santa Maria de Salas de Viladecans.
• Mn. Javier Ojeda Ortiz per al càrrec
de rector de la Parròquia de Sant Martí de
Torrelles de Llobregat i adscrit a les Parròquies de Sant Vicenç màrtir i Sant Josep de
Sant Vicenç dels Horts.
• Mn. Mario Pardo Hernansanz per al
càrrec de rector de les Parròquies de Sant
Cristòfol de Begues i de Sant Joan d’Olesa de Bonesvalls. Vicari de la Parròquia de
Santa Maria de Castelldefels.
• Mn. Jordi Tres Bosch per al càrrec de
rector de les Parròquies de Sant Pere de Gelida, Sant Miquel de Castellví de Rosanes i
de Sant Llorenç de Sant Llorenç d’Hortons.

• Mn. Rafael Maroto Cifuentes per al
càrrec d’adscrit amb facultats de vicari de
la Parròquia de Sant Cosme del Prat de Llobregat.
• Mn. Jordi Mondragon Bricullé per al
càrrec de vicari de les parròquies de Sant
Pere i Sant Pau i de la Mare de de la Mercè
del Prat de Llobregat.
• Mn. Carles Muñiz Pérez com a rector de de la Parròquia de Santa Maria de
Piera, de la Parròquia de Sant Pere dels
Hostalets de Pierola, de la Parròquia de
Sant Bartomeu de Vallbona d’Anoia, de
la Parròquia de Sant Salvador de Cabrera
d’Anoia, de la Parròquia de Sant Pere de
Màger i de la Parròquia de Santa Maria de
La Llacuna.
• Mn. Joan Ramon Bullit Guasch per al
càrrec de rector de les Parròquies de Sant
Esteve d’Ordal, de Sant Pau de Sant Pau
d’Ordal (Subirats), de Sant Pere d’Avinyó
de Cantallops (Avinyonet del Penedès), de
Santa Magdalena del Pla del Penedès i de
la Parròquia de Sant Andreu de Puigdàlber.
Jubilacions Canòniques. Han estat acceptades les peticions de jubilació canònica següents:
• Mn. Celestino Bravo Nieto, fins ara
rector de la Parròquia de Santa Maria de
Salas de Viladecans.
• Mn. Joaquim Rius Adell, fins ara rector
de la Parròquia dels Sants Just i Pastor de
Sant Just Desvern.

[ ]
Cúria

Reglament d’ús i seguretat en els sistemes informàtics i internet per a la cúria
diocesana
Sant Feliu de Llobregat, 2-12-2019
A totes les persones (treballadors/es, col·
laboradors/es i voluntaris/es) usuàries
dels serveis informàtics de la Cúria de la
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat
L’objectiu d’aquest reglament és fer
servir de manera més adequada i conforme a la llei els diferents sistemes informàtics i recursos tecnològics que la
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat posa
a la vostra disposició. Tots som conscients de la complexitat amb la qual hem
d’afrontar els moments presents respecte a les diferents normatives, com el
RGPD-LOPDGDD o la Llei de transparència, entre altres. A banda que fer-ne un
ús inadequat exposa a la Diòcesi a riscos
legals i de seguretat.
Seguint l’exemple d’altres Diòcesis, hem cregut convenient la definició
d’aquestes directrius, malgrat que existeixin termes i detalls que puguin resultar difícils de comprendre. Davant de qualsevol
dubte, podeu posar-vos en contacte amb
el responsable del Departament d’infor-

màtica i noves tecnologies que us podrà
atendre i informar convenientment.
El Reglament pretén donar més seguretat en el que fem i sobretot en els mitjans
tecnològics que fem servir. Encara que
sembli complicat, és senzill, només cal estar alerta i fer servir el sentit comú.
El Reglament es presenta en quatre
apartats i un apèndix:
1. Ús general i propietat: com fer servir
els dispositius que tenim al nostre lloc de
treball i que són propietat de la Diòcesi.
2. L’ús d’internet i correu electrònic: el
seu ús adequat i la finalitat adient, convidant a ser responsables.
3. Accés remot: l’ús d’altres dispositius
diferents als equips del lloc de feina, com
portàtils, smartphones ...
4. Seguretat: diferents normatives, contrasenyes i mesures de prevenció contra
virus, que estem obligats a implementar.
En el document s’expliquen i comenten
de manera més detallada aquests i d’altres aspectes considerats molt importants
per la seguretat dels nostres dispositius.
Finalment, i com a procediment formal, un
cop llegit aquest document, es guardarà a
la carpeta personal de cada usuari i es farà
arribar el formulari de reconeixement a Secretaria general, degudament signat i datat,
verificant la seva lectura i acceptant les indicacions i normatives d’aquest Reglament.
El propòsit d’aquest reglament és descriure l’ús correcte dels sistemes informàtics i recursos tecnològics de la Cúria
diocesana de la Diòcesi de Sant Feliu de
Llobregat, i alhora protegir tant l’usuari
com la Diòcesi perquè el seu ús inadequat
exposa a diferents riscos, tals com: penetració de virus, riscos en els sistemes,
serveis de xarxa i les conseqüències legals
que d’això se’n poden derivar.
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1. Ús general i propietat
a. L’equip, serveis i tecnologia proporcionats són propietat de la Diòcesi de Sant
Feliu de Llobregat, així com tota la informació recopilada, transmesa, rebuda, continguda en el Sistema d’informació, administrada per Secretaria general des del
Departament d’informàtica.
b. Per la seguretat i manteniment del
sistema informàtic, la Diòcesi pot monitoritzar els equips, sistemes i trànsit a la
xarxa en qualsevol moment.
c. Els usuaris han de limitar l’ús de
l’ordinador a qüestions relacionades amb
la tasca que realitzen a la Cúria i són responsables d’exercir el bon criteri sobre la
raonabilitat de fer servir l’ordinador per a
ús personal.
d. Per raons de seguretat, només els
equips propietat de la Diòcesi poden ser
connectats a la xarxa (cablejada o WIFI),
fent servir les credencials d’accés personal. Els dispositius que no són propietat
de la Diòcesi només poden connectar-se a
internet via connexió sense cable, proporcionada per la Diòcesi a través d’un nom
de xarxa i una clau d’accés.
e. La ubicació principal per emmagatzemar tots els arxius de treball es troba a la
xarxa de la Diòcesi, dintre dels seus servidors de documents. Els usuaris són els responsables del maneig dels directoris i han
de revisar el contingut de les carpetes sota
la seva competència. També han de revisar
el contingut dels seus directoris com a mínim
un cop cada sis mesos per eliminar material
innecessari o repetit. En el cas de necessitar
emmagatzematge cloud per al treball compartit, es farà servir l’espai disponible en
ONE DRIVE que disposa cada usuari.
f. No es permet que cap equip personal, com impressores, escàners o altres

equips, siguin connectats a la xarxa de la
Diòcesi o a cap altre recurs tecnològic de
la Diòcesi.
g. No s’han de canviar les configuracions dels equips estàndards.
h. Per finalitats de seguretat i de xarxa,
els usuaris no rebran drets administratius
per l’equip local sense un formulari d’autorització signat tant pel responsable del Departament d’informàtica, com pel Secretari
general, incloent una declaració de necessitat d’accés. Tots els programes d’informàtica, l’equip i les actualitzacions seran
conservades i implementades segons sigui
necessari, sota la supervisió del responsable del Departament d’informàtica.
i. Està prohibida la instal·lació de cap
software sense llicència vàlida. Si és necessària la instal·lació d’algun programa
concret per a la tasca que es té encomanada, haurà de ser sol·licitada al responsable
del Departament d’informàtica que validarà la seva instal·lació.
2. Ús d’internet i correu electrònic
a. Totes les activitats han de ser apropiades, presentar una imatge positiva i professional tant de l’usuari com de la Diòcesi
de Sant Feliu de Llobregat. La informació
integrada, transmesa, obtinguda o rebuda
a través d’internet no ha d’incloure contingut que pugui ser considerat discriminatori, ofensiu, obscè, amenaçant, intimidant o
perjudicial per a qualsevol usuari o qualsevol altra persona.
Les comunicacions de tramesa col·
lectiva per correu electrònic dels assumptes relacionats amb la Diòcesi de Sant
Feliu de Llobregat hauran de ser enviades
des del compte secretaria@bisbatsantfeliu.cat, que és el correu habilitat a tal efecte. Pels correus departamentals i de dele-

gacions, a cada usuari que li convingui, se
li facilitarà un compte de correu corporatiu
per al seu ús, subjecte a les condicions establertes en aquest Reglament.
b. Evitar l’ús del correu per enviar informació amb dades especialment protegides o sensibles. En cas necessari l’usuari
es posarà en contacte amb el responsable
del Departament d’informàtica.
c. Els usuaris han d’assegurar-se que la
seva conducta en fòrums públics, correu
electrònic i internet en representació de la
Diòcesi s’ajusti als ensenyaments de l’Església Catòlica.
d. L’ús no autoritzat, instal·lació, còpia
o distribució de material amb drets d’autor, marca registrada o patentat a Internet
està clarament prohibit.
e. Tots el usuaris connectats a la xarxa tenen la responsabilitat de preservar
els recursos de l’ordinador així com la
capacitat d’amplitud d’ample de banda i
emmagatzematge. No han de realitzar accions que deliberadament malgastin els
recursos informàtics o monopolitzin injustament els recursos dels altres. Aquestes
accions inclouen, però no es limiten, a enviar correus massius o cadenes de cartes,
fer servir quantitats excessives de temps a
internet, jugar, participar en grups de xats
en línia, pujar o baixar arxius pesats, obtenir o transmetre arxius d’àudio o vídeo,
crear càrregues innecessàries en el trànsit
de la xarxa associades a l’ús no relacionat
amb la feina a Internet.
f. La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat
es reserva el dret de revisar, auditar, interceptar, accedir i divulgar tots els missatges creats, rebuts o enviats a través del
sistema de correu electrònic per qualsevol
propòsit. Els usuaris no han de tenir cap
expectativa de privacitat en res del que de-

senvolupin, emmagatzemin, enviïn o rebin
fent servir l’equip de la Diòcesi. Cada cop
que sigui possible, es recomana l’ús codificat de la informació.
3. Accés remot
a. Accés remot de correu electrònic:
i. L’usuari ha de protegir el seu compte
de correu electrònic quan entri via Internet des de fora de les instal·lacions
(WEBMAIL) de la Diòcesi. Tots els
punts d’aquest Reglament també
s’apliquen a l’accés al correu electrònic via webmail, fora de la Diòcesi.
ii. L’usuari haurà d’assegurar-se que
les dades d’accés al compte de correu electrònic corporatiu (usuari i
contrasenya) no quedin guardades
en l’ordinador des del que intenta accedir via webmail.
b. En connectar-se al correu electrònic a
través d’un dispositiu personal mòbil:
i. Els dispositius d’informàtica i emmagatzematge d’informació mòbils inclouen però no es limiten al
següent: ordinadors portàtils, assistents digitals personals, components o dispositius de ports USB,
CD’S, DVD’S, unitats flash, mòdems,
dispositius sense cables portàtils,
targetes de xarxa sense cable, telèfons mòbils, telèfons mòbils
intel·ligents (smartphones), tauletes
digitals, i qualsevol dispositiu mòbil
d’informàtica o emmagatzematge
existent en el futur.
ii. La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat subministrarà a qui ho sol·liciti i
li sigui necessari per al desenvolupament de la seva tasca, un Smartphone amb connectivitat de dades per la
connexió a Internet. Tant el terminal
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com el número són propietat de la
Diòcesi.
1. La Diòcesi es reserva el dret, a voluntat, de supervisar els sistemes
corporatius de missatgeria i dades,
incloent dades que resideixin en el
dispositiu mòbil cedit a l’usuari.
2. La Diòcesi es reserva el dret, a voluntat, de modificar de manera remota, incloent neteja i reconfiguració remota dels dispositius mòbils
cedits a l’usuari.
3. El dispositiu serà fet servir de manera conscient amb el present Reglament de seguretat.
iii. L’usuari es compromet a garantir la
seguretat física adequada del dispositiu.
iv. L’usuari es compromet a mantenir la
configuració informàtica del dispositiu tant del sistema operatiu com de
les aplicacions instal·lades.
v. L’usuari es compromet a prevenir
l’emmagatzematge de dades sensibles de la Diòcesi en aplicacions no
autoritzades en el dispositiu.
vi. L’usuari es compromet a notificar
immediatament al responsable del
Departament d’informàtica quan un
dispositiu es perdi o sigui robat.
vii. L’usuari es compromet a complir
amb el requisit de pantalla de bloqueig amb contrasenya en el telèfon.
La Diòcesi no monitoritza la contrasenya. És responsabilitat de l’usuari
mantenir l’anomenada contrasenya
ja que la Diòcesi no controla el restabliment de contrasenyes en dispositius de propietat personal.
viii. L’usuari es compromet a no fer
servir el dispositiu mòbil per realitzar
converses o enviar missatges relacio-

nats amb la Diòcesi mentre condueix
el vehicle.
ix. Per a la configuració de comptes
de correu electrònic de la Diòcesi de
Sant Feliu de Llobregat en dispositius
mòbils personals, s’haurà de consultar el responsable del Departament
d’informàtica. L’usuari és responsable de garantir la seguretat de l’accés
al compte de correu i protegir-lo de
possibles esquerdes de seguretat.
x. Els “Smartphones” personals no estan dirigits o monitoritzats centralment per la Diòcesi. Per tant, qualsevol necessitat o qüestió relacionada
amb aquest equip és responsabilitat
del propietari.
c. L’equip propietat de la Diòcesi transportat fora de l’àrea designada de treball
sols ha de fer-se servir per assumptes laborals. El Reglament de propietat i d’ús
general s’aplica en aquest cas.
4. Seguretat
a. La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat
restringeix l’accés als seus recursos informàtics i requereix que els usuaris s’identifiquin per a l’accés a través de nom d’usuari i contrasenya. Està prohibit compartir
usuaris i contrasenyes amb persones que
no formin part del departament, delegació
o vicaria. Si existeix una esquerda en els
comptes i/o contrasenyes d’usuari, serà
rastrejada i l’usuari en serà el responsable.
b. La Diòcesi facilitarà regularment informació sobre l’ús de seguretat a internet.
c. Els usuaris han de protegir la seva
connexió a la xarxa i hauran de prendre
mesures perquè l’ordinador es bloquegi
si l’usuari s’allunyés per un període de
temps llarg. Hauran d’ingressar un nom
d’usuari i contrasenya perquè l’ordinador

torni a ser operatiu. L’usuari ha d’apagar
l’equip un cop acabi la seva jornada de
treball.
d. Els sistemes informàtics de la Diòcesi fan una còpia de seguretat diària per la
seva recuperació, en cas de necessitat, de
la documentació allotjada en els servidors
de documents. La durada de les còpies és
de 30 dies. De la documentació allotjada
en el disc dur de cada equip, la Diòcesi no
en fa cap còpia de seguretat.
e. Els usuaris han de seguir els hàbits
generals que es troben a continuació com a
simples mesures de prevenció contra virus:
i. No obrir mai arxius o macros adjunts
en el correu electrònic procedents
d’una font desconeguda, sospitosa o
poc fiable.
ii. Eliminar immediatament els arxius
adjunts a correus electrònics que
procedeixin de fonts desconegudes,
sospitoses o poc fiables i ràpidament
buidar-los de la paperera de reciclatge, elements eliminats, etc.
iii. Eliminar spam, cartes en cadena, o
qualsevol correu brossa.
iv. No descarregar mai arxius de fonts
desconegudes o sospitoses.
v. Sempre explorar en busca de virus
en qualsevol dispositiu extern (USB,
etc...) abans de obrir-lo.
vi. Les violacions d’aquest Reglament,
incloent esquerdes de seguretat o
confidencialitat, poden implicar la
suspensió de privilegis de comunicació electrònica i mesures disciplinàries, incloent-hi sancions civils,
eclesiàstiques i penals sota les lleis de
l’Estat Espanyol, la Unió Europea i de
la Conferència Episcopal Espanyola.
f. No es recomana fer servir dispositius
d’emmagatzematge externs (pendrives,

discs externs,...) personals. Si és necessària la utilització d’aquests suports, es
farà una sol·licitud al Departament d’informàtica, que facilitarà un dispositiu per
a l’ús exclusiu de l’emmagatzematge de
documentació de la Diòcesi. En cap cas es
podran fer servir per a ús personal.
Apèndix. alguns suggeriments d’ús
1. Correu electrònic
El programa de gestió del correu electrònic s’ha de fer servir per a l’enviament
i la recepció de missatges, amb o sense
documents adjunts. No és un magatzem
extra de documents. En cas de necessitar
accedir a arxius de fora de l’espai físic de
la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat poseu-vos en contacte amb el Responsable
del Departament d’informàtica.
2. Carpeta de descàrregues
Com a mesura de neteja i manteniment
d’espai en els ordinadors, és convenient,
una vegada a la setmana, buidar la carpeta DESCÀRREGUES. Se suposa que si hem
descarregat documentació, l’haurem guardada en els directoris corresponents. La
resta d’arxius d’aquesta carpeta solament
ocupen espai al disc.
3. Carpeta escriptori
Per norma, per manteniment, seguretat
i agilitat a l’inici dels nostres equips, NO
S’EMMAGATZEMARAN DOCUMENTS A
L’ESCRIPTORI.
A l’escriptori només hi ha d’haver:
 Accessos directes a programes.
 Accessos directes a carpetes d’emmagatzematge (que hauran d’estar al servidor).
 Accessos directes a arxius allotjats en
carpetes.
4. Paperera de reciclatge
Com a norma general, es recomana el
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buidatge de la Paperera de reciclatge un
cop a la setmana.
Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Secretari general i Canceller
Moderador de Cúria
Sr. Javier Oliveros Huesa
Responsable Departament d’informàtica i
Noves tecnologies

