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Fraternitat possible? I (1-11-2020)
Les primeres paraules de l’encíclica del
papa Francesc, Fratelli tutti, em resulten
d’una extraordinària importància. Tenen
un to personal que ens suggereix l’inici
d’una conversa o d’una xerrada. Ens hi
explica l’experiència que li va suggerir la
idea d’escriure una carta sobre la fraternitat universal. Precisament sobre “la fraternitat oberta a tots els éssers humans”.
Aquesta experiència va ser, d’una banda, la trobada recent amb el Gran Imam
Ah-mad Al-Tayyeb, a Abu Dhabi. Aquesta
trobada va donar lloc a la solemne declaració d’un principi compartit pels signants:
que Déu “ha creat tots els éssers humans
iguals en els drets, els deures i la dignitat,
i els ha cridat a conviure com a germans
entre ells”. D’altra banda, potser estimulat
per aquesta relació amb el món musulmà,
li va venir a la ment el testimoniatge de
qui sempre ha estat el seu gran inspirador,
sant Francesc d’Assís, apòstol de la fraternitat.
Precisament el Papa cita (nota n. 4) un
passatge de la vida de sant Francesc, segons la narració realitzada pel gran especialista en espiritualitat franciscana, Éloi
Leclerc, en el seu llibre Exili i tendresa. És
la trobada del sant amb el sultà Melik-elKamil en ple setge dels croats a la fortalesa de Damieta, al costat de la desemboca-

dura del Nil (“era l’any 1219, després de la
vinguda del dolç Senyor a la terra”).
Aquest llibre i aquesta escena en concret, em van impressionar quan el vaig
llegir per primera vegada fa anys. La meva
impressió responia a una inquietud que
llavors despertava en mi grans interrogants sobre la fraternitat universal. Avui
aquests interrogants segueixen vius. En
poques paraules, podem dir que, tot compartint l’intens desig i la urgència d’aconseguir aquesta fraternitat, resten obertes
preguntes fonamentals: és possible?; com
pot ser-ho?; en què es fonamenta?; quin
motiu pot estimular a tothom a afavorir-la?
El Papa incorpora unes paraules del
llibre d’Éloi Leclerc, que no he aconseguit
trobar en el text (potser perquè fa servir
una edició diferent): “Només l’home, diu,
que accepta acostar-se als altres en el
seu moviment propi, no per a retenir-los
en el seu, sinó per a ajudar-los a ser més
ells mateixos, es fa realment pare”. Què
signifiquen aquestes paraules? Segons
la narració, sant Francesc no tenia cap
més objectiu sinó el d’anunciar Jesucrist
al sultà perquè es convertís, cregués, i
així participés de l’amor que ens porta la
pau, renunciant a la violència i la guerra.
Es va presentar amb tota la seva pobresa
i feblesa davant el sultà. Aquest, en veure
la manera com el sant testificava la seva
fe en Crist, la seva transparència, el seu
estil autèntic, la seva senzillesa i pobresa,
es va veure encisat i va arribar a sentir per
ell una profunda simpatia. Tot i així va replicar, plantejant-li la gran qüestió: “Si és
així, com és que els cristians lluiten contra
nosaltres i, portats pel seu afany de poder
i domini, no s’avenen a negociar?” Amb
rostre profundament trist, va respondre el
sant:

“Senyor, l’Amor no és estimat; l’Amor,
en aquest món, continua estant crucificat”.
San Francesc no va cedir a entrar en
discussions teològiques. No volia vèncer,
sinó només testificar. Per això, en la seva
segona trobada amb el sultà i la seva cort,
es va mostrar disposat a passar la prova
del foc, com a testimoniatge martirial.
Naturalment ningú no estava disposat a
acompanyar-lo, però el sultà li va oferir
nombrosos i rics regals, que el sant va rebutjar amablement…
Tornant al campament, sant Francesc
va dir al seu acompanyant, el germà Il·
luminat: “El Senyor no ha volgut la nostra
vida. No hem estat trobats dignes de sofrir pel seu nom”. El seu intent d’anunciar
la fe, que fructificaria en la fraternitat i la
pau, havia fracassat.
Fraternitat possible II. Germanor
(8-11-2020)
Per què va fracassar sant Francesc en el
seu intent d’aconseguir la pau i la fraternitat entre musulmans i els croats? Recordem que el seu objectiu no era simplement
aconseguir la pau, sinó anunciar l’Evangeli
al sultà i al seu poble.
La pau, almenys la pau externa, es
podia aconseguir, com solem fer, mitjançant una bona negociació. Amb voluntat i
paciència es podia arribar a un pacte pel
qual les parts contendents veiessin satisfets els seus respectius interessos, encara
que fos mínimament. De fet pràcticament
tots els pactes, no sols en l’àmbit social i
polític, sinó també en la convivència més
immediata, com la família o el grup, no són
sinó equilibri d’interessos. D’això se’n diu
“pau”, però és molt lluny de ser una autèntica fraternitat.

No sabem el que entenen els qui criden, des de la Revolució Francesa i en
molts moviments per la pau, quan reclamen “fraternitat”. El teòleg Henri de Lubac
va observar fa anys: “Com és possible la
fraternitat entre aquells que no reconeixen
un pare comú? És possible la fraternitat
sense filiació?” Més enllà de creure o no
en Déu Pare, la veritat és que, si reclamem
fraternitat entre tots els éssers humans,
hem de reconèixer que hi ha quelcom en
comú que ens vincula.
Celebrem precisament, com tots els
anys, el Dia de Germanor, la jornada en què
expressem la fraternitat dels membres de
l’Església, realitzant la nostra aportació a
favor de tots. Per a nosaltres no hi ha problema a justificar aquesta col·laboració.
Des del dia del nostre baptisme i mitjançant
la fe en Jesucrist, formem la gran família
dels fills de Déu. L’oració que ens caracteritza, segons ens va ensenyar el mateix Jesucrist, és el Parenostre i la Sagrada Escriptura, especialment el Nou Testament, està
farcida d’afirmacions i crides a la comunió
fraterna dels qui formem el Poble de Déu.
Cada diumenge recitem el Credo i diem que
creiem en la comunió dels sants…
La jornada de Germanor enguany porta per lema “Som allò que tu ens ajudes a
ser”. Això cal explicar-ho. En realitat som
molt més que el que fem entre tots. Però,
és veritat que la situació de l’Església depèn en gran mesura del que cadascun de
nosaltres aportem, tant referent a la vida
evangèlica, l’oració, l’ajuda econòmica,
com la participació activa i responsable.
En tot cas, la nostra fraternitat no es
funda en la simpatia o la sintonia natural
que hi hagi entre nosaltres, sinó en el fet
de creure tots en un sol Senyor Jesucrist,
pel qual som fills del mateix Pare i parti-
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cipem del mateix Esperit d’amor. Aquest
principi d’unitat permet derrocar tots els
murs i construir tots els ponts, tal com llegim en aquell text magnífic de la Carta als
Efesis:
“Crist és la nostra pau. De dos pobles
n’ha fet un de sol, derrocant el mur que
els separava, l’enemistat… Ja no sou estrangers o forasters, sinó conciutadans i
membres de la família de Déu” (Ef 2,14.19)
Per tant, la nostra aportació al sosteniment de l’Església, més que una típica
quota que se sol pagar a un club, a un partit, o a una causa, té la categoria de signe
d’aquesta realitat profunda: la comunió en
l’Esperit que fa possible sentir-nos com a
veritables germans. Forma part, així, del
testimoniatge que hem de donar davant
una societat dividida i enfrontada.
Fraternitat possible? III (15-11-2020)
Tal com diem, la fraternitat entre tots els
éssers humans ha de tenir un fonament,
alguna cosa que li serveixi de base, quelcom compartit per tots. Alguna cosa que
es tingui en comú, i que, alhora, pugui ser
reconegut com a propi per cadascun, per
totes les persones de qualsevol racó del
món…
Intuïm que, si hi ha una falta tan gran
de fraternitat en el nostre món, és precisament perquè no es reconeix un vincle
que ens uneixi. Si l’altre és tractat com
a estrany i aliè, és perquè aquesta és la
imatge que en tenim. La seva existència i
els seus problemes són seus i no ens afecten per res. Solament quan la casualitat fa
que la nostra vida, d’alguna forma, sigui
depenent de la seva, llavors ens hi interessem. Aquesta és l’experiència quotidiana
durant la pandèmia actual: Per què ens

preocupa la salut dels altres? Perquè el veiem com a germà o perquè de la seva salut
depèn la nostra? Potser totes dues coses.
Però sens dubte preval el segon motiu: en
el fons pensem que estem en la mateixa
cordada d’escaladors i arribarem al cim, si
tots hi pugen segurs. La fallada d’un de sol
ens pot precipitar a l’abisme.
Per això és tan important identificar la
corda a la qual tots estem lligats. No pot
ser una cosa tan eventual com ara l’interès
per la salut en cas d’una pandèmia, o un
sentiment vague de compassió, o l’eficàcia de la força fruit de l’obstinació comuna
per a aconseguir un objectiu econòmic…
Al llarg de la història hi ha hagut moltes
maneres de pensar que reconeixien alguna cosa en comú a tots els éssers humans.
Quan es va començar a reclamar la fraternitat com a projecte social, i a lluitar per
a aconseguir-la, es donava per entès que
tots tenim en comú la raó i la naturalesa.
Reconèixer-ho era una exigència de la dignitat que té tot ésser humà. Avui, no obstant això, no es parla de “naturalesa i raó”
única i compartida, encara que sí que es
reconeix la dignitat de tota persona humana. Però, per què tota persona és digna de
viure i per què compartim aquesta dignitat?; què tenim en comú totes les persones?; què “ens agermana”?
El papa Francesc, en el seu capítol primer, titulat “Les ombres d’un món tancat”,
constata el fet de l’absència d’un projecte,
d’un horitzó i un rumb comú, que facilitin
la sensació de pertinença a la mateixa
humanitat (nn. 15-17; 26; 29-31). Aconseguir-ho sembla “un deliri” (n. 16) i constituir-nos en un “nosaltres” és una cosa
urgent (n. 17).
Crida l’atenció la frase “constituir-nos
en un nosaltres”. Quelcom fa sentir-nos

germans i poder parlar en plural. El Papa
confirma que, sense sentir-nos “un nosaltres”, no serà possible la fraternitat
universal. Però llavors, es tracta d’alguna
cosa que hem de fer?; o més aviat d’alguna cosa que ja existeix i sols s’ha de reconèixer?
El Papa afirma l’anhel de fraternitat que
hi ha en tota la humanitat en contrast amb
la realitat: l’absència de germanor és una
de les contradiccions més flagrants del
nostre món. Però, com ja hem dit parlant
del dia de Germanor, per a un cristià la
fraternitat universal no sols no és un problema, sinó que forma part del seu credo.
Per això el Papa diu en la Introducció a
Germans tots:
“Encara que ho vaig escriure partint
de les meves conviccions cristianes, que
m’animen i nodreixen, he intentat fer-ho
perquè la reflexió s’obri al diàleg amb totes les persones de bona voluntat.”
És legítima la nostra obstinació a aconseguir la fraternitat universal, almenys
com a formant part del nostre compromís
evangelitzador i missioner.
Fraternitat possible? IV. Jesucrist Rei de
l’Univers (22-11-2020)
No volem mantenir l’interrogant sobre
la possibilitat de la fraternitat universal.
Creiem que és possible, encara que amb
determinades condicions. Déu vulgui que
algun dia, en aquest món, puguem albirar
quelcom d’aquesta fraternitat i tastar la
pau que l’acompanya.
No se sap ben bé per què, el tema del
“lideratge” es posa de moda. Se’n parla
en l’àmbit cultural i sociopolític, també en
ambients eclesials. Potser és veritat allò
de “mira de què es vanta i sabràs què li fal-

ta”. Potser és la necessitat el que ens en
fa parlar.
Ja hem al·ludit a aquestes paraules del
Papa que assenyalen com una de les causes d’un món tancat l’absència d’“un horitzó i un rumb comú” (FT 26). Sens dubte,
segons el llenguatge normal, promoure la
idea d’un únic líder mundial, que reuneixi
tota la humanitat, és una quimera. Però sí
que té sentit reivindicar “un horitzó i un
rumb comú”. Es tractaria de mirar tots en
la mateixa direcció, encara que cadascun
seguís camins diferents. Aquests camins
arribarien a ser convergents fins a integrar-se en una única fraternitat.
Aquest horitzó o rumb comú, què seria?
Un programa, una idea, una utopia? Una
persona? El lideratge ha estat estudiat des
de fa molt de temps en l’àmbit de la psicologia social. El millor líder és aquell en
el qual qualsevol membre del grup es pot
veure reflectit, aquell que promou la participació, té ascendència (autoritat moral)
sobre el grup, estimula, dona eficiència i
eficàcia al conjunt, facilita el consens, encarna la identitat del “nosaltres”, respecta
les individualitats… Anys enrere promovíem l’ideal del “lideratge compartit”, mentre somiàvem amb la democràcia més perfecta i lluitàvem per ella. Mai no va passar
de ser un somni. La realitat, com més era
coneguda, més apareixia contradictòria i
impotent.
Avui continuem somiant, potser amb
més convicció. Jesucrist, contemplat com
a horitzó de la història, plenitud de veritat,
de Bellesa, d’Amor, en el qual tot es compleix, el cosmos, la humanitat, cap al qual
tot camina, és l’acompliment d’aquest
somni. Dir que és “el líder” de tota la humanitat seria dir molt poc i podria entendre’s malament. Els antics li aplicaven el
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nom de “Rei de l’Univers”, però també
aquest títol es queda molt curt i dona peu
a malentesos. ¿És “l’ideal de líder, l’ideal
de rei”? Caldria descriure les característiques d’aquest ideal.
Els procedents de la tradició jueva sí
que tenien un referent de l’ideal de “rei”,
amb només recitar els anomenats “salms
reials”: com es mantenia humil i fidel a
Déu, com s’ocupava dels pobres, com era
ungit per la saviesa i força de Déu, com
era revestit de la seva bellesa, com obrava amb justícia, etc. El poble es mirava, es
reconeixia a si mateix en el rei, de manera
que aquest exercia també la funció que
avui anomenaríem de líder.
Jesucrist, reconeixent-se com a rei (p.
ex. davant Pilat: Jn 18,37), va haver de fer
la seva pròpia explicació per a no donar
peu a malentesos. També va fugir quan volien proclamar-lo rei (cf. Jn 6,15). Jesucrist
és aquest rei i aquest líder que tots somiem; l’únic en qui hem vist realitzat el que
mai van poder fer els homes.
Potser per això és aquell únic horitzó,
que sense ser una idea, ni projecte, sinó
una persona viva, ens fa sentir germans,
membres del mateix poble. En Ell exercim
l’autèntic “lideratge compartit”: en Ell som
tots un poble de reis.
Fraternitat possible V. Expectació
(29-11-2020)
Hem acabat l’Any Litúrgic tot contemplant
Jesucrist, que reuneix tota la humanitat,
cridant-la a formar en Ell un únic poble de
germans. Comencem un nou Any Litúrgic
escoltant aquestes paraules: “Tu, Senyor,
ets el nostre Pare… nosaltres l’argila i tu el
nostre terrisser; tots som obra de la teva
mà” (Is 63,16. 64,7); “Germans, a vosaltres

gràcia i pau de part de Déu el nostre Pare i
del Senyor Jesucrist” (1Co 1,3).
La pregunta de si era possible la fraternitat universal provenia de l’experiència
quotidiana (tan llunyana de la fraternitat
real!) i, en concret, com a exemple paradigmàtic que presenta el Papa, del record de
l’intent fracassat de sant Francesc de convertir el sultà a la fe cristiana i convèncer
els croats de la inutilitat de la guerra.
L’encíclica semblava respondre la nostra pregunta mitjançant una frase treta
del llibre d’Éloi Leclerc Exili i tendresa, on
l’autor descriu l’experiència de sant Francesc. Però l’autor no situa aquesta frase
en el context del fracàs del sant davant el
sultà, sinó gairebé al final de l’obra, quan
el propi sant ha fet el seu camí d’aprofundiment en la pobresa, portat per l’Esperit.
Era el punt des del qual pot assumir tots
els fracassos i frustracions de la vida, fins
i tot l’intent de crear una fraternitat veritable en l’Ordre que ell va fundar. Llavors
és quan s’entén la frase: “Només l’home
que accepta acostar-se a uns altres en el
seu moviment propi, no per a retenir-los
en el seu, sinó per a ajudar-los a ser més
ells mateixos, es fa realment pare”. Sant
Francesc no renuncia a la seva identitat i
les seves conviccions, però s’acosta a l’altre, anunciant-li l’Evangeli, no per a apropiar-se de l’altre, sinó perquè l’altre sigui
ell mateix, trobi la seva identitat, que no
és altra que “ser fill de Déu”, germà de
tots. Sant Francesc esdevé veritable pare,
quan, renunciant a l’apropiació i al control,
engendra, dona la possibilitat d’arribar a
ser fills – germans…
En això radica la relació misteriosa entre pobresa en l’esperit i fraternitat (com
la seva contrària, la relació entre riquesa
d’esperit i tancament o individualisme). La

fraternitat universal és, com tota virtut, do
immens i tasca àrdua.
Amb aquest esperit iniciem el camí de
l’Advent. No és estrany que el primer pas
d’aquest camí sigui justament la consciència de pobresa. Ser conscient de profundes mancances que ens impedeixen l’alegria i la felicitat, com la culpa, el fracàs,
l’enemistat, el buit, el sofriment, la tristesa, la solitud… El context de crisi social
que estem vivint i l’encíclica Germans tots,
farcida de denúncies concretes, alimenten avui aquesta consciència de pobresa,
en el sentit de saber que som pacients
d’“inhumanitat”, mancats de dignitat i
subjectes de sofriment.
Però l’Advent, com a temps de celebració del misteri cristià, no es queda en la
denúncia, sinó que ens convida a viure un
segon pas: el pas a l’expectació. Consisteix a estar obert a la vinguda d’un que
se’ns ha anunciat com a salvador (Messies), donador de la felicitat somiada. En
aquest sentit, referint-nos a la fraternitat
universal, que ningú pensi que les denúncies i les crides a l’acció compromesa
signifiquin una gran construcció, un organisme mundial, una tàctica segura, que
garanteixi la fraternitat. Aquesta és molt
més que el que puguem construir. L’Advent és expectació i desig d’un, la presència del qual, acollida amb fe i pobresa ens
porta la fraternitat.
Fraternitat possible VI. El do
(6-12-2020)
Continuem el camí de l’Advent deixant-nos
portar pel somni de la fraternitat universal; un somni que alhora es desperta i es
fa més viu amb el sofriment compartit que
ens provoca la crisi sanitària i social.

I ja en camí se’ns atansen dues paraules profètiques, que han de ser escoltades
simultàniament.
Una, ens obre els ulls a la realitat i ens
dona pau. Diu l’encíclica Germans tots en el
context del fonament últim de la fraternitat:
“Els creients pensem que, sense una
obertura al Pare de tots, no hi haurà raons
sòlides i estables per a la crida a la fraternitat. Estem convençuts que només amb
aquesta consciència de fills que no són
orfes podem viure en pau entre nosaltres.
Perquè la raó, per ella sola… no aconsegueix de fundar la germanor” (FT 272)
És una cita de la carta encíclica de Benet XVI Caritat en la veritat. No aconsegueix de fundar la fraternitat la raó per ella
mateixa, és a dir, les forces humanes. I no
és només un pensament, com una opinió
més que tenim els cristians, sinó una convicció nascuda de la fe pensada i viscuda.
Ja citàvem aquell teòleg que es preguntava
com era possible una fraternitat sense el
reconeixement d’un pare comú.
L’altra paraula que escoltem és complementària. Creure en la fraternitat universal
i construir-la, suposa un dinamisme i un
procés. Un s’ha de fer germà. Ho hem vist
en l’experiència de sant Francesc. Hom es
fa germà i és font de fraternitat a través
d’un procés que consisteix a “arribar a ser
profundament pobre en l’esperit”.
Estem en el terreny de tota virtut. Tota
virtut és en primer lloc un do. I això és el
que passa en la fraternitat universal. Expliquem-ho recolzant-nos en la mateixa
encíclica Germans tots i ajudant-nos en la
tradició.
L’encíclica dedica tot el capítol II a comentar la Paràbola del Bon Samarità, com
a exemple de conducta moral: cadascun
s’ha d’acostar a l’altre, encara que sigui
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“estrany”, diferent, i ajudar-lo en el seu
sofriment, com a veritable germà. Però ja
antigament a l’Església, a més d’aquest
significat, van veure en la Paràbola un missatge teològic, és a dir, tota una descripció
de l’obra redemptora de Crist.
- El personatge anònim que “baixava”
de Jerusalem a Jericó és la humanitat
que “davalla” del paradís en aquesta
història nostra.
- En aquesta història troba tota mena
de sofriments; és víctima de maltractaments i robatoris. És la humanitat
caiguda.
- Al seu costat, pel seu camí, passa un
levita i un sacerdot, incapaços ajudarlo i guarir-lo; és a dir, tota la Llei Antiga.
- Però també hi passa un que se li acosta, el guareix i el carrega sobre la seva
cavalcadura. És Jesucrist, que, per la
seva encarnació comparteix camí, es
fa proïsme del qui sofreix, es compadeix del seu dolor, i el guareix amb la
paraula i els sagraments.
- Porta el malalt a l’hostal, és a dir,
l’Església, on completarà la seva guarició fins que ell torni.
Una interpretació certa, que abans
d’expressar el manament d’estimar el proïsme, posa el seu fonament. És a dir: ha
estat Déu, que ha realitzat abans enmig de
nosaltres la fraternitat, superant totes les
distàncies, entre Ell i nosaltres, entre els
éssers humans dividits i allunyats. Pel seu
davallament, es fa proïsme, germà nostre,
ens cura i ens dona la possibilitat de viure
l’autèntica fraternitat en la unitat d’un sol
poble.

Fraternitat possible VII. La tasca
(13-12-2020)
La fraternitat universal ens ha estat regalada en Jesucrist. Només en Ell serà possible en el nostre món. Alhora, tal com diem,
aquesta fraternitat regalada inclou per
a nosaltres una tasca. Ja sabem que Déu
no vol salvar-nos sense nosaltres, és a dir,
sense la nostra disposició lliure. No ens
tracta com a “peces sense ànima”: sempre
espera la nostra resposta lliure.
En ple Advent ho entenem fàcilment.
Perquè l’Advent és abans de res la vivència d’aquella disposició a rebre, acollir,
el gran do del Verb de Déu en la nostra
humanitat concreta. L’Advent, en efecte,
està en funció i es compleix en l’Encarnació, l’abraçada de Déu a la humanitat.
L’infinit regal que Déu ens fa és aquesta
abraçada.
Sota el prisma de la fraternitat universal, l’abraçada de Déu a la humanitat en
l’Encarnació, és el detonant d’un immens
esclat d’abraçades de llarg a llarg del món.
Aquesta és l’autèntica fraternitat.
Ara bé, tant l’Advent, com la fraternitat
universal, són també responsabilitat. Qui
hagi llegit l’encíclica Germans tots, veurà
que està saturada de crides a l’acció i al
compromís moral.
¿A quines tasques estem cridats durant
l’Advent i pel compromís de la fraternitat
universal?
Una primera tasca, elemental, és obrir
els braços. Es tracta de l’actitud d’aquell
que s’obre ell mateix, expectant, confiat,
agraït, esperant la presència de l’amic.
Mitjançant la memòria, la imaginació i el
pensament centra la seva atenció en el qui
està a punt de venir. Valora el goig de la
seva presència, tasta d’antuvi l’alegria de

la seva companyia i espera. El qui ve no és
un desconegut, almenys ha estat anunciat. El seu record activa el desig i es manté
el cor expectant.
Certament aquesta actitud és la pròpia
de l’Advent, quan “el que ve”, l’esperat,
és Jesucrist. Però, si parlem de la fraternitat universal, ¿podem dir el mateix? Perquè una cosa és estar expectant i obrirse a Jesucrist i una altra esperar i acollir
a qualsevol que trobem en el camí de la
vida…
Això és veritat. Però qui s’obre i rep així
Jesucrist, no tancarà els seus braços quan
se li acosti un germà, per molt estrany o repulsiu que sigui. Un cop més tornem a sant
Francesc d’Assís, a qui recordem abraçant
i besant el leprós.
¿És això un misteri? En certa manera
sí. Però té la seva lògica. Si hem dit que
el primer pas de l’Advent i del compromís
amb la fraternitat universal és la pobresa
en l’esperit, s’entén que els braços oberts
del pobre no posen condicions per a acollir
l’altre: el pobre rep Crist com a do i els seus
ulls queden il·luminats per a descobrir en
qualsevol altre un reflex d’aquest do, sigui
com sigui la seva aparença, la seva història, les seves idees, la seva psicologia, les
seves misèries...
A l’encíclica Germans tots llegim:
“Per a nosaltres (els cristians) aquesta
deu de dignitat humana i de fraternitat
està en l’Evangeli de Jesucrist” (n. 277)
Diríem amb major precisió “la deu està
en Jesucrist mateix” (ja que el seu evangeli, més que una doctrina, és la seva persona viva i present). L’Església serveix la humanitat oferint-li la Salvació que ha rebut
gratuïtament de Jesucrist i dins d’aquest
gran do és inclosa la possibilitat de viure la
fraternitat universal. És la veritat d’aquella

senzilla salutació: “Germans tots en Crist
Jesús!”. No és cortesia, sinó comunicació i
proclamació afectuosa d’una veritat.
Fraternitat possible VIII (20-12-2020)
Preocupats per la fraternitat universal i respirant l’aire de Nadal, brolla des del nostre
interior l’exigència de “crear un espai per a
Déu en la nostra vida”. Un espai adequat,
com el buit delimitat pels braços oberts en
espera de l’abraçada de l’amic. El que això
significa en la vida normal i quotidiana ja
va quedar manifest fa més de dos mil anys
en l’esdeveniment de la nativitat de Jesús.
La humanitat que s’hi va donar, era l’espai
adequat per a Déu entre nosaltres.
Tornem de nou a sant Francesc. Passat
ja el costós camí de la redacció i el reconeixement pel Papa de la Regla per a l’Ordre, que garantiria institucionalment la
fraternitat, el veiem, al desembre de 1223,
caminant amb el germà Lleó per la vall de
Rieti, enmig d’una enorme tempesta de
vent i neu. Són acollits per l’ancià Màrius
i la seva família, en l’escalf d’aquella llar
que conservava, durant tants anys, el caliu de la predicació del sant. La curiositat i
l’amistat van fer que l’ancià preguntés per
l’experiència de sant Francesc a Egipte. El
record d’una fraternitat fallida va ombrejar
el rostre del sant. D’això també en participava l’ancià, que, mentre donava escalf a
un dels seus nets mig adormit, deia: “també hem sofert moltes desgràcies: morts
de éssers estimats, males collites, pesta
en el bestiar, vinyes gelades… Els veïns ja
no volen creure en Déu… Però jo dic que,
si perdre altres coses és una desgràcia,
perdre Déu és una desgràcia fins i tot més
gran”. Sant Francesc reaccionà amb el rostre il·luminat:
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“D’aquí a uns quants dies és Nadal. Ja
ningú no se’n recorda del que és Nadal. No
saben el que és la tendresa del Pare, no
saben el que és Déu. Cal recordar-los-ho,
cal tornar a fer Nadal… Farem un naixement de veritat, en una cova de veritat…
Vull veure el nen tal com estava en la humilitat i la pobresa”
En efecte, un cop va haver parlat amb
uns i altres, tot va quedar llest. A mitjanit
de la vigília de Nadal, el vessant de la muntanya es va omplir de punts de llum, com
a estrelles en moviment, vingudes de diversos racons de la vall, buscant un mateix
punt de reunió. En una cova hi havia els
animals, un bou i una mula, un nen nounat
reposant sobre palla fresca en un pessebre, vigilat pels seus pares. Sant Francesc
donava a tothom la benvinguda, nens,
adults, ancians, joves; la terra, els animals
i les persones de diferent procedència i
condició, “tota criatura havia de sentir-se
embolcallada en el gran misteri de la pietat”. El germà Lleó va presidir l’Eucaristia
i Francesc va actuar com a diaca, cantant
l’Evangeli i dirigint unes paraules, que encomanaven una gran alegria: “Germans, ho
heu sentit? El Senyor de la glòria aquesta
nit s’ha fet el més pobre i fosc dels fills dels
homes… Déu, el ple de glòria, es va fer germà nostre… Els homes no sabien fins a quin
punt Déu és pare. No podien saber-ho. Calia que Déu els mostrés el seu Fill…” (cf. É.
Leclerc, Exili i tendresa, 234-244)
Nadal és el lloc i el moment de trobada universal. Perquè no hi ha espai més
il·limitat, ni instant més etern, que el Fill
de Déu radicalment pobre, obert a tota la
humanitat, ofert sense condicions, amb
l’amor gratuït que li és propi.
Sabem el desenllaç de la història. Una
història que continua oberta avui en ca-

dascun de nosaltres. No és una bella representació. Forma part essencial de la nostra
fe i és aliment de la nostra esperança.
La primera fraternitat real, la família
(27-12-2020)
Tal com anem dient, creure, afirmar i actuar conseqüentment la fraternitat universal és molt difícil, potser impossible,
si no es té un fonament ferm, un motiu
irrefutable, que la sostingui. De fet, les
proclames de fraternitat són molt febles,
sovint no passen de referir-se a moments
d’entusiasme i es redueixen a condicions
molt limitades.
A la vista de realitats escandaloses,
molts criden a favor de la pau, amb un èxit
relatiu (tant de bo fossin molts!), però en
la ment del cristià evangelitzador sorgeix
una pregunta que colpeja sense parar:
“Com convèncer, als qui no creuen, que
realment som germans, o ho hem de ser?”.
Una de les raons que van portar sant
Francesc a representar l’escena del naixement de Jesús, després de constatar els
greus enfrontaments entre els germans,
era aquesta:
“Els homes ja no saben el que és la tendresa del Pare, no saben el que és Déu…
Déu, el ple de glòria, es va fer germà nostre… Els homes no sabien fins a quin punt
Déu és pare. No ho podien saber. Calia que
Déu els mostrés el seu Fill”
El petit i senzill Francesc va intuir allò
que en el Concili Vaticà II es formularia
solemnement com el principi creient de la
fraternitat universal (GS p. 24):
“Déu, que té una paternal sol·licitud
de tothom, ha volgut que tots els homes
constitueixin una sola família i es tractin
entre ells com a germans”

“Paternal sol·licitud”, “tendresa de
Pare”, una sola família… El primer efecte
de Nadal en el món va ser crear una família. No podia ser de cap altra manera. Perquè la família és el primer efecte natural
de l’amor. És a dir, de l’amor encarnat en
la naturalesa humana. És el primer cercle,
que trenca i supera la solitud de l’ésser
humà. Seria impossible, seria una contradicció, l’amor viscut en solitari (el mateix
Déu és comunitat).
Jesús com a home va viure la primera
experiència d’estimar i ser estimat en la
família de Natzaret, en un petó de Maria,
en la suor i els braços de Josep endurits
pel treball, en la conversa de tots dos com
a esposos, etc. Encara que l’amor diví de
l’Esperit que posseïa per naturalesa i que
a més havia estat donat a Maria des de
l’Anunciació, va transformar aquell amor
humà en una donació sense límits ni condicions, en l’amor més pur i perfecte.
Sant Francesc, afirmava que calia representar el naixement de Jesús, reproduir en
figura aquella família, “perquè els homes
no coneixíem l’amor del Pare”. En la Primera Carta de sant Joan ja es llegia que “no
havíem conegut l’amor fins que vam veure el Verb fet carn”. La Sagrada Família de
Natzaret primer i des d’ella totes les famílies que es deixen portar pel seu Esperit, són
autèntiques deus de fraternitat. Més encara, són fonts indispensables de fraternitat.
Sense por d’equivocar-nos, hem de dir
que, si en el món, en la política, els negocis, la cultura, l’esport, la convivència, les
relacions internacionals, no hi ha fraternitat, és perquè no hi ha família. És a dir,
perquè no hi ha família, que s’assembli, ni
que sigui de lluny, a la Família de Natzaret.
La fraternitat és possible perquè va ser i
és possible la família. Perquè la fraternitat

neix de la comunió d’amor entre un home i
una dona, diferents i complementaris, que
es fa fecunda en l’amor dels fills. Aquesta
font no es va exhaurir, sinó que continua
ben viva. En això radica l’esperança de la
humanitat.
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[ ]
Cartes i
exhortacions
pastorals

A la priora del Monestir de la Mare de Déu
del Carme, de Vilafranca del Penedès

Us tinc ben presents en el record i la
pregària. Espero que la comunitat segueixi
endavant dins aquests temps difícils. Prego que transmeteu la meva salutació i benedicció a totes les germanes.
Amb afecte en el Senyor.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Al Síndic de Greuges de Catalunya
Sant Feliu de Llobregat, 3-11-2020

Sant Feliu de Llobregat, 3-11-2020
Ga. Juliana Kanini Kilonzo
Priora
Monestir Mare de Déu del Carme
Barri de Sant Pau, 3
Ap. de Correus, 175
08720 – VILAFRANCA del PENEDÈS
Estimada germana priora:
He rebut la vostra carta del passat 21
d’octubre, en la qual demanàveu un ajornament del Capítol, que per norma i compliment del temps que fa des de l’anterior,
hauríeu de fer el proper 19 de desembre. El
motiu que assenyaleu és l’absència d’una
de les germanes, que es trobaria de visita
a la família a causa de la salut dels pares.
Indiqueu que, havent consultat la comunitat, per unanimitat, tret d’una abstenció, sembla bé demanar l’ajornament
de tres mesos per celebrar aquest Capítol.
He fet la consulta al Delegat de VC el
P. Josep Maria Henríquez, i tant ell com jo
mateix considerem convenient atendre la
vostra petició. Així doncs arribat el mes de
març del proper any 2021 ens posem en
contacte per fixar el dia, en el qual celebrarem el dit Capítol.

Il·ltre. Sr. D.
Rafael Ribó Massó
Síndic de Greuges de Catalunya
Passeig de Lluís Companys, 7
08003 – BARCELONA
Respectat senyor:
He rebut la vostra carta del passat 21
d’octubre, en la qual ens informàveu de
les queixes formulades per algun ciutadà
de Castelldefels, referents al soroll de les
campanes de la parròquia de Santa Maria.
En el context del relleu del rector al front
de la comunitat parroquial he mirat d’interessar-me per l’assumpte. En efecte, el fins
ara rector Mn. Xavier Sobrevia i Vidal ha
confirmat els tràmits seguits, així com els
contactes amb l’ajuntament, tal com vostè
diu a la seva carta. Personalment tant a ell
com al nou rector de la parròquia he recordat que aquest toc de les campanes corresponen a les hores marcades pel rellotge que hi ha al campanar: no són per tant,
tocs estrictament litúrgics, sinó un servei
de caire civil. Així doncs obeeix, com diu la
seva carta a una tradició arrelada al poble,
però que pot ser parcial o totalment modificada, des del punt de vista de l’església.
Sembla que, com sempre sol passar, hi ha

ciutadans partidaris que les coses romanguin com estan. En tot cas la darrera decisió pertoca a l’autoritat civil.
Crec que sí que s’han pres les mesures
adients sobre la intensitat acústica. Tot i
així, dialogant, es pot arribar a un reajustament dels horaris.
Així ho he parlat amb el nou rector Mn.
Juan Antonio Vargas.
Gràcies per la seva intervenció. Aprofito
per saludar-lo cordialment.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

A Mons. Salvador Giménez Valls, bisbe de
Lleida
Sant Feliu de Llobregat, 10-11-2020
Excm. i Rvdm. Sr. D.
Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida
C. Bisbe, 1
25002 – LLEIDA
Estimat Salvador:
He rebut la notícia del decés del nostre
germà Francesc Xavier Ciuraneta Aymi.
Sens dubte ha estat per ell un descans en
el Senyor. El Bon Pastor l’haurà acollit, a
la vista del sofriment acumulat durant
aquest temps de llarga malaltia.
Prego que transmetis a la Diòcesi i en
particular a la seva família el meu sincer
condol.
Units en la pregària.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

A Mons. Carlos Escribano Subías, arzobispo electo de Zaragoza
Sant Feliu de Llobregat, 10-11-2020
Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Carlos Escribano Subías
Arzobispo electo de Zaragoza
Plaza de la Seo, 5
50001 – ZARAGOZA
Estimado Carlos:
He recibido la invitación a la celebración de la eucaristía de inicio de ministerio
pastoral y de tu toma de posesión de la
Archidiócesis de Zaragoza. No podré estar
físicamente presente, aunque me hubiera
gustado. Cuenta con mi oración y con mi
sentimiento de profunda comunión contigo y con la Archidiócesis de Zaragoza.
Sostengo la esperanza de que, en estos
tiempos apasionantes, tu servicio episcopal en esa diócesis, que tú tanto conoces,
constituirá un verdadero bien para toda la
Iglesia.
Ruego transmitas a nuestro hermano
Vicente Jiménez mi afecto y felicitación por
la jubilación, bien merecida, que desde
ahora disfrutará.
Aprovecho la ocasión para enviaros un
sincero y fraternal abrazo.
+ Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Salutació als amics de l’Hospitalitat de la
Mare de Déu de Lourdes
Sant Feliu de Llobregat, 13-11-2020
En ocasió de l’obertura d’aquesta nova
pàgina Web, se’m dona la possibilitat
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d’adreçar una senzilla salutació als amics
de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de
Lourdes de les tres diòcesis germanes de
la Província Eclesiàstica de Barcelona. Ho
faig amb molt de gust, perquè la presència
de grups de l’Hospitalitat a la Diòcesi de
Sant Feliu de Llobregat constitueix un veritable do de Déu.
Fidels laics que s’apleguen entorn de la
Mare de Déu, en pregària, amb sensibilitat
vers els malalts, amb alegria i germanor,
són un testimoniatge viu d’Església mariana. Són com un carisma que ens recorda a tots com la fe, quan es viu al costat
i com Maria, desperta la sensibilitat pel
sofriment del germà, il·lumina la pregària,
estimula l’ajuda mútua i encomana la joia
de sentir-se estimats per Déu. L’Hospitalitat ve a ser com un llegat de la santedat
senzilla de Sta. Bernadette, valuosa precisament per la seva humilitat i la seva
transparència.
Aquesta finestra roman oberta a tots i
convida a compartir l’oració i l’alegria de
creure deixant-s’hi mirar per la Mare de
Déu junt amb els nostres germans malalts.
Que l’Esperit us beneeixi i us conservi
en fidelitat.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

[ ]
Articles i
altres escrits

Felicitació de Nadal 2020
(Vídeo missatge - transcripció editada de
la felicitació del bisbe Agustí)
Fer créixer l’espai per a Déu,
on Ell pugui habitar entre nosaltres,
és bastir una casa sense límits,
tan ampla i tan gran com el cor de Maria,
tan humil i pobra com la seva ànima,
tan oberta i senzilla com la llar de Natzaret.
Hola!
Felicitem-nos enguany el Nadal, encara
que per a alguns sonarà una miqueta irònic
això de dir “feliços, felicitats”, tal i com estem vivint ara la crisi, sanitària i social. Però
Jesús felicitava. Per tant, nosaltres felicitem.
A més a més, aprenem de Jesús a felicitar
com cal, segons el Nou Testament, segons
la nostra fe, no tinguem por de dir felicitats
a l‘estil de Jesús, quan ell deia “benaurats”
nosaltres hem de sentir “felicitats”:
benaurats vosaltres els pobres en l’Esperit,
benaurats vosaltres que sabeu patir,
benaurats vosaltres els perseguits,
benaurats vosaltres quan treballeu per
la pau,
benaurats aquells que escolten la Paraula i la compleixen,
benaurada la Mare de Déu.

Doncs, felicitem-nos.
Sí, felicitem-nos dient:
Felicitats, germà, per la teva pobresa
d’Esperit, per la teva capacitat d’integrar
i de sofrir;
per la teva capacitat de treballar per la
pau,
pel fet que hagis estat perseguit per
causa de la justícia;
felicitats, tu que compleixes allò que
escoltes i professes.
Felicitats! Et desitjo la felicitat en aquest
Nadal i tota la vida.
Un espai per a Déu en aquest món: en
això consisteix celebrar el Nadal en cristià.
És reproduir aquell esperit que respirava
i amarava l’ambient de Betlem, és aquell
Esperit en el qual es podia dir “Glòria a
Déu a dalt del cel, pau als homes a la terra
a aquells que Déu estima”.
Déu estima tothom però Déu tria, com
a Maria i Josep, a Jesús mateix en la seva
humanitat. Estima allà on hi ha l’amor de
Déu, en pobresa i humilitat, amb capacitat
pel sofriment, amb esperança immarcescible, Ell estima aquesta humanitat.
Fem nostre aquesta humanitat, bastim
una casa on Déu es trobi bé, segons el seu
cor.
Felicitats, benaurats! Sigueu en la vostra família, amb els amics, amb els germans de la comunitat, amb tots els homes i dones que us tractin, que tinguin
l’avinentesa de contactar amb vosaltres...
Vosaltres els portareu la felicitat, a aquest
món que tant necessita rebre felicitacions
i rebre amb la felicitació una esperança per
viure. Felicitats a tots!
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Decrets

Decret 21/20. Renovació del Vicari episcopal dels arxiprestats de Garraf, Vilafranca
del Penedès, Anoia i Piera Capellades
Sant Feliu de Llobregat, 4-11-2020
Per tal d’atendre de la manera més convenient el règim pastoral de la Diòcesi de
Sant Feliu de Llobregat;
Pel present decret, atès el que disposen
els cànons 475-481 del Codi de Dret Canònic, nomeno Vicari episcopal dels arxiprestats de Garraf, Vilafranca del Penedès,
Anoia i Piera-Capellades, de la Diòcesi de
Sant Feliu de Llobregat, el Rev. Sr. Pere
Milà i Vidal per un període de tres anys, i
mentre no es disposi altra cosa, a partir de
la data d’aquest decret.
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Sr. Bisbe,
Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Secretari general i canceller

Decret 22/20. Sol·licitud de visita canònica al Monestir de Sant Benet de Montserrat
Sant Feliu de Llobregat, 16-11-2020
Havent rebut de la M. Abadessa del Monestir de Sant Benet de Montserrat, pertanyent a aquesta Diòcesi de Sant Feliu de
Llobregat, la sol·licitud de Visita Canònica
al monestir,
Tot acceptant aquesta petició i compartint la seva conveniència, segons les normes canòniques, la Visita canònica dels
monestirs autònoms l’ha de fer el bisbe diocesà personalment o per mitjà de visitadors nomenats per ell. La finalitat principal
de la Visita és l’ajuda que pot rebre la comunitat, del bon discerniment en l’Esperit
realitzat pels visitadors en escolta i diàleg
sincer amb cadascuna de les monges,
En compliment d’aquesta petició, havent escoltat el parer dels interessats i
rebuda la seva acceptació de l’encàrrec,
té a bé nomenar Visitador al P. Abat del
Monestir de Santa Maria de Montserrat, el
P. Josep Maria Soler Canals, i Covisitadora,
la Gna. Elisa Aymerich Aymerich, carmelita
descalça, del monestir de Jesús Diví Obrer
i Sant Josep Oriol, de Terrassa.
En conseqüència, d’acord amb el c. 628
§ 2, del CDC,
Pel present decret nomenem el P. Josep
M. Soler Canals i la Gna. Elisa Aymerich
Aymerich, respectivament Visitador i Covisitadora de la Visita Canònica al Monestir
de Sant Benet, de Montserrat, a realitzar
dins el termini de dos mesos a partir de la
data de la signatura, els dies, horaris i formes a convenir amb la M. Abadessa.
Un cop realitzada la Visita, els visitadors elaboraran i lliuraran al Sr. Bisbe un

breu informe, on expressin el resultat del
seu discerniment. Aquest informe servirà
de base per al diàleg que el Sr. Bisbe mantindrà amb la M. Abadessa, en funció de
les mesures concretes que caldrà prendre
per la millora de la vida monàstica.
Confiant en els bons fruits que l’Esperit
ens concedirà per mitjà d’aquesta Visita,
restem units en la pregària confiada.
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Sr. Bisbe,
Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Secretari general i canceller