Eucaristia de fi de curs
(Paraules d’acció de gràcies en la Missa de
fi de curs per a la cúria diocesana)
Sant Feliu de Llobregat, 24-07-2020
Sr. Bisbe, estimats companys i companyes,
Aquest any ha estat marcat, sense cap
mena de dubte, per la crisi sanitària del
coronavirus, crisi que ens ha situat en un
nou escenari personal i també laboral. Les
nostres relacions han canviat i molt, la manera de fer als nostres llocs de treball s’ha
vist afectat de forma molt significativa al
llarg del curs, obligant-nos a aprendre
nous mètodes de relació, noves paraules,
nous programes informàtics i sobretot a
conciliar la nostra vida personal —i confinada— amb la laboral. Tots hem pogut
experimentar les dificultats derivades
d’aquesta situació.
Junts potser no, però sí ben units, hem
patit angoixa, hem viscut moments durs,
alguns heu sofert la malaltia amb la incertesa de la pròpia vida, d’altres l’han
perduda, alguns coneguts, amics o col·
laboradors nostres, vull recordar aquí especialment a tots ells; els nostres cors i
oracions estan amb les seves famílies.
Com a treballadors i treballadores de la
Cúria de Sant Feliu de Llobregat hem fet
front a aquesta situació de forma jo diria

que exemplar: amb col·laboració i paciència, amb dedicació i amb molta pregària,
justament per això, perquè la nostra feina
no és una feina qualsevol, no és un treball
més, sinó que està fonamentada en el servei a l’Església de Crist, que hem pogut
sortir més crescuts i més forts.
Som servidors d’aquesta l’Església,
la nostra tasca diària ha de portar el seu
segell; certament som humans, i fallem,
tenim caigudes, tots... però ens aixequem
i continuem caminant. Per tant, les relacions entre nosaltres no poden quedar-se
solament en pures rutines administratives
o laborals o de la naturalesa que siguin. La
Cúria ha de ser una extensió de la nostra
vida cristiana, és un servei que oferim juntament amb el nostre Bisbe, a l’Església i
al poble de Déu. Per dur a terme aquesta
tasca ens ajudarà recordar sant Benet,
com va organitzar els monestirs benedictins, on cadascú treballa no per ell, sinó
pel Regne. Salvant les distàncies, nosaltres podem assumir aquest postulat; llavors ens adonem que el que fem aquí és
també part, i una part important, d’aquest
Regne anunciat i esperat.
L’objectiu diocesà enguany es créixer,
i hem complert, tots hem crescut, i molt.
Som millors perquè hem vist el patiment,
molt a prop, a la nostra societat, al món
sencer. També som més forts, sabem que
podem vèncer la dificultat si restem units,
i ho hem fet.
Que aquest esperit de fortalesa ens
acompanyi sempre, quan definitivament
girem aquesta tràgica pàgina de la nostra
història i mirem enrere, que puguem dir
tots: jo ho vaig viure i vaig créixer, perquè
soc un fill de la Llum que és Crist.
Mn. Joan Sala, DP.

[ ]
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[ ]
Crònica
diocesana

diocesana per al diaconat permanent, a la
Casa de l’Església.
24 de juliol. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia de final de curs de la Cúria diocesana.
Reunió del Consell episcopal, a la Casa de
l’Església.

JULIOL

25 de juliol. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la Catedral en memòria dels difunts de la pandèmia del Covid-19.

1 de juliol. Eucaristia presidida pel bisbe
Agustí a la Catedral de Sant Llorenç amb
els preveres i diaques de la Diòcesi i la renovació de les promeses sacerdotals.

26 de juliol. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la Parròquia de Sant Martí de Sant
Martí de Torrelles amb la presa de possessió del nou rector, Mn. Javier Ojeda Ortiz.

2 de juliol. Reunió de final de curs de delegats, a la Casa de l’Església.

28 de juliol. Reunió de coordinadors de
pastoral penitenciària amb el Vicari general, a la Casa de l’Església.

3 de juliol. Reunió del Consell episcopal, a
la Casa de l’Església.
4 de juliol. Trobada de la Delegació diocesana de joventut. SantfeliuJove, amb el
lema: Acompanyant a qui acompanya, a
Sant Sadurní de la Marca (Castellví de la
Marca).
10 de juliol. Reunió del Consell episcopal,
a la Casa de l’Església.
11 de juliol. Reunió de la Delegació diocesana d’evangelització i apostolat seglar, a
la Casa de l’Església.
15 de juliol. Reunió de bisbe de la Conferència Episcopal Tarraconense, a la Casa
de l’Església.
17 i 23 de juliol. Reunió de la Delegació

29 de juliol. Trobada dels bisbes de l’Arquebisbat de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat amb els seminaristes, al Seminari
Conciliar de Barcelona.
AGOST
1 d’agost. El bisbe Agustí presideix la celebració del Tridu a la Mare de Déu de les
Neus, a la Parròquia de la Santa Creu d’Eivissa.
8 d’agost. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en la festa de sant Domènec, al Monestir de la Mare de Déu de Mont-Sió.
10 d’agost. El bisbe Agustí presideix l’Ofici
de Festa Major de Llorenç, diaca i màrtir a
la Catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu
de Llobregat.

23-28 d’agost. Exercicis espirituals dels
seminaristes en etapa pastoral, a la Casa
d’espiritualitat de Caldes de Montbui.
28 d’agost. Onomàstica del bisbe Agustí.
30 d’agost. Trobada del bisbe Agustí amb
els seminaristes de Sant Feliu de Llobregat, a la Casa de l’Església.

[ ]
Informacions

Jornada Sacerdotal a la Catedral
El dimecres 1 de juliol, el bisbe Agustí va
convocar tot el seu presbiteri, preveres i
diaques de la diòcesi, a la Catedral de Sant
Llorenç, per tal de renovar les promeses
sacerdotals. Aquest ritu no es va poder realitzar durant la Missa Crismal del passat 8
d’abril, oficiada de manera més senzilla a
la Casa de l’Església durant el confinament
més estricte. Més d’una seixantena de
preveres i diaques van poder participar-hi,
així com els set seminaristes diocesans, algunes religioses de Sant Feliu de Llobregat
i una trentena de laics i laiques, de la Catedral Parròquia de Sant Llorenç i treballadors de la Casa de l’Església, amb totes les
condicions de distanciament i seguretat
recomanades per les autoritats sanitàries.
El bisbe Agustí, durant la seva homilia, va
compartir amb els seus més estrets col·
laboradors el significat de la vocació sacerdotal a la llum, inevitablement, de l’experiència existencial de la pandèmia que
tots hem viscut, de la recent festivitat de
sant Pere, i amb una profunditat i sinceritat extremes. Abans d’acabar l’Eucaristia,
els assistents van fer un gest de comunió i
solidaritat amb els germans preveres més
grans que viuen a la Residència Sant Josep
Oriol, per mitjà d’una col·lecta especial. I
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com a últim element de la celebració, es va
felicitar els preveres que compleixen 25,
50 i 60 anys d’ordenació sacerdotal.
• 60è aniversari: Mn. Enric Aymerich
Costa, Mn. Jordi Bertran Cassola, Mn. Lluís Portabella Alós, P. Hilari Raguer Suñer,
OSB i P. Sebastià Bardolet Pujol, OSB.
• 50è aniversari: Mn. Joaquim Lluís Corominas.
• 25è aniversari: Mn. Valentí Alonso
Roig, Mn. Carles Elías Cao, Mn. Josep M.
Fons Esteve, Mn. Adolf Pujol Camprubí,
Mn. Xavier Ribas Matamoros, Gmà. Ramón
Martín Rodrigo, OH. Tres, en nom de tots
ells, van dir unes paraules d’agraïment en
aquell moment.

[ ]
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[ ]
Vicaria Judicial –
Tribunal
eclesiàstic

Cristià-testimoni des del propi Codi de
Dret Canònic
(article publicat al Full Dominical 12-72010)
No hi ha un concepte reduït formalista del
Codi de Dret Canònic (CIC) regulant el cristià només com a persona batejada i prou.
Al contrari, demana i exigeix que el fet de
ser cristià no sigui una situació merament
passiva. Així doncs, el cànon 204 del CIC
prescriu: «Fidels són els qui, pel fet d’estar incorporats a Crist pel baptisme, són
constituïts en poble de Déu i esdevinguts
partícips, per aquesta raó, de la funció sacerdotal, profètica i reial del Crist, segons
la pròpia condició de cadascú, són cridats
a exercir la missió que Déu ha encomanat
a l’Església, d’acomplir en aquest món».
No es tracta d’un precepte qualsevol: és
norma bàsica per a tota l’Església. El Llibre
II del còdex titulat Poble de Déu, a la seva
primera part, «dels fidels» en general,
ofereix una normativa fonamental que comença amb aquest cànon que hem transcrit. És a dir: el legislador eclesiàstic ens
diu que, per sobre de tot, ser cristià implica també formar part integral del poble de
Déu —no merament fidel associat— així
com assumir amb responsabilitat el compromís personal —«ad missionem exer-

cendam vocantur»— d’estendre l’evangeli del Crist al seu propi entorn. Tot cristià
hauria de considerar-se «pedra viva» de
l’Església, no pas acontentar-se amb el fet
formal d’haver estat batejat. És, en definitiva, una conseqüència del principi eclesial
d’igualtat —santedat de vida— sancionat
pel Vaticà II a la Constitució Lumen Gentium (núm. 9 i 39).

[ ]
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[ ]
Mitjans de
comunicació

Memòria curs 2019-2020
Aquest curs en tots els àmbits i aspectes
de la vida en general i de la nostra Església
diocesana, s’ha vist marcat per la pandèmia del Covid-19, que ha assenyalat una
fita, un abans i un després. Al moment de
fer aquesta Memòria ho reflectim d’aquesta manera, prenent com a data simbòlica
la de l’inici de l’estat d’alarma, 14 de març
2020, com a frontissa que obre l’era Covid-19.
Amb un remarcat en color gris es troben
els tres aspectes que més destacaríem del
curs, ja sigui com a realitzats, ja sigui com
a objectiu fonamental.
ABANS DE LA PANDÈMIA
Projecte comú com a SIMCOS sobre el
25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense.
Els delegats de Mitjans de comunicació
de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya
han treballat coordinadament, a petició
dels bisbes de la Tarraconense, per plasmar la celebració del 25è aniversari del
CPT a través de l’eina de comunicació dels
Fulls diocesans.
Aquesta iniciativa s’ha materialitzat de
dues maneres:
• Amb un Full especial per al 19 de gener 2020, diumenge més proper a la

data d’inici del Concili, 25 anys enrere, amb els mateixos continguts
d’articles i testimonis aportats per les
deus diòcesis.
• Amb una sèrie de deu entrevistes
breus a deu protagonistes, un de
cada diòcesi, que van viure el CPT en
primera persona. Aquestes entrevistes s’han anat publicant al llarg de 10
diumenges, no correlatius, des de la
publicació de l’especial fins a la prevista Eucaristia de cloenda del 25è
aniversari a Tarragona, el 31 de maig
(que no es va celebrar finalment a
causa de la pandèmia).
Participació a convocatòries des de la
Comisión Episcopal de Medios de Comunicación de la CEE.
• Jornada tècnica sobre edició de vídeos a Madrid, 19 de desembre 2019.
• Jornades de delegats de MCS a la seu
de la CEE, del 29 al 31 de gener 2020.
En aquesta ocasió, només hi va participar la delegada i no cap altre membre de l’equip assessor.
Producció audiovisual.
Amb l’empenta realitzada durant el mes
de juliol 2019, en què Samuel Gutiérrez
va poder dedicar-hi temps per a desenvolupar una mica una certa línia d’edició de
vídeos, com a nova via de comunicació,
durant el curs se n’han pogut anar elaborant alguns:
• Cadena de pregària per les vocacions,
novembre 2019
• Felicitació de Nadal del bisbe Agustí.
• Testimonis de vida cristiana.
• Aniversaris sacerdotals de 25, 50 i 60
anys d’ordenació.

Renovació del web.
Aquest procés es va culminar el 25 març
2020, però es va anar gestant des de finals
del curs anterior, amb una bona empenta
de treball durant el mes de juliol 2019, i
després, amb un treball de fons durant la
tardor i l’hivern, que convivia amb el ritme
de treball ordinari de la Delegació MCS i
del Departament de noves tecnologies, ja
que el projecte de renovació del web ha
estat fruit del treball coordinat de tots dos
àmbits.
Actualment, encara hi ha aspectes a millorar, dades a actualitzar, però continuem
treballant-hi per realitzar-ho, conscients,
al mateix temps, que el web és una eina de
comunicació viva i dinàmica, en constant
actualització.
Aspectes millorables.
• Treball amb l’equip assessor. El ritme
ordinari de la feina a la Delegació de vegades fa que la delegada no troba la manera d’incorporar com a pràctica habitual
de fons el treball amb l’equip assessor. No
és a causa d’un ritme de treball estressant,
però el fet és que, com se sol dir, “l’urgent
prima sobre l’important”. El fet és que en
tot el curs s’ha realitzat una reunió al novembre i una altra, telemàtica, durant la
pandèmia.
• A la memòria del curs passat, com a
projecte per aquest, s’anomenava “alguna
oferta formativa des de la delegació, orientada especialment als laics, en format matinal formativa, amb data a determinar”.
Això no s’ha concretat de cap manera. Per
al proper curs continua vigent aquest objectiu, que es podria concretar en sinergia
amb la formació vehiculada des de l’Escola
diocesana de teologia.

ERA COVID-19
Durant els dies previs a la implantació
de l’estat d’alarma i la promulgació de
normes clares per part de les autoritats
sanitàries, vam realitzar des de la Delegació una tasca d’assessorament d’aspectes
comunicatius, per les afectacions de la
pandèmia a la vida pastoral i diocesana
que començaven. Sense arribar a ser-ho,
vam fer un tractament de “comunicació
de crisi”, amb gran coordinació a la Cúria,
donades les circumstàncies excepcionals
que vivíem.
Potenciació canal youtube.
L’impuls a la comunicació audiovisual
ha estat exponencial amb el confinament
perquè ha esdevingut un potent canal de
comunicació amb els fidels. Això s’ha materialitzat amb un important augment de
subscriptors al canal, de visites i de vídeos penjats. Dos grans blocs de continguts
s’han articulat:
Emissions en directe de les misses celebrades pel bisbe Agustí des de la capella
de la Casa de l’Església, a partir de la Missa Crismal del 8 d’abril. Ha estat possible
gràcies a l’adquisició d’alguns recursos
tècnics i a la implicació del Departament
de noves tecnologies.
Vídeo missatges del bisbe Agustí i altres vídeos testimonials, ja en el procés de
desescalada i fins a l’actualitat.
Repte arran de l’era Covid-19: necessitat d’un pla de comunicació institucional.
Les circumstàncies viscudes durant els
mesos d’abril i juny ens han fet palès la
conveniència de fer una reflexió profunda sobre l’estratègia de comunicació que
volem seguir a la Diòcesi de Sant Feliu
de Llobregat. Aquesta reflexió l’estimula
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el creixement del canal youtube, però va
més enllà: segons el que vulguem fer, on
decidim posar l’accent de la comunicació,
haurem de posar uns mitjans o altres, uns
recursos humans o altres; segons a qui
volem arribar, haurem de fer servir uns canals de difusió o altres, implementant els
elements que calguin.
Vam intentar iniciar aquesta reflexió encara durant el temps de confinament, però
no ho vam aconseguir. Resta com una tasca pendent per al proper curs, d’aquelles
“més importants” que les “coses urgents”.
En aquest marc, un objectiu més acotat
és el del butlletí setmanal info+BSF: després de dos anys funcionant, convé fer-ne
una reflexió i algunes millores tècniques i
de disseny.
CALENDARI CURS 2020-2021
Data de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials: Diumenge de l’Ascensió, 16 de maig 2021.

[ ]
Ensenyament

Memòria de curs 2019-20
Trobades diocesanes
• 25 de setembre de 2019. Trobada
d’inici de curs a la Casa de l’Església. Presentació de l’obra de Llucià Navarro a la
diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
• 30 de novembre de 2019. Esglésies del
Prat de Llobregat. Mestres i professors de
la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat hem
visitat les esglésies del Prat de Llobregat
per conèixer l’obra pictòrica de la cripta de
la parròquia de sant Pere i sant Pau i els vitralls de la parròquia de sant Cosme i sant
Damià. Dinar de germanor.
• 23 de maig de 2020. Trobada virtual.
Presentació de l’obra de Joan Torras Viver a
la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
Totes tres presentacions han estat a
càrrec dels professors Javier Clemente i
Rosa Maria Armelles, membres del col·
lectiu de professors de religió del Bisbat
de Sant Feliu de Llobregat.
Trobades formatives de divendres
El grup de mestres i professors d’autoformació de la diòcesi han reflexionat sobre la pràctica educativa en l’àmbit de la
religió. La periodicitat ha estat mensual
llevat durant el confinament en què hem
augmentat la freqüència a fi de poder
acompanyar aquelles persones que s’hi

apuntessin. Durant aquest últim període
hem rebut la col·laboració de l’Editorial
Baula que ha presentat també via telemàtica els seus nous materials.
Tots dos cicles de trobades s’han estructurat en dues activitats formatives específiques reconegudes pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya adreçades al col·lectiu de mestres i
professors de Religió.
Trobades anul·lades
• 29 de febrer de 2019. I Aplec diocesà
de mestres i professors cristians de la diòcesi a la Casa de l’Església.
• 22 de març de 2020. Jornada interdiocesana de formació a Andorra. Jornada
de formació interdiocesana de professors i
mestres de religió catòlica organitzada pel
SIERC.
• Entrega de records i premis als participants en el Concurs bíblic de Catalunya.
• Visites guiades a la Casa de l’Església.
Internet
• www.facebook.com/ddensenyament
S’hi publiquen notícies i recursos per a
l’aprofitament de professors i mestres, així
com materials i reflexions pedagògiques i
teològiques.
• ensenyament@bisbatsantfeliu.cat
S’envia un mail periòdic a tots els professors, mestres de les escoles públiques
i concertades, així com a totes les escoles de titularitat eclesial. S’hi destaquen
notícies d’interès, recursos per a l’aula,
enllaços d’interès divers i s’adjunta el Full
diocesà dominical en format pdf.
• www.bisbatsantfeliu.cat
Es manté actualitzada la secció de la
Delegació de la pàgina web del Bisbat,
amb les reflexions i recursos d’interès.