[ ]
Nomenaments

Nomenaments parroquials
• Amb data 2 del mes de novembre
2020, el bisbe Agustí Cortés Soriano ha
nomenat Mn. Xavier Aymerich Miñarro
per al càrrec de rector de la Parròquia de
Sant Marçal, de Sant Marçal (Castellet i la
Gornal), continuant amb els altres càrrecs
parroquials/diocesans.
• Amb data 2 del mes novembre de
2020, el bisbe Agustí Cortés Soriano ha
nomenat Mn. Genís Sans Martínez, DP,
per al càrrec d’adscrit encarregat de la
Parròquia de Sant Marçal, de Sant Marçal
(Castellet i la Gornal), continuant amb els
altres càrrecs parroquials/diocesans.
• Amb data 15 del mes del mes de novembre de 2020, el bisbe Agustí Cortés Soriano ha nomenat Mn. Joaquim Rius Adell
per al càrrec d’adscrit de la Parròquia de
Santa Maria, de Piera.
• Amb data 10 del mes de desembre de
2020, el bisbe Agustí Cortés Soriano ha
nomenat Mn. Xavier Sobrevia Vidal per al
càrrec de capellà de la Llar Nostra Senyora
de Lourdes, de Sant Just Desvern, continuant amb els altres càrrecs parroquials/
diocesans.
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Cúria

Felicitació de Nadal al bisbe Agustí
Sant Feliu de Llobregat 23-12-2020
Benvolguts Sr. Bisbe i tots els presents,
enguany també tinguem molt en compte
els absents. Els que estan teletreballant
i els malalts. També els que han passat a
Déu.
Ens alegrem molt, molt de tenir-lo entre
nosaltres. La Casa semblava buida, silenciosa, freda, fins i tot inhòspita. Benvingut!
Si calgués resumir l’any 2020, no
m’atreveixo a reduir-lo a COVID-19 o per
les lleis contra la vida i contra la llibertat
d’educació, sinó, sobretot per la gràcia
que Déu ha vessat en els nostres cors. Si
recordem aquest any que ha passat, que
no sigui només pels efectes devastadors a
nivell sanitari, social, econòmic, ideològic,
sinó pel creixement espiritual, per la diligència, per la caritat i compassió entre les
persones. L’expansió de la malaltia, física
però també moral hauria de servir com a
revulsiu de la nostra interioritat cristiana.
Aquest manifest és una crida a l’esperança a ser l’objecte indirecte al qual fa referència Jesús quan exclama ple de l’Esperit “gràcies Pare perquè has revelat aquestes coses als petits”. A que amb mirada
d’infant confiat ens adrecem a la Mare de

Déu i diguem “sota la vostra empara ens
protegim”. Us en recordeu? El vam veure
uns per la tele, altres per YouTube. Què voleu? són els temps que corren.
També, el felicitem, Sr. Bisbe, en el 49è
aniversari de la seva ordenació sacerdotal
i agraïm la seva disponibilitat per servir
al Poble de Déu. Demanem a l’amo de la
vinya que vulgui enviar treballadors a la
seva vinya.
El missatge principal d’avui és, parafrasejant el sant Pare Francesc: ”Déu no
es revela en la força i el poder sinó en la
debilitat i en la fragilitat d’un acabat de
néixer”. Demanem al bon Déu que vulgui
trobar-nos amb aquesta disposició.
Sr. Bisbe, bon i sant Nadal!
Mn. Manuel Duaso Izquierdo, DP
Delegat diocesà d’Ensenyament

[ ]
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Com veieu, nosaltres seguim creient que
l’Esperit ens demana créixer com a cristians, cadascú i en comunitat. Ho creiem i
ens hi refermem justament avui, quan patim l’assetjament d’aquesta profunda crisi. Perquè estem convençuts que, segons
les maneres com Déu ha salvat i educat
la humanitat, les crisis, lluny de ser contràries al creixement, han estat ocasió de
grans avenços en la vida espiritual. Només
cal recordar el Misteri pasqual, que ocupa
el centre de la nostra fe.
Potser el secret sigui que hem de saber
mirar la realitat amb els ulls de l’Esperit.

generalitzada de frustració i d’impotència.
¿Qui s’esperava un tal fenomen que arriba
a posar en ridícul les nostres seguretats, la
nostra fe cega en les capacitats assolides
per la nostra cultura avançada?
3. Lligades a aquest fet general, uns
cauen en depressió, altres en crispacions
i enuigs, altres en pessimisme i inacció,
altres en replegament tancat en el propis
interessos, altres en la recerca d’experiències compensatòries... Unes reaccions que
en persones propenses o dèbils acaben
provocant conductes malaltisses de fugida, por crònica, inacció, agressivitat, etc.
Sembla que la crisi desperta predisposicions que romanen amagades o adormides.
4. Aquestes reaccions són viscudes fonamentalment en l’àmbit personal. Però
no sols afecten les conductes més individuals, sinó que també tenen el seu reflex
en l’àmbit social, en el polític i també en
el religiós. No és estrany trobar reaccions
«negacionistes», vinculades a una sistemàtica rebel·lia enfront de normes establertes per l’autoritat.
5. No podem oblidar que la crisi de la
pandèmia afegeix un grau més de pessimisme en aquells que, davant l’empobriment objectiu de l’Església, en tenen ja
una visió negativa i derrotista.

Mirada realista
1. El que està passant no ens motiva
gaire a un compromís per «créixer». Els
fets són contraris al que normalment entenem per «creixement, progrés, avenç». No
sols en l’àmbit de la salut, sinó en totes les
dimensions de la vida, semblen aixecar-se
murs que impedeixen anar endavant.
2. Això ha produït reaccions diverses.
D’una manera sobtada la nostra poderosa
societat ha hagut de viure una sensació

Assumir i interpretar els fets
1. Volem afrontar la crisi com a cristians,
que miren de viure la història tal com és,
mantenint-s’hi conseqüents amb la seva
fe. Compartim, però, actituds amb molts
que viuen un sa humanisme, coincidint
amb ells en els criteris del que anomenem
«maduresa humana».
2. El primer pas que hem de donar és
acceptar, assumir, els fets amb realisme i
sinceritat. No mirar cap a un altre costat o

Pla Pastoral

Objectiu Diocesà 2020-2021: Per créixer
més
Introducció: Créixer en temps de crisi

aclucar els ulls, sinó rebre la realitat en ella
mateixa. Aquest gest d’acceptació de la realitat té per a nosaltres els cristians unes
connotacions profundes. L’acceptació no
és simplement submissió, sinó obediència
confiada, una virtut que no anul·la la intel·
ligència i la llibertat. Tot reconeixent el poder de la humanitat, que ha permès un progrés tan admirable, constatem que no som
nosaltres els amos del món: Déu creador
segueix sent el Senyor que, a més, se’ns ha
revelat com a Pare provident, inserint en la
història un misteri que ens depassa.
3. El segon pas és «interpretar la història», «trobar el significat dels fets».
Aquest pas és tan important o més que
l’acceptació de la realitat. (Per als éssers
humans no interessa tant la crònica freda
d’una narració com allò que signifiquen el
fets narrats). Aquest sentit de la història,
com diem, forma part del misteri del Déu
Pare provident. Però la nostra fe (allò que
va colpir profundament sant Pau) ens diu
que aquest misteri no ha restat amagat en
un déu absolutament llunyà, sinó que s’ha
manifestat i comunicat en Jesucrist.
4. Així doncs, en aquest punt se’ns
plantegen dues qüestions decisives. La
primera, referida a tota la humanitat, a la
nostra civilització, a la nostra política, a la
nostra societat, a cadascú: ¿Com interpretar la crisi que patim a la llum de Jesucrist?
La segona, referida a la situació concreta
de la nostra diòcesi: ¿Quin significat té,
segons la Veritat de Jesucrist, aquesta crisi
per a una comunitat que se sent interpel·
lada per l’Esperit a créixer en profunditat i
en extensió?
L’Esperança cristiana
1. De vegades sentim expressions que,
amb bona voluntat, miren d’animar la gent,

com ara «cal tenir esperança!», «l’esperança és l’últim que es perd», «hem de tenir
pensaments positius»... Són bones paraules que mereixen el nostre agraïment. Però
voldríem que, més enllà del seu so agradable, tinguessin algun fonament. També
se’ns crida a la confiança en el progrés de
la ciència i en les bones polítiques inspirades per utopies atraients. Tanmateix voldríem que el sofriment i sobretot la mort
de les víctimes també tingués un sentit,
de manera que no arribéssim a concloure:
«Tot ha estat inútil».
2. És veritat que la gran aportació que
fa el cristianisme al món i a la humanitat
en el camí de la història és l’esperança.
No com a simple «valor» ètic, sinó com a
veritable virtut. És la virtut que fa caminar
i créixer l’Església enmig de dificultats, entre avenços i retrocessos, dons i mancances; és la virtut que permet no perdre l’alegria serena; la virtut que, tot transmetent i
encomanant ànims al germà, l’acompanya
i l’ajuda a caminar. No és una recepta, ni
una il·lusió, ni cap exhortació maca, ni un
esforç voluntarista i cec.
3. L’esperança cristiana és una conseqüència de la fe, que s’esplaia i realitza en l’amor. La fe en Jesucrist és el seu
fonament. La fe ens fa mirar el temps, el
passat, el present i el futur amb els ulls de
Déu, és a dir, els ulls d’aquell que ens estima. Quan mirem amb fe el nostre futur,
aleshores neix l’esperança. Perquè «la fe
és la possessió anticipada d’allò que esperem» (He 11,1). Com deia Charles Péguy,
l’esperança és la germana petita de la fe i
la caritat, que la porten agafada de la mà.
4. Per la fe creiem que Jesucrist morí
i ressuscità, i que avui i demà, fins a la
fi de la història, Ell és viu i gloriós. La fe
ens obre a la certesa del fet històric, real,
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de la mort i resurrecció de Jesucrist. Acceptat com únic fonament, il·lumina cada
moment de tota la nostra vida. De manera que sempre direm: aquell que va viure
estimant fins a l’extrem i es va lliurar per
amor, abandonat a les mans de Déu Pare,
és la veritat, és l’únic que «té raó». Val la
pena, per tant, viure avui, en plena crisi,
segons el seu Esperit.
5. Així com hi ha crisis i sofriments diversos juntament amb la crisi i sofriment
més radical, que és la mort, així hi ha esperes diverses, de curt i mitjà termini, al
costat de l’esperança radical i decisiva.
Aquesta ens ha estat oberta per Jesucrist.
I des d’ella vivim les esperes curtes, del
demà i del demà passat. La gran esperança ens permet lluitar cada dia en els compromisos que ens inspira l’Esperit de fe i
d’amor.
6. Mirant la nostra Església i la societat en general, se’ns obre al davant tot un
seguit d’actituds, vivències i accions. Els
petits compromisos, sense la gran esperança, no tindrien sentit ni fonament. La
gran esperança, sense els petits compromisos, potser restaria com un pur pensament sense verificació en la vida. ¿De què
pot servir un potent motor sense connexió
amb la màquina que ha de funcionar? La
força de l’esperança caldrà allà on més hi
ha mancança de futur, com ara els pobres
del nostre món, o els qui pateixen qualsevol mal sense recursos, o la mateixa Església minvada.
Conclusions per créixer més
1. No ens amoïnem ni tinguem por davant la crisi i el sofriment. El pla de Déu
compta amb els moments de foscor. No hi
ha creixement vertader sense experimentar, d’una forma o altra, la mort i la foscor.

El moments crítics ens obren els ulls a la
realitat de les nostres limitacions, el que
som i fem, i si els integrem com cal, esdevenen ocasió de creixement i maduració.
A més d’obrir-nos a les grans qüestions
de la vida –les més importants– contenen
una Paraula de Déu que hem d’escoltar i
complir.
2. Potser aquesta crisi portarà novetats. No tota novetat pel fet de ser-ho és
bona. Però l’Esperit sempre ens sorprèn.
La primera tasca ha de ser mirar sense por
i amb profunditat, fora i dins nostre: el que
sentim, el que pensem, el que passa realment. La segona tasca serà apropar-nos,
tant com puguem, al centre de la nostra
fe, al fonament il·luminador de la vida, que
és el Misteri Pasqual. L’oració, l’encontre
amb la Paraula «fent-li preguntes» des de
la vida, l‘intercanvi dialogal, la vivència
dels sagraments en la mesura que ens sigui permès. La tercera tasca consistirà a
reconèixer, en diàleg amb Déu, els efectes
que produeix aquest exercici. La quarta,
prendre decisions amb valentia respecte
de la vida personal, la família, la comunitat, l’Església, els amics, l’àmbit professional i social... Aprofitem per viure la novetat
de «l’home nou». També en l’àmbit polític.
Se senten veus que malden per un «retrobament» i una fonamentació de la democràcia...
3. Aquesta experiència ens revelarà sorprenents secrets que contenen «l’espiritualitat del desert» o «la força dels dèbils»
o «el poder salvador de la resta fidel i del
petit número» o «el misteri il·luminador de
les Benaurances»... Són secrets que cal
viure, fins i tot per començar a somniar, no
sols en una Església en creixement, sinó
també en una veritable fraternitat universal...

4. Tot ha de ser un camí de l’Esperit. La
superació de la por, la llibertat que necessitàvem per mirar en profunditat, ens calen, més encara, per decidir-nos i actuar.
Hem de demanar el do de la parresia, que
va llençar els nostres primers germans de
fa dos mil anys a viure radicalment l’Evangeli i anunciar-lo al món.
Mons. Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Comunicació en temps de pandèmia
• El caràcter comunicatiu de la vida cristiana.
• En el nivell interpersonal i en el nivell
comunitari.
• Encara que l’eremitisme sigui un carisma, no és la vocació dominant de la vida
parroquial i diocesana.
• Caràcter comunicatiu i comunicador
de Jesús (Mt 9,35 i paral·lels).
• Els preveres, diaques i responsables
de comunitat hem d’afavorir la vivència
comunicadora i comunional, fugint de l’aïllacionisme i l’individualisme.
• En el context actual de pandèmia, recomanació de confinament, interrupció de
les relacions socials presencials, encara és
més urgent.
• Vetllar perquè la comunitat se sàpiga
i senti així.
Mitjans
1. El nivell més simple. El telèfon. Apte
per a la gent gran. Fix i mòbil. Confeccionar i actualitzar el directori telefònic de la
parròquia. Trucar, fer trucar, mantenir el
contacte.
2. La comunicació en paper (salvant les
precaucions sanitàries): fulls informatius

parroquials, a distribuir per zones, per
carrers. Com una valisa parroquial (crear
equips de redacció, confecció i distribució.
Fer-se ajudar).
3. Tot això també en versió digital: llistes de distribució via e-mail i WhatsApp
(sense cansar ni saturar la gent, i assegurant la protecció de dades i la voluntarietat).
4. Butlletins electrònics (em recomanen
la tecnologia MailChimp). Actualització fàcil i freqüent de les novetats parroquials i
diocesanes.
5. Cuidar els canals de comunicació
parroquial. Amb persones responsables
encarregades: Web, Facebook, Twitter, Instagram.
6. Els canals de WhatsApp, unidireccionals, no fòrum de debat, permet una comunicació simple, sòbria i àgil.
7. YouTube: emissió de petites càpsules
visuals, salutacions, celebracions, pregàries.
El més important: pensar què es vol comunicar. Una estratègia. Unes prioritats.
• Assajar petits mecanismes simples de
retorn: una pregunta sobre l’evangeli, sobre el temps litúrgic, una consulta d’opinió i
suggeriment sobre una activitat parroquial.
• El camp de la comunicació és vital per
mantenir vinculades les persones de la
parròquia. I per arribar més enllà.
• No ho podem fer sols, ens desborda.
Obligar-se a crear uns equips. Distribuir
tasques. Anar aprenent i revisant.
• Mentre duri la pandèmia i amb visió
de permanència, de futur.
Mn. Josep M. Domingo Ferrerons
Vicari general
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Activitats-formació en temps de pandèmia
En temps de pandèmia, acompanyat d’algun grau de confinament, és evident que
l’activitat de la parròquia es pot veure obligada a reduir-se de manera dràstica i fins i
tot totalment.
També les possibles activitats o accions
estan sempre subjectes a qui les pugui
dur a terme. Potser només el prevere, o el
cercle primer de col·laboradors, o altres
laics que ocasionalment s’han prestat a
ajudar en aquest moments, etc. I també
caldrà veure els ànims, forces, salut i eines
amb què compten aquestes persones en
aquesta situació.
Malgrat tot, hauríem de fer tot el possible perquè la parròquia —i evidentment el
capellà— no donessin el testimoni de tancament absolut i còmode. La pregunta és
com enviar a la feligresia o a la població el
missatge de «no podem (puc) fer res, però
estic atent a vosaltres, em preocupeu, la
parròquia prega, pensa, us acompanya
amb allò que pot».
Al final ja es tractarà aquest aspecte
des dels àmbits dels sagraments i les celebracions litúrgiques. Fixem-nos ara en
alguns àmbits de la pastoral ordinària,
sempre adaptant-los a la realitat de cada
lloc.
• Catequesi, grup de confirmació, etc.
És cert que les autoritats sanitàries ens
donen certa possibilitat de reunir els
grups amb les mesures de separació, ventilació, neteja, etc. però és evident que
serà necessari estar atents al que fan les
escoles d’on procedeixen els infants i els
joves. Com a mínim cal fer les inscripcions,
encara que siguin poques i que després no
es puguin convocar. Amb els inscrits, quan

es pugui, es podrà fer alguna activitat,
convocar-los, estar en contacte... Si no hi
ha inscripcions, no es podrà fer res. En algunes parròquies han preparat la catequesi en petits grups «bombolla», altres els
reuniran a l’església ben espaiats, altres
enviaran algun tipus de material per correu, i fins i tot algunes catequistes més joves faran catequesi per videoconferència
aprofitant que els nens i famílies ja estan
avesats a fer-ho a l’escola.
• Càritas, etc. Allà on hi hagi establert
un grup de Càritas o grup d’ajuda social,
en la mesura que puguin, han d’estar actius.
• Pastoral de la Salut. Anar per les cases a fer la visita o portar la comunió en
principi no és recomanable a nivell sanitari. Però si la família accepta aquesta visita,
es pot fer amb totes les precaucions. I com
a mínim es pot tenir un contacte regular telefònic. En alguna parròquia s’ha generat
un grupet de persones que han fet o faran
aquesta atenció telefònica.
• Grups bíblics, d’adults, etc. És molt
difícil convocar i mantenir aquest grups
de forma presencial. Però també hi haurà algunes iniciatives per mantenir una
reflexió, formació i fins i tot pregària.
Una bona manera de mantenir-se en comunió des de casa, sense necessitat de
reunir-se. Això demanarà enviar material
per carta, correu electrònic, petits vídeos
formatius (elaboració pròpia, d’entitats
de formació o de les xarxes socials). Les
esglésies de les ciutats, si estan obertes, amb cartells, cartelleres, fulletons,
etc. poden tenir l’oportunitat d’informar i
formar periòdicament. Es pot tenir algun
memorial de les víctimes del Covid-19 on
la gent pot trobar una pregària per a ells,
un acolliment, etc.

• Consells Pastorals. Segons el nombre
de consellers, la seva edat, les sales disponibles, el moment sanitari... es podrà reunir o no. Malgrat tot, és important que es
mantingui la comunicació amb ells. Algunes
parròquies han fet les reunions del Consell
a l’església al final d’una missa (en un format diferent, més breu, etc.). També altres
han optat per distribuir una comunicació
per carta als membres propiciant un “feedback”, o per altres sistemes. En la mesura
que es pugui, caldria compartir amb el Consell Pastoral les necessitats, decisions i propostes que aniran sorgint en aquest temps.
• Despatx. Cal mantenir la disponibilitat
a atendre, de la forma que sigui possible:
amb el despatx normal amb distàncies,
etc., a les mateixes esglésies al final o
abans d’una missa, proporcionant un horari i un número telefònic, etc.
• Economia parroquial. Si no hi hagués
culte, cal tenir previst com la feligresia
pot continuar fent les seves aportacions
(informant del número de compte de la
parròquia, subscripcions, altres sistemes
com el “bizum”, o informant que poden
guardar les seves aportacions a casa per
entregar-les quan es reobri el culte, etc.). I
si hi ha culte obert també es pot informar i
fomentar aquestes propostes.
• Esplais, escoltes, activitats del lleure... Si són esplais federats o activitats del
lleure similars, han de seguir les normatives i propostes de funcionament que les
seves federacions els indiquen. Cal estar
atents perquè les segueixin, que no tinguin una actitud irresponsablement laxa ni
tampoc una por paralitzant. Altre cop cal
estar atents a les activitats similars al voltant de la parròquia.
Cal tenir una actitud de parròquia mínimament viva en la situació de restricció

actual i en uns possibles temps futurs de
confinament total.
Mn. Pere Milà Vidal
Vicari episcopal de la Vicaria del Penedès,
Anoia, Garraf

Créixer en la dimensió celebrativa en
temps de pandèmia
1.- ¿És possible créixer en la dimensió
celebrativa en temps de pandèmia?
A. Semblaria que no (com diria sant Tomàs, si fos una quaestio)
• Limitacions legals.
• Les complicacions higièniques i sanitàries.
• Abans (neteja, desinfecció de llocs,
objectes,...).
• Durant (separació entre les persones,
llegir i cantar amb mascaretes, pau,
comunió, col·lectes...).
• Després de les celebracions (es perd
«l’atri», tornar a netejar...).
• La reticència dels fidels a tornar a les
celebracions (por al contagi, pressió
dels familiars...).
• Els conflictes interiors: dubtes de fe,
temptació de desànim en veure la realitat de l’assemblea.
B. Ara bé, la pandèmia, com tota crisi,
és una cruïlla, un kairós.
Si no s’assumeix i es supera, és un camí
d’empobriment i minva (per tant, el contrari del creixement)
O, com ens recordava el nostre bisbe, en els darrers fulls dominicals, és un
temps de creixement, especialment en maduresa.
2.- Fonaments teològics
A. Créixer en la participació en el Misteri
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pasqual de Crist. «Si morim amb Ell, amb
Ell viurem».
B. Créixer en la unitat Litúrgia-Vida. Un
símptoma d’immaduresa és fer de la litúrgia una illa... La pandèmia ens ajuda en
aquest diàleg litúrgia-vida.
C. Créixer en la dimensió d’esperança
de la litúrgia. Potser la dimensió menys
conscient, perquè és menys catequitzada.
La litúrgia és «el nostre deure», però és
també «la nostra salvació».
D. Créixer en la percepció dels temps
i de l’espai litúrgics. Portar la vida a la litúrgia és essencial, però també hi portem
l’agitació, la pressa, el neguit... Viure el
descans en la litúrgia.
E. Créixer en la vivència de l’Eucaristia
com a testimoniatge i missió. Dimensió de
benedicció en tot moment, en tota circumstància, quan el món no pot beneir... Beneir
el Senyor estant crucificats amb ell i amb
els germans que no gaudeixen del do de la
fe, però comparteixen aquesta creu.
3.- Algunes concrecions pràctiques
A. Implicar més parroquians en els treballs de preparació de les celebracions
• En feines de neteja i d’higienització.
• Monicions o peticions que ajudin a
viure aquest moment.
B. Ajudar a viure les celebracions com
un espai lliure d’estrès.
• Actitud del prevere, dels monitors i
lectors, comunió...
• Sense presses, ni nerviosismes...
C. Visibilitzar els signes d’higiene que
donen confiança als fidels.
• El rentat de mans de preveres i ministres de l’Eucaristia.
• La protecció de les espècies sacramentals.

D. Aprofitar l’espai dels avisos parroquials per educar a viure la precarietat.
• No sabem com evolucionaran ni la
pandèmia, ni els decrets, ni com això afectarà les celebracions.
• Estar atents (com el poble d’Israel,
com els primers cristians,...). Aprofitar els
mitjans i xarxes de comunicació per estar
informats. No tenir por de demanar informació al rector.
Mn. Joan Peñafiel Maireles
Vicari episcopal de la Vicaria del Llobregat

[ ]
Crònica
diocesana

NOVEMBRE
1-30 de novembre. Al llarg del mes de novembre la Delegació diocesana de pastoral vocacional organitza la Cadena de pregària per les vocacions, coordinada amb la
resta de les diòcesis amb seu a Catalunya.
I amb el lema: “El coratge d’un sí”.
1 de novembre. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia a la parròquia de Santa Maria
de Castelldefels amb la presa de possessió
del nou rector, Mn. Juan A. Vargas Salas.
2 de novembre. Reunió telemàtica de bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense.
6 de novembre. Reunió telemàtica del
Consell episcopal.
7 de novembre. Beatificació del venerable
Joan Roig i Diggle, a la Basílica de la Sagrada Família.
8 de novembre. Jornada diocesana de Germanor, amb el lema: “Som el que tu ens
ajudes a ser”
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
parròquia de Santa Maria de Sales de Viladecans amb la presa de possessió del nou
rector, Mn. Javier Sánchez García.

9 de novembre. Dia de pregària per les vocacions a la Diòcesi, en la Cadena de pregària per les vocacions del mes de novembre.
12 de novembre. Eucaristia presidida pel
bisbe Agustí, a la capella de la Casa de
l’Església amb motiu de la campanya: “24
hores per il·luminar el món amb Mans Unides”.
13 de novembre. Reunió telemàtica del
Consell episcopal.
14 de novembre. Recés dels seminaristes
de Sant Feliu de Llobregat i Barcelona, al
Seminari conciliar de Barcelona.
15 de novembre. IV Jornada Mundial dels
Pobres. “Allarga la mà al pobre” (Si 7,32).
Mn. Josep M. Domingo, Vicari general, presideix l’Eucaristia a la Parròquia dels Sants
Just i Pastor de Sant Just Desvern amb la
presa de possessió del nou rector, Mn. Xavier Sobrevia Vidal.
16-20 de novembre. CXVI Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola.
17-20 de novembre. Curs de Càritas diocesana de neteges hospitalàries, a la Casa
de l’Església.
19 de novembre. Reunió telemàtica del
Consell episcopal.
Dia de pregària per les vocacions a la Diòcesi, en la Cadena de pregària per les vocacions del mes de novembre.
21 de novembre. Dia de pregària pels consagrats, víctimes de la pandèmia, amb el
lema: “Record orant i agraït”.
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Mn. Pere Milà, Vicari episcopal, presideix
l’Eucaristia a la Parròquia de Sant Pere de
Gavà i confereix el sagrament de la confirmació.
22 de novembre. Mn. Joan Peñafiel, Vicari
episcopal, presideix l’Eucaristia a la Parròquia de Sant Mateu de Vallirana i confereix
el sagrament de la confirmació.
23 de novembre. Reunió de la Fundació
Laurentius, a la Casa de l’Església.
23 de novembre-17 de desembre. Curs de
Càritas diocesana d’introducció a la cuina
mediterrània, a la Casa de l’Església.
23 de novembre-25 de febrer de 2021.
Curs de Càritas diocesana d’auxiliar de comerç, a la Casa de l’Església.
26 de novembre. Primer escrutini de les
eleccions al Consell presbiteral, a Secretaria general.
Pregària vocacional, a la capella de la Casa
de l’Església.
27 de novembre. Reunió telemàtica de la
Delegació diocesana d’ensenyament.
28 de novembre. Trobada virtual de grups
de laïcats de la Diòcesi de Sant Feliu de
Llobregat, en el context de l’Objectiu diocesà i amb el lema: Creixem junts.
Mn. Joan Peñafiel, Vicari episcopal, presideix l’Eucaristia a la Parròquia de Crist Salvador de Martorell i confereix el sagrament
de la confirmació.
29 de novembre. Dia de pregària per les vocacions a la Diòcesi, en la Cadena de pregària per les vocacions del mes de novembre.

DESEMBRE
1 de desembre. Recés d’Advent telemàtic
de preveres i diaques de la diòcesi amb el
ponent Fra Eduard Rey, ministre provincial
dels Caputxins de Catalunya i Balears.
2 de desembre. Reunió de l’equip de la Delegació diocesana de pastoral vocacional,
a la Casa de l’Església.
5 de desembre. Recés dels seminaristes
de Sant Feliu de Llobregat i Barcelona, al
Seminari conciliar de Barcelona.
7 de desembre. Vetlla de la Immaculada,
a la capella del Seminari conciliar de Barcelona.
8 de desembre. Dia del Seminari amb el
lema: “Pastors missioners” (traspassat a
aquest dia perquè el més de març no es va
poder celebrar pel confinament provocat
per la pandèmia del Covid-19).
11 de desembre. Reunió telemàtica del
Consell episcopal.
16 de desembre. Jornada de dejuni i pregària per a demanar al Senyor que inspiri
lleis que respectin i promoguin la cura de
la vida humana (Nota de la CEE. La vida és
un do, l’eutanàsia un fracàs.) Celebració
de l’Eucaristia amb els treballadors de la
Cúria diocesana, a la capella de la Casa de
l’Església.
17 de desembre. Celebració de Nadal al
Seminari conciliar de Barcelona.
18 de desembre. Reunió telemàtica del
Consell episcopal.

Felicitació de Nadal telemàtica amb treballadors de Càritas diocesana.
20 de desembre. Ordenació episcopal de
Mons. Javier Vilanova Pellisa, a la Basílica
de la Sagrada Família de Barcelona.
21 de desembre. Reunió telemàtica de
l’equip de la Delegació diocesana d’evangelització i apostolat seglar.
Felicitació de Nadal telemàtica amb voluntaris de Càritas diocesana.
23 de desembre. Felicitació de Nadal de la
Cúria diocesana, a la Casa de l’Església.
24 de desembre. El bisbe Agustí presideix
la Missa de vigília de Nadal, a la Catedral.
25 de desembre. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia de Nadal a la parròquia de
Santa Maria de Piera.
27 de desembre. Jornada de la Sagrada Família. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia,
a la Catedral, amb la presència de la Delegació diocesana de família i vida.
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Vicaria
General

Suggeriments per al curs 2020-2021. “Per
a créixer més” i altres informacions (per
a laics)
Sant Feliu de Llobregat, 23-11-2020
Benvolguts i benvolgudes,
En els documents i arxius adjunts trobareu uns suggeriments, unes indicacions
de cara al treball pastoral dels propers mesos, final de 2020 i any 2021.
Tot està en continuïtat amb el treball i el
lema de l’objectiu diocesà, del darrer any:
“Créixer”, que, de fet, ens ha quedat molt
retallat i limitat per l’afectació de la pandèmia en la vida pastoral.
En les consultes amb els arxiprestos,
delegats i diversos consells diocesans, hi
ha hagut unanimitat a continuar pastoralment, en les circumstàncies que puguem,
perquè encara estem limitats, allò que ens
ha quedat a mitges o tot just encetat.
Per això el mateix lema proposa aquesta continuïtat: “Per créixer més” (x Créixer
+). Tot i les dificultats, volem seguir aquest
propòsit d’avançar en la vida cristiana, en
totes les seves dimensions, personalment
i comunitàriament.
En aquest enviament doncs trobareu el
següent:
• Un cartell amb el lema tot just esmentat.

• El material (word i pdf ) amb una introducció profunda del nostre bisbe Agustí
donant el sentit d’aquest treball pastoral
i de les actituds amb què cal viure aquest
moment. Val la pena que ho llegim amb
detenció. És un text per a meditar i assimilar com a pauta per a l’acció pastoral que
ens proposem. I tres aportacions que us
oferim els vicaris episcopals centrant-nos
en tres dimensions de la vida pastoral que
ens convé repensar i activar en aquest
context de la pandèmia: la comunicació en
la comunitat, les activitats i la formació en
la vida parroquial, i la dimensió litúrgica i
celebrativa.
• També dues presentacions (PowerPoint) de suport gràfic a tot aquest programa: un de més extens, per a presentació
completa o sessions de formació, i un
altre, de més breu, per a una presentació
i exposició més ràpida. Aquestes presentacions les podeu trobar, juntament amb
l’altre material, en el nostre web: https://
bisbatsantfeliu.cat/objectiu-diocesa/
Com sempre, quan oferim unes pistes
o materials per al treball dels propers mesos, cal deixar clar que no és un programa
complet que cal realitzar en tots els seus
punts, sinó uns camins, uns suggeriments,
que cadascú, a cada parròquia i comunitat, segons la situació, ha de poder seleccionar i escollir i prioritzar allò que a
nosaltres, juntament amb les persones de
consell, ens sembli més factibles o més
convenients.
Pensant, doncs, a contribuir al bé del
poble de Déu us oferim aquests materials
per al treball del curs. Que l’Esperit Sant
ens sostingui i inspiri en aquests mesos
certament complicats, però que volem
servir amb dedicació i fidelitat a la missió.

Informació
Encara una paraula; us volem comunicar de part del bisbe Agustí que en les
properes setmanes, ben bé fins a prop
de Nadal, el senyor bisbe ha de seguir un
tractament per al càncer (mieloma) que fa
anys que pateix. Els metges especialistes
li han recomanat una nova estratègia terapèutica, que requereix també un temps
d’aïllament per qüestions d’immunologia i
pel mateix protocol del tractament que segueix a l’Hospital Clínic de Barcelona. De
manera que durant aquest període no podrà fer-se present ni a les parròquies ni a
les reunions i activitats de la Casa de l’Església. Sí que podrà seguir i estarà al cas
de la vida diocesana, però amb una sobrietat de comunicació. Tots els membres del
Consell episcopal estem al vostre servei
per atendre-us en allò que sigui possible
i per mantenir el contacte i la informació
amb el senyor bisbe. Quedi clar que no és
un agreujament de la malaltia, sinó un nou
tractament per fer-hi front d’una manera
que els metges i tots esperem que sigui
ben reeixida. Portem al cor amb tot afecte el nostre bisbe i encomanem-lo, com
ja fem sempre, en la nostra pregària. Que
ben aviat pugui retornar amb més salut a
fer el seu estimat servei de cap i pastor de
la nostra Església de Sant Feliu de Llobregat.
Una salutació ben cordial, ens encomanem mútuament al Senyor.
Josep M. Domingo Ferrerons,
Vicari general

Suggeriments per al curs 2020-2021. “Per
a créixer més” i altres informacions. (per
a preveres i diaques)
Sant Feliu de Llobregat, 23-11-2020
Benvolguts preveres i diaques,
En els documents i arxius adjunts trobareu uns suggeriments, unes indicacions
de cara al treball pastoral dels propers mesos, final de 2020 i any 2021.
Tot està en continuïtat amb el treball i el
lema de l’objectiu diocesà, del darrer any:
“Créixer”, que, de fet, ens ha quedat molt
retallat i limitat per l’afectació de la pandèmia en la vida pastoral.
En les consultes amb els arxiprestos,
delegats i diversos consells diocesans, hi
ha hagut unanimitat a continuar pastoralment, en les circumstàncies que puguem,
perquè encara estem limitats, allò que ens
ha quedat a mitges o tot just encetat.
Per això el mateix lema proposa aquesta continuïtat: “Per créixer més” (x Créixer
+). Tot i les dificultats, volem seguir aquest
propòsit d’avançar en la vida cristiana, en
totes les seves dimensions, personalment
i comunitàriament.
En aquest enviament, doncs, trobareu
el següent:
• Un cartell amb el lema tot just esmentat. Per penjar a les cartelleres i enllaçar
—també gràficament— amb el del curs
passat. Enviarem per valisa dos cartells.
• El material (word i pdf ) amb una introducció profunda del nostre bisbe Agustí
donant el sentit d’aquest treball pastoral
i de les actituds amb què cal viure aquest
moment. Val la pena que ho llegim amb
detenció. És un text per a meditar i assimilar com a pauta per a l’acció pastoral que
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ens proposem. I tres aportacions que us
oferim els vicaris episcopals centrant-nos
en tres dimensions de la vida pastoral que
ens convé repensar i activar en aquest
context de la pandèmia: la comunicació en
la comunitat, les activitats i la formació en
la vida parroquial, i la dimensió litúrgica
i celebrativa. Enviarem per valisa alguns
exemplars.
• També dues presentacions (PowerPoint) de suport gràfic a tot aquest programa: un de més extens, per a presentació
completa o sessions de formació, i un
altre, de més breu, per a una presentació
i exposició més ràpida. Aquestes presentacions les podeu trobar, juntament amb
l’altre material, en el nostre web: https://
bisbatsantfeliu.cat/objectiu-diocesa/
Com sempre, quan oferim unes pistes
o materials per al treball dels propers mesos, cal deixar clar que no és un programa
complet que cal realitzar en tots els seus
punts, sinó uns camins, uns suggeriments,
que cadascú, a cada parròquia i comunitat, segons la situació, ha de poder seleccionar i escollir i prioritzar allò que a
nosaltres, juntament amb les persones de
consell, ens sembli més factibles o més
convenients.
Pensant, doncs, a contribuir al bé del
poble de Déu us oferim aquests materials
per al treball del curs. Que l’Esperit Sant
ens sostingui i inspiri en aquests mesos
certament complicats, però que volem
servir amb dedicació i fidelitat a la missió.
Altres informacions
Encara una paraula; us volem comunicar de part del bisbe Agustí que en les
properes setmanes, ben bé fins a prop
de Nadal, el senyor bisbe ha de seguir un
tractament per al càncer (mieloma) que fa

anys que pateix. Els metges especialistes
li han recomanat una nova estratègia terapèutica, que requereix també un temps
d’aïllament per qüestions d’immunologia i
pel mateix protocol del tractament que segueix a l’Hospital Clínic de Barcelona. De
manera que durant aquest període no podrà fer-se present ni a les parròquies ni a
les reunions i activitats de la Casa de l’Església. Sí que podrà seguir i estarà al cas
de la vida diocesana, però amb una sobrietat de comunicació. Tots els membres del
Consell Episcopal estem al vostre servei
per atendre-us en allò que sigui possible
i per mantenir el contacte i la informació
amb el senyor bisbe. Quedi clar que no és
un agreujament de la malaltia, sinó un nou
tractament per fer-hi front d’una manera
que els metges i tots esperem que sigui
ben reeixida. Portem al cor amb tot afecte el nostre bisbe i encomanem-lo, com
ja fem sempre, en la nostra pregària. Que
ben aviat pugui retornar amb més salut a
fer el seu estimat servei de cap i pastor de
la nostra Església de Sant Feliu de Llobregat.
Una darrera paraula: aquesta mateixa
setmana rebreu la comunicació per poder participar telemàticament en el recés
d’Advent que tenim previst per al proper
dimarts 1 de novembre al matí, a les 10.30
h. Reserveu bé la data i el temps, per poder-nos retrobar i reveure (ni que sigui en
pantalla).
Una salutació ben cordial, ens encomanem mútuament al Senyor.
Josep M. Domingo Ferrerons,
Vicari general
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[ ]
Família i Vida

Memòria 2020 de la delegació de Família
i Vida
15 de Febrer. Reunió delegats de Família i
Vida. Punts tractats: Preparació de la setmana de la família. Preparació d’un material que ajudi els promesos en la seva
preparació al sagrament del matrimoni. El
valor de la família, en la transmissió de la
fe. La delegació, servei diocesà. Participació dels delegats a la conferència que es
va realitzar a Sant Feliu sobre el projecte
d’amor conjugal.
25 de març. Jornada d’oració a tota la
diòcesi a favor de la vida.
20 de juny. Reunió de delegats diocesans de tota Espanya. Virtual. Presidida
pel president de la subcomissió de Família
i Vida. Mons. José Mazuelos. Va presentar
el material “Junts en camí Q2” i va donar
directrius molt interessants per reflexionar
i dur a terme la nostra missió evangelitzadora, algunes de les quals: Arribar als allunyats, a les parelles en període de separació. Va incidir en la necessitat d’utilitzar un
llenguatge propi, querigmàtic. Necessitat
de realitzar una pastoral d’avis des de la
Delegació.
27 de desembre. Celebració del dia de
la Sagrada Família a la catedral de Sant Feliu, presidida pel nostre bisbe Agustí sota
el lema “Els ancians, un tresor per a l’es-

glésia i per a la societat”. Eutanàsia cultural i mèdica. S’ha elaborat un document en
resposta a la llei aprovada en el Congrés
dels Diputats sobre l’eutanàsia. L’eutanàsia és injusta, és un suïcidi assistit. La
Delegació de Família i Vida s’adhereix a
la nota de la Conferència Episcopal Espanyola d’11 de desembre “La vida és un do,
l’eutanàsia un fracàs”.
Eutanàsia, més problemes que solucions
Comunicat sobre l’aprovació de l’eutanàsia al Congrés dels Diputats
Sant Feliu de Llobregat, 23-12-2020
El 17 de desembre es va aprovar, al Congrés dels Diputats, el projecte de llei sobre
l’eutanàsia i el suïcidi assistit. Una llei com
aquesta significa un canvi revolucionari
en la forma de considerar la vida humana
i genera por en molts pacients. És un canvi a favor de l’eugenèsia: seleccionar els
millors, és un triomf de l’utilitarisme, on
el ciutadà és valorat per si és productiu,
és motiu de desconfiança en els professionals de la salut, ja que la llei els permet
matar.
La Delegació diocesana de Família i
Vida del bisbat de Sant Feliu de Llobregat s´adhereix a la nota de la Conferència
Episcopal Espanyola d’11 de desembre “La
vida és un do, l’eutanàsia un fracàs” i vol
també manifestar que el suïcidi assistit i
l’eutanàsia provoquen la mort del malalt,
però no solucionen el sofriment de la persona.
Les raons més freqüents a favor de l’eutanàsia són tres: evitar el sofriment, no
prolongar la vida amb tractaments excessius i la llibertat individual.