Altres
• Entrevistes a docents per a incorporar-se a l’escola pública com a mestres de
Religió Catòlica, així com seguiment permanent dels que ja hi exerceixen.
• Reunions SIERC. Assistència a les reunions periòdiques de Delegats diocesans
d’ensenyament de Catalunya.
• Jornades de delegats de la CEE. Assistència a les jornades formatives que la
Conferència Episcopal Espanyola organitza a la seu de Madrid.
Fundació educació catòlica de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat
Amb data d’1 de novembre la Fundació
es fa càrrec de l’escola La Immaculada de
Sant Vicenç dels Horts que havia estat promoguda per les Germanes de la Doctrina
Cristiana fa 138 anys.
Ha estat directora de la transició la Gna.
Mari Cruz Sanz Roldán, filipense. Gràcies
també per la disponibilitat.
Proposta de calendari per al curs
2020-21
En funció de l’evolució de la pandèmia. Fixarem dates per trobades online. Trobades:
• 26 de setembre de 2020. 9-17 h. Tema
i lloc a concretar
• 30 de novembre de 2020. 11-14 h:
Trobada formació i pregària d’inici de l’Advent. Casa de l’Església.
• 27 de febrer de 2021. 9-17 h. Aplec
diocesà de mestres i professors cristians.
Lloc a concretar.
• 23 de maig de 2021. 9 -17 h: Entrega
de premis del Concurs Bíblic i Concert.
Casa de l’Església.
• Jornada de formació interdiocesana
per a mestres i professors de Religió de
Catalunya. Data i lloc a concretar
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• Formació permanent: Introducció a
les aplicacions del paquet Microsoft Office

[ ]
Joventut

Memòria curs 2019 - 2020
Amb aquesta memòria del curs 2019-2020,
la Delegació de joventut volem compartir
les diverses activitats i línies de treball realitzades. Com a element destacable cal
esmentar la pandèmia del Covid-19, fet
que ha marcat el curs per la paralització
d’activitats presencials que va suposar i
per la posada en marxa novament de les
activitats, en el context concret i mesures
sanitàries pertinents.
PLA PASTORAL 2019-2020. CRÉIXER. El
Pla pastoral, amb el títol de “Créixer”, ha
estat el fil conductor presentat pel Sr. Bisbe
per al conjunt de la diòcesi. Des de SantfeliuJove enguany no hem desenvolupat cap
activitat ni cap acció concreta. TROBADA
DE JOVES +18 sota el lema “Tocats per la
vida” una trentena de majors de 18 anys
es va trobar via online, el diumenge 17 de
maig de 2020. El testimoni proposat ha
estat la directora de Migra Studium, Mari
Carmen de la Fuente, qui ha dinamitzat
l’estona i ha propiciat un diàleg posterior
a través de preguntes que formulaven els
assistents. Aquesta trobada s’acostuma a
realitzar en una data propera a la Jornada
mundial de pregària per les vocacions.
TROBADA DIOCESANA DE CATEQUISTES (I ALTRES AGENTS DE PASTORAL AMB
ADOLESCENTS I JOVES). Va ser el diumen-

ge 6 d’octubre de 2019, de les 17 a les 20
h, a la Casa de l’Església. Està organitzada
conjuntament amb la Delegació diocesana
de catequesi. Enguany tots els catequistes
hem participat a la xerrada que ens ha ofert
en Joan Àguila, director del SIC, que ens ha
presentat les noves línies d’acció de la catequesi. Hem finalitzat la trobada amb la
celebració de l’Eucaristia i l’enviament de
les catequistes per part del bisbe Agustí.
EQUIP DE LA DELEGACIÓ. Anem consolidant l’equip, però encara ens falten
representants d’algunes realitats. Actualment formen part de la Delegació de
joves: Meritxell Climent de l’arxiprestat
de l’Anoia, Joan Montserrat i el Jordi Tres,
de l’arxiprestat de Vilafranca del Penedès.
Carles Ruiz, de l’arxiprestat de Sant Feliu
de Llobregat. Ignasi Segura, de l’arxiprestat de Sant Boi de Llobregat. Jordi Mondragon, de l’arxiprestat de Piera–Capellades.
Pau Montané, de l’arxiprestat de Bruguers
ACOMPANYAMENT. Durant el curs continuem oferint i animant aquest servei de
l’acompanyament arreu de la diòcesi. I
des del santfeliuJove dinamitzem la trobada d’”Acompanyant a qui acompanya”,
que enguany serà el dissabte 4 de juliol,
al matí, a la Parròquia de Sant Sadurní de
Castellví de la Marca. (Memòria curs 20192020, pàg 4).
RECÉS D’ADVENT I DE QUARESMA. El
diumenge 1 de desembre de 2019, al Santuari del Sant Crist de Piera, i el diumenge 1
de març de 2020, a l’Església de Sant Joan
Baptista de Sitges, i dinamitzat per l’Elisenda Almirall Fuster, hem tingut els dos recessos d’enguany. El recés d’Advent va ser
convocat amb el títol “Escoltant el silenci”
i el de Quaresma amb el de “Cridat pel teu
nom”. Les dues tardes les vam acabar amb
el res de vespres i amb un senzill berenar.

VETLLA A LA MARE DE DÉU. Dissabte 7
de desembre de 2019, a la Basílica de la
Mare de Déu de la Mercè de Barcelona.
Hem participat en aquesta vetlla, organitzada pels delegats de la Província Eclesiàstica i pel SIJ. (Memòria curs 2019-2020,
pàg 5)
TROBADA DIOCESANA. La Trobada diocesana havia de desenvolupar-se el 28
de març a Sant Andreu de la Barca. Tanmateix, a causa de la declaració de l’estat
d’alarma ha hagut de ser posposada.
CENTRES D’ESPLAI i ESCOLTISME.
Aquest curs la Pastoral del lleure ha anat
materialitzant l’acompanyament als Centres i a les Zones. Per explicar el treball que
s’estava fent i dibuixar els següents passos, el dia 2 de març es va convocar una
reunió en la qual van assistir directors de
centres d’esplai, equip directiu del MCECC,
Consiliaris de Zona i rectors. Amb l’arribada de la pandèmia ha calgut una atenció
més intensa en el context de plantejar-nos
les activitats d’estiu dels Centres.
PASTORAL VOCACIONAL. Des de Joventut hem intentat motivar la participació a
les activitats programades per la Delegació de pastoral vocacional i hem continuat
amb la reflexió de la importància que els
joves es preguntin per la seva vocació. El
Delegat de joventut ha participat activament a l’equip de pastoral vocacional i a
l’equip de preveres per a la cultura vocacional. (Memòria curs 2019-2020, pàg 6).
SERVEI. Juntament amb Càritas Sant
Feliu s’ha organitzat i desenvolupat el curs
de Voluntariat jove, a les Parròquies del
Prat de Llobregat, els dies 23 i 24 de novembre.
CONSELL PASTORAL DIOCESÀ. La pastoral juvenil té dos representants al Consell Pastoral Diocesà: Oriol Sánchez de
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Viladecans, i Elena Serna de Sant Boi de
Llobregat.
PRESÈNCIA AL TERRITORI. El Delegat
de joves ha continuat dinamitzant les reunions de les catequistes de confirmació
de l’arxiprestat de Montserrat, per tal que
en un futur puguin tenir un equip de coordinació. SIJ. En Carles Muñiz, com a delegat, ha assistit a totes les reunions del
SIJ. Aquest curs hi ha hagut un canvi a la
secretaria del SIJ; ha assumit aquest servei Marta Ciurana, de Tarragona. (Memòria
curs 2019-2020, pàg 7)
JORNADA D’ANIMADORS. Aquest curs
la vam celebrar a Manresa, el dissabte 8
de febrer de 2020, amb el títol “Cridats a
buscar-se la vida”, on s’aprofundia en les
propostes del Sínode i buscàvem avançar
en una pastoral juvenil, missionera i vocacional.
CORREUS ELECTRÒNICS I XARXES SOCIALS. Des de la Delegació hem anat enviat informació a les parròquies, preveres,
diaques i joves, mitjançant el correu electrònic. També s’ha fet un esforç amb un notable resultat amb les xarxes socials, com
el lloc web del santfeliuJove, el twitter i el
facebook. I també hem tingut presència en
el Full diocesà i el Butlletí diocesà.

[ ]
Pastoral
vocacional

Memòria de la delegació de pastoral vocacional del curs 2019 -2020
La Delegació diocesana de Pastoral vocacional de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, al llarg del curs 2019-2020, ha realitzat les següents activitats:
1. Reunions de la Delegació. Aquest
curs amb la marxa de quatre membres de
l’equip tant sols s’ha fet una reunió. Estem intentant refer-lo però resulta difícil, a
l’espera de la confirmació d’un matrimoni
de la parròquia de Sant Joan Baptista de
Sant Feliu de Llobregat i del Delegat per a
la vida consagrada per acollir algun representant més d’aquest col·lectiu. Donem
les gràcies a la Gna. Pilar Urra, Gna. Mercè
Montells i al matrimoni Andrea Malagarriga i Oriol Martínez pel seu testimoni i la
seva dedicació a la Delegació. Especialment hem compartir l’enviament missioner a Honduras de l’Andrea i l’Oriol. En el
curs 2020-2021 serà una de les prioritats:
reconfigurar l’equip de la Delegació.
2. Comunicat a l’inici de curs. La Delegació, com cada any ha enviat una carta a
les parròquies, preveres i diaques, comunitats religioses i agents de pastoral, comunicant, entre altres referències, les activitats de la Delegació durant el curs 2019-

2020. A més, als preveres s’ha adjuntat
el document generat pel grup estable de
preveres en reunió de reflexió amb el bisbe
Agustí: El missatge essencial de la reflexió
i diàleg del grup de preveres que s’ha reunit per dialogar sobre el problema de les
vocacions al ministeri sacerdotal. A més
s’ha adjuntat un document amb proposta
de recursos per a la pastoral vocacional.
3. Activitats realitzades.
a. Reflexió de la “cultura vocacional”.
Després del treball del curs passat amb
la presentació del projecte vocacional dirigit a alumnes d’ESO i batxillerat amb els
equips pastorals d’algunes de les escoles de la Diòcesi i en coordinació amb la
Delegació de joventut i ensenyament, de
l’acollida del projecte de tres escoles: Col·
legi Immaculada Concepció (Agustines),
de Gavà, Col·legi Mare del Diví Pastor (Caputxines de la Mare del Diví Pastor), de Capellades i Col·legi Mare de Déu del Carme
(Carmelites missioneres), El Prat de Llobregat, el dijous 19 de setembre de 2019
vam organitzar una sessió formativa–pràctica amb professors d’aquests tres centres
educatius amb el compromís de concretar-ho i valorar l’experiència. En curs 20202021 hem de recollir aquesta experiència i
proposar-la a altres centres educatius.
A més, el delegat ha començat a fer-se
present en la reunió de preveres i diaques
dels arxiprestats per a la presentació i reflexió de la “cultura vocacional”; s’han fet
les següents reunions:
• 16 de gener de 2020. Arxiprestat de
Sant Boi de Llobregat.
• 25 de febrer de 2020. Arxiprestat de
Sant Vicenç dels Horts.
• 4 de març de 2020. Arxiprestat de
Montserrat.

b. Reunions del grup estable de preveres per a la reflexió sobre la pastoral vocacional amb el bisbe Agustí. Aquest curs
s’ha pogut fer una reunió, el dijous 28 de
novembre de 2019 en el context del mes de
la Cadena de pregària per les vocacions. La
reunió proposada pel mes de maig es va
anular degut a l’Estat d’alarma. La reflexió
del grup de preveres del curs passat va generar un document: El missatge essencial
de la reflexió i diàleg del grup de preveres
que s’ha reunit per dialogar sobre el problema de les vocacions al ministeri sacerdotal. Aquest document, com ja hem comentat, s’ha enviat, a l’inici del curs, a tots
els preveres. En el curs 2020-2021 creiem
important continuar amb aquestes trobades, amb els objectius definits: reflexió sobre la sensibilització a la Diòcesi de la vocació consagrada, especialment la vocació
al ministeri sacerdotal. I dinamització de la
cultura vocacional i de les propostes de la
Delegació a cada arxiprestat. A més hem
valorat positivament la trobada i reflexió
amb el bisbe i el diàleg entre els preveres
amb la inquietud de desvetllar en les nostres comunitats cristianes i, especialment,
entre els preveres l’acompanyament i desvetllament de les vocacions específiques
al sacerdoci i la vida consagrada.
c. Pregària vocacional a la Casa de l’Església. Enguany s’ha continuant fent els
darrers dijous de mes i concretament els
dies: 31 de setembre, 31 d’octubre de 2019
i 30 de gener, 27 de febrer i 25 de juny de
2020. Malgrat ser una pregària amb presència reduïda, creiem que testimonia la
necessitat de la pregària per a demanar
al Senyor el do de les vocacions per a les
nostres comunitats cristianes.
d. Cadena de pregària per les vocacions. Durant el mes de novembre s’ha
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enviat carta informativa i cartell amb el
subsidi per a les pregàries vocacionals.
Enguany el lema ha estat: “Val la pena arriscar la vida per Crist”. També s’ha donat
un relleu especial a vídeos testimonials
que s’han enviat per les xarxes socials
amb el suport de la Delegació de mitjans
de comunicació. Com ja hem informat, cal
destacar la reunió de reflexió vocacional
del grup estable de preveres, feta el 28 de
novembre amb un espai de pregària i reunió posterior amb el bisbe Agustí.
e. Trobada d’escolans. Enguany la trobada d’escolans estava programa pel dia
25 d’abril de 2020, però s’ha anul·lat per
l’Estat d’alarma.
f. El dia del Seminari. S’ha celebrat
el diumenge 22 de març de 2020 amb el
lema: “Pastors missioners”. S’ha enviat
carta informativa i material per a les catequesis i celebracions litúrgiques.
g. Jornada mundial de pregària per les
vocacions i vocacions natives. Enguany
s’ha celebrat el diumenge 3 de maig de
2020, diumenge del Bon Pastor. S’ha enviat carta signada pels delegats de Pastoral vocacional i missions i amb el material
i subsidis corresponents. Enguany aquest
jornada s’ha celebrat en el context de l’Estat d’alarma. S’ha tingut present especialment en l’Eucaristia presidida pel bisbe a
la capella de la Casa de l’Església i retransmesa pel canal youtube del bisbat. El mateix diumenge, a la tarda, s’ha retransmès
també una vetlla de pregària presidida pel
bisbe Agustí des de la capella de la Casa de
l’Església amb el res de Vespres i exposició del Santíssim. En el context d’aquesta
Jornada, el diumenge 17 de maig de 2020,
la Delegació de joventut ha organitzat una
trobada telemàtica amb un testimoni vocacional i adreçat a joves a partir de 18 anys.

4. Reunions de delegats de pastoral vocacional de les Diòcesis amb seu a Catalunya, organitzades per la Conferència Episcopal Tarraconense. El delegat ha participat en les reunions dels dies 21 de gener
i 26 de maig de 2020. A més s’ha fet present en la reunió de delegats de pastoral
de joventut i vocacional organitzat pel SIJ,
el dia 28 d’octubre de 2019 amb l’objectiu
de preparar una jornada d’animadors de la
fe, el dia 8 de febrer de 2020, a la Cova de
Manresa.
5. Reunions de delegats de pastoral vocacional de les diòcesis espanyoles, organitzades per la Conferència Episcopal Espanyola. Enguany el delegat no ha pogut
assistir-hi per motius d’agenda però ha
estat informat del contingut de les reunions. A més, en coordinació amb la Secretaria general del Bisbat, s’ha respost a les
demandes corresponents a estadístiques i
altres referències.
6. Informació de la Delegació de pastoral vocacional i seminaristes en el Consell
presbiteral. El dia 17 d’octubre de 2019, el
delegat va presentar un informe al Consell
presbiteral sobre la Delegació de pastoral
vocacional i el Seminari de Barcelona i els
seminaristes de Sant Feliu de Llobregat.
7. Informació sobre el Seminari i seminaristes . Enguany s’ha continuat la presència
al Seminari de la Diòcesi de Sant Feliu de
Llobregat amb el delegat diocesà per a la
formació dels seminaristes de Sant Feliu de
Llobregat. Dates més significatives:
• Nombre de seminaristes en el curs
2019-2020: 7 (Seminari Major).
• Presència de Mn. Joan-Pere Pulido al
Seminari: Dimarts amb la presència

en la reunió de formadors i entrevistes personals amb els seminaristes
de Sant Feliu de Llobregat.
• Ordenacions presbiterals dels diaques Mn. Jordi Mondragón i Mn. Javier Ojeda, diumenge 22 de setembre
de 2019, a la Catedral.
• Ritu de l’admissió a ordes presidit pel
bisbe Agustí a la Capella del Seminari
de Barcelona, el dia 28 de novembre
de 2019. Entre els seminaristes que
van rebre l’admissió a ordes, els de
Sant Feliu de Llobregat: Samuel Gutiérrez, Joan Francesc Cortès i Josep
Sellarès.
• Trobada de Nadal dels seminaristes
i el bisbe Agustí a La Llacuna i Piera,
diumenge 22 de desembre.
• Ministeri del lectorat, a la capella del
Seminari de Barcelona, el 20 de febrer de 2020, entre els seminaristes
que van rebre el ministeri del Lectorat, el de Sant Feliu de Llobregat: Alejandro Alan Lertora.
• Destaquem també les dues reunions
telemàtiques realitzades en l’Estat
d’alarma, de forma telemàtica, dels
seminaristes i el bisbe Agustí, els
dies 31 de març i 23 d’abril de 2020.
Al final de curs inicien els informes d’ordes sagrades de tres seminaristes: Xavier
Montané, Samuel Gutiérrez i Joan Francesc
Cortès.
Memòria entregada a Secretaria general, a Sant Feliu de Llobregat, el 29 de juny
de 2020. Joan-Pere Pulido Gutiérrez, pvre.
Delegat de pastoral vocacional i Delegat
diocesà per a la formació dels seminaristes de Sant Feliu de Llobregat.

[ ]
Ecumenisme i
relacions
interreligioses

Memòria curs 2019-2020
- Reunió de l’equip de la Delegació (Xavier Artigas, Daniel Sancho i Pilar Lozano)
dijous 26 de setembre de 2019 – Casa de
l’Església, 16,30 h.
- Ràdio Sant Vicenç dels Horts: Programa “Encuentros”. És entrevistat en Xavier
Artigas, Delegat d’ecumenisme. Tema: La
importància del diàleg ecumènic, avui.
- Reunió del Sr. Bisbe Agustí amb els
delegats del bisbat de Sant Feliu. Dijous
10 d’octubre de 2019 – Casa de l’Església,
16,30 h a 18 h.
- Reunió del Grup estable de diàleg i
consell ecumènic. Dissabte 19 d’octubre
de 2019 – Església de Sant Francesc d’Assís de Vilafranca del Penedès, 10,30 h. Preparació del nou curs que comença.
- Reunió de delegats d’ecumenisme i
relacions interreligioses de Catalunya. Dilluns 11 de novembre de 2019 – Església de
Sant Pau del Camp de Barcelona, 10,30 h.
Preparar la Setmana de pregària per la
unitat dels cristians 2020 i altres temes de
l’àmbit interreligiós.
- Celebració dels 10 anys del blog de comentaris bíblics interconfessionals. Participació del Sr. Bisbe Agustí Cortés. Adjunto esquema de la celebració:
Trobada de comentaristes bíblics 30 de
novembre de 2019, de 11 a 12’30 h. Lloc:
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Església Evangèlica C/ Llorens Martí, 10,
Sant Feliu de Llobregat.
«...Senyor tu tens paraules de vida eterna» Jn 6,68 (El text i el seu context. Fer una
bona exegesi de la Paraula)
1. Oració d’entrada: Ismael Llaudis, Pastor Evangèlic de l’Església de Sant Feliu.
2. Música: Majestat
3. Obertura: Xavier Artigas, Delegat
ecumènic del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. (Introducció. Objectiu de l’acte)
4. Xerrada: Bisbe Agustí Cortés (15’)
5. Música: S’exalta el Senyor
6. Reflexions a càrrec de:
a. Lluís Brull, evangèlic (5’)
b. M. Pilar Lozano, (5’)
c. Germán López (5’)
7. Poesia: Marisa Barros
8. Cloenda: pastors de Sant Feliu
(agraïment)
9. Música:Tú has venido a la orilla
- Reunió de delegats d’ecumenisme
i relacions interreligioses de Catalunya.
Dimarts 18 de febrer de 2020. Supleix al
delegat un membre de l’equip de la Delegació: Pilar Lozano.
- Reunió del Grup estable de diàleg i
consell ecumènic. Dissabte 29 de febrer de
2020, a l’església de Sant Francesc d’Assís, de Vilafranca del Penedès.
- Reunió on-line Grup de treball (P. Ismael Llaudis, P. Miquel García, Lluís Brull,
Pilar Lozano, Xavier Artigas). Grup que va
coordinar la celebració dels 10 anys del
blog de comentaris bíblics interconfessionals; continua actiu, pensant en noves
propostes, dins del diàleg ecumènic en la
nostra Diòcesi.

- Reunió on-line de l’equip de la Delegació (Xavier Artigas, Daniel Sancho, Pilar
Lozano). Valoració de tot el que està passant. Possibilitat d’engegar el twitter de la
Delegació.
Setmana de pregària per la unitat dels
cristians (18-25 de gener de 2020). Ens
tractaren amb una humanitat poc corrent
(Ac 28, 2)
1. Catedral de Sant Feliu de Llobregat:
Divendres 24 de gener va tenir lloc a la
Catedral de Sant Feliu de Llobregat la trobada ecumènica, dins de la Setmana de
pregària per la unitat dels cristians, presidida pel Sr. Bisbe Agustí Cortés. Prèviament a la cerimònia, a les 18 h, a la rectoria
de la Catedral, va haver-hi una estona de
diàleg, de conversa mútua, amb les altres
confessions cristianes (evangèlics i ortodoxos) intentant respondre a inquietuds diverses, entre elles, la necessitat que hi hagi
més possibilitats d’aplegar-nos altres dies
de l’any. Que no es concentri tota l’activitat
ecumènica només en una setmana a l’any.
A les 19 h es va fer la pregària, que
aquest any ha tingut com a lema: “Ens
tractaren amb una humanitat poc corrent”,
que fa referència al text bíblic dels Fets dels
Apòstols, del viatge de Pau a Roma. Pau
pres, en un vaixell amb altres que estan en
la seva mateixa situació, malgrat que pateixen un naufragi, la providència de Déu exhorta a l’apòstol a no tenir por i ser la veu
que encoratgi a la resta a no desanimar-se.
Embarranquen a l’illa de Malta, on els habitants “els tractaren amb una humanitat poc
corrent”. L’experiència viscuda, fa que les
diferències de poder i classe social, entorn
del foc, quedin esvaïdes i descobreixen
aquesta escalfor de la unitat.

Aquest material ha estat preparat per
les esglésies cristianes de Malta i Gozo,
que justament, el 10 de febrer celebren
aquest episodi del naufragi de Pau i l’arribada de la fe a aquestes illes.
Van participar en aquest acte, la Pastora Marta López Ballalta, el Pastor Ismael
Llaudis, el Sr. Lluís Brull, evangèlic, el P.
José Santos, de l’Església ortodoxa patriarcat de Sèrbia, el Sr. Gadean Marian Gabriel, representant de l’Església ortodoxa
patriarcat de Romania.
Van estar també presents a l’acte, el
Rector de la Catedral, Mn. Josep Maria
Domingo, Mn. Joan Pere Pulido, secretari
i canceller, Mn. Xavier Artigas DP, Delegat
d’ecumenisme del Bisbat, Mn. Josep Esplugas, Delegat d’ecumenisme de Terrassa, Mn. Josep Maria Gómez DP, Secretari
de la Delegació del diaconat permanent i
Mn Vicenç Castells DP.
Els cants van anar a càrrec de la coral
Masquefa, que van acabar aquesta trobada amb l’himne bizantí Acatist a la Mare de
Déu.
2. Església de Sant Francesc d’Assís de
Vilafranca del Penedès. Diumenge 19 de
gener. Pregària ecumènica organitzat pel
Grup estable de diàleg i consell ecumènic.
En Daniel Sancho es fa càrrec de la coordinació de la celebració.
3. Església Protestant de BarcelonaCentre. Dissabte 25 de gener. La Pastora
Marta López convida al delegat d’ecumenisme de Sant Feliu en la Setmana de pregària per la unitat dels cristians.
Aquest any la pandèmia ens ha obligat
a reduir molt les accions de la delegació.
Subratllo la importància de l’apropament
dels pastors de Sant Feliu que pot continuar donant bon fruit.

[ ]
Evangelització i
apostolat seglar

Memòria del curs 2019-2020
Delegació
Durant aquest curs s’ha creat l’equip
de la Delegació d’evangelització i apostolat seglar, procurant que hi hagués representació dels diversos arxiprestats de
la diòcesi. L’equip actual està format per
onze persones i el delegat. S’ha pogut fer
tres reunions ordinàries de l’equip els dies
23-11-19, 18-1-20 i 11-7-20. En aquestes reunions, s’ha anat fent un treball de recopilació per tenir un “mapa” de la realitat de
grups d’adults de la diòcesi de caràcter catequètic, bíblic o de pregària. En aquestes
reunions també es van preparar dues convocatòries de laïcat d’aquest curs, cap de
les quals es va poder fer per raó del confinament pel Covid-19. La primera era un
recés a la Casa de l’Església el 21-3-2020
amb dos testimonis i l’aportació del bisbe Agustí i la segona una trobada festiva
a final de curs el dissabte 6-6-20 acabada
amb un dinar.
Congreso de laicos
L’equip ha participat i animat a la participació en el Congreso de laicos organitzat per la Conferencia Episcopal Española
el 14-15-16 de febrer de 2020 a la Casa de
Cristal de Madrid. La delegació de sant
Feliu de Llobregat ha convocat una reunió
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extraordinària prèvia al Congreso a la Casa
de l’Església per a treballar l’instrumentum
laboris. Hi vam participar una delegació
de 13 persones de la diòcesi de sant Feliu,
amb el Vicari general i el delegat, i en la inscripció es va procurar que hi hagués participants de sant Feliu en els quatre eixos del
Congrés: Primer anunci, acompanyament,
formació i presència a la vida pública.
Secretariat d’animació bíblica
El Secretariat ha animat la pastoral bíblica de la diòcesi oferint material, especialment en la setmana de la Bíblia que
enguany, per indicació del papa Francesc,
s’ha traslladat del mes de novembre en
què estava prevista, a la setmana del 26
de gener a l’1 de febrer, amb el lema “Els
obrí el sentit de les Escriptures”.
Pastoral obrera
L’equip s’ha reunit en una sola ocasió
(19-9-2019); s’han suspès les altres reunions previstes per dificultats de calendari
primer i després per raó de la pandèmia.
Es va celebrar una taula rodona amb participació del bisbe Agustí el 26-11-2019 a
la Fundació Marianao de Sant Boi de Llobregat, amb el títol XXV anys del document
“La pastoral obrera de toda la Iglesia”.
S’ha anat participant en les reunions i activitats del SIPOC (Secretariat de pastoral
obrera de Catalunya). També s’ha participat en l’elaboració de diversos manifestos, especialment el del 1r de maig i el que
es va fer en l’anunci de tancament de les
fàbriques de Nissan a Catalunya.
Moviments i grups
S’ha mantingut el contacte i s’han gestionat ajuts econòmics als moviments amb
presència a la diòcesi (Joc, Aco, Hoac).

Comissió interdiocesana d’apostolat
seglar
S’ha participat en les reunions de la Comissió interdiocesana d’apostolat seglar,
enguany centrades en dues qüestions:
• El Congreso de Laicos (preparació
conjunta, convocatòria d’una trobada de
preparació a La Salle Bonanova el 9-112019, reunions d’avaluació i preparació del
treball post congressual)
• La preparació, seguiment i avaluació del curs d’acompanyament per a laics
“Acompanyar la llibertat en Crist”. El curs
ha comptat amb 64 alumnes, tres trobades
generals (de les quals només la primera va
poder ser presencial, a la Casa de l’Església, les altres dues a través de vídeo per
raó del confinament) i 9 sessions de tutoria de cada alumne amb un acompanyant.
Es va valorar molt positivament i s’ha convocat pel curs 2020-2021 una segona edició.
Mn. Josep Torrente Bruna, delegat.

[ ]
Vida consagrada

Memòria de l’any 2019
Gener
11.01.19 Sant Feliu de Llobregat. 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 i amb l’assistència de les religioses i
un grup significat d’alumnes i professors.
17.01.19 Perú. A la Basílica de la Mercè
de Lima (Perú), va tenir lloc la clausura de
l’Any Jubilar Mercedari.
L’acte central va ser la celebració eucarística presidida per l’excel·lentíssim Monsenyor Nicola Girasoli, Nunci apostòlic al
Perú. Concelebraven amb ell Mons. Salvador Piñeiro García-Calderón, Arquebisbe
d’Ayacucho, Mons. Richard Daniel Alarcón
Urrutia, Arquebisbe del Cusco, Mons. Antonio Santarsiero Rosa, Bisbe d’Huacho i
Mons. Raúl Chau Quispe, Bisbe Auxiliar de
Lima. De l’orde mercedària estaven presents el Rvdm. General Pare Juan Carlos
Saavedra amb el seu govern general, així
com els Provincials de les 9 províncies del
món: Fr. José Juan Galve de la d’Aragó, Fr.
Justo Linaje, de la de Castella, Fr. Ivan Gálvez de la del Perú, Fr. Adrián Ochoa de la de
Mèxic, Fr. Ricardo Guzzo de la d’Argentina,
Fr. Eduardo Navas de la de Quito-Equador,
Fr. Mario Salas de la de Xile, Fr. John Lon-

derry de la de Brasil i representants de la
Província Italiana. Van participar en l’Eucaristia d’acció de gràcies una multitud que
omplia la Basílica, mercedaris, mercedàries, religioses, religiosos, autoritats, laics
i fidels que van ser testimonis d’aquesta
cita històrica.
En les seves paraules d’invitació, la Comissió Jubilar de Perú va tenir uns mots per
la família mercedària: “Tots vivim aquest
moment amb agraïment, però també volem
reconèixer als nostres germans i germanes
que han ofert la seva vida a través d’aquesta vocació mercedària, en els diferents
punts d’aquesta aldea global, com la millor
ofrena per aquest tancament jubilar”.
El Pare General va recordar a la missa
de clausura: “I en aquest record de la Misericòrdia del Senyor, contemplem el 10
d’agost de 1218, a Barcelona, Espanya, davant de Santa Eulàlia, Sant Pere Nolasc va
fundar l’orde de la Benaventurada Verge
Maria de la Mercè, per a la redempció dels
captius cristians”. I va dir també “vosaltres
sou les llavors del Verb que estan escampades per totes les parts del món, i que
van portant l’evangeli de la redempció i de
la llibertat”... En finalitzar les seves paraules, van esclatar aplaudiments espontanis
després de cridar “visca la Mare de Déu de
la Mercè”.
La Província mercedària de Perú (primera Província que es va crear fora de la
Península ibèrica), encapçalada pel seu
Superior provincial Fr. César Iván Gálvez
León, va ser l’encarregada de l’organització de la celebració que va acabar amb un
sopar de germanor amb parlaments, reconeixements i distincions, així com música i
balls autòctons. També van preparar diferents activitats culturals i religioses, destacant a Cusco la benedicció i reobertura
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de la biblioteca del convent de la Mercè,
i l’eucaristia jubilar de clausura de la Província de Perú que va tenir lloc el dissabte
19 a les 10 del matí.
Els mercedaris de la Província d’Aragó
(amb la seva seu a Barcelona), fa 8 segles
que treballen contra la pobresa i l’exclusió
social, a favor de les persones privades
de llibertat. Són els pioners en aplicar
una obra social integral del món penitenciari a través de l’”abans” (prevenció:
s’intenta evitar que una persona ingressi
a la presó: educació, catequesi, tallers,
apadrinaments, campaments, grups de joves...), “durant” (acompanyament: estem
presents en 38 presons i atenem 47.199
presos. Els oferim suport espiritual, psicològic, jurídic i material) i “després” de
sortir de la presó (reinserció: tenim Llars
d’acollida on els oferim casa, menjar i eines per tornar a integrar-se a la societat).
Ara el seu desig és continuar vuit segles
més caminant al costat dels més desfavorits, i aportant a la societat el seu carisma
redemptor.
El Provincial d’Aragó, el Pare José Juan
Galve, destaca d’aquest any jubilar, el fet
que els mercedaris hagin tornat a la Basílica de la Mercè de Barcelona “tornar a casa
la Nostra Mare, ha estat el millor regal per
aquests 800 anys”.
19.01.19 Martorell. El P. Josep M. Henríquez Farreras, OSB, delegat per a la vida
consagrada, ha assistit a la celebració de
les exèquies de la Gna. Raquel Carrera
González, religiosa Hospitalària del Sagrat
Cor. Ha presidit l’Eucaristia Mn. Esteve Fernández, capellà de les religioses i rector
de la parròquia de Santa Maria d’Olesa de
Montserrat. Ha concelebrat Mn. Francesc
Tirado, rector de les parròquies de Santa
Maria i Crist Salvador de Martorell.

23.01.19 Sant Feliu de Llobregat. El
bisbe Agustí ha rebut una carta de la Visitadora provincial de la Companyia de les
Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül,
en la qual li comunica la retirada de la Comunitat de “Fundació Casa d’Empara” de
Vilanova i la Geltrú.
La Comunitat de les Filles de la Caritat
va ser fundada l’any 1875 per tal que tinguessin cura dels ancians, menjadors de
nens pobres i l’educació.
Actualment la comunitat està formada
per quatre religioses d’edat avançada.
28.01.19 Roma. L’Orde hospitalari de
Sant Joan de Déu ha reelegit al germà Jesús Etayo com a Superior general, que revalida el càrrec fins a 2025. Etayo va ser
escollit superior general en el capítol del
2012.
El 69è Capítol general que aquests dies
està celebrant a Roma durant tres setmanes, a més de l’elecció del Superior general, també serveix per analitzar i debatre
la realitat de l’Orde hospitalari i les seves
inquietuds de cara al futur manifestades
en els documents i reflexions de l’Església
i de l’Ordre .
El tema central és “Construir el futur de
l’hospitalitat” i s’està intentant aprofundir, aclarir i buscar nous horitzons per a la
tasca que desenvolupa l’Ordre i que fan
referència a la identitat de la Família hospitalària, a la seva estructura i a les formes
de concebre el concepte de família, sentit
de la mateixa família, dedicació i camí cap
al futur.
S’ha realitzat una avaluació de tot el
sexenni, destacant aquells reptes que es
van plantejar en el Capítol general de 2012
i s’han dut a terme en tots els àmbits i per
regions (Àsia Pacífic, Àfrica, Europa i Amèrica).