Els sofriments se solucionen bé amb
una medicina pal·liativa de qualitat; els
tractaments excessius amb l´adequació
de l´esforç terapèutic a les necessitats del
pacient, que ja està garantida per les lleis i
que es pot concretar més signant un document de voluntats anticipades; finalment,
la llibertat individual no és absoluta, una
persona no es pot vendre com esclau o incomplir la normativa sobre riscos laborals
posant en perill la vida; així el Tribunal Europeu dels Drets Humans declarà que no
existeix el dret a matar-se (2002).
L’eutanàsia i el suïcidi assistit són un
canvi que introdueix la mort com a solució,
i això canvia la mentalitat del metge, dels
familiars, del malalt i de la política sanitària… implica considerar que hi ha persones
amb vides que no mereixen ser viscudes.
L’eutanàsia genera més problemes que
solucions. El malalt, en l’etapa final de la
vida, és força vulnerable i les pressions
fàcilment li poden fer demanar el que en
realitat no vol. Fàcilment la decisió passa
a ser dels familiars o del metge i no es demana el consentiment, no es respecta la
llibertat individual que es pretenia defensar. En llocs on l’eutanàsia és legal, com
a Holanda, són freqüents les “eutanàsies
involuntàries”: no demanades pel pacient
però aplicades per acabar amb la seva
vida.
La defensa de la vida no és un tema de
fe religiosa; entitats formades per persones de molt diverses cultures i religions
com l´Associació Mèdica Mundial o la OMS
s´han mostrat en contra.
Recordem que quan un malalt ingressa
a l’hospital, de vegades, et diu que així
no es pot viure. Quan porta uns pocs dies
amb un bon tractament pal·liatiu deixa
de demanar que vol morir. Cal tractar els

sofriments de la persona però no matar la
persona que sofreix. Avui la capacitat científica i mèdica per combatre el dolor és
molt gran. Així, la solució òptima passa per
donar una atenció pal·liativa universal i de
qualitat.
Lamentem profundament l´aprovació
d´aquesta llei que propaga la “cultura de
la mort” i ens col·loca en el reduït grup de
països que han legalitzat aquesta pràctica.
Encoratgem tots els catòlics i les persones
de bona voluntat a promoure el respecte
de la vida des del seu inici fins a la mort
natural.
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[ ]
Pastoral
vocacional

Comunicació del delegat per al curs 20202021
Sant Feliu de Llobregat, 29-10-2020
Benvolguts/des,
La Delegació de pastoral vocacional ens
posem en contacte amb vosaltres amb una
carta que trobareu adjunta a aquest correu.
Hi trobareu suggeriments i informacions de
la Delegació per aquest curs 2020-2021,
en el context encara de l’objectiu diocesà
“Créixer: continuem creixent”. També, amb
els documents adjunts us passem el cartell
i el material de la Cadena de pregària per
les vocacions que, com cada any, farem al
llarg del mes de novembre, concretant la
pregària en la nostra Diòcesi, els 9, 19 i 29
de novembre de 2020 i amb el lema: “El coratge d’un sí”. També us recordem el web:
www.cadenadepregària.cat/inscripció per
a poder marcar la vostra pregària personal
i/o comunitària. En el mateix web trobareu
també material que us pot ajudar.
Us informem directament del següent:
1.- Dia del seminari, ajornat al dia 8 de
desembre de 2020. Primer de tot recordar-vos que, pel confinament, la Jornada
del Seminari d’enguany, amb el lema “Pastors missioners”, s’ha traslladat al dia 8
de desembre de 2020. En aquesta adreça

podreu trobar tota la informació: https://
conferenciaepiscopal.es/se-aplaza-al8-de-diciembre-la-campana-del-dia-delseminario-2020/ Suggerim celebrar la Jornada el diumenge 6 de desembre de 2020
amb la col·lecta per al Seminari.
Seminaristes de la Diòcesi de Sant Feliu
de Llobregat.
Ho aprofitem per informar-vos que
aquest curs han entrat dos seminaristes,
Mateo Gómez i Toni Oia. Us passem els
noms dels vuit seminaristes de la Diòcesi
de Sant Feliu de Llobregat, per a pregar
per ells:
• Xavier Montané, Diaca. Curs de Pastoral. Adscrit a la Parròquia de Santa Maria
de Piera i altres de l’Arxiprestat.
• Samuel Gutiérrez, Diaca. Curs de Pastoral. Adscrit a la Parròquia de Santa Maria
de Castelldefels.
• Joan Francesc Cortés. Curs de Pastoral. Catedral-Parròquia de Sant Llorenç de
Sant Feliu de Llobregat.
• Josep Sellarés. Quart de Teologia. Parròquia de Sant Vicenç Màrtir, de Sant Vicenç dels Horts.
• Manolo Rodríguez. Segon curs de Teologia. Parròquia de Santa Maria de Vilafranca del Penedès.
• François Jean de Dieu. Curs pont de
Teologia. Parròquia de Sant Joan, de Sant
Joan Despí.
• Mateo Gómez. Primer de Teologia. Catedral-Parròquia de Sant Llorenç, de Sant
Feliu de Llobregat.
• Toni Oia. Curs de Propedèutic, Parròquia de Maria Auxiliadora, de Sant Boi de
Llobregat.
2.- Nou equip de la delegació diocesana de pastoral vocacional. Els membres de
l’Equip de la Delegació són: Mn. Joan Pere

Pulido, Delegat; Mn. Carles Muñiz, Delegat
de Joventut; Gna. Emilia Ubierna, Religiosa carmelita de Sant Josep; Gmà. Eduardo
Ribes, religiós de Sant Joan de Déu; Mn.
Javier Ojeda, representant dels preveres
diocesans; Mn. Miquel A. Jiménez, DP, representant dels Diaques. I la col·laboració
dels seminaristes.
3.- Altres activitats de la delegació:
• Pregària per les vocacions. Cada darrer dijous de mes a les 19.00 h, a la capella
de la Casa de l’Església amb la pregària de
vespres i adoració eucarística.
• Grup de preveres. Reflexió vocacional
amb el bisbe agustí. Continuem aquest espai de reflexió de preveres representants
de cada arxiprestat amb el bisbe Agustí
per ajudar-nos a continuar desvetllant la
vocació sacerdotal en les nostres comunitats cristianes.
• Dia del seminari. Aquesta jornada la
celebrarem el diumenge 21 de març de
2021.
• Trobada d’escolans. Un espai de trobada preparat pels seminaristes de Sant
Feliu de Llobregat i Barcelona, on són convidats els nois i noies que col·laboren com
a escolans en les nostres comunitats cristianes. La trobada d’enguany es farà dissabte 24 d’abril de 2021, al Seminari Conciliar
de Barcelona.
• Jornada mundial de pregària per les
vocacions. Aquesta jornada s’escaurà, el
IV diumenge de Pasqua, Diumenge del
Bon Pastor, 25 d’abril de 2021. Aquesta
jornada la compartim amb les delegacions
de Joventut, Missions i Vida consagrada.
Rebeu una cordial salutació i ben units
en la pregària per les vocacions.
Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre
Delegat de Pastoral Vocacional

[ ]
Diaconat
permanent

Memòria del curs 2019-20
Atesa la renovació de representant dels
diaques al Consell Pastoral Diocesà, el 21
de setembre de 2019 es procedí a la votació de representant del Col·legi diaconal,
i en resultà escollit Mn. Xavier Artigas, en
substitució de Mn. Pere Pujol que ho havia estat fins llavors. Amb aquest canvi la
Comissió permanent està formada per Mn.
Albert M. Manich com a delegat, Mn. Josep
Maria Gómez del Perugia com a secretari,
Mn. Miquel Àngel Jiménez com a vocal de
Vocacions i Mn. Xavier Artigas com a representant al Col·legi Pastoral Diocesà.
L’Assemblea del Col·legi diaconal celebrada a la Casa de l’Església el divendres
8 de novembre de 2019 sota la presidència
del Sr. Bisbe Mons. Agustí Cortés.
Es va revisar la Memòria del curs, es presentaren les activitats i serveis d’aquest
curs, i es va cloure la Formació permanent
que, per grups, ha treballat l’Exhortació
Apostòlica Gaudete et Exultate del papa
Francesc sobre la crida a la santedat en el
món contemporani.
Mn. Xavier Artigas va presentar les conclusions de la crida a la santedat «oberta a
tothom, on no tot s’hi val» com a acollida
del do de Déu que ens crida a una vida autèntica acompanyats pel seu Amor, evitant
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els perills dels dos subtils enemics de la
santedat: creure que a Déu s’hi arriba només per la saviesa (gnosticisme) o per la
voluntat (pelagianisme).
Mn. Pere Pujol va exposar les conclusions d’aquesta crida «arrelada en l’Evangeli i adaptada al món d’avui» centrada en
les benaurances, camí de felicitat, que ens
fa entrar en la dinàmica del Regne de Déu,
fent-nos missioners apassionats de fe sòlida i compromesa que s’expressa amb les
eines de la perseverança, la paciència, la
mansuetud i l’alegria que brolla del cor.
Mn. Florenci Travé presentà la crida com
una proposta de combat i vigilància i, també, de discerniment i escolta, exposant
l’estructura trinitària del discerniment que
cerca de fer la voluntat de Déu, concretada en la referència a Jesús i interioritzada
amb l’ajut i la força de l’Esperit Sant.
Es va parlar sobre la formació per al nou
curs que, en sintonia amb l’objectiu diocesà, s’orientarà cap a l’acompanyament
dels laics, ajudant-los a descobrir que la
seva mateixa vida és missió.
Altres activitats:
Mn. Miquel Àngel Jiménez participà el
16 de novembre de 2019, a Madrid, com a
convidat a la jornada per als delegats del
diaconat permanent i aspirants, sota el
tema “Relación «presbítero-diácono» en
la misión pastoral”. El Bisbe de Málaga,
D. Jesús E. Catalá Ibáñez, presentà dues
ponències sobre el tema; la primera sobre
la dimensió teològica i, la segona, sobre la
dimensió eclesiològica i pastoral. Mn. Miquel Àngel Jiménez fou convidat a participar a la taula rodona posterior on hi havia
també D. Miguel Navarro Sorní, delegat
diocesà, capellà (València), i dels diaques
permanents de Madrid D. Ignacio López

Ortega, delegat diocesà i D. Francisco Gómez Álvarez.
Entre els reptes i dificultats s’assenyalaren els següents:
• Alguna vegada fa la sensació que hi
ha diaques que volen manar més que el
mateix bisbe. És que no han entès quina és
la seva missió. Els diaques som servidors
de la comunitat, enviats pel bisbe.
• A la parròquia, un diaca pot arribar a
prendre el paper de vicari o voler emular
fins i tot el rector. El vicari aspira a arribar
a ser rector tard o d’hora, però els diaques
permanents no. Hem de saber estar en el
nostre lloc.
• Normalment els diaques permanents
estem en un mateix lloc de forma contínua
mentre que van passant diferents rectors.
A la comunitat hi ha uns costums i uns rols
adquirits, però molt sovint quan arriba un
rector nou tot s’ha d’adaptar a la seva manera de fer. Això suposa un repte per als
feligresos però sobretot per al diaca que
es troba entre els uns i un altre. El paper
del diaca en aquest cas ha de ser sempre
de mediador i facilitador.
• De vegades el caràcter i les maneres
de veure i de fer les coses del rector i del
diaca poden ser molt diferents i fins a cert
punt antagòniques. És molt important en
aquest cas establir una comunicació franca i contínua entre tots dos, tenint sempre
present el bé de la comunitat.
• En general, si falta aquest diàleg els
problemes es poden cronificar i generar
desànim i entorpir la tasca pastoral de tots
dos.
• També pot passar que sigui el rector
qui percebi el diaca com algú que li usurpa
el lloc i se senti molest amb la seva presència. En aquest cas és important aclarir molt
bé el paper de cada un, ja que la nostra mis-

sió és clara, som col·laboradors del Sr. Bisbe en una determinada parròquia o en un
determinat lloc a què hem estat nomenats.
• Un altre problema pot produir-se per
la poca disponibilitat per a la formació permanent d’alguns diaques (ja sigui per falta
de temps o de ganes). Tot ministre ordenat
té l’obligació de continuar la seva formació
contínuament.
• També poden ser un problema l’assistència a les reunions, sobretot quan hi participen preveres i diaques, perquè moltes
vegades no es té en compte l’horari laboral i les obligacions familiars dels diaques.
• D’altra banda també és cert que quan
es convoquen reunions de treball o de
formació sols de diaques moltes vegades
l’assistència és minsa. El fet de ser pocs
diaques, escampats pel territori i amb missions molt diferents fa que hi hagi poca
relació personal entre nosaltres i que trobar-se sigui poc motivador. És un peix que
es mossega la cua, aquell que no participa
de les reunions cada vegada se sent més
allunyat i participa menys. La comunió entre nosaltres també és molt important.
D’entre les oportunitats es varen destacar:
• Els diaques ens hem mogut i ens movem en ambients en els quals un prevere
no hi arriba: ambients laborals (moltes
persones no trepitgen la parròquia ni van
a l’església), familiars, de col·legis i associacions de tot tipus. Són àmbits d’evangelització als quals no els resulta tan fàcil
arribar als preveres, i els diaques ens hi
podem fer presents fàcilment, perquè ho
som a temps complet. La nostra presència
i la nostra actitud han de servir per donar
exemple.
• Els laics ens veuen més d’igual a igual
i venen a nosaltres esperant una compren-

sió que temen no trobar en el presbiteri
(encara que la trobarien igualment). Alguns intenten confessar-se; llavors el treball és teu per dir que no pots, molts no
ho entenen.
• Hi ha una proximitat amb el món laic
que moltes vegades és aprofitada per alguns bisbes per destinar els seus diaques
a les perifèries: àmbits d’acció caritativa,
política o de relacions amb institucions
civils.
• Altres bisbes, han anat més enllà, ja
que coneixent la positiva aportació d’alguns diaques casats en els assumptes
del laïcat, i afavorint l’abans esmentada
funció de ser servidors directes de l’episcopat, han pres com a secretaris o homes
de confiança a diaques permanents. Tenint diaques a les diòcesis, que coneixen
i pateixen de primera mà els problemes
del laïcat (familiars, socials, polítics i laborals), per què no aprofitar-los en comptes
de destinar-los a llocs en els quals no es
requereixen aquestes experiències?
Dels dies 6 a 8 de desembre es va celebrar a la Casa d’espiritualitat d’Albacete
el «XXXIV Encuentro Nacional de Diáconos
Permanentes» organitzat per la Comissió
Episcopal del Clero de la Conferència Episcopal Espanyola.
El tema principal fou «La vida espiritual del diácono permamente y su esposa»
i hi varen assistir més de mig centenar de
diaques permanents de tot el territori nacional juntament amb les seves esposes
en unes jornades on es respirava el clima
familiar, atès que s’hi podia participar amb
fills menors d’edat.
Tant el bisbe titular de la Diòcesi d’Albacete, D. Àngel Fernández Collado, com
el responsable per al diaconat perma-
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nent de la CEE, D. Francisco Turó Chaves,
es van mostrar especialment lliurats a la
responsabilitat eclesial vers el diaconat
permanent i van animar els presents a seguir testimoniant amb les seves vides la
rellevància d’aquesta vocació consagrada
en el sagrament de l’Ordre. El Secretari
tècnic de la Comissió Episcopal per al Clergat, D. Juan Carlos Mateos González, ens
va emplaçar per a la propera trobada on va
expressar el seu desig de poder comptar
amb més diòcesis que haguessin implantat el diaconat permanent.
El 21 de gener es va celebrar la festa de
Sant Fructuós, bisbe i Sant Auguri i Sant
Eulogi, diaques, màrtirs, a la Basílica de
la Sagrada Família de Barcelona, amb la
participació d’un grup de diaques de la diòcesi. tot i l’esclafit que va provocar fortes
ventades i pluja.
El mes de febrer el Sr. Bisbe proposa al Delegat d’entrar a formar part de la
Comissió per a la formació d’aspirants i
candidats al Diaconat de la Província Eclesiàstica de Barcelona, de la qual, en representació del Bisbat, en forma part Mn. Florenci Travé. La Comissió està presidida pel
Sr. Bisbe Salvador Cristau, Mn. Josep Serra
n’és el director, i en formen part dos diaques de cada diòcesi, a més de Mn. Josep
Urdeix com a assessor. En la reunió del 12
de febrer al Seminari Conciliar de Barcelona, la nova comissió comença a treballar.
Del 17 al 19 de febrer, participació en les
XVI Jornades de formació i espiritualitat a
Montserrat a càrrec de D. Ángel Moreno,
entorn de la figura de sant John Henry
Newman.

Els dies 14-15 de març s’havia previst
la participació dels diaques en el recés de
Quaresma que organitza cada any l’Associació Sant Llorenç, al monestir de Sant
Pere de les Puel·les. La vigília, dia 13, es
decreta el confinament a causa de la pandèmia i s’ha de suprimir.
En situació de pandèmia, després de
Pasqua, la Comissió permanent inicia contactes per correu electrònic per mirar d’organitzar la Formació permanent del curs,
amb intercanvi de diversos documents i
propostes. Les tasques avancen molt lentament i, a finals de curs s’acaba de redactar el pla de formació per a la potenciació
del laïcat en la diòcesi fent servir els documents «Teologia del Laïcat» de Mons.
Joan Planellas, i les Exhortacions apostòliques Christifideles laici de sant Joan Pau
II i Evangelii Gaudium del Papa Francesc,
i s’inicia la formació el mes de setembre.
Mn. Albert M. Manich, delegat

[ ]
Evangelització i
Apostolat seglar

Trobada diocesana de laïcat
Dissabte 28 de novembre es va celebrar de
manera telemàtica una trobada de grups
de laïcat de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
Hi van ser convocats tots els laics i laiques que participen en els grups de formació d’adults, ja siguin de caire catequètic,
bíblics, de pregària o dels moviments que
tenen presència a la nostra diòcesi. A la crida hi van respondre cinquanta-quatre persones representatives dels nou arxiprestats de la nostra diòcesi i de molts pobles i
ciutats, per escoltar una breu presentació
del treball de la Delegació d’Evangelització
i Apostolat seglar (els seus objectius i el
“mapa” de grups d’adults de la nostra diòcesi). També, les aportacions en forma de
dos breus testimonis del matrimoni format
pel David Ferrerio i la Cristina Belenguer,
i de l’Albert Manich, a més d’una petita
ponència que va fer el Sr. Jaume Galobart
(delegat d’Apostolat seglar de la diòcesi
germana de Terrassa).
En la ponència se subratllaven aquells
trets comuns que voldríem compartir la
pluralitat de grups diocesans: el valor de
la vida i l’amistat compartida, la vinculació
amb la comunitat parroquial, l’espai per a
motivar, generar i acompanyar el compromís en l’Església i en el món, el lloc de for-

mació contínua de la nostra fe i el motor
de l’acció evangelitzadora de la comunitat.
També hi va haver una estona de treball
en petit grup per deixar ressonar en l’experiència personal de cadascun allò que
se’ns havia exposat a la ponència.
La trobada va acabar amb una presentació del material per a treballar l’objectiu
diocesà que ha preparat el Consell episcopal “per créixer més” no “a pesar” sinó
“a propòsit” de la pandèmia que estem
vivint.
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[ ]
Pastoral
sacramental i
litúrgia

Carta sobre l’anul·lació de la Trobada
d’animadors de la litúrgia
Sant Feliu de Llobregat, 25-9-2020
Benvolguts,
Malauradament, i degut a la situació
excepcional de pandèmia que estem vivint, ens hem vist obligats a suspendre
“sine die” la Trobada dels animadors de
la litúrgia que celebrem cada any pels
volts del mes de novembre. Ens sap greu,
perquè és una trobada que té molt bona
acollida i que gaudeix ja de tradició entre
els agents de la pastoral litúrgica de les
nostres parròquies i comunitats. Enguany
el tema previst era l’aportació que va fer a
la litúrgia el Concili Provincial Tarraconense del 1995, del qual en celebrem el 25è
aniversari. Guardem el tema per quan es
pugui celebrar la trobada.
Amb aquestes línies des de la Delegació de litúrgia volem animar tots els fidels
a reprendre les celebracions litúrgiques de
les nostres parròquies i comunitats. Certament hem viscut uns mesos complexos,
durant els quals es van arribar a suspendre
les celebracions amb poble. Ara, però, cal
reprendre aquestes celebracions, certament amb prudència, i amb les mesures de
protecció adients, però també sense por, i
conscients de la importància que tenen les

celebracions presencials per a la comunitat cristiana. Tal com ens recorda la carta
del cardenal Robert Sarah, prefecte de la
Congregació per al Culte diví i la Disciplina
dels sagraments, publicada el passat 3 de
setembre, la dimensió comunitària és un
aspecte fonamental de la vida cristiana.
Per això, “així que les circumstàncies ho
permetin, és necessari i urgent tornar a la
normalitat de la vida cristiana, que té com
a casa l’edifici de l’església, i la celebració
de la litúrgia, particularment de l’Eucaristia, el cimal al qual tendeix tota l’activitat
de l’Església i alhora la font d’on brolla
tota la seva força (Sacrosanctum Concilium, 10)... Cal tornar a l’Eucaristia amb el
cor purificat, amb admiració renovada,
amb crescut desig de trobar el Senyor,
d’estar amb ell, de rebre’l per portar-lo
als germans amb el testimoni d’una vida
plena de fe, d’amor i d’esperança”. Admirable en aquest sentit el testimoni dels
màrtirs d’Abitínia, que a inicis del segle
IV es defensaven dels jutges que els condemnaven dient que “sine dominico non
possumus” (sense diumenge, sense Eucaristia, no podem viure). I se’ns recorda que
cap transmissió no és equiparable ni pot
substituir la participació personal i que la
celebració de l’Eucaristia no pot ser considerada una simple trobada social. En la
mateixa línia, en la reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense del passat 14
de setembre, “els bisbes animen els fidels
a tornar a la normalitat de la vida cristiana
amb la presència física a la celebració de
l’Eucaristia, sempre que les circumstàncies ho permetin”.
Finalment, recordem que el proper 11
d’octubre rebran l’ordenació diaconal els
seminaristes de la nostra diòcesi Xavier
Montané i Samuel Gutiérrez. Com que

molts no podreu participar en la celebració, i seguint el suggeriment que ells mateixos ens han donat, proposem una pregària dels fidels per afegir al formulari dels
diumenges 4 i 11 d’octubre:
(Dia 4) Per les vocacions al ministeri ordenat. Que sorgeixin en les nostres comunitats joves disposats a seguir el Senyor
en el diaconat i el presbiterat. PREGUEM:
(Dia 11) Pel Xavier Montané i el Samuel Gutiérrez, que avui rebran l’ordenació
diaconal. Que el Senyor els acompanyi en
el seu camí de servei a Déu i a l’Església.
PREGUEM:
Xavier Aymerich, delegat

Carta sobre la memòria obligatòria del 6
de novembre
Sant Feliu de Llobregat, 2-11-2020
Benvolguts/des,
Us recordo que el proper divendres dia
6 de novembre, se celebra a tot Espanya la
memòria dels màrtirs de la persecució religiosa que tingué lloc durant la guerra civil
de 1936 a 1939 i també en algunes revoltes
anteriors. Després de la revisió del calendari litúrgic realitzada per la Congregació
per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, la Memòria Obligatòria d’aquest
dia porta el títol: Sants Pere Poveda Castroverde i Innocenci de la Immaculada Canoura Arnau, preveres, i companys, màrtirs. A petició dels bisbes de Catalunya,
la Congregació va permetre que a cada
diòcesi es posi en primer lloc el nom del
màrtir amb major rellevància. En el cas de
Sant Feliu de Llobregat, el beat Josep Casas Ros, seminarista.