Jesús Etayo Arrondo va néixer el dia 26
de maig de 1958, a Fustiñana, a Navarra.
Procedent de l’Escola apostòlica de
Saragossa, va començar el postulantat al
setembre de 1974 a Sant Boi de Llobregat
(Barcelona). Va passar al noviciat de Carabanchel Alto (Madrid) el 1975 i allí va realitzar la professió temporal el 1977. El 1983
va fer la professió solemne a Saragossa i
dos anys després va ser ordenat prevere
en el seu poble natal.
És diplomat en infermeria (1980) i va
realitzar els estudis de teologia i l’especialitat de Vida consagrada (1980-1988), un
postgrau de Pastoral de la salut (2002) i el
màster europeu de bioètica (2004).
Ha exercit l’hospitalitat com a formador
a l’Escola apostòlica, responsable de prepostulantat, mestre de novicis i d’escolàstics. Ha treballat en el camp de la pastoral
social i de la salut en diversos centres de
la Província Sant Rafael d’Aragó a la qual
pertany, i que inclou les obres de Catalunya. En aquesta província va ser conseller
provincial durant diversos períodes i superior provincial de 1995 a 2001.
Al LXVI Capítol general de 2006 va ser
elegit segon conseller general i l’1 de novembre de 2012 va ser elegit superior general de l’Orde al LXVIII Capítol general,
celebrat a Fàtima (Portugal).
Febrer
02.02.19 Sant Feliu de Llobregat. En
la festa de la Presentació del Senyor al
Temple 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 de religiosos i religioses presents a la Diòcesi. En aquesta festa la Vida
consagrada celebra la Jornada mundial de

la Vida consagrada. Es va donar gràcies
al Senyor pels religiosos i religioses pels
seus 25, 50, 60 anys de professió religiosa. Es va pregar pels difunts religiosos de
l’any 2018.
23.02.19 Vilanova i la Geltrú. El bisbe
Agustí presideix l’Eucaristia a la capella
de la Casa d’Empara on s’acomiada la comunitat de Germanes Filles de la Caritat
de Sant Vicenç de Paül. Abans el bisbe es
troba amb les germanes i agraeix el seu
servei al llarg de tants anys.
Març
08.03.19 Sant Boi de Llobregat. En la
festa de Sant Joan de Déu el bisbe Agustí
comparteix el dinar amb els germans de
Sant Joan de Déu i personal del Parc sanitari de Sant Joan de Déu.
16.03.19 Sant Feliu de Llobregat. El
bisbe Agustí predica a la trobada-recés
de Quaresma a la Vida consagrada. També presideix l’Eucaristia. Han assistit a la
trobada-recés una setantena de religiosos
i religioses.
20.03.19 Barcelona. La 80a Assemblea
de la Unió de Religiosos de Catalunya
(URC), que ha tingut lloc a l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, ha elegit fra
Eduard Rey nou president. Eduard Rey és
el provincial dels caputxins de Catalunya i
Balears. El nou president relleva el claretià
Màxim Muñoz que ha estat president de la
URC els darrers vuit anys. L’elecció és per
un període de quatre anys.
L’Assemblea també ha renovat dos
membres de la Junta directiva. Han estat
escollits la Gna. Maria Rosa Masramon,
provincial de les Dominiques de l’Anunciata de Catalunya i Balears, i el P. Llorenç
Puig, delegat permanent de la Companyia
de Jesús a Catalunya.
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Fra Eduard Rey va néixer a Barcelona el
1977. Va entrar als caputxins amb 19 anys
i va professar el 1998. Va fer els estudis de
teologia a Barcelona, en especialitat de moral. Durant dotze anys ha estat mestre de
novicis al convent dels caputxins d’Arenys
de Mar, població on ha desenvolupat els
darrers anys gran part de seva activitat
pastoral. El 2017 va ser escollit Arenyenc de
l’Any. El juliol de 2017 els caputxins el van
escollir provincial de Catalunya i Balears.
La Junta Directiva ha quedat formada
per fra Eduard Rey, president; la Gna. Rosa
Masferrer, religiosa de Sant Josep de Girona, vicepresidenta; i com a vocals el P.
Eduard Pini, religiós de l’Escola Pia, Gna.
Mercè Arimany, religiosa hospitalària de la
Santa Creu, Gna. Maria Rosa Masramon,
religiosa dominica de l’Anunciata, el P. Llorenç Puig, religiós jesuïta i G. Lluís Serra,
religiós marista, secretari.
Fra Eduard Rey, al final de l’assemblea,
va agrair la dedicació del P. Màxim Muñoz,
sobretot “per representar-nos a tots i per
crear ponts entre nosaltres, amb l’Església
i amb la resta de la societat”.
El nou president de la URC va expressar l’esperança que ara, “quan el mal es fa
visible, pugui començar una cosa nova: el
bé pot entrar amb més força. Es tracta de
tornar a escoltar Jesús, que diu “convertiu-vos, el Regne de Déu és a prop”.
23.03.19 Tarragona. El bisbe Agustí
concelebra en la celebració de beatificació
del màrtir Marià Mullerat, a la catedral de
Tarragona.
26.03.19 Martorell. El P. Josep M. Henríquez Farreras, OSB, delegat per a la vida
consagrada, ha assistit a la celebració de
les exèquies de la Gna. Juliana, religiosa
hospitalària del Sagrat Cor. Ha presidit
l’Eucaristia Mn. Esteve Fernández, capellà

de les religioses i rector de la parròquia de
Santa Maria d’Olesa de Montserrat. Han
concelebrat Mn. Francesc Tirado, rector
de les parròquies de Santa Maria i de Crist
Salvador de Martorell, i Mn. Rafael Maroto, rector de les parròquies de Gelida i Castellví de Rosanes.
Abril
14-16.04.19 Montserrat. Al monestir de
Santa Maria de Montserrat s’han celebrat
les Jornades d’espiritualitat per a la vida
consagrada que organitza la Delegació
per a la vida consagrada del bisbat. Les
xerrades van anar a càrrec del P. Bernabé
Dalmau, OSB, i del P. Josep M. Henríquez,
OSB, delegat per a la vida consagrada. Les
assistents van poder gaudir de la pregària
de la comunitat benedictina.
24.04.19 Martorell. Amb motiu de la
festa de San Benito Menni, fundador de
les Germanes hospitalàries del Sagrat Cor,
el P. Josep M. Henríquez, OSB, delegat per
a la vida consagrada, ha concelebrat a la
missa que s’ha celebrat a la comunitat de
religioses hospitalàries del Sagrat Cor de
Martorell. Ha presidit l’Eucaristia Mn. Esteve Fernández, capellà de les religioses
i rector de la parròquia de Santa Maria
d’Olesa de Montserrat. També ha concelebrat Mn. Francesc Tirado, rector de les
parròquies de Santa Maria i Crist Salvador
de Martorell.
30.04.19 Sant Esteve Sesrovires. El P.
Josep M. Henríquez, OSB, delegat per a la
vida consagrada, ha rebut una missatge de
sor Teresa Gil, federal de la Federació de
dominiques de la Immaculada, on li comunica que ha rebut una carta de la Congregació per als Instituts de vida consagrada
i les Societats de vida apostòlica de Roma,
en la qual es demana que es tiri endavant

la comissió per parlar sobre el monestir de
monges dominiques de la Mare de Déu de
Mont-Sió d’Esplugues de Llobregat.
El P. Josep M. ha parlat per telèfon amb
sor Teresa Gil.
30.04.19 Sant Esteve Sesrovires. El P.
Josep M. Henríquez, OSB, delegat per a
la vida consagrada, ha parlat per telèfon
amb la M. Montserrat Garcia, monja dominica del monestir de la Mare de Déu de
Mont-Sió, per comunicar-li que sor Teresa
Gil, federal, li ha comunicat que ha rebut
la carta de la Congregació per als Instituts
de vida consagrada i les Societats de vida
apostòlica de Roma.
Maig
06.05.19 Sant Feliu de Llobregat. El
bisbe Agustí Cortés s’ha reunió amb el P.
Josep M. Henríquez, OSB, delegat per a la
vida consagrada, per comunicar-li que ha
rebut una carta de la Congregació per als
Instituts de vida consagrada i les Societats
de vida apostòlica de Roma perquè tiri endavant la comissió per parlar del monestir
de monges dominiques de la Mare de Déu
de Mont-Sió d’Esplugues de Llobregat. Tal
com demana la Congregació romana la comissió ha d’estar formada pel bisbe Agustí Cortés, per sor Teresa Gil, federal de la
Federació de la Immaculada de les dominiques, i pel pare assistent.
El bisbe Agustí ha demanat al P. Josep
M. Henríquez que sigui el secretari de la
comissió.
La comissió es reunirà el proper dissabte dia 18 de maig al monestir de les dominiques.
El bisbe Agustí ha parlat amb sor Teresa
per comunicar-li el dia de la reunió i també
que el P. Josep M. Henríquez l’ha nomenat
secretari de la comissió.

Actualment la comunitat de dominiques
només té tres monges, totes elles ja grans.
06.05.19 Sant Feliu de Llobregat. El P.
Josep M. Henríquez, OSB, delegat per a
la vida consagrada, ha parlat amb la M.
Montserrat Salvador, monja dominica, per
comunicar-li la data de la reunió de la comissió en el seu monestir.
18.05.19 Esplugues de Llobregat. Reunió de la comissió per parlar de la comunitat de monges dominiques del Monestir de
la Mare de Déu de Mont-Sió. Hi assisteixen
el bisbe Agustí Cortés, sor Teresa Gil, federal de les dominiques, José Ramón del
Pozo, assistent, sor Montserrat Salvador,
monja de la comunitat, i el P. Josep M. Henríquez, delegat per a la vida consagrada,
que fa de secretari.
Juny
09.06.19 Montserrat. En la solemnitat
de la Pentecosta, durant la missa conventual, el monjo Pau (David) Valls i Gonzálvez ha fet la professió solemne. Ha presidit
l’Eucaristia el P. Abat Josep M. Soler. A la
cerimònia hi han assistit els monjos de la
comunitat, els escolans, a més dels familiars i amics del profés solemne.
El G. Pau (David) Valls i Gonzálvez va
néixer a Barcelona el 20 de gener de 1962
en el si d’una família cristiana. L’educació
rebuda a casa i la formació en els valors
de la seva escolarització marista i, en el
lleure, de l’escoltisme, van dur-lo a una
implicació creixent en diferents activitats
de voluntariat. Això va fructificar en una joventut compromesa en moviments socials,
culturals i polítics. Estudiant de filosofia
a la Universitat de Barcelona, paulatinament va anar abandonant les seves creences religioses mentre s’integrava a la vida
professional en detriment d’una vida que
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li hauria agradat que fos més intensa intel·
lectualment i cultural.
Va treballar en dues multinacionals.
Però el seu moment professional exitós no
es veia correspost a nivell de creixement
personal. Davant la crisi vital i de valors
que va patir va viure una conversió, que el
va portar a escoltar la crida de Déu. Va ser
a l’hostatgeria de Montserrat, acompanyat
per una persona, que va trobar la tranquil·
litat interior i el retrobament de la fe que
havia abandonat; una fe que va anar madurant en successius recessos que realitzava a Montserrat. Aquest treball de maduresa el va portar a entrar a Montserrat.
El G. Pau Valls va entrar al noviciat del
monestir de Santa Maria de Montserrat el
6 d’agost de 2013. Va fer la professió temporal el 6 d’agost de 2016.
12.06.19 Montserrat. Els membres de la
Delegació per a la vida consagrada es van
reunir al Monestir de Sant Benet per valorar com havia anat el curs pastoral 20182019. Es van elaborar les activitats pel curs
2019-2020.
13.06.19 Masquefa. El P. Josep M. Henríquez, OSB, delegat per a la vida consagrada, ha parlat per telèfon amb la M. Pilar, federal de les monges clarisses de la Divina
Providència. Han parlat de la situació del
P. Eduard, que està malalt, i també de la
comunitat de monges, sobretot de la Gna.
Verònica. La M. Pilar ha demanat al P. Josep M. que visiti la comunitat de tant en
tant.
Al mes de setembre la M. Pilar es posarà en contacta amb el bisbe Agustí per
parlar de l’escola de la Divina Providència.
16.06.19 Diumenge de la Santíssima
Trinitat en el qual se celebra la Jornada Pro
Orantibus. Lema: “La vida contemplativa.
Cor orant i missioner”.

18.06.19 Esplugues de Llobregat. Reunió de la comissió per parlar de la comunitat de monges dominiques del Monestir de
la Mare de Déu de Mont-Sió.
26.06.19 Sant Feliu de Llobregat. El
bisbe Agustí ha comunicat al P. Josep M.
Henríquez, OSB, delegat per a la vida consagrada, que ha rebut una carta de la visitadora provincial de la Companyia de les
Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül
en la qual li comunica la retirada de la comunitat d’Olesa de Montserrat.
Les Filles de la Caritat arribaren a Olesa
de Montserrat a l’any 1929, per tenir cura
dels pobres, dels ancians i dels infants.
28.06.19 Martorell. El P. Josep M. Henríquez, OSB, delegat per a la vida consagrada, ha concelebrat en l’Eucaristia de la
solemnitat del Sagrat Cor en la festa del
Centre hospitalari del Sagrat Cor de les
Germanes hospitalàries del Sagrat Cor.
Juliol
16.07.19 Barcelona. El bisbe comparteix
el dinar amb la comunitat de religioses Filipenses missioneres de l’ensenyament de
Barcelona.
16.07.19 Vilafranca del Penedès. Amb
motiu de la festa de la Mare de Déu del
Carme, el P. Abat de Montserrat, Josep
M. Soler ha celebrat l’Eucaristia amb la
comunitat de carmelites, acompanyat del
P. Josep M. Henríquez, OSB, delegat per
a la vida consagrada, d’alguns preveres
i amics. Durant l’Eucaristia, després del
credo les monges han renovat les seves
promeses baptismals i els seus vots i en
el moment de l’ofertori el grup de les carmelites que són de Kènia han ballat una
dansa. La festa va acabar amb un berenar
compartit, amb la comunitat de monges i
la nombrosa feligresia que hi ha assistit.

Agost
08.08.19 Esplugues de Llobregat. El
bisbe presideix l’Eucaristia en la festa de
sant Domènec, al Monestir de monges dominiques de la Mare de Déu de Mont-Sió.
A continuació va compartir el dinar amb la
comunitat i els preveres i amics de la comunitat assistents a la festa.
09.08.19 Roma. En el XXII Capítol general, les religioses missioneres Filles de les
Sagrada Família de Natzaret ha reelegit a
la M. Montserrat del Pozo com a Superiora
general per al proper sexenni 2019-2015.
Les conselleres elegides han estat: Núria
Gabarró, vicària, Maria dels Àngels Melero, ecònoma, Mónika Horch, secretària,
Núria Miró i Adriana Quintero.
Setembre
03.09.19 Montserrat. El G. Lluís M. Miralvés i Canals ha celebrat els 25 anys de
professió monàstica. Ha presidit l’eucaristia el P. Josep M. Soler, abat.
El G. Lluís va néixer a Barcelona el 23
d’agost de 1960. Va entrar al noviciat de
Montserrat el 14 de novembre del 1992 i va
fer la primera professió el 3 de setembre
de 1994. Va professar solemnement el 16
de maig de 1999. Actualment és el director
del Cor.
14.09.19 Sant Feliu de Llobregat. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia amb motiu
de la clausura del centenari de les carmelites de Sant Josep, a la capella de la residència d’ancians Mare de Déu del Carme.
15.09.19 Montserrat. El P. Xavier Poch i
Farré, OSB, superior del monestir de Santa
Maria del Miracle i rector d’algunes parròquies del voltant, i el P. Josep M. Henríquez, OSB, delegat per a la vida consagrada i rector de les parròquies de Sant Esteve Sesrovires, la Beguda Alta i Masquefa,

han celebrat amb la seva comunitat de
monjos els 25 anys d’ordenació sacerdotal. Ha presidit l’Eucaristia el P. Josep M.
i el P. Xavier ha fet la homilia. Han estat
acompanyats per la comunitat de monjos,
per la família i amics.
15.09.19 Olesa de Montserrat. S’ha
celebrat un emotiu comiat a les germanes Filles de la Caritat de Sant Vicenç de
Paül, present durant 90 anys en la població d’Olesa de Montserrat. Va tenir lloc la
celebració d’una Eucaristia, presidida pel
bisbe Agustí, on es va donar gràcies a les
set germanes que hi ha a la comunitat, pel
seu testimoniatge del carisma vicencià a la
vila. En el marc de la celebració de la missa, es va beneir un nou mural pictòric dedicat a la Miraculosa i es va descobrir una
placa que recordarà la feina feta per les
religioses paüles a Olesa de Montserrat.
A continuació, va tenir lloc un dinar amb
autoritats i representants d’entitats i, a la
tarda, una acte d’homenatge al teatre de
la Passió d’Olesa.
20.09.19 Montserrat. Entre el 17 i el 20
de setembre es va celebrar al monestir de
Santa Maria de Montserrat el Capítol provincial de la Província anglesa de la Congregació benedictina sublacense-cassinesa. El monestir de Montserrat també pertany a aquesta Congregació. Hi van participar 25 monjos i monges, entre abats, superiors i representants de les comunitats.
Durant els dies que va durar el capítol, tots
ells van compartir els àpats i les pregàries
amb la comunitat de Montserrat.
28.09.19 Barcelona. El bisbe Agustí
concelebra en l’Eucaristia presidida pel
bisbe auxiliar de Barcelona, mons. Sergi Gordo, en la cloenda del centenari de
la Institució teresiana, a la Basílica de la
Mare de Déu de la Mercè.
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Octubre
01.10.19 Montserrat. El P. Emili Solano
Sancho, OSB, ha celebrat els 25 anys d’ordenació sacerdotal. El P. Emili ha presidit la
missa conventual. Va estar acompanyat de
familiars i amics, i del rector d’Alcambell.
El P. Emili Solano va néixer a Alcambell
(bisbat de Barbastre-Montsó), el 22 de desembre de 1955. Va entrar al noviciat del
monestir de Santa Maria de Valvanera (bisbat de Calahorra y La Calzada- Logroño) on
va fer la professió simple el 14 de juliol de
1985. La professió solemne, el 7 d’abril de
1990. Va ser ordenat de sacerdot, l’1 d’octubre de 1994.
01.10.19 Montserrat. Ha estat nomenat
mestre de novicis del monestir de Santa
Maria de Montserrat el P. Ignasi M. Fossas
i Colet, i el P. Valentí Tenas i Bartrina vicemestre. El P. Ignasi M. Fossas és el prior del
monestir.
28.10.19 Montserrat. S’ha celebrat
al monestir de Santa Maria de Montserrat la visita canònica ordinària, que es fa
cada quatre anys. Ha fet la visita el P. Abat
Guillermo Arboleda, abat president de la
Congregació benedictina sublacense-cassinesa, juntament amb el P. José María Jiménez, prior del monestir de santa Brígida
de Canàries.
Novembre
11.11.19 Esplugues de Llobregat. Reunió
de la comissió per parlar del tancament de
la comunitat de monges dominiques del
Monestir de la Mare de Déu de Mont-Sió.
Hi han assistit monges dels monestirs de
Manresa i de Sant Cugat del Vallès.
Desembre
14.12.19 Sant Feliu de Llobregat. A la
Casa de l’Església s’ha celebrat la trobada-