Podeu trobar l’elogi i els textos propis
a la Litúrgia de les Hores, vol. IV, p.1664;
al diürnal p.1679; i també al dia corresponent de l’aplicació de la Litúrgia de les Hores al mòbil.
Pel que fa a la missa, les lectures són
de la fèria, les oracions sobre les ofrenes
i de postcomunió del comú de màrtirs, i el
prefaci també de màrtirs. El color dels ornaments, vermell.
Per a més comoditat de tots, transcrivim
aquí l’oració col·lecta pròpia adaptada:
Déu, Pare nostre, que al benaurat JOSEP CASAS ROS, seminarista, i als seus
companys, màrtirs, amb l’ajut de la Mare
de Déu, els portàreu a imitar Crist fins a
vessar la seva sang; concediu-nos, per
la seva intercessió i el seu exemple, que
confessem amb fermesa la nostra fe, de
paraula i d’obra. Per nostre Senyor Jesucrist...
Aprofitem per recordar que al nostre
bisbat de Sant Feliu de Llobregat el dijous
5 de novembre tenim també la Memòria
Lliure de la beata Maria Ràfols i Bruna,
verge.
Xavier Aymerich, delegat
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Càritas
diocesana

Carta de Nadal del delegat episcopal de
Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat 20-12-2020
Bon Nadal, però per a tothom
La situació de pandèmia ens fa témer
que les festes de Nadal quedaran molt
afectades en les seves formes de celebrar-se: els àpats, les compres, les celebracions festives i tradicionals, i tantes
expressions a les quals estem fets. Hem
sentit: «Aquest any no hi haurà Nadal!»,
ens fa dir el tremendisme.
Potser aquest patiment ens ajuda a redescobrir que Nadal no és un dret (que ens
«prenen»), sinó que és un do de Déu, i com
a do és gratuït, i ens cal aprendre a dir més
sovint:
Gràcies pels dons que rebem, i maleir
menys aquells que ens agradaria rebre i no
tenim.
La pèrdua, aquests dies, no tothom la
viurà de la mateixa manera: el que per alguns és pèrdua, pels altres ja s’ha convertit des fa anys en condició de vida: tristesa, soledat, fam, fredor del sense llar... De
debò ens «prenen» Nadal? Com a cristians,
encara que sembli una consideració dura,
tot plegat ens està traient la vena dels ulls
per veure-hi amb més finor el Misteri de

Nadal. Des de les hores més silencioses a
casa podrem contemplar amb mirada més
profunda la solitud del pessebre, la pobresa del portal de Betlem: ens adonarem que
celebrem uns depreciats del seu temps.
Sobretot, però, podrem adonar-nos que
en el Misteri de Nadal no hi ha un invent
nostre: sempre se’ns omple la boca que
Nadal és una celebració merament comercial (i de vegades ho comentem, carregats,
a les portes dels magatzems). «Nadal és
disbauxa», hem dit amb ironia, mentre
paíem l’àpat que necessitaríem per viure
diversos dies; tot això és folklore, mentre
hem acompanyat infants a la cavalcada de
Reis, alhora que els hem educat a viure
lluny de Jesús, aquells que amb tant delit
cercaven els sants mags d’Orient; són uns
dies per estimar-se, i ho hem dit mentre el
nostre entorn està ple de descartats... El
nostre Nadal inventat té moltes esquerdes, però el do de Déu de Nadal torna a
portar novetat, oportunitat, crida al goig
per a tothom, una germanor més enllà de
la mera simpatia, una solidaritat que creix
del paternalisme cap a una veritable fraternitat.
Per als cristians l’accepció de persones
és un greu pecat. Nadal, des del primer
Betlem, sempre viu i renovat, és un punt
petit i humil de llum, però poderosament
atractiu: en la seva humilitat no inunda de
llum, sinó que atreu. Els llums potents dels
carrers il·luminen i fan diferència, fan distingir fàcilment el ric del pobre, el qui ho
té tot i el qui dorm a terra; la petita llum
de Jesús atreu per igual... caminant en les
nostres fosques cap al Nadal de Jesús tots
som ben iguals; la mirada fixa en Jesús
ens fa dir gràcies, lluny de comparar-nos
els uns als altres, i més lluny encara de
discriminar-nos; solament som cors que

bateguem idènticament amb la dansa de
la creació que canta la joia del naixement
de Jesús.
De debò serà menys Nadal aquest any?
El Nadal de Jesús serà el mateix de sempre, per fer-nos llevar una mica més humils, més pobres, més germans de tots,
més fills i filles de Déu. Anunciem aquest
Nadal a tothom i fem que arribi a totes les
llars.
Bon Nadal, però per a tothom!
Mn. Ramon Maria Bosch Vendrell
Delegat episcopal de Càritas diocesana.
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[ ]
Província
Eclesiàstica
de Barcelona

Beatificació del jove màrtir Joan Roig i
Diggle
L’Església de Barcelona va organitzar la cerimònia de beatificació del jove Joan Roig i
Diggle, nascut a Barcelona i martiritzat per
la seva fe el dia 12 de setembre de 1936.
El dissabte 7 de novembre la Basílica de la
Sagrada Família va acollir aquesta missa
presidida pel cardenal Joan Josep Omella,
arquebisbe de Barcelona i concelebrada
per l’arquebisbe emèrit, el cardenal Lluís
Martínez Sistach i el Nunci apostòlic, Bernardito Auza, així com per l’Arquebisbe de
Tarragona i el d’Urgell, i altres bisbes de
Catalunya.
A la cerimònia assistiren, a més dels
familiars del beat, tant autoritats com els
membres de l’Associació d’Amics de Joan
Roig, que ara fa uns 30 anys va començar
a promoure la causa de beatificació. L’acte
es va celebrar amb una capacitat reduïda a
un terç de l’aforament degut a les actuals
circumstàncies sanitàries.
Biografia
Joan Roig i Diggle va ser un jove laic que
va morir amb 19 anys als inicis de la Guerra Civil. Va néixer a la Barcelona del 1917
en una família catalano-anglesa. La seva
educació va començar als Germans de La

Salle. Per iniciar el batxillerat es va traslladar als Escolapis del carrer Diputació. Un
problema econòmic va fer que la família
Roig Diggle es traslladés al Masnou.
La seva arribada al Masnou és un gran
canvi per a Joan Roig, ja que entra en la
Federació de Joves Cristians de Catalunya.
Joan Roig i Diggle, participava en les tasques de la Federació, i va ser nomenat vicepresident del Consell comarcal de la Federació del Maresme. Un líder nat al qual
en aquelles dates calia eliminar. Segons
un dels seus biògrafs «l’únic motiu pel
qual el van matar va ser perquè era catòlic». Així mateix va assegurar que el jove
Diggle «va morir perquè no tenia por de
defensar el Crist».
El martiri
La nit de l’11 de setembre de 1936, uns
milicians van colpejar la porta de la casa
de Joan Roig. Conscient del que anava a
passar va sumir les sagrades formes com a
viàtic i es va acomiadar de la seva mare en
anglès tot dient: «God is with me», «Déu
està amb mi». Joan Roig va ser assassinat
de cinc trets dirigits al seu cor i un de gràcia al clatell. Les últimes paraules que van
sortir dels seus llavis van ser: «Que Déu us
perdoni com jo us perdono».
L’acte litúrgic es va realitzar en el marc
del Pla Pastoral «Sortim», que enguany a
Barcelona està dedicat precisament als
joves, i coincideix amb el desè aniversari
de la dedicació al culte de la basílica de la
Sagrada Família.

Ordenació episcopal de Mons. Javier Vilanova, nou bisbe auxiliar de l’arxidiòcesi
de Barcelona
La basílica de la Sagrada Família ha acollit
aquest diumenge 20 de desembre l’ordenació episcopal seguint les mesures sanitàries vigents.
Mons. Javier Vilanova i Pellisa ha estat
ordenat bisbe en una cerimònia celebrada
a la basílica de la Sagrada Família i presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, acompanyat del nunci
Bernardito Auza, i de l’arquebisbe emèrit,
el cardenal Lluís Martínez Sistach. L’ordenació episcopal ha estat concelebrada per
una nodrida representació de bisbes de la
Província Eclesiàstica Tarraconense, entre
altres, per Mons. Enrique Benavent, bisbe
de Tortosa, i Mons. Romà Casanova, bisbe
de Vic.
En la seva primera al·locució com a bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Javier Vilanova s’ha dirigit a l’Església que peregrina
a Barcelona: “Vinc en nom del Senyor a ser
totalment vostre, a desgastar-me perquè
l’amor de Crist pugui ser conegut i estimat”. El nou bisbe ha volgut referir-se especialment als joves, a la gent gran i a les
persones afectades per l’actual pandèmia:
“Vosaltres joves i famílies sou l’esperança
de l’Església. Vosaltres la gent gran, sou el
nostre goig i el nostre orgull, us estimem.
Els malalts i els qui esteu sofrint durament
les conseqüències de la pandèmia, estem
al vostre costat. A tots, des del primer moment, us porto al cor i a la pregària.”
Mons. Vilanova, que ha estat rector del
Seminari interdiocesà de Catalunya, també ha tingut unes paraules per als joves
seminaristes: “Estimats seminaristes, de
Barcelona i de les diòcesis en seu a Cata-

lunya, prego per vosaltres perquè sigueu
sants i perquè siguin molts més els companys de camí que ajudin al Senyor a construir el seu Regne”.
«El do de l’episcopat és sobretot un servei»
De la seva part, el cardenal Joan Josep
Omella, en la seva homilia ha fet una petició al nou prelat: “Acull amb alegria el
do que el Senyor et fa cridant-te a la plenitud del sacerdoci i a ser imatge del Bon
Pastor enmig de la comunitat cristiana” i
ha afegit: “I no oblidis, Javier, que el do
de l’episcopat no consisteix a aconseguir
un honor, és sobretot un servei i el servei
no és dominació sinó posar-se als peus de
Déu i dels germans per ajudar-los en tot,
amb tot i per a tot”.
La cerimònia, que ha començat a les
17 h, ha comptat amb la presència d’autoritats civils de Barcelona i de Tortosa, així
com dels familiars del nou bisbe i de fidels
amb entrades numerades. S’han acomplert totes les normes sanitàries vigents,
amb només 379 assistents (de les més de
3.000 localitats que ofereix aquest espai)
i, per garantir-hi el seguiment, s’ha disposat un ampli dispositiu multimèdia. L’acte
s’ha pogut seguir, simultàniament, per
Ràdio Estel, Radio María i per streaming al
web de l’Arquebisbat i de la pròpia Sagrada Família.
Biografia del nou bisbe
Nascut a La Fatarella (Tarragona), el 23
de setembre de 1973, va ser ordenat prevere per a la diòcesi de Tortosa el 22 de
novembre de 1998. Ha estat vicari parroquial de les parròquies de la Mare de Déu
del Roser de Tortosa (1998-1999) i de Sant
Miquel Arcàngel d’Alcanar (1999-2003).
Rector de les parròquies de l’Assumpció
del Forcall, Castellfort i Portell, Sant Pere
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Apòstol de Cinctorres, Mare de Déu de
les Neus de la Mata, Sant Bartomeu de La
Todolella i de la Mare de Déu del Pópulo
d’Olocau del Rei (2003-2007). A més, ha
estat també rector de les parròquies d’Alfara de Carles (2014-2019), del Sagrat Cor
de Jesús del Raval de Crist (2016-2019) i de
Sant Llorenç del Pinell de Brai (2019).
Delegat per a la catequesi (2014-2016) i
per a la pastoral vocacional (2003); membre del Col·legi de consultors (2007) i del
Consell presbiteral (2007); rector del Seminari de Tortosa (2007) i director espiritual del Seminari Interdiocesà de Catalunya
(2016-2018).
Fins ara exercia l’ofici canònic de rector
del Seminari Interdiocesà de Catalunya
(2018). És missioner de la Misericòrdia i
confessor ordinari de la Comunitat d’Agustines de Sant Mateu.
Finalment el nou bisbe ha escollit com
a escut la corona de la Mare de Déu de la
Misericòrdia, patrona de La Fatarella; així
com també la Creu de La Mercè i els nou
estigmes del Pare Pius de Pietrelcina. També hi destaca l’emblema eucarístic amb el
cep de raïm.

[ ]
Conferència
Episcopal
Tarraconense

La CET publica per segon any una memòria d’activitats de l’Església a Catalunya
18-12-2020
Al llarg dels segles l’Església a Catalunya
ha deixat petjada en la història, el patrimoni, la cultura, l’ensenyament i molts d’altres àmbits tot afavorint el seu desenvolupament i progrés.
Actualment, són deu els bisbats amb
seu a Catalunya agrupats en dues províncies eclesiàstiques, la primada de Tarragona i la de Barcelona, de més recent creació. Amb les seves 2.113 parròquies, congregacions religioses i una quantitat de
moviments i associacions laïcals, fan present l’amor de Déu en el món amb la generosa donació del seu temps i les seves capacitats. Aquesta entrega desinteressada
recollida en xifres, referents a l’exercici de
l’any 2018, se sintetitza de forma gràfica
en la segona Memòria editada per la Conferència Episcopal Tarraconense.
Una Església que anuncia, celebra,
acompanya, ensenya i serveix
La primera missió de l’Església és
l’anunci. L’anunci de Jesucrist que salva.
Aquest anunci, més creatiu i telemàtic a
causa de la pandèmia i el confinament, el

realitzen laics —7.523 catequistes—, els
1.530 preveres i els 5.158 religiosos i religioses a través de la catequesi, els grups
de formació cristiana, la predicació i la
vida lliurada que dona testimoni d’una esperança més gran.
Aquesta missió va més enllà de casa
nostra perquè l’Església també té una missió que s’anuncia arreu del món gràcies a
milers de religiosos i religioses, preveres
i laics que ho han deixat tot per anunciar
la bona notícia de Jesús al món. Les diòcesis amb seu a Catalunya compten amb 614
missioners actius a quatre continents.
A través dels sagraments —18.243 baptismes, 15.738 primeres comunions, 5.628
confirmacions, 3.531 matrimonis i 5 ordenacions presbiterals al llarg del 2018—, els
fidels cristians reben la gràcia de Déu i són
impulsats per viure d’Ell i per donar testimoni davant del món.
Catalunya també compta amb nombroses ermites, santuaris, basíliques o monestirs on s’hi celebra el culte. Al voltant
d’ells han sorgit també un gran nombre
de tradicions en forma de romeries, pelegrinatges i múltiples expressions de pietat popular —Catalunya compta amb 83
confraries i 7 festes religioses d’interès
turístic nacional— que articula la celebració cristiana adaptant-la a cada lloc d’una
manera nova.
L’Església, a més, és una realitat inserida en la vida dels nostres pobles i ciutats, acollint i escoltant, acompanyant i
ajudant, especialment, a la gent gran, els
malalts, els exclosos de la societat sense
tancar mai les portes de casa seva. Per
posar un exemple, l’Església a Catalunya
compta amb 2.775 voluntaris i agents de
la pastoral de la salut, 265 voluntaris de la
pastoral penitenciària i més de 4.700 per-

sones són acompanyades cada mes en els
hospitals.
Coneixements, valors i virtuts ens descobreixen la bellesa, la bondat i la veritat de la vida. Per això l’Església ofereix
a l’educació un camí per acompanyar els
més petits i joves en aquest creixement.
Col·legis i universitats d’ideari catòlic s’esforcen perquè els seus alumnes assoleixin
maduresa i competència per a ser ciutadans honestos, i despertin la seva vocació
de servei a la societat i al bé comú en la
seva futura professió.
A Catalunya hi ha 381 centres educatius catòlics on estudien més de 237.000
alumnes i dues universitats catòliques
amb més de 21.000 alumnes. Aquest fet
suposa un estalvi per a l’Estat de 380 milions d’euros.
El papa Francesc afirma que «la mesura
de la grandesa d’una societat està determinada per la forma en què es tracta a qui
està més necessitat, aquells que no tenen
res més que la seva pobresa». Durant el
2018, l’Església ha atès, en gran part a
través dels 1.262 centres assistencials i
socials, 510.533 persones grans, malalts
crònics i persones amb discapacitat; més
de 9.000 immigrants, més de 4.300 menors en centres de tutela de la infància i
més de 1.300 dones ateses en centres per
a víctimes de violència i promoció de la
dona, entre d’altres.
Amb l’ajut de tothom
Tota aquesta activitat de l’Església es
realitza gràcies al temps lliurat i a les aportacions de milers de persones. La major
part d’aquestes aportacions es rep a través de les col·lectes, subscripcions i donatius directament lliurats a les parròquies
o institucions eclesials, mentre que una
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altra part es rep indirectament dels contribuents a través de l’Assignació tributària.
Més enllà de la Jornada de Germanor
és important seguir col·laborant-hi en el
decurs de l’any sent corresponsables de
l’economia parroquial i diocesana per a
seguir anunciant, celebrant, acompanyant,
ajudant, ensenyant i servint, especialment
en aquest temps de crisi.

[ ]
Conferència
Episcopal
Espanyola

Nota de premsa al final de l’Assemblea
Plenària de la CEE
Divendres 20 de novembre, el secretari
general de la Conferència Episcopal Espanyola, Mons. Luís Argüello García, i el vicesecretari per a Assumptes econòmics, Fernando Giménez Barriocanal, han informat
en roda de premsa dels treballs que s’han
realitzat durant aquests dies.
Els treballs de l’Assemblea van començar el dilluns 16 de novembre a les 16.30
h amb el discurs del president de Conferència Episcopal i arquebisbe de Barcelona, Card. Joan Josep Omella.
En la seva primera intervenció com a
President, després de la seva elecció el
mes de març passat, va desenvolupar una
reflexió sobre la situació actual marcada
per l’impacte de la COVID amb el títol general “Renéixer entre tots”. Les seves primeres paraules van ser per a manifestar
“el nostre condol i esperança” als familiars
de tots els difunts i la solidaritat i compromís amb els qui estan patint les conseqüències de salut, econòmiques i socials
provocades per aquesta pandèmia.
A continuació, va intervenir el nunci del
Sant Pare a Espanya. Mons. Bernardito
Auza també va mostrar, en nom del papa
Francesc, la seva proximitat amb els ma-

lalts en aquesta pandèmia, “així com el
sentit condol i la seguretat de les pregàries de sufragi de Sa Santedat a totes les
famílies que han sofert la pèrdua d’éssers
estimats”.
En la sessió inaugural també es va recordar els bisbes morts des de l’última
Assemblea Plenària: Mons. Camilo Lorenzo Iglesias, bisbe emèrit d’Astorga; Mons.
Antonio Algora Hernando, bisbe emèrit de
Ciudad Real, i Mons. Francesc Xavier Ciuraneta Aymí, bisbe emèrit de Lleida.
En aquesta Plenària s’ha donat la benvinguda als dos bisbes que s’incorporaran
pròximament a l’Assemblea. Mons. Javier
Vilanova Pellisa, elegit bisbe auxiliar de
Barcelona. El 6 d’octubre es va fer públic el
seu nomenament i rebrà l’ordenació episcopal el pròxim 20 de desembre. Mons.
Fernando Valera Sánchez va ser elegit bisbe de Zamora el dia 30 d’octubre i serà ordenat bisbe el 12 de desembre.
Els bisbes han celebrat l’eucaristia tots
els dies a la capella de la Successió Apostòlica i els treballs van finalitzar cada dia
amb un temps d’adoració eucarística.
Aprovació de la Instrucció pastoral «Un
Déu de vius»
L’Assemblea Plenària ha aprovat la instrucció pastoral “Un Déu de vius”, sobre la
fe en la resurrecció, l’esperança cristiana
davant la mort i la celebració de les exèquies. El document assenyala la resurrecció de Jesucrist com l’esdeveniment
central de tota la història de la salvació de
Déu amb la humanitat i, per tant, el fet que
esclareix el seu sentit. Si aquest missatge
és alterat o mal interpretat, es destrueix la
fe cristiana en Déu Pare de Jesucrist. En la
perspectiva de la “jerarquia de veritats”
no estem davant una veritat secundària: Si