recés d’Advent per a religiosos i religioses
que organitza la Delegació per a la vida
consagrada del bisbat. La xerrada ha anat
a càrrec del bisbe Agustí. El bisbe ha presidit l’Eucaristia. Han assistit a la trobadarecés una cinquantena de religioses.
20.12.19 Esplugues de Llobregat. El
bisbe presideix l’Eucaristia al monestir de
monges dominiques de la Mare de Déu de
Mont-Sió amb motiu del tancament del
monestir. Sor Montserrat Salvador i sor Teresita se’n van al monestir de Santa Clara
de Manresa, i sor Maria Àngels i sor Montserrat se’n van al monestir de Sant Cugat
del Vallès.
Necrològic
18.01.19 Martorell. Ha mort la Gna. Raquel Carrera González, religiosa hospitalària del Sagrat Cor. La Gna. Raquel Carrera
residia a la comunitat del Sagrat Cor de
Martorell.
05.03.19 Sant Feliu de Llobregat. Ha
mort la Gna. Rosalia Comaposada Rius,
religiosa carmelita de Sant Josep. Tenia 91
anys.
24.03.19 Martorell. Ha mort la Gna. Juliana Yarre, religiosa hospitalària del Sagrat
Cor. La Gna. Juliana residia a la comunitat
del Sagrat Cor de Martorell.
26.08.19 Montserrat. Ha mort el G. Ángel María Garate Pérez, monjo benedictí.
Tenia 90 anys i en feia 73 anys que era
monjo. El juny de 2016 va passar a viure a
Montserrat provinent del monestir de Santa María de Valvanera (La Rioja), i el passat
30 de març va passar la seva estabilitat al
monestir de Montserrat.
El germà Ángel M. (Julián) Gárate Pérez
va néixer a Tejada (Burgos) el 22 d’octubre
de 1928. Va entrar com a monjo al Monestir de Valvanera, on va fer la professió sim-

ple el 12 de setembre de 1945, la professió
perpètua el 2 de febrer de 1951 i la solemne el 15 de desembre de 1968. Al Monestir
de la Rioja va exercir durant un temps de
sotsprior, també va fer tasques de manteniment, de responsable de la central hidroelèctrica, de xofer i de mecànic dels vehicles de la comunitat. Els anys 1947 i 1948
va residir a Montserrat, on va treballar a la
sagristia de la basílica i va viure les festes
de l’entronització de la imatge de la Mare
de Déu de Montserrat.

[ ]
Pastoral
sacramental i
litúrgia

Carta del delegat de Litúrgia sobre la proposta de la celebració d’una jornada pels
afectats de la pandèmia
Sant Feliu de Llobregat, 6-7-2020
La Comissió Executiva de la Conferència
Episcopal ha proposat, a totes les diòcesis d’Espanya, la celebració d’una Jornada
pels afectats de la pandèmia, que tindrà
lloc el dia 26 de juliol, dia de la memòria
dels sants Joaquim i Anna, pares de la benaurada Verge Maria; o el dia 25 de juliol,
solemnitat de sant Jaume, apòstol.
És per aquest motiu, i acollint la invitació del bisbe Agustí d’unir-nos des de
les nostres parròquies a l’Eucaristia que
presidirà, en la catedral, el 25 de juliol de
2020, a les 20.00 h, que us oferim una pregària per afegir al formulari de les pregàries dels fidels de les eucaristies d’aquest
cap de setmana (Diumenge 17 del temps
de durant l’any / A), per tal de poder ferse’n ressò a totes les misses de totes les
parròquies i comunitats.
Aquesta intenció s’afegiria en el formulari del full per a la celebració com a pregària número 3, i les pregàries 3 i 4 passarien
als números 4 i 5. Aquest afegit incorpora
també una modificació en la introducció
de la pregària universal:
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En comunió amb totes les diòcesis que
avui recorden els afectats per la pandèmia, presentem ara al Pare les nostres pregàries tot dient: ESCOLTEU-NOS, PARE.
3. Per les víctimes i afectats per la pandèmia: pels malalts, per les persones en
risc, pels avis que viuen sols o en residències, pels difunts i les seves famílies. Que
el Déu de la vida ens doni a tots consol,
fortalesa i esperança. PREGUEM.
3. Por las víctimas y afectados por la
pandemia: por los enfermos, por las personas de riesgo, por los ancianos que viven solos o en residencias, por los difuntos y sus familias. Que el Dios de la vida
nos dé a todos consuelo, fortaleza y esperanza. OREMOS.
Recordem que al web del Centre de
Pastoral Litúrgica (www.cpl.es) trobareu
aquests textos, amb el formulari del full
per a la celebració modificat, tant en català
com en castellà.
Us oferim també una pregària genèrica
que es pot afegir a totes les misses dominicals o ferials sobre el moment de represa
que estem vivint:
Per tots els ciutadans. Que anem avançant en la represa de les nostres activitats
amb responsabilitat, amb les precaucions
sanitàries adients i amb la solidaritat necessària vers les persones i famílies més
afectades socialment i econòmicament.
PREGUEM.
Por todos los ciudadanos. Que vayamos
avanzando en la reanudación de nuestras
actividades con responsabilidad, con las
precauciones sanitarias adecuadas y con
la solidaridad necesaria hacia las personas y familias más afectadas social y
económicamente. OREMOS.

Esperem que aquest material us sigui
útil. Si ho considereu adient, en podeu fer
difusió als vostres contactes.
Xavier Aymerich, Pvre.
Delegat de pastoral sacramental i litúrgia

Memòria curs 2019-2020
Durant aquest curs la Delegació de pastoral sacramental i litúrgia ha realitzat les
següents activitats:
La X Trobada d’animadors de la litúrgia,
que es va celebrar el dissabte 9 de novembre. Hi van participar prop de 100 persones, provinents de diferents parròquies
dels nou arxiprestats del bisbat. La trobada
arribava enguany a la seva 10ª edició, i per
aquest motiu es va encarregar la ponència
central al pare Bernabé Dalmau, membre
de l’equip de la delegació des dels seus inicis, el qual va oferir un “Balanç d’aquests
deu anys”. El ponent va començar subratllant, a partir dels articles del pare Anselm
Ferrer, del qual s’acaben de celebrar els
cinquanta anys de la seva mort, la necessitat de la formació litúrgica. Tot seguit va
anar recordant els temes que s’han anat
tocant en les ponències de les trobades
anteriors, i va acabar donant unes pistes
sobre com hem d’enfocar el futur. El bisbe
Agustí es va fer present al principi de la jornada, animant els participants a “créixer”
en formació, tal com suggereix l’objectiu
pastoral diocesà d’aquest curs. La trobada també va tenir espai per a la pregària
inicial, el diàleg amb el ponent i entre els
participants, l’assaig de cants, i diverses
informacions, entre les quals la revista per
a laics “Galilea.153” del Centre de Pastoral
Litúrgica, que va ser presentada per la seva
directora Maria Àngels Termes.

- No es va poder celebrar la trobada
dels agents de les ADAP que estava prevista per al 16 de maig.
- S’ha començat el treball per preparar laics que puguin dirigir celebració de
les exèquies als tanatoris: proposta de
programa de formació (elaborat conjuntament amb l’Escola diocesana de teologia),
proposta de ritual (elaborat conjuntament
amb la Delegació de litúrgia de Barcelona)…
- No es va poder celebrar de forma normalitzada la Missa crismal, però es va preparar la celebració a porta tancada sense
poble i transmesa per youtube.
- Enviament per correu electrònic de
pregàries dels fidels per afegir als formularis de la missa dominical sobre qüestions
d’actualitat preparades pel Centre de Pastoral Litúrgica (“pregàries d’última hora”).
- Comunicacions diverses: sobre la celebració de la Puríssima en diumenge, criteris per a la celebració de les confirmacions.
- Durant el temps de confinament es
van elaborar uns subsidis (en coordinació
amb la revista Missa Dominical del CPL)
per a les misses a porta tancada sense poble, i també per als primers diumenges de
Pasqua amb poble.
- Preparació de la missa per als preveres del dia 1 de juliol.
De cara al proper curs, estem ja preparant la XI Trobada d’animadors de la litúrgia, que tindrà lloc el dissabte 14 de novembre, amb el tema “Què va dir el Concili
Provincial Tarraconense sobre litúrgia?”,
en ocasió dels 25 anys del CPT; el ponent
està per confirmar.

319

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 94

Delegacions diocesanes

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 94

320
Juliol - Agost 2020

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 94

[ ]

Documents

321

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 94

322

Juliol - Agost 2020

[ ]
Província
Eclesiàstica
de Barcelona

Celebració de l’Eucaristia missionera
2020 a la Catedral de Barcelona
El dissabte dia 4 de juliol, les tres delegacions de Missions de la Província eclesiàstica de Barcelona van celebrar la setzena Eucaristia missionera, en la qual es
va recordar i pregar pels 200 missioners
i missioneres que es troben treballant en
països de missió. Segons les delegacions
de Missions de Barcelona, Sant Feliu de
Llobregat i Terrassa, «el principal objectiu
d’aquesta trobada és valorar el treball incansable dels missioners i missioneres al
servei de les missions en distints llocs del
planeta i que té com a recompensa donar a
conèixer el missatge de Jesús, en especial
als més pobres i desvalguts. Aquesta activitat —continuen— ajuda els missioners
a seguir conservant el contacte amb l’Església que els va enviar i reforça la dimensió missionera de les nostres diòcesis».
La situació generada per la pandèmia del
Covid-19 ha fet que aquest any es variés
l’estil de la trobada que es fa anualment
i es concentrés en la celebració de l’Eucaristia, que va tenir lloc a la Catedral de Barcelona i es va retransmetre en directe pel
canal de youtube de la catedral i per Ràdio
Estel. En la seva homilia, el cardenal Joan
Josep Omella, que presidia la celebració,

va destacar l’elogi de la gent senzilla amb
fe que l’evangeli oferia: Els senzills escolten la Paraula de Déu i la segueixen. És el
que fan els missioners majoritàriament en
els països de missió, entre la gent senzilla,
pobre, però que entenen el missatge de
Déu i el segueixen. Al finalitzar l’homilia, el
cardenal va demanar als joves que sentin
la crida, que siguin generosos i que tots
treballem per revifar l’acció missionera en
les nostres diòcesis.
Carta del bisbes de la Província eclesiàstica de Barcelona al President de la Generalitat de Catalunya
Barcelona, 20-7-2020
Molt Honorable Sr. Quim Torra
President de la Generalitat de Catalunya
Els bisbes de Barcelona, Sant Feliu de
Llobregat i Terrassa, havent rebut la Resolució SLT/1746/2020, de 17 de juliol, per
la qual s’adopten mesures especials en
matèria de salut pública per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, hem constatat que al seu apartat
5è resulten prohibits els serveis religiosos
amb més de deu persones, entre altres
esdeveniments (casaments, cerimònies
fúnebres…)
Hem quedat consternats perquè això
significarà que no podran assistir a la celebració de la missa els cristians que ho
desitgin lliurement, ja que aquests serveis
s’han limitat a deu persones.
Havent consultat els nostre assessors
jurídics, entenem que la limitació a deu persones en les celebracions religioses impossibilita el culte públic efectiu, ja que de cap
manera es pot atendre tothom que vulgui

exercir el seu dret fonamental a la llibertat
religiosa i de culte recollit a l’art. 16 de la
Constitució. Aquest dret fonamental només
pot ser limitat prudentment per la declaració de l’estat d’alarma que la pròpia Constitució preveu, i que no és el cas actual.
Sorprèn que en l’àmbit de la restauració el criteri sigui un percentatge d’aforament, en llocs on és més difícil mantenir
la distancia prudent i l’ús de mascaretes,
mentre que en altres àmbits més segurs,
com són els llocs de culte en què ens hem
esforçat al màxim a observar les normes
sanitàries, s’hagi optat per un criteri restrictiu de persones tan reduït, sense tenir
en compte la capacitat de l’aforament.
Per exemple, amb el criteri fixat per la
Resolució esmentada, la Basílica de la Sagrada Família només pot acollir deu persones i en canvi un restaurant veí pot acollir
fins a un 50% del seu aforament.
Sol·licitem, per tant, un aclariment de
la mateixa Resolució en el seu apartat 5è
que garanteixi l’exercici de la llibertat de
culte de manera que hom pugui atendre el
nombre suficient de ciutadans en virtut de
l’aforament dels temples, sense que decaigui la resta de mesures sanitàries vigents.
En aquest sentit, quedem a la vostra disposició per a oferir-vos un diàleg sincer que
permeti trobar les solucions més adients
davant els problemes que puguin anar sorgint. Creiem que, en aquests moments difícils que ens sobrepassen a tots, el diàleg
és el millor camí per al bé comú.
Molt cordialment,
† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
† Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
† Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

[ ]
Conferència
Episcopal
Tarraconense

Comunicat de la reunió n. 238
Sant Feliu de Llobregat, 15 de juliol de
2020
El dimecres 15 de juliol de 2020, els bisbes que formen la Conferència Episcopal
Tarraconense (CET) han celebrat la reunió
número 238 de la Conferència a la Casa de
l’Església del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, en la qual han pogut participar-hi
tots de manera presencial, llevat de Mons.
Salvador Giménez, bisbe de Lleida, que ho
ha fet telemàticament a causa del confinament de la comarca del Segrià.
1. Els Bisbes de Catalunya han reflexionat sobre el retorn a la normalitat de la
vida social i pastoral a les deu diòcesis que
formen la Conferència Episcopal Tarraconense, després d’haver-se declarat l’estat
d’alarma a causa de la pandèmia del Covid-19, i han emès una Nota que s’adjunta
al final d’aquest comunicat.
2. Tal com s’havia anunciat, els dies 25
i 26 de juliol a les catedrals de totes les
diòcesis se celebraran les misses funerals
pels qui han mort durant la pandèmia del
Covid-19. Al bisbat de Solsona ja es va celebrar el mes de juny i el bisbat de Lleida ha
ajornat la celebració a causa de les mesures sanitàries aplicades en aquell territori.
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Seran unes celebracions en què també es
pregarà per les persones grans i els avis,
així com per totes aquelles persones i col·
lectius que han atès els malalts i alleujat
el sofriment dels afectats pel coronavirus i
els seus familiars, o han fet que els serveis
essencials seguissin funcionant.
3. Els bisbes han rebut la visita de la
Gna. Milagros López Gutiérrez, presidenta
de l’Associació de Centres sociosanitaris
catòlics de Catalunya i de Mn. Josep Vidal i
Perelló, diaca permanent de l’arquebisbat
de Barcelona, president de l’Associació
empresarial CESOCAT, que han exposat
com s’ha viscut a les residències d’ancians
des que va declarar-se el confinament fins
el dia d’avui. Han explicat el treball que
s’ha portat a terme, molts cops sense els
suficients recursos sanitaris, i com també
el personal que treballa en aquests centres ha realitzat una extraordinària atenció
als residents i a les seves famílies. Han
assenyalat així mateix les dificultats de tot
tipus que aquesta situació ha comportat
per a les residències d’ancians.
Els bisbes han agraït la informació i els
han animat a continuar fent un bon treball
d’assistència i dignificació dels ancians.
També demanen als responsables del Govern que facilitin tot l’ajut necessari a les
persones grans i a les residències d’ancians en aquests difícils moments, per tal
que no es repeteixi la manca de materials i
de personal que s’ha donat en alguns moments de la crisi.
4. Han rebut també la visita de la Sra.
Montserrat Esteve, directora del programa
Signes dels temps, de Televisió de Catalunya, que els ha presentat el projecte de
la nova etapa d’aquest veterà programa
televisiu. El programa es va estrenar a Televisió de Catalunya l’any 1986 i des de lla-

vors s’ha mantingut 33 anys en antena de
manera continuada. La Sra. Esteve ha explicat que el programa és un espai obert i
proper sobre l’actualitat de l’Església, amb
protagonistes d’aquí i d’arreu del món que
treballen per defensar els drets humans, la
cultura de la pau i la no violència i la sostenibilitat del planeta, així com donar a conèixer l’espiritualitat cristiana i la rica vida
pastoral de l’Església catòlica.
5. Els Bisbes han rebut informació de
la Memòria de les activitats del Secretariat interdiocesà de joventut (SIJ) durant el
curs 2019-20, tant les que es van fer abans
de la declaració de l’estat d’alarma, com
les que s’han fet telemàticament i a través
de les xarxes socials durant el temps del
confinament.
6. Han tractat també diverses qüestions
relatives a l’economia de les diòcesis catalanes, la litúrgia i la catequesi.
Han acabat la reunió invocant Santa
Maria, Mare de l’esperança, Mare de la
misericòrdia i consol dels emigrants, noves advocacions que el papa Francesc ha
incorporat a les lletanies lauretanes que
sobretot preguem en el sant rosari.
Nota de la Conferència Episcopal Tarraconense
1. En aquests moments del desconfinament animem els fidels catòlics a retornar,
de manera presencial, a la celebració de
l’Eucaristia dominical, que és la Pasqua
setmanal dels creients i l’aliment de vida
eterna que sosté la nostra vida cristiana. El
Catecisme de l’Església Catòlica ens recorda que «la participació en la celebració comuna de l’Eucaristia dominical és un testimoni de pertinença i de fidelitat a Crist i
la seva Església. Els fidels proclamen així
la seva comunió en la fe i la caritat. Testi-

monien alhora la santedat de Déu i la seva
esperança de la salvació. Es reconforten
mútuament, guiats per l’Esperit Sant»
(CEC n. 2.182)
2. Convé recordar que els fidels que,
per malaltia o qualsevol altra causa greu
–com pot ser la que encara estem vivint
en moltes regions i comarques–, es veuen impedits d’assistir a les celebracions
litúrgiques, que procurin unir-se de la millor manera possible a la celebració de la
Missa dominical, preferiblement amb les
lectures i oracions previstes en el missal
per a aquell dia, així com amb el desig de
l’Eucaristia i la recitació de l’oració de la
«comunió espiritual». La retransmissió televisiva, radiofònica o per altres mitjans de
l’Eucaristia ha estat durant aquesta pandèmia i ho continua sent una preciosa ajuda, sobretot si es completa amb el generós
servei dels ministres extraordinaris que
porten la comunió eucarística als malalts.
3. Reunir-se per a l’Eucaristia i sobretot
el diumenge, el Dia del Senyor, abans que
un precepte, ha de ser viscut com una exigència inscrita profundament en l’existència cristiana. És d’importància capital que
cada fidel estigui convençut que no pot
viure la seva fe, amb la participació plena
en la vida de la comunitat cristiana, sense
prendre part regularment en l’assemblea
eucarística dominical (cf. St. Joan Pau II,
Dies Domini n. 81).
4. Així mateix, els bisbes demanen als
catòlics que compleixin amb les disposicions de les autoritats i que a cada regió sanitària segueixin amb responsabilitat les
recomanacions que es vagin donant per
tal de prevenir i combatre la pandèmia del
Covid-19, i especialment les disposicions i
orientacions pastorals que a cada diòcesi
hagi determinat o determini el bisbe propi.

[ ]
Conferència
Episcopal
Espanyola

Reunión de la Comisión Permanente
La Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal Española (CEE) se ha reunido en
Madrid los días 6 y 7 de julio de 2020. Se
trata de la primera reunión después de la
renovación de cargos en la Asamblea Plenaria que tuvo lugar del 2 al 6 de marzo.
Los obispos de la Comisión Permente se
trasladaron el lunes 6 de julio a la catedral
de Sta. María la Real de la Almudena de
Madrid para concelebrar en la misa funeral por los fallecidos a causa de la pandemia. La eucaristía, que dió comienzo a las
20.00 horas, fue presidida por el cardenal
Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid y
vicepresidente de la CEE. Se contó con la
presencia de SS.MM. los Reyes de España,
D. Felipe VI y Dña. Letizia, y SS.AA.RR. la
Princesa de Asturias Dª Leonor de Borbón
y la Infanta Dª Sofía de Borbón, así como
diversas autoridades del Estado y representantes de otras confesiones religiosas.
Temas de la reunión
El confinamiento decretado con la declaración del estado de alarma ha llevado
consigo la paralización de muchas actividades pastorales y la suspensión de la
convocatoria pública de la celebración de
la Eucaristía, como consecuencia de la re-
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comendación sanitaria y gubernamental
de permanecer en casa. Al no poder participar la inmensa mayoría del pueblo de
Dios en la Misa dominical, la Comisión Ejecutiva de la CEE, en su reunión del 13 de
marzo, víspera de la entrada en vigor del
estado de alarma, recomendó que “durante este tiempo cada Obispo pueda dispensar del precepto dominical a quienes no
participen presencialmente en la Eucaristía por estos motivos”.
El pueblo de Dios ha vivido un sorprendente ayuno eucarístico que ha avivado el
deseo del encuentro con el Señor en la escucha de la Palabra, en la oración doméstica y en el servicio a los pobres. Incluso
las celebraciones a través de los medios
nos han ayudado a reconocernos como
pueblo de la Eucaristía que experimenta
que sin el Domingo no puede vivir. Parece
muy conveniente impulsar esta experiencia de profundización en el significado de
la celebración eucarística, sacramento de
nuestra fe y fuente viva de amor fraterno y
de esperanza.
Por ello, finalizado el estado de alarma
y modificadas las circunstancias, conviene
animar al pueblo de Dios a la celebración
presencial de la Eucaristía, especialmente
el Domingo, con las prudentes medidas de
prevención de contagios. Por ello, la Comisión Permanente de la CEE recomienda
a los Obispos, teniendo en cuenta las circunstancias de sus Diócesis, proponer el
criterio habitual de la Iglesia respecto a la
participación de los fieles en la Misa dominical recogido en el Catecismo de la Iglesia
Católica (2180-2183).
Este nuevo impulso, prudente por la
pandemia que permanece entre nosotros,
ha de recordar la llamada a todo fiel católico a participar, de manera presencial, en

la celebración común de la Eucaristía dominical como testimonio de pertenencia y
fidelidad a Cristo y a su Iglesia.
Congreso de Laicos
El presidente de la Comisión Episcopal
para los Laicos, Mons. Carlos Escribano ha
informado, junto al director del Secretariado de la Comisión, Luis Manuel Romero
sobre el resultado y el trabajo realizado
durante este tiempo para poner en marcha las conclusiones de la ponencia final
del Congreso de Laicos “Pueblo de Dios en
Salida” que se celebró el pasado mes de
febrero.
Se ha presentado una guía de trabajo
que recoge las aportaciones que se hicieron en el Congreso de laicos enmarcadas
en el contexto teológico y antropológico.
Tomando como punto de partida este trabajo, se ha hecho una propuesta metodológica sobre como hacer el postcongreso
siguiendo los cuatro itinerarios que lo marcaron: primer anuncio, acompañamiento,
proceso formativo y presencia en la vida
pública. La Comisión Permanente ha acordado la creación de un consejo asesor de
laicos que asesoren sobre el modo de llevar adelante todas estas iniciativas.
En otro orden de cosas, la C.E. para los
Laicos y Familia y vida y la C.E. de Pastoral
Social y Promoción Humana, ha presentado el borrador de una nota pastoral con
motivo de la celebración los próximo días
25 y 26 la Jornada por los afectados de la
pandemia, poniendo una mirada especial
en la situación de los ancianos que han
sufrido las consecuencias más dramáticas
de esta situación. La posibilidad de un documento pastoral sobre la ancianidad en
la sociedad y en la Iglesia se seguirá estudiando en la Comisión Episcopal.

Otros temas del orden del día
La Comisión Permanente ha aprobado
el calendario de reuniones de los órganos
de la Conferencia Episcopal Española para
el año 2021. Los ejercicios espirituales tendrán lugar del 10 al 16 de enero. Las Asambleas Plenarias del 19 al 23 de abril y del
15 al 19 de noviembre. Y las reuniones de
la Comisión Permanente serán del 23 al 24
de febrero, del 22 al 23 de junio y del 28
al 29 septiembre. Además, han recibido
información sobre distintos temas de seguimiento.
También se ha informado a la Comisión
Permanente sobre el trabajo realizado por
TRECE TV y COPE durante el tiempo de la
pandemia, facilitando el acceso a las celebraciones religiosas de la Santa Sede, de
manera especial durante la Semana Santa
y otras convocatorias eclesiales.
Nombramientos
Como es habitual después de la Asamblea Plenaria de renovación de cargos, la
Comisión Permanente ha confirmado, por
un periodo de cuatro años, a los directores
de secretariados de las siguientes Comisiones y Subcomisiones Episcopales:
• Jesús Pulido Arriero, como director
del Secretariado de la Comisión Episcopal
para la Doctrina de la Fe.
• Rafael Vázquez Jiménez, como director del Secretariado de la Subcomisión
Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso.
• Juan Luis Martín Barrios, como director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y
Catecumenado.
• Raquel Pérez Sanjuán, como directora
del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Universidades y Cultura.

• Pablo Delclaux de Müller, como director del Secretariado de la Subcomisión
Episcopal para el Patrimonio Cultural.
• José María Calderón Castro, como
director del Secretariado de la Comisión
Episcopal para las Misiones y Cooperación
entre las Iglesias.
• José Gabriel Vera Beorlegui, como director del Secretariado de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales.
• Fernando Fuentes Alcántara, como
director del Secretariado de la Comisión
Episcopal para la Pastoral Social y la Promoción Humana.
• Juan Carlos Mateos González, como
director del Secretariado de la Comisión
Episcopal para el Clero y los Seminarios.
• Sergio Requena Hurtado, como director del Secretariado de la Subcomisión
Episcopal para los Seminarios.
• Luis Manuel Romero Sánchez, como
director del Secretariado de la Comisión
Episcopal para los Laicos, la Familia y la
Vida.
• Raúl Tinajero Ramírez, como director
del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Juventud e Infancia.
Nombramientos de nuevos directores
de Secretariados de Comisiones y Subcomisiones Episcopales:
• Raquel Pérez Sanjuán, IT, directora
del Secretariado de la Comisión Episcopal
para la Educación y Cultura.
• Ramón Navarro Gómez, director del
Secretariado de la Comisión Episcopal
para la Liturgia.
• Hna. María José Tuñón Calvo, ACI, directora del Secretariado de la Comisión
Episcopal para la Vida Consagrada.
• María Francisca Sánchez Vara, directora del Secretariado de la Subcomisión
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Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana.
• Vicente Martín Muñoz, sacerdote de la
archidiócesis de Mérida Badajoz, director
del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social.
• Miguel Garrigós Domínguez, sacerdote de la archidiócesis de Toledo, director
del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la
Vida.
Otros nombramientos:
• Mons. Fidel Herráez Vegas, arzobispo
de Burgos, Consiliario de la Asociación Católica de Propagandistas.
• P. Santiago Domínguez Fernández,
SDB, Asesor Religioso de “DIDANIA-Federación de Entidades Cristianas de Tiempo
Libre”.
• Jesús Manuel Herreros Recio, sacerdote de la diócesis de Palencia, como Consiliario General del Movimiento de Acción
Católica “Juventud Estudiante Católica”.
Mensaje de la Subcomision Episcopal de
Migraciones y Movilidad Humana y Pastoral de la Carretera
Madrid, 5-7-2020
LII Jornada de responsabilidad en el tráfico
Fiesta de san Cristóbal, patrono de los
conductores
“Jesús recorría las ciudades y pueblos”
(Mt 9,35)
El transporte y la movilidad: creadores de
trabajo y contribución al bien común
Conducir con responsabilidad y en las debidas condiciones, no por temor a la multa,
sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo

Queridos hermanos y amigos conductores:
Se acerca la fiesta de San Cristóbal, patrono de los conductores. Tradicionalmente, en muchos pueblos y ciudades, os juntáis numerosos transportistas y conductores, para celebrar a vuestro santo o patrono con la Eucaristía, para la bendición y
procesión con los vehículos y, en muchos
lugares, para el almuerzo en familia o con
los amigos. Este año, la siempre festiva y
sonora celebración tendrá seguramente
un carácter distinto, debido a la pandemia
del coronavirus y a la crisis laboral y económica que padecemos, y que afecta de
lleno al transporte.
En el mes de julio, numerosas familias
suelen iniciar las vacaciones veraniegas
con masivos desplazamientos a sus lugares de descanso. Un año más, y son ya
cincuenta y dos, coincidiendo con el inicio
de estos desplazamientos masivos, el Departamento de la Pastoral de la Carretera
de la Conferencia Episcopal Española promueve la Jornada de Responsabilidad en
el Tráfico. Con este motivo, os hacemos
llegar nuestro cordial saludo a todos los
que estáis relacionados con la movilidad
humana y la seguridad vial: camioneros,
taxistas, conductores de autobuses, de
ambulancias, bomberos, guardia civil y
policía de tráfico, cofradías de san Cristóbal, asociaciones de transportistas, motoristas, ciclistas… Muchos de vosotros, por
trabajo profesional, pasáis buena parte
de vuestro tiempo al volante. A todos:
“Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del
Señor Jesucristo” (Rm 1,7).
“Jesús recorría las ciudades y pueblos”
(Mt 9,35)
Es la cita bíblica de Mateo, que nos sirve
de lema para la Jornada de la Responsabi-

lidad en el Tráfico 2020, el evangelista nos
dice que: “Jesús recorría las ciudades y
pueblos enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curanto
toda enfermedad y dolencia” (Mt 9,35). San
Pedro, testigo privilegiado, lo expresará de
manera semejante: “Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, (que) pasó haciendo el bien y curando
a todos los oprimidos por el diablo, porque
Dios estaba con él” (Hch 10, 37-38).
Hacer el bien: conducir con responsabilidad, sin prisas, pensando en los demás
Jesús no es el típico charlatán de “consejos vendo que para mí no tengo”, sino
que, a la palabra, unía los hechos: “curaba toda enfermedad y dolencia” porque,
como dice el refrán popular: “hechos son
amores y no buenas razones”.
Se dice de Jesús, en las anteriores citas bíblicas, que pasó haciendo el bien,
porque Dios estaba con él. Eso significa,
aplicado a nosotros, no pasar indiferente
ante los problemas y limitaciones de quienes se cruzan en nuestro camino. Significa escuchar, decir una palabra de aliento,
curar heridas. Significa tejer relaciones
fraternas. Significa, en definitiva, amar,
porque, como nos dice san Juan, “todo
el que ama ha nacido de Dios y conoce a
Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor” (1 Jn 4,7-8). Y en la
misma carta, san Juan añade: “Hijos míos,
no amemos de palabra y de boca, sino de
verdad y con obras” (1 Jn 3,18).
Seguramente hay compañeros vuestros
a quienes el prolongado periodo de inactividad les ha dejado en una situación precaria. No les dejemos solos, procuremos
darles una mano, según nuestras propias
posibilidades. Seamos buen samaritano
para nuestros hermanos.

“Expreso mi gratitud, dice el papa Francisco, por todos los artesanos del bien
común, que aman no con palabras sino
con hechos”. Entre estos están “aquellos
que se mueven en el tráfico con sabiduría
y prudencia, respetando los lugares públicos”1
Ser buen conductor no es alardear de
ello con arrogancia y sin rubor, y mucho
menos si se pretende humillar, como a
veces sucede, a algún compañero. La prepotencia y el orgullo no son buenos compañeros de viaje. El verdadero compañerismo, en la profesión o en la empresa, se
construye sobre el servicio, la humildad y
la ayuda mutua.
“Pasar haciendo el bien”, a pesar del
estrés y la tensión que conlleva a veces el
trabajo, no es fácil; pero tampoco imposible si uno se empeña, cada día, en ser
“artesano del bien común” 2
Conducir, y conducir bien, es un modo
de ejercitar el sentido de responsabilidad
y la caridad, es un acto moral; implica,
como decíamos en el mensaje del año
pasado, que “no hagas a nadie lo que tú
aborreces”3
Todos somos testigos de cómo “la mucha prisa” genera nerviosismo y se traduce, si falta el autocontrol, en intemperancias, insultos o en adelantos peligrosos
que ponen en riesgo la propia vida y la de
los demás. Tengamos presente lo que nos
decía el papa Francisco, advirtiendo de
cómo el escaso sentido de responsabilidad está causado "por unas prisas y una
competencia asumidas como forma de
vida que convierte al resto de conductores
en obstáculos"4
“La forma en que conducimos es una
expresión de nuestra bondad”5; lo es el
autocontrol, no la ley de la selva6. “El de-
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ber de justicia y caridad, dice el Concilio
Vaticano II, se cumple contribuyendo cada
uno al bien común, según la propia capacidad y la necesidad ajena … sin subestimar
las normas de circulación”7. A este respecto, en la oración a Ntra. Sra. de la Prudencia, le pedimos: “Guía mi camino por
el cumplimiento de las normas de tráfico”
y al final, refiriéndose a san Cristóbal, patrono de los conductores, continúa: “Ayúdame a conducir con responsabilidad y en
las debidas condiciones, no por temor a la
multa, sino por amor a Dios y respeto a mi
prójimo” 8.
La vida, el don más precioso
Y es que “La vida y la salud física, son
bienes preciosos confiados por Dios. Debemos cuidar de ellos racionalmente teniendo en cuenta las necesidades de los
demás y el bien común9. A la luz de estas
palabras del Catecismo de la Iglesia Católica, podemos entender lo importante que
ha de ser para todos los conductores la corresponsabilidad y alcanzar la total seguridad vial en nuestras carreteras. Conseguir
este fin es tarea de todos.
El tráfico es una realidad de la vida de
cada día y sus efectos sobre la vida de
muchas personas pueden ser dramáticos,
pues éstos, como nos dicen los expertos,
se deben a menudo a errores humanos:
velocidad excesiva, adelantamientos prohibidos, no respeto de las señales de tráfico, exceso de alcohol, etc. Estos dramáticos hechos no pueden dejar indiferentes a
nadie, sino, como dice el papa Francisco:
«Nuestro mundo ve cómo se multiplican
los movimientos, por lo que una movilidad
eficiente y segura se ha convertido en una
exigencia primaria e imprescindible para
una sociedad desarrollada que asegura el
bienestar de sus miembros»10.

En España, durante los últimos años,
vemos con agrado que los accidentes graves de circulación, así como los muertos
en carretera, van disminuyendo, pero sigue habiendo demasiado dolor y muerte.
Con un mayor empeño de todos, podemos
evitarlo en gran medida.
Respetemos las normas de tráfico no
por miedo, sino por convicción. El papa
Francisco ha apuntado, en alguna ocasión,
que entre las funciones más importantes
de la policía de tráfico “está la de perseguir las infracciones de las normas de tráfico, así como prevenir los accidentes”.
Junto a las sanciones, ha pedido “acción
educativa que dé mayor conciencia de las
responsabilidades que se tienen cuando
se viaja”. En su opinión, "para incrementar
la seguridad no bastan las sanciones, sino
que se necesita una acción educativa que
conciencie más sobre las responsabilidades que se tienen sobre quienes viajan al
lado".11 ¿Pensamos alguna vez con calma,
sobre la grave responsabilidad que asumimos cuando viajan con nosotros otras personas? Es como llevar con nosotros algo
valiosísimo, pero muy frágil, que tenemos
que cuidar y tratar con sumo cuidado y cariño.
Animamos a no cejar en la educación
vial a los niños y jóvenes de edad escolar,
así como a concienciar a todos los conductores y peatones que, en buena parte,
la seguridad vial depende de cada uno
de nosotros, de cómo conducimos y nos
comportamos. Decimos en buena parte,
porque somos conscientes de que hay muchos puntos negros en nuestras carreteras, e incluso, en muy mal estado el firme
de algunas de ellas, que también constituyen, en sí mismas, un grave peligro, para
poder terminar felizmente el viaje.