aquesta esperança s’enfosquís o es dissipés, ja no podríem anomenar-nos de veritat cristians.
El text, que serà publicat pròximament,
recull els reptes pastorals i la situació actual entorn de l’experiència de la mort i recull la fe de l’Església entorn de la mort, la
resurrecció i la vida eterna. El text incideix
també en la importància d’acompanyar en
el moment de la mort i en la celebració de
les exèquies cristianes.
Reflexió i diàleg sobre la situació després del Covid-19
L’Assemblea Plenària ha dedicat part
dels seus treballs a analitzar la situació
creada per la Pandèmia. La reflexió es va
iniciar a partir de l’exposició presentada
per Antonio Garamendi, president de la
CEOE, qui en les últimes setmanes en relació amb el Govern, els sindicats i altres
agents socials, ha ofert les dades de les
conseqüències del Covid-19 des d’una
perspectiva macroeconòmica.
A continuació, el president de la Comissió Episcopal per a la Pastoral Social i Promoció Humana, Mons. Atilano Rodríguez
Martínez, ha presentat l’informe sobre la
situació social creada per la pandèmia.
El treball presentat és fruit del diàleg
realitzat entre els organismes i departaments de la Comissió amb la finalitat de
tenir una informació directa i precisa sobre
la situació de les persones més vulnerables de la societat. Moltes d’aquestes persones estan sent ateses per les comunitats cristianes i pels organismes eclesials
de l’acció caritativa i social.
Al llarg de la reflexió es va oferir la resposta a la realitat de pobresa i marginació,
des de l’experiència dels agents pastorals
i dels organismes directament implicats en
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la pandèmia. Es va constatar com la crisi
ha generat una ràpida i profunda ferida
en la nostra societat que afecta la salut
de la població i que ha trastocat totes les
dimensions de l’existència: aspectes socials, econòmics, familiars i religiosos.
Missió evangelitzadora de l’Església
Els bisbes també han dialogat sobre la
missió evangelitzadora de l’Església a Espanya a la llum del Directori de Catequesi
i de la Instrucció “La conversió pastoral de
la comunitat parroquial al servei de la missió evangelitzadora de l’Església” que va
fer pública la Congregació per al Clergat el
passat 20 de juliol.
Aquest document vaticà tracta el tema
de la pastoral de les comunitats parroquials, dels diferents ministeris clericals
i laïcals, amb el signe d’una major corresponsabilitat de tots els batejats. El
president de la Comissió Episcopal per a
l’evangelització, catecumenat i catequesi, Mons. Amadeo Rodríguez Magro, ha
estat l’encarregat d’explicar com aquesta
instrucció pot ser un instrument d’ajuda
per al camí pastoral a Espanya. Mons.
Rodríguez Magro ha presentat també la
traducció al castellà del nou Directori de
catequesi.
Línies de Pastoral de la CEE per al quinquenni 2021-2025 “Fidels a l’enviament
missioner”
La Plenària també ha estudiat un esborrany de document amb les línies d’acció
pastoral de la CEE per al quinquenni 20212025, amb el títol “Fidels a l’enviament
missioner”. Claus del context actual, marc
eclesial i línies de treball. El text busca proposar als organismes i comissions de la
CEE una reflexió per al treball dels propers

anys que ha de realitzar-se en clau de sinodalitat i discerniment.
Aquests seran els eixos espirituals i
metodològics d’aquestes accions que tenen com a objectiu ajudar la Conferència
Episcopal i les seves Comissions i serveis
a la conversió pastoral, personal i institucional, recolzada en la col·legialitat i el
discerniment.
Pla de Formació en els Seminaris
Els presidents de la Comissió Episcopal
per al clergat i seminaris, Mons. Joan Enric
Vives Sicília, i de la Subcomissió Episcopal
per als Seminaris, Mons. Jesús Vidal Chamorro, han estat els encarregats de portar
a la Plenària la posada en marxa del nou
“Pla de Formació dels Seminaris”. La Congregació per al Clergat ha felicitat la Conferència Episcopal Espanyola per la redacció
de la nova Ratio Nationalis, que ja està en
vigor.
Post Congrés de Laics
Mons. Carlos Escribano Subías, President de la Comissió Episcopal per als laics,
la família i la vida, ha informat sobre els
fruits del Congrés de laics que es va celebrar el mes de febrer passat i dels treballs
que s’han realitzat després del Congrés.
El treball realitzat il·lumina itineraris
per a l’acció eclesial amb laics que treballa en tres línies: el primer anunci de la
fe, la formació cristiana dels laics, no sols
en el coneixement sinó també en la seva
aplicació vivencial i l’acompanyament dels
fidels laics que, d’una banda, ells mateixos reben i que, d’altra banda, també realitzen personalment i comunitària amb les
persones amb les quals es relacionen. Per
a continuar treballant, la Comissió Permanent va aprovar la constitució d’un Consell

Assessor de Laics que continuarà amb els
treballs del Congrés.
Mons. Escribano també ha informat
sobre la Trobada europea de joves de Santiago de Compostel·la, prevista per al mes
d’agost de 2021.
Temes d’Educació
La Comissió Episcopal per a l’educació
i cultura ha informat sobre la nova Llei
d’Educació, la proposta presentada al Ministeri en relació a aquesta llei i els passos
donats fins al moment, amb la proposta
presentada en relació a l’àmbit de l’educació en valors.
Aquesta mateixa Comissió ha presentat possibles vies de flexibilització dels
requisits eclesiàstics per a l’obtenció de la
DECA de Secundària i Batxillerat.
Altres temes
La crisi de la immigració a Canàries ha
estat un dels motius de diàleg entre els
bisbes durant els dies de la Plenària.
S’ha estudiat la ubicació del departament de Pastoral de la Salut en el nou
organigrama de la CEE, que finalment ha
quedat situat dins de la Comissió Episcopal de Pastoral Social i Promoció Humana.
A més, s’ha presentat per al seu estudi el “Marc normatiu i criteris de discerniment del Fons ‘Nova Evangelització’”.
S’han aprovat els textos litúrgics de
santa Faustina Kowalska en castellà, català, basc i gallec. També s’ha aprovat la
modificació de la data de celebració de la
memòria lliure de Santa Faustina Kowalska perquè se celebri a Espanya el dia 8
d’octubre.
Respecte al tema d’associacions nacionals, s’ha aprovat l’extinció del “Moviment
de Dones treballadores cristianes” d’Acció

Catòlica i la modificació dels estatuts de la
Federació pública de “Scouts de Galícia”,
de “Scouts Catòlics d’Extremadura”, i de
la Fundació privada del Sud “Sant Tomàs
d’Aquino”.
Assumptes econòmics
Fernando Giménez Barriocanal ha estat
renovat en el càrrec de vicesecretari per a
Assumptes Econòmics de la Conferència
Episcopal Espanyola (CEE) per als propers
cinc anys. Segons indica el Reglament
d’Ordenació Econòmica, el vicesecretari
per a Assumptes Econòmics “serà nomenat per un quinquenni, renovable, per
l’Assemblea Plenària de la Conferència, a
proposta de la Comissió Permanent, sentit
el Consell d’Economia”. Giménez Barriocanal va ser nomenat per primera vegada al
novembre de 2005 i renovat en el càrrec en
el mateix mes de 2010 i 2015.
Com és habitual en la Plenària de novembre, s’han aprovat els balanços i liquidació pressupostària de l’any 2019, els
criteris de constitució i distribució del Fons
Comú Interdiocesà i els pressupostos de la
CEE i dels organismes que en depenen per
a l’any 2021.
Por los consagrados víctimas de la pandemia
La Comisión Episcopal para la Vida Consagrada de la CEE pide unirse en oración el
próximo sábado 21 de noviembre en “recuerdo orante y agradecido” por los Consagrados víctimas de la Covid-19.
El presidente de la Comisión, obispo
electo de León y administrador diocesano
de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Luis
Ángel de las Heras Berzal, destaca que
quienes han sido llamados a la casa del
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Padre a causa del contagio del coronavirus
tienen un rostro único y un nombre propio
delante de Dios, “y así los recordamos y
honramos en nuestra oración”.
Además, asegura que se ha escogido
esta fecha porque es en la que se celebra
la Memoria de la Presentación de la Bienaventurada Virgen María, modelo de consagración y seguimiento para las personas
consagradas.
La vida és un do, l’eutanàsia un fracàs
Nota de la Conferència Episcopal Espanyola davant l’aprovació al Congrés dels Diputats de la llei de l’eutanàsia

Aquest text il·lumina la reflexió i el judici
moral sobre aquest tipus de legislacions.
També la Conferència Episcopal Espanyola, amb el document “Sembradors d’esperança”. Acollir, protegir i acompanyar en
l’etapa final d’aquesta vida, ofereix unes
pautes clarificadores sobre la qüestió.
3.- Urgim a la promoció de les cures pal·
liatives, que ajuden a viure la malaltia greu
sense dolor i a l’acompanyament integral,
per tant també espiritual, als malalts i a
les seves famílies. Aquesta cura integral
alleuja el dolor, consola i ofereix l’esperança que sorgeix de la fe i dona sentit a tota
la vida humana, fins i tot en el sofriment i
la vulnerabilitat.

Madrid, 11-12-2020
1.- El Congrés dels Diputats està a punt
de culminar l’aprovació de la Llei Orgànica
de regulació de l’eutanàsia. La tramitació
s’ha realitzat de manera sospitosament
accelerada, en temps de pandèmia i estat
d’alarma, sense escolta ni diàleg públic. El
fet és especialment greu, ja que instaura
una ruptura moral; un canvi en les finalitats de l’Estat: de defensar la vida a ser
responsable de la mort infligida; i també
de la professió mèdica, «cridada en allò
possible a guarir o almenys a alleujar, en
qualsevol cas a consolar, i mai a provocar
intencionadament la mort». És una proposta que fa joc amb la visió antropològica
i cultural dels sistemes de poder dominants al món.
2.- La Congregació per a la Doctrina de
la Fe, amb l’aprovació expressa del papa
Francesc va publicar la Carta Samaritanus
bonus sobre la cura de les persones en
les fases crítiques i terminals de la vida.

4.- La pandèmia ha posat de manifest
la fragilitat de la vida i ha suscitat sol·
licitud per les cures, al mateix temps que
indignació pel fet de descartar l’atenció a
persones grans. Ha crescut la consciència
que acabar amb la vida no pot ser la solució per tal d’abordar un problema humà.
Hem agraït la feina dels sanitaris i el valor
de la nostra sanitat pública, reclamant-ne
fins i tot una millora i una atenció pressupostària més gran. La mort provocada no
pot ser una drecera que ens permeti estalviar recursos humans i econòmics en
les cures pal·liatives i l’acompanyament
integral. Per contra, enfront de la mort
com a solució, cal invertir en les cures i la
proximitat que tots necessitem en l’etapa
final d’aquesta vida. Aquesta és la veritable compassió.
5.-L’experiència dels pocs països on
s’ha legalitzat ens diu que l’eutanàsia incita a la mort dels més febles. En atorgar
aquest suposat dret, la persona, que s’ex-

perimenta com una càrrega per a la família i un pes social, se sent condicionada a
demanar la mort quan una llei la pressiona
en aquesta direcció. La falta de cures pal·
liatives és també una expressió de desigualtat social. Moltes persones moren
sense poder rebre aquestes cures i només
hi compten els qui poden pagar-les.
6.- Amb el Papa diem: «L’eutanàsia i el
suïcidi assistit són una derrota per a tots.
La resposta a la qual estem cridats és no
abandonar mai els qui pateixen, no rendir-se mai, sinó cuidar i estimar per a donar esperança». Convidem a respondre a
aquesta crida amb la pregària, la cura i el
testimoni públic que afavoreixin un compromís personal i institucional a favor de
la vida, les cures i una genuïna bona mort
en companyia i esperança.
7.- Demanem als qui tenen responsabilitat en la presa d’aquestes greus decisions que actuïn en consciència, segons la
veritat i la justícia.
8.- Per això, convoquem els catòlics espanyols a una Jornada de dejuni i pregària
el proper dimecres 16 de desembre, per
a demanar al Senyor que inspiri lleis que
respectin i promoguin la cura de la vida
humana. Convidem totes les persones i
institucions que vulguin unir-se a aquesta
iniciativa.
Ens acollim a santa Maria, Mare de la
Vida i Salut dels malalts i a la intercessió
de sant Josep, patró de la bona mort, en el
seu Any Jubilar.

[ ]
Santa Seu]

Missatge del papa Francesc per a la 29a
Jornada Mundial del Malalt
Vaticà, 20-12-2020
«De mestre només en teniu un, i tots vosaltres sou germans (Mt 23,8).
La relació de confiança, fonament de la
cura del malalt
11 de febrer de 2021
Benvolguts germans i germanes,
La celebració de la 29a Jornada Mundial del Malalt, que s’esdevindrà l’11 de
febrer de 2021, memòria de la benaurada
Mare de Déu de Lourdes, és un moment
propici per a brindar una atenció especial
a les persones malaltes i a les qui en tenen
cura, tant en els llocs destinats a assistir-los com en el si de les famílies i de les
comunitats. Penso en particular en aquells
que pateixen a tot el món dels afectats
per la pandèmia del coronavirus. A tots,
especialment als més pobres i marginats,
els expresso la meva proximitat espiritual,
al mateix temps que els asseguro la sol·
licitud i l’afecte de l’Església.
1. El tema d’aquesta Jornada s’inspira
en el passatge evangèlic en què Jesús criti-
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ca la hipocresia dels qui diuen però no fan
(cf. Mt 23,1-12). Quan la fe es limita a exercicis verbals estèrils, sense involucrar-se
en la història i les necessitats del proïsme,
la coherència entre el credo professat i la
vida real es debilita. El risc és greu; per
aquest motiu, Jesús utilitza expressions
fortes, per advertir-nos del perill de caure
en la idolatria de nosaltres mateixos, i afirma: «De mestre només en teniu un, i tots
vosaltres sou germans» (v. 8).
La crítica que Jesús adreça als qui «diuen i no fan» (v. 3) és beneficiosa, sempre
i per a tots, perquè ningú no és immune
al mal de la hipocresia, un mal molt greu,
l’efecte del qual és impedir-nos florir com
a fills de l’únic Pare, cridats a viure una fraternitat universal.
Davant la condició de necessitat d’un
germà o una germana, Jesús ens mostra un
model de comportament totalment oposat
a la hipocresia. Proposa detenir-se, escoltar, establir una relació directa i personal
amb l’altre, sentir empatia i commoció per
ell o per ella, deixar-se involucrar en el seu
sofriment fins arribar a fer-se’n càrrec per
mitjà del servei (cf. Lc 10, 30-25).
2. L’experiència de la malaltia fa que
sentim la nostra vulnerabilitat i, al mateix
temps, la necessitat innata de l’altre. La
nostra condició de criatures es torna encara
més nítida i experimentem de manera evident la nostra dependència de Déu. Efectivament, quan estem malalts, la incertesa,
el temor i a vegades la consternació, s’apoderen de la ment i del cor; ens trobem en
una situació d’impotència, perquè la nostra
salut no depèn de les nostres capacitats o
del fet que ens angoixem (cf. Mt 6,27).
La malaltia imposa una pregunta pel
sentit, que en la fe s’adreça a Déu; una

pregunta que cerca un nou significat i una
nova direcció per a l’existència, i que a vegades pot ser que no trobi una resposta
immediata. Els nostres amics i familiars
no sempre ens poden ajudar en aquesta
recerca treballosa.
Pel que fa a això, la figura bíblica de Job
és emblemàtica. La seva dona i els seus
amics no són capaços d’acompanyar-lo en
la seva desventura, encara més, l’acusen
i augmenten en ell la soledat i el desconcert. Job cau en un estat d’abandonament i
d’incomprensió. Però precisament gràcies
a aquesta fragilitat extrema, rebutjant tota
hipocresia i escollint el camí de la sinceritat amb Déu i amb els altres, fa arribar el
seu crit insistent a Déu, que al final respon,
obrint-li un nou horitzó. Li confirma que el
seu sofriment no és una condemna o un
càstig, tampoc és un estat de llunyania
de Déu o un signe de la seva indiferència.
Així, del cor ferit i guarit de Job en brolla
aquella declaració commoguda al Senyor,
que ressona amb energia: «Jo només et
coneixia d’oïda, però ara t’he vist amb els
meus ulls» (42,5).
3. La malaltia sempre té un rostre, fins
i tot més d’un: té el rostre de cada malalt i
malalta, també dels qui se senten ignorats,
exclosos, víctimes d’injustícies socials que
neguen els seus drets fonamentals (cf.
Carta enc. Fratelli tutti, 22). La pandèmia
actual ha tret a la llum nombroses insuficiències dels sistemes sanitaris i carències
en l’atenció de les persones malaltes. Els
ancians, els més dèbils i vulnerables no
sempre tenen garantit l’accés als tractaments, i no sempre és de manera equitativa. Això depèn de les decisions polítiques,
de la manera d’administrar els recursos i
del compromís dels qui ocupen càrrecs de

responsabilitat. Invertir recursos en la cura
i l’atenció a les persones malaltes és una
prioritat vinculada a un principi: la salut
és un bé comú primari. Al mateix temps,
la pandèmia ha posat també en relleu l’entrega i la generositat d’agents sanitaris,
voluntaris i voluntàries, treballadors i treballadores, preveres, religiosos i religioses que, amb professionalitat, abnegació,
sentit de responsabilitat i amor al proïsme
han ajudat, cuidat, consolat i servit tants
malalts i els seus familiars. Una multitud
silenciosa d’homes i dones que han decidit mirar aquells rostres, fent-se càrrec de
les ferides dels pacients, que sentien com
a proïsme pel fet de pertànyer a la mateixa
família humana.
La proximitat, de fet, és un bàlsam molt
valuós, que ofereix suport i consol a qui
pateix la malaltia. Com a cristians, vivim
l’atenció al proïsme com una expressió de
l’amor de Jesucrist, el bon Samarità, que
amb compassió s’ha fet proper a tot ésser
humà ferit pel pecat. Units a ell per l’acció
de l’Esperit Sant, som cridats a ser misericordiosos com el Pare i a estimar, en particular, els germans malalts, dèbils i que
pateixen (cf. Jn 13, 34-35). I vivim aquesta
proximitat no sols de manera personal,
sinó també de manera comunitària: en
efecte, l’amor fraternal en Crist genera una
comunitat capaç de guarir, que no abandona ningú, que inclou i acull sobretot els
més fràgils.
Pel que fa a això, vull recordar la importància de la solidaritat fraternal, que s’expressa de manera concreta en el servei i
que pot assumir formes molt diferents,
totes orientades a sostenir el proïsme.
«Servir significar cuidar els fràgils de les
nostres famílies, de la nostra societat, del
nostre poble» (Homilia a L’Havana, 20 de

setembre de 2015). En aquest compromís
cadascú és capaç de «deixar de banda les
seves recerques, afanys, desitjos d’omnipotència davant la mirada concreta dels
més fràgils. […] El servei sempre mira el
rostre del germà, toca la seva carn, sent la
seva condició de proïsme i fins i tot en alguns casos la «pateix» i busca la promoció
del germà. Per això mai el servei no és ideològic, ja que no se serveix a idees, sinó
que se serveix a persones» (ibid.).
4. Per tal que hi hagi una bona teràpia,
és decisiu l’aspecte relacional, mitjançant
el qual es pot adoptar un enfocament holístic envers la persona malalta. Donar
valor a aquest aspecte també ajuda els
metges, els infermers, els professionals
i els voluntaris a fer-se càrrec d’aquells
que pateixen per acompanyar-los en un
camí de curació, gràcies a una relació interpersonal de confiança (cf. Nova Carta
als agents sanitaris [2016], 4). Es tracta,
doncs, d’establir un pacte entre els necessitats de cures i els qui els cuiden; un pacte fonamentat en la confiança i el respecte
mutus, en la sinceritat, en la disponibilitat,
per a superar qualsevol barrera defensiva,
posar en el centre la dignitat del malalt,
tutelar la professionalitat dels agents sanitaris i mantenir una bona relació amb les
famílies dels pacients.
Precisament aquesta relació amb la persona malalta troba una font inesgotable de
motivació i de força en la caritat de Crist,
com ho demostra el testimoni mil·lenari
d’homes i dones que s’han santificat servint els malalts. Efectivament, del misteri
de la mort i resurrecció de Crist en brolla
l’amor que pot donar un sentit ple tant a la
condició del pacient com a la de qui en té
cura. L’Evangeli ho testimonia moltes vega-
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des, mostrant que les guaricions que feia
Jesús mai no són gestos màgics, sinó que
sempre són fruit d’un encontre, d’una relació interpersonal, en la qual al do de Déu
que ofereix Jesús li correspon la fe de qui
l’acull, com ho resumeix la paraula que Jesús repeteix sovint: «La teva fe t’ha salvat.»
5. Estimats germans i germanes, el manament de l’amor, que Jesús va deixar als
seus deixebles, també troba una realització concreta en la relació amb els malalts.
Una societat és tant més humana com més
sap cuidar els seus membres més fràgils i
que més sofreixen, i sap fer-ho amb eficiència animada per l’amor fraternal. Caminem envers aquesta meta, procurant que
ningú no es quedi sol, que ningú no se
senti exclòs ni abandonat.
Encomano a Maria, mare de misericòrdia i salut dels malalts, totes les persones
malaltes, els agents sanitaris i els qui es
prodiguen al costat dels qui pateixen. Que
ella, des de la gruta de Lourdes i des dels
innombrables santuaris que se li han dedicat arreu del món, sostingui la nostra fe i la
nostra esperança, i ens ajudi a cuidar-nos
els uns als altres amb amor fraternal. A
tots i cada un els imparteixo de cor la meva
benedicció.
Francesc, Papa

Missatge del papa Francesc per a la celebració de la 54a Jornada Mundial de la
Pau (1 de gener de 2021)
Vaticà, 8-12-2020
La cultura de la cura com a camí de pau
1. Al llindar de l’Any Nou, desitjo presentar la meva més respectuosa salutació

als Caps d’Estat i de Govern, als responsables de les Organitzacions internacionals,
als líders espirituals i als fidels de les diverses religions, i als homes i dones de
bona voluntat. A tots els faig arribar els
meus millors desitjos perquè la humanitat
pugui progressar en aquest any pel camí
de la fraternitat, la justícia i la pau entre
les persones, les comunitats, els pobles i
els Estats.
L’any 2020 s’ha caracteritzat per la
gran crisi sanitària del Covid-19, que s’ha
convertit en un fenomen multisectorial i
mundial, que ha agreujat les crisis fortament interrelacionades, com la climàtica,
l’alimentària, l’econòmica i la migratòria,
i causa grans patiments i penúries. Penso
en primer lloc en els qui han perdut un familiar o un ésser estimat, però també en
els qui s’han quedat sense feina. Recordo
especialment els metges, infermers, farmacèutics, investigadors, voluntaris, preveres i personal dels hospitals i centres
de salut, que s’han esforçat i continuen
fent-ho, amb gran dedicació i sacrifici, fins
al punt que alguns d’ells han mort procurant estar prop dels malalts, alleujar els
seus sofriments o salvar les seves vides.
En retre homenatge a aquestes persones,
renovo la meva crida als responsables polítics i al sector privat perquè adoptin les
mesures adequades per tal de garantir
l’accés a les vacunes contra el Covid-19 i a
les tecnologies essencials necessàries per
a prestar assistència als malalts i als més
pobres i fràgils.1
És dolorós constatar que, lamentablement, juntament amb nombrosos testimonis de caritat i solidaritat, estan agafant un
nou impuls diverses formes de nacionalisme, racisme, xenofòbia i fins i tot guerres i
conflictes que sembren mort i destrucció.