“Jesús recorría las ciudades y pueblos”
Hoy muchos de vosotros, amigos conductores, seguís recorriendo ciudades
y pueblos, e incluso países, ejerciendo
vuestro trabajo de transportistas y ganando honradamente el pan para vuestras
familias. Pasad, como Jesús, haciendo el
bien, porque Dios está con vosotros.
El transporte y la movilidad: creadores
de trabajo y contribución al bien común
Es bien cierto, como reza el subtítulo
del lema de este año, que el transporte y
la movilidad generan muchos puestos de
trabajo, contribuyendo con ello al bien común. Ya hacíamos referencia al comienzo
de esta carta a la especial situación de
este año, en que, humanamente hablando, no estamos para fiestas. Han sido meses en que muchos vehículos han tenido
que estar parados por el Covid-19, en que
en muchos hogares no ha habido ingresos,
pero sí gastos y muchas pérdidas económicas. Aún hoy, hay quienes lograrán reanudar, a duras penas, su trabajo habitual.
La Iglesia, como madre amorosa en salida, quiere salir a vuestro encuentro y estar
cerca de vosotros, orar por vosotros y con
vosotros, en la seguridad de que, ahora
como entonces, Jesús sigue recorriendo
nuestras ciudades y pueblos (cfr. Mt 9,35)
y que, por medio de su Iglesia, hace suyos
vuestros “gozos y esperanzas, vuestras
tristezas y angustias (cfr. GS 1), pues Él nos
asegura: “Yo estoy con vosotros hasta el
fin de los tiempos” (Mt 28, 20).
A la Virgen Santísima de la Prudencia y
a san Cristóbal, elevamos nuestras súplicas y oraciones, para que os acompañen y
guíen a todos los conductores a fin de que
lleguéis felizmente, cada día, a vuestro
destino.

Obispos de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana
Pastoral de la Carretera de la CEE
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Santa Seu

Missatge del papa Francesc per a la IV
Jornada mundial dels pobres 2020
Roma, 13-6-2020
«Allarga la mà al pobre» (cf. Sir 7,32)
15 de novembre de 2020 (Diumenge XXXIII
del Temps Ordinari)
«Allarga la mà al pobre» (cf. Sir. 7,32).
L’antiga saviesa ha formulat aquestes paraules com un codi sagrat que cal seguir
en la vida. Avui ressonen amb tot el seu
significat per ajudar-nos també a nosaltres
a posar la nostra mirada en l’essencial i a
superar les barreres de la indiferència. La
pobresa sempre assumeix rostres diferents que requereixen una atenció especial en cada situació particular; en cada una
d’elles podem trobar Jesús, el Senyor, que
ens va revelar que estaria present en els
seus germans més dèbils (cf. Mt 25,40).
1. Agafem a les nostres mans l’Eclesiàstic, també conegut com Siràcida, un dels
llibres de l’Antic Testament. Aquí trobem
les paraules d’un mestre savi que va viure uns dos-cents anys abans de Crist. Ell
cercava la saviesa que fa els homes millors
i capaços d’escrutar en profunditat les vicissituds de la vida. Ho va fer en un moment de dura prova per al poble d’Israel,

un temps de dolor, dol i misèria ocasionat
pel domini de les potències estrangeres.
Essent un gran home de fe, arrelat en les
tradicions dels seus avantpassats, el seu
primer pensament va ser adreçar-se a Déu
per a demanar-li el do de la saviesa. I el Senyor el va ajudar.
Des de les primeres pàgines del llibre,
el Siràcida exposa els seus consells sobre
moltes situacions concretes de la vida, i la
pobresa n’és una. Insisteix en el fet que
en l’angoixa cal confiar en Déu: «Redreça el teu cor, sigues valent i no t’espantis
en els moments difícils. Agafa’t al Senyor,
no te n’apartis, que a la fi de la vida seràs
enaltit. Accepta tot el que et pugui venir i
sigues pacient quan et vegis humiliat; perquè, com en el foc es prova l’or, en la fornal
de la humiliació són provats els escollits.
En les malalties i en la pobresa, fes confiança a Déu. Confia en Déu i ell t’ajudarà,
ves pel camí dret i espera en ell. Vosaltres
que venereu el Senyor, compteu que és
misericordiós; no us allunyeu d’ell, no fos
cas que caiguéssiu» (2,2-7).
2. Pàgina rere pàgina descobrim un preciós compendi de suggeriments sobre com
actuar a la llum d’una relació íntima amb
Déu, creador i amant de la creació, just i
provident amb tots els seus fills. Malgrat
això, la referència a Déu no impedeix mirar
l’home concret; al contrari, les dues coses
estan molt lligades.
Ho demostra clarament el passatge del
qual s’agafa el títol d’aquest missatge (cf.
7,29-39). La pregària a Déu i la solidaritat
amb els pobres i amb els qui sofreixen són
inseparables. Per a celebrar un culte que
sigui agradable al Senyor, cal reconèixer
que tota persona, fins i tot la més indigent
i menyspreada, porta impresa en ella la
imatge de Déu. D’aquesta atenció deriva

el do de la benedicció divina, atreta per
la generositat que es practica envers el
pobre. Per tant, el temps que es dedica a
la pregària mai no pot convertir-se en una
coartada per a desatendre el proïsme necessitat, sinó tot al contrari: la benedicció
del Senyor davalla sobre nosaltres i la pregària aconsegueix el seu propòsit quan va
acompanyada del servei als pobres.
3. Com n’és, d’actual, aquest antic ensenyament, també per a nosaltres! En
efecte, la Paraula de Déu va més enllà de
l’espai, del temps, de les religions i de les
cultures. La generositat que sosté el dèbil, consola l’afligit, alleuja els sofriments,
torna la dignitat als qui n’estan privats, és
una condició per a una vida plenament humana. L’opció per dedicar-se als pobres i
atendre les seves moltes i diverses necessitats no pot estar condicionada pel temps
que disposem o per interessos privats, ni
per projectes pastorals o socials desencarnats. El poder de la gràcia de Déu no pot
ser sufocat per la tendència narcisista a
posar-se sempre un mateix en primer lloc.
Mantenir la mirada envers el pobre és
difícil, però molt necessari per a donar a
la nostra vida personal i social la direcció
correcta. No es tracta de fer servir moltes
paraules, sinó de comprometre concretament la vida, moguts per la caritat divina.
Cada any, amb la Jornada mundial dels
pobres, torno sobre aquesta realitat fonamental per a la vida de l’Església, perquè
els pobres estan i estaran sempre amb
nosaltres (cf. Jn 12,8) per a ajudar-nos a
acollir la companyia de Crist en la nostra
vida quotidiana.
4. L’encontre amb una persona en condició de pobresa sempre ens provoca i
interroga. Com podem ajudar a eliminar o
almenys alleujar la seva marginació i so-

friment? Com podem ajudar-la en la seva
pobresa espiritual? La comunitat cristiana
està cridada a involucrar-se en aquesta experiència de compartir, amb la consciència
que no li és permès delegar-la a altres. I
per ajudar els pobres és fonamental viure
la pobresa evangèlica en primera persona. No podem sentir-nos «bé» quan un
membre de la família humana és deixat
al marge i es converteix en una ombra. El
crit silenciós de tants pobres ha de trobar
el poble de Déu en primera línia, sempre
i arreu, per a donar-los veu, defensar-los
i solidaritzar-se amb ells davant tanta hipocresia i tantes promeses incomplertes,
i convidar-los a participar en la vida de la
comunitat.
És cert, l’Església no té solucions generals per proposar, però ofereix, amb la
gràcia de Crist, el seu testimoniatge i els
seus gestos de compartició. També se sent
amb l’obligació de presentar les exigències dels qui no tenen el necessari per a
viure. Recordar a tothom el gran valor del
bé comú és per al poble cristià un compromís de vida que es realitza en l’intent de
no oblidar cap d’aquells la humanitat dels
quals és violada en les necessitats fonamentals.
5. Allargar la mà fa descobrir, en primer
lloc, a qui ho fa, que dins nostre hi ha la
capacitat de realitzar gestos que donen
sentit a la vida. Quantes mans esteses es
veuen cada dia! Lamentablement, passa
cada cop més sovint que la pressa ens arrossega a una voràgine d’indiferència, fins
al punt que ja no se sap reconèixer més tot
el bé que quotidianament es realitza en
silenci i amb gran generositat. Així passa
que, només quan s’esdevenen fets que
alteren el curs de la nostra vida, els nostres ulls es tornen capaços de percebre la
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bondat dels sants «de la porta del costat»,
«d’aquells que viuen a prop nostre i són un
reflex de la presència de Déu» (Exhort. ap.
Gaudete et exsultate, 7), però dels quals
ningú no parla. Les males notícies són tan
abundants a les pàgines dels diaris, en els
llocs d’Internet i a les pantalles de televisió, que ens convencen que el mal regna
sobirà. No és així. És cert que està sempre
present la maldat i la violència, l’abús i la
corrupció, però la vida està entreteixida
d’actes de respecte i generositat que no
sols compensen el mal, sinó que ens empenyen a anar més enllà i a estar plens
d’esperança.
6. Allargar la mà és un signe: un signe
que recorda immediatament la proximitat,
la solidaritat, l’amor. En aquests mesos,
en els quals el món sencer ha estat com
aclaparat per un virus que ha portat dolor i mort, descoratjament i desconcert,
quantes mans esteses hem pogut veure!
La mà estesa de la infermera i de l’infermer que, més enllà de les seves hores de
treball, es queden per cuidar els malalts.
La mà estesa del qui treballa a l’Administració i proporciona els mitjans per a
salvar el major nombre possible de vides.
La mà estesa del farmacèutic, que està
exposat a moltes peticions en un contacte
arriscat amb la gent. La mà estesa del prevere, que beneeix amb el cor esqueixat. La
mà estesa del voluntari, que socorre els
qui viuen al carrer i els qui, malgrat tenir
un sostre, no tenen res per menjar. La mà
estesa d’homes i dones que treballen per
a proporcionar serveis essencials i seguretat. I unes altres mans esteses més que
podríem descriure fins a compondre una
lletania de bones obres. Totes aquestes
mans han desafiat el contagi i la por de
donar suport i consol.

7. Aquesta pandèmia va arribar de
sobte i ens va agafar desprevinguts, deixant una gran sensació de desorientació
i impotència. Però la mà estesa envers el
pobre no va arribar de seguida, sinó que,
més aviat, ofereix el testimoniatge de com
ens preparem per a reconèixer el pobre
per a sostenir-lo en temps de necessitat.
No s’improvisen, els instruments de misericòrdia. Cal un entrenament quotidià,
que procedeixi de la consciència de com
necessitem, nosaltres els primers, una mà
estesa cap a nosaltres.
Aquest moment que estem vivint ha
posat en crisi moltes certeses. Ens sentim
més pobres i dèbils perquè hem experimentat el sentit del límit i la restricció de
la llibertat. La pèrdua de treball, dels afectes més estimats i la falta de les relacions
interpersonals habituals han obert de cop
horitzons que ja no estàvem acostumats a
observar. Les nostres riqueses espirituals i
materials van ser posades en qüestió i descobrim que teníem por. Tancats en el silenci
de casa nostra, redescobrim la importància
de la senzillesa i de mantenir la mirada fixada en allò que és essencial. Hem madurat l’exigència d’una nova fraternitat, capaç
d’ajuda recíproca i d’estima mútua. Aquest
és un temps favorable per a «tornar a sentir
que ens necessitem els uns als altres, que
tenim una responsabilitat pels altres i pel
món […]. Ja hem tingut molt de temps de
degradació moral, burlant-nos de l’ètica,
de la bondat de la fe, de l’honestedat […].
Aquesta destrucció de tot fonament de la
vida social acaba enfrontant-nos els uns als
altres per a preservar els interessos propis,
provoca el sorgiment de noves formes de
violència i crueltat i impedeix el desenvolupament d’una veritable cultura de la cura
de l’ambient» (Carta enc. Laudato si’, 229).

En definitiva, les greus crisis econòmiques,
financeres i polítiques no acabaran mentre permetem que la responsabilitat que
cadascú ha de sentir envers el proïsme i
envers cada persona romangui adormida.
8. «Allarga la mà al pobre» és, per tant,
una invitació a la responsabilitat i un compromís directe de tots aquells que se senten part del mateix destí. És una crida a
portar les càrregues dels més dèbils, com
ho recorda sant Pau: «Per l’amor, feu-vos
servents els uns dels altres. En efecte, tota
la Llei troba la seva plenitud en un sol manament, que és aquest: Estima els altres
com a tu mateix» (Ga 5,13-14; 6,2). L’Apòstol ensenya que la llibertat que ens ha estat donada amb la mort i la resurrecció de
Jesucrist és per a cada un de nosaltres una
responsabilitat per a posar-nos al servei
dels altres, especialment dels més dèbils.
No es tracta d’una exhortació opcional,
sinó que condiciona l’autenticitat de la fe
que professem.
El llibre de l’Eclesiàstic ve de nou a ajudar-nos: suggereix accions concretes per a
donar suport als més dèbils i també empra
algunes imatges evocadores. En un primer
moment pren en consideració la debilitat
dels qui estan tristos: «No t’allunyis dels
qui ploren» (7,34). El període de pandèmia ens va obligar a un aïllament forçós,
fins i tot impedint que poguéssim consolar i romandre a prop d’amics i coneguts
afligits per la pèrdua dels seus éssers estimats. I continua dient l’autor sagrat: «No
deixis de visitar els malalts» (7,35). Hem
experimentat la impossibilitat d’estar a
prop dels qui sofreixen, i al mateix temps
hem pres consciència de la fragilitat de la
nostra existència. En resum, la Paraula de
Déu mai no ens deixa tranquils i continua
estimulant-nos cap al bé.

9. «Allarga la mà al pobre» destaca, per
contrast, l’actitud dels qui tenen les mans
a les butxaques i no es deixen commoure
per la pobresa, de la qual sovint són també
còmplices. La indiferència i el cinisme en
són l’aliment diari. Quina diferència respecte a les mans generoses que hem descrit! De fet, hi ha mans esteses per a polsar ràpidament les tecles d’un ordinador i
moure sumes de diners d’una part del món
a una altra, decretant la riquesa d’oligarquies estretes i la misèria de multituds o
el fracàs de nacions senceres. Hi ha mans
esteses per acumular diners amb la venda
d’armes que altres mans, fins i tot de nens,
empraran per sembrar mort i pobresa. Hi
ha mans esteses que entre ombres intercanvien dosis de mort per enriquir-se i viure en el luxe i la disbauxa efímers. Hi ha
mans esteses que per sotamà intercanvien
favors il·legals per guanys fàcils i corruptes. I també hi ha mans esteses que, en
el puritanisme hipòcrita, estableixen lleis
que ells mateixos no observen.
En aquest panorama, els exclosos continuen esperant. Per a poder sostenir un
estil de vida que exclou els altres, o per
a poder entusiasmar-se amb aquest ideal
egoista, s’ha desenvolupat una globalització de la indiferència. Gairebé sense
advertir-ho, ens tornem incapaços de compadir-nos davant els clamors dels altres, ja
no plorem davant el drama dels altres ni
ens interessa cuidar-los, com si tot fos una
responsabilitat aliena que no ens incumbeix (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 54).
No podem ser feliços fins que aquestes
mans que sembren la mort es transformin
en instruments de justícia i de pau per a
tot el món.
10. «En tot el que fas, pensa en el teu últim destí» (Sir 7,36). Aquesta és l’expres-
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sió amb què el Siràcida conclou la seva
reflexió. El text es presta a una doble interpretació. La primera fa evident que sempre hem de tenir present la fi de la nostra
existència. Recordar-nos del nostre destí
comú pot ajudar-nos a portar una vida més
atenta envers aquell que és més pobre i
no ha tingut les mateixes possibilitats que
nosaltres. Hi ha també una segona interpretació, que evidencia més bé el propòsit, l’objectiu cap on cadascú tendeix. És
la finalitat de la nostra vida, que requereix
un projecte per realitzar i un camí per recórrer sense cansar-se. I bé, la finalitat de
cada una de les nostres accions no pot ser
altra que l’amor. Aquest és l’objectiu vers
el qual ens dirigim i res no pot distreure’ns-en. Aquest amor és compartició, és
dedicació i servei, però comença amb el
descobriment que nosaltres som els primers estimats i moguts a l’amor. Aquesta
finalitat apareix en el moment en què l’infant es troba amb el somriure de la mare
i se sent estimat pel fet mateix d’existir.
Fins i tot un somriure que compartim amb
el pobre és una font d’amor i ens permet
viure en l’alegria. La mà estesa, doncs,
sempre pot enriquir-se amb el somriure de
qui no fa pesar la seva presència i l’ajuda
que ofereix, sinó que només s’alegra de
viure segons l’estil dels deixebles de Crist.
En aquest camí d’encontre quotidià
amb els pobres, ens acompanya la Mare
de Déu, que, de manera particular, és la
Mare dels pobres. La Verge Maria coneix
de prop les dificultats i sofriments dels
qui estan marginats, perquè ella mateixa
es va trobar infantant el Fill de Déu en una
establia. Per l’amenaça d’Herodes, amb
Josep, el seu espòs i el petit Jesús, va fugir
a un altre país, i la condició de refugiats va
marcar la Sagrada Família durant alguns

anys. Que la pregària a la Mare dels pobres pugui reunir els seus fills predilectes
i tots aquells que els serveixen en el nom
de Crist. I que aquesta mateixa pregària
transformi la mà estesa en una abraçada
de comunió i de renovada fraternitat.
Francesc, papa
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