Aquests i altres esdeveniments, que
han marcat el camí de la humanitat en l’últim any, ens ensenyen la importància de
fer-nos càrrec els uns dels altres i també
de la creació, per a construir una societat
basada en relacions de fraternitat. Per això
he escollit com a tema d’aquest missatge:
La cultura de la cura com a camí de pau.
Cultura de la cura per eradicar la cultura de
la indiferència, del rebuig i de la confrontació, que acostuma a prevaldre avui dia.
2. Déu Creador, origen de la vocació humana a la cura
En moltes tradicions religioses, hi ha
narracions que es refereixen a l’origen de
l’home, a la seva relació amb el Creador,
amb la naturalesa i amb els seus semblants. A la Bíblia, el Llibre del Gènesi revela, des del principi, la importància de
tenir cura o de custodiar en el projecte de
Déu per la humanitat, posant en evidència
la relació entre l’home (’adam) i la terra
(’adamah), i entre els germans. Al relat bíblic de la creació, Déu confia el jardí “plantat a l’Edèn” (cf. Gn 2,8) a les mans d’Adam
amb la missió de “treballar-lo i tenir-ne
cura” (cf. Gn 2,15). Això significa, d’una
banda, fer que la terra sigui productiva i,
de l’altra, protegir-la i fer que mantingui la
seva capacitat per a sostenir la vida.2 Els
verbs “treballar” i “tenir cura” descriuen la
relació d’Adam amb la seva casa-jardí i indiquen també la confiança que Déu diposita en ell en constituir-lo senyor i custodi de
tota la creació.
El naixement de Caín i Abel va donar origen a una història de germans, la relació
dels quals seria interpretada —negativament— per Caín en termes de protecció
o custòdia. Caín, després de matar el seu
germà Abel, va respondre així a la pregun-

ta de Déu: «Que potser soc el guardià del
meu germà?» (Gn 4,9).3 Sí, certament.
Caín era el “guardià” del seu germà. «En
aquests relats tan antics, carregats de profund simbolisme, ja hi havia continguda
una convicció actual: que tot està relacionat, i que l’autèntica cura de la nostra pròpia vida i de les nostres relacions amb la
natura és inseparable de la fraternitat, la
justícia i la fidelitat als altres».4
3. Déu Creador, model de la cura
La Sagrada Escriptura presenta Déu no
sols com a Creador, sinó també com Aquell
que té cura de les seves criatures, especialment d’Adam, d’Eva i dels seus fills.
El mateix Caín, encara que caigués sobre
ell el pes de la maledicció pel crim que va
cometre, va rebre com a do del Creador un
senyal de protecció perquè la seva vida fos
salvaguardada (cf. Gn 4,15). Aquest fet, si
bé confirma la dignitat inviolable de la persona, creada a imatge i semblança de Déu,
també manifesta el pla diví de preservar
l’harmonia de la creació, perquè «la pau i
la violència no poden habitar juntes».5
Precisament la cura de la creació és a
la base de la institució del Shabbat que,
a més de regular el culte diví, tenia com a
objectiu restablir l’ordre social i l’atenció
als pobres (cf. Gn 1,1-3; Lv 25,4). La celebració del Jubileu, amb motiu del setè any
sabàtic, permetia una treva a la terra, als
esclaus i als endeutats. En aquest any de
gràcia, es protegia els més febles, oferint-los una nova perspectiva de la vida,
perquè no hi hagués persones necessitades a la comunitat (cf. Dt 15,4).
També és digna de menció la tradició
profètica, on el llindar de la comprensió
bíblica de la justícia es manifestava en la
forma en què una comunitat tractava els
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seus membres més febles. Per això Amós
(2,6-8; 8) i Isaïes (58), en particular, feien
sentir contínuament la seva veu en favor
de la justícia pels pobres, els quals, per la
seva vulnerabilitat i falta de poder, eren
escoltats només per Déu, que els cuidava
(cf. Sl 34,7; 113,7-8).
4. La cura en el ministeri de Jesús
La vida i el ministeri de Jesús encarnen
el punt culminant de la revelació de l’amor
del Pare per la humanitat (cf. Jn 3,16). A la
sinagoga de Natzaret, Jesús es va manifestar com Aquell a qui el Senyor va ungir
«per portar la bona nova al desvalguts,
proclamar als captius la llibertat i als cecs
el retorn de la llum, posar en llibertat els
oprimits» (Lc 4,18). Aquestes accions messiàniques, típiques dels jubileus, constitueixen el testimoni més eloqüent de la
missió que li va confiar el Pare. En la seva
compassió, Crist s’apropa als malalts del
cos i de l’esperit i els guareix; perdona els
pecadors i els dona una vida nova. Jesús és
el Bon Pastor que té cura de les ovelles (cf.
Jn 10,11-18; Ez 34,1-31); és el Bon Samarità
que s’inclina sobre l’home ferit, li embena
les ferides i se n’ocupa (cf. Lc 10,30-37).
En el moment més àlgid de la seva missió, Jesús segella la cura per nosaltres oferint-se a la creu i alliberant-nos així de l’esclavitud del pecat i de la mort. Així, amb
el do de la seva vida i el seu sacrifici, ens
ha obert el camí de l’amor i diu a cada un:
“Ves, i tu fes igual” (cf. Lc 10,37).
5. La cultura de la cura en la vida dels
seguidors de Jesús
Les obres de misericòrdia espirituals i
corporals constitueixen el nucli del servei
de caritat de l’Església primitiva. Els cristians de la primera generació compartien el

que tenien perquè ningú entre ells passés
necessitat (cf. Ac 4,34-35) i s’esforçaven
per fer de la comunitat una llar acollidora, oberta a totes les situacions humanes,
preparada per a fer-se càrrec dels més fràgils. Així, es va fer costum realitzar ofrenes
voluntàries per a donar menjar als pobres,
enterrar els morts i sustentar els orfes, les
persones grans i les víctimes de desastres,
com els nàufrags. I quan, en períodes posteriors, la generositat dels cristians va perdre una mica de dinamisme, alguns Pares
de l’Església van insistir que la propietat és
volguda per Déu per al bé comú. Ambròs
sostenia que «la natura ha vessat totes les
coses per al bé comú. [...] Per tant, la natura
ha produït un dret comú per a tots, però la
cobdícia l’ha convertit en un dret per a uns
pocs».6 Havent superat les persecucions
dels primers segles, l’Església va aprofitar
la llibertat per a inspirar la societat i la seva
cultura. «Les necessitats de l’època exigien nous compromisos al servei de la caritat cristiana. Les cròniques de la història
reporten innombrables exemples d’obres
benèfiques. (...) Van sorgir nombroses institucions per a l’alleugeriment de totes les
necessitats humanes: hospitals, hospicis
per als pobres, orfenats, llars per a infants,
refugis per a peregrins, entre d’altres».7
6. Els principis de la doctrina social de
l’Església com a fonament de la cultura de
la cura
La diakonia dels orígens, enriquida per
la reflexió dels Pares i animada, al llarg
dels segles, per la caritat activa de tants
testimonis eloqüents de la fe, s’ha convertit en el cor palpitant de la doctrina social
de l’Església, oferint-se a tots els homes
de bona voluntat com un preciós patrimoni
de principis, criteris i indicacions, del qual

se’n pot extraure la “gramàtica” de la cura:
la promoció de la dignitat de tota persona
humana, la solidaritat amb els pobres i els
indefensos, la preocupació pel bé comú i
la salvaguarda de la creació.
* La cura com a promoció de la dignitat
i dels drets de la persona.
«El concepte de persona, nascut i madurat en el cristianisme, ajuda a perseguir
un desenvolupament plenament humà.
Perquè persona significa sempre relació,
no individualisme, afirma la inclusió i no
l’exclusió, la dignitat única i inviolable i
no l’explotació».8 Cada persona humana
és una finalitat en ella mateixa, no és mai
un simple instrument que s’aprecia només
per la seva utilitat, i ha estat creada per
a conviure en la família, en la comunitat,
en la societat, on tots els membres tenen
la mateixa dignitat. D’aquesta dignitat
en deriven els drets humans, així com els
deures, que recorden, per exemple, la responsabilitat d’acollir i ajudar els pobres,
els malalts, els marginats, cada un dels
nostres «semblants, propers o llunyans en
el temps o en l’espai».9
* La cura del bé comú.
Tots els aspectes de la vida social, política i econòmica troben la seva realització
quan es posen al servei del bé comú, és
a dir del «conjunt d’aquelles condicions
de la vida social que permeten als grups
i als individus d’assolir més plenament
i ràpidament la pròpia perfecció».10 Per
tant, els nostres plans i esforços sempre
han de tenir en compte els seus efectes
sobre tota la família humana, ponderant
les conseqüències per al moment present i
per a les generacions futures. La pandèmia
del Covid-19 ens mostra com n’és de cert i
actual això, ja que «ens vam adonar que
estàvem en la mateixa barca, tots fràgils

i desorientats; però, al mateix temps, importants i necessaris, tots cridats a remar
junts»,11 perquè «ningú no se salva sol»12
i cap Estat nacional aïllat pot assegurar el
bé comú de la pròpia població.13
* La cura mitjançant la solidaritat.
La solidaritat expressa concretament
l’amor per l’altre, no com un sentiment vague, sinó com a «determinació ferma i perseverant de comprometre’s pel bé comú;
és a dir, pel bé de tots i cada un, perquè
tots siguem veritablement responsables
de tots».14 La solidaritat ens ajuda a veure
l’altre —entès com a persona o, en sentit més ampli, com a poble o nació— no
com una estadística, o un mitjà per a ser
explotat i després rebutjat quan ja no és
útil, sinó com el nostre proïsme, company
de camí, cridat a participar, com nosaltres,
en el banquet de la vida al que tots estan
igualment convidats per Déu.
* La cura i la protecció de la creació.
L’encíclica Laudato si’ constata plenament la interconnexió de tota la realitat
creada i destaca la necessitat d’escoltar
al mateix temps el clam dels necessitats
i el de la creació. D’aquesta escolta atenta i constant pot sorgir una cura eficaç
de la terra, la nostra casa comuna, i dels
pobres. Referent a això, desitjo reafirmar
que «no pot ser real un sentiment d’íntima
unió amb els altres éssers de la natura si
al mateix temps en el cor no hi ha tendresa, compassió i preocupació pels éssers
humans».15 «Pau, justícia i conservació de
la creació són tres temes absolutament lligats, que no podran apartar-se per a ser
tractats individualment sota pena de caure
novament en el reduccionisme».16
7. La brúixola per a un rumb comú
En una època dominada per la cultura
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del rebuig, davant de l’agreujament de les
desigualtats a l’interior de les nacions i
entre elles,17 voldria per tant convidar els
responsables de les organitzacions internacionals i dels governs, del sector econòmic i del científic, de la comunicació social
i de les institucions educatives a agafar la
“brúixola” dels principis anteriorment esmentats, per a donar un rumb comú al procés de globalització, «un rumb realment
humà».18 Aquesta permetria apreciar el
valor i la dignitat de cada persona, actuar
junts i en solidaritat pel bé comú, alleujant
els qui pateixen a causa de la pobresa, la
malaltia, l’esclavitud, la discriminació i els
conflictes. A través d’aquesta brúixola,
animo tothom a convertir-se en profetes i
testimonis de la cultura de la cura, per a
superar tantes desigualtats socials. I això
serà possible només amb un fort i ampli
protagonisme de les dones, en la família
i en tots els àmbits socials, polítics i institucionals.
La brúixola dels principis socials, necessària per a promoure la cultura de la
cura, és també indicativa per a les relacions entre les nacions, que haurien d’inspirar-se en la fraternitat, el respecte mutu, la
solidaritat i el compliment del dret internacional. Referent a això, s’ha de reafirmar la
protecció i la promoció dels drets humans
fonamentals, que són inalienables, universals i indivisibles.19
També cal esmentar el respecte del dret
humanitari, especialment en aquest temps
en què els conflictes i les guerres se succeeixen sense interrupció. Lamentablement,
moltes regions i comunitats ja no recorden
una època en la qual vivien en pau i seguretat. Moltes ciutats s’han convertit en epicentres d’inseguretat: els seus habitants
lluiten per mantenir els seus ritmes nor-

mals perquè són atacats i bombardejats
indiscriminadament per explosius, artilleria i armes lleugeres. Els infants no poden
estudiar. Els homes i les dones no poden
treballar per a mantenir les seves famílies.
La fam arrela on abans era desconeguda.
Les persones es veuen obligades a fugir,
deixant enrere no sols les seves llars, sinó
també la història familiar i les arrels culturals.
Les causes del conflicte són moltes,
però el resultat és sempre el mateix:
destrucció i crisi humanitària. Hem d’aturar-nos i preguntar-nos: què ha portat a la
normalització dels conflictes al món? I, sobretot, com podem convertir el nostre cor
i canviar la nostra mentalitat per a cercar
veritablement la pau en solidaritat i fraternitat?
Quant de malbaratament de recursos hi
ha per a les armes, en particular per a les
nuclears,20 recursos que es podrien utilitzar per a prioritats més importants per tal
de garantir la seguretat de les persones,
com la promoció de la pau i del desenvolupament humà integral, la lluita contra la
pobresa i la garantia de les necessitats sanitàries. I encara més es manifesta a causa dels problemes mundials com l’actual
pandèmia del Covid-19 i el canvi climàtic.
Quina decisió més valenta seria «constituir amb els diners que s’usen en armes i
altres despeses militars “un Fons mundial” per a poder derrotar definitivament la
fam i ajudar al desenvolupament dels països més pobres».21
8. Per educar la cultura de la cura
La promoció de la cultura de la cura
requereix un procés educatiu i la brúixola dels principis socials es planteja amb
aquesta finalitat, com un instrument fiable

per a diferents contextos relacionats entre
ells. M’agradaria oferir alguns exemples
pel que fa a això.
- L’educació per a la cura neix en la família, nucli natural i fonamental de la societat, on s’aprèn a viure en relació i en respecte mutu. De tota manera, cal posar la
família en condicions de complir aquesta
tasca vital i indispensable.
- Sempre en col·laboració amb la família, uns altres subjectes encarregats de
l’educació són l’escola i la universitat i, de
la mateixa manera, en certs aspectes, els
agents de la comunicació social.22 Aquests
subjectes estan cridats a transmetre un
sistema de valors basat en el reconeixement de la dignitat de cada persona, de
cada comunitat lingüística, ètnica i religiosa, de cada poble i dels drets fonamentals
que en deriven. L’educació constitueix un
dels pilars més justos i solidaris de la societat.
- Les religions en general, i els líders
religiosos en particular, poden exercir un
paper insubstituïble en la transmissió als
fidels i a la societat dels valors de la solidaritat, el respecte a les diferències, l’acollida i la cura dels germans i germanes més
fràgils. Referent a això, recordo les paraules del papa Pau VI dirigides al Parlament
ugandès l’any 1969: «No tingueu por de
l’Església. Ella us honora, us educa com a
ciutadans honrats i lleials, no fomenta rivalitats ni divisions, procura promoure la
sana llibertat, la justícia social, la pau; si té
alguna preferència és per als pobres, per
a l’educació dels petits i del poble, per a
l’assistència als abandonats i a tots els qui
pateixen».23
- A tots els qui estan compromesos al
servei de les poblacions, en les organitzacions internacionals governamentals i no

governamentals, que exerceixen una missió educativa, i a tots els qui, de diverses
maneres, treballen en el camp de l’educació i la investigació, els animo novament,
perquè s’aconsegueixi l’objectiu d’una
educació «més oberta i incloent, capaç de
l’escolta pacient, del diàleg constructiu
i de la mútua comprensió».24 Espero que
aquesta invitació, feta en el context del
Pacte educatiu global, rebi un ampli i renovat suport.
9. No hi ha pau sense la cultura de la
cura
La cultura de la cura, com a compromís
comú, solidari i participatiu per a protegir
i promoure la dignitat i el bé de tots, com
una disposició a la cura, a l’atenció, a la
compassió, a la reconciliació i a la recuperació, al respecte i a l’acceptació mutus, és
un camí privilegiat per a construir la pau.
«En molts llocs del món fan falta camins
de pau que portin a cicatritzar les ferides,
es necessiten artesans de pau disposats a
generar processos de guarició i de retrobament amb enginy i audàcia».25
En aquest temps, en què la barca de la
humanitat, sacsejada per la tempesta de
la crisi, avança amb dificultat a la recerca
d’un horitzó més tranquil i serè, el timó de
la dignitat de la persona humana i la “brúixola” dels principis socials fonamentals
poden permetre’ns navegar amb un rumb
segur i comú. Com a cristians, fixem la
nostra mirada en la Mare de Déu, Estrella
del Mar i Mare de l’Esperança. Treballem
tots junts per avançar vers un nou horitzó
d’amor i pau, de fraternitat i solidaritat, de
suport mutu i acollida. No cedim a la temptació de desinteressar-nos dels altres, especialment dels més febles; no ens acostumem a mirar cap a una altra banda,26 sinó
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comprometem-nos cada dia concretament
per a «formar una comunitat formada per
germans que s’acullen recíprocament i es
preocupen els uns dels altres».27
Francesc, Papa

NOTES:
1. Cf. Videomissatge amb motiu de la
75a Sessió de l’Assemblea General
de les Nacions Unides, 25 setembre
2020.
2. Cf. Carta enc. Laudato si’ (24 maig
2015), 67.
3. Cf. “La fraternitat, fonament i camí
per a la pau”. Missatge per a la celebració de la 47a Jornada Mundial
de la Pau, 1 gener 2014 (8 desembre
2013), 2.
4. Carta enc. Laudato si’ (24 maig 2015),
70.
5. Pontifici Consell “Justícia i Pau”,
Compendi de la Doctrina Social de
l’Església, 488.
6. De officiis, 1, 28, 132: PL 16, 67.
7. K. Bihlmeyer - H. Tüchle, Church History, vol.1, Westminster, The Newman
Press, 1958, pp. 373-374.
8. Discurs als participants en el Congrés
organitzat pel Dicasteri per al Servei
del Desenvolupament Humà Integral
en el 50è aniversari de la Carta encíclica Populorum progressio (4 abril
2017).
9. Missatge a la 22a Sessió de la Conferència de les Parts de la Convenció
marc de les Nacions Unides sobre el
canvi climàtic (COP22), 10 novembre
2016. Cf. Grup de Treball interdicasterial de la Santa Seu sobre l’Ecologia
Integral, “En camí per a la cura de la
casa comuna”. A cinc anys de la Lau-

dato si’, LEV, 31 maig 2020.
10. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 26.
11. Moment extraordinari de pregària en
temps de pandèmia, 27 març 2020.
12. Ibíd.
13. Cf. Carta enc. Fratelli tutti (3 octubre
2020), 8, 153.
14. St. Joan Pau II, Carta. enc. Sollicitudo rei socialis (30 desembre 1987),
38.
15. Carta enc. Laudato si’ (24 maig
2015), 91.
16. Conferència de l’Episcopat Dominicà, Carta pastoral sobre la relació de
l’home amb la natura (21 gener 1987);
cf. Carta enc. Laudato si’ (24 maig
2015), 92.
17. Cf. Carta enc. Fratelli tutti (3 octubre
2020), 125.
18. Ibíd., 29.
19. Cf. Missatge als participants en la
Conferència internacional “Els drets
humans en el món contemporani:
conquestes, omissions, negacions”,
Roma, 10-11 desembre 2018.
20. Cf. Missatge a la Conferència de
l’ONU per a la negociació d’un instrument jurídicament vinculant sobre la
prohibició de les armes nuclears que
condueixi a la seva total eliminació,
23 març 2017.
21. Videomissatge per a la Jornada
Mundial de l’Alimentació, 16 octubre
2020.
22. Cf. Benet XVI, “Educar els joves en
la justícia i la pau”. Missatge per a la
celebració de la 45a Jornada Mundial
de la Pau, 1 gener 2012 (8 desembre
2011), 2; “Venç la indiferència i conquereix la pau”. Missatge per a la
celebració de la 49a Jornada Mundial

de la Pau, 1 gener 2016 (8 desembre
2015), 6.
23 Discurs als Diputats i Senadors
d’Uganda, Kampala, 1 agost 1969.
24. Missatge per al llançament del Pacte Educatiu, 12 setembre 2019.
25. Carta. enc. Fratelli tutti (3 octubre
2020), 225.
26. Cf. Ibíd., 64.
27. Ibíd., 96; cf. “La fraternitat, fonament i camí per a la pau”. Missatge per a
la 47a Jornada Mundial de la Pau, 1 gener
2014 (8 desembre 2013).
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