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Escrits
dominicals

Llavor catòlica VII (7-1-2018)
Podem celebrar les festes d’Epifania i del
Baptisme de Jesús tan unides com correspon al seu sentit més profund. Des d’un
petit i humil punt de l’espai i del temps surt
una llum immensa destinada a il·luminar
tot l’univers i tota la història. Jesucrist manifestat a tots els pobles, races, cultures,
nacions i llengües de tots els temps, com a
salvador únic i universal.
Ja sabem que això xoca, almenys, amb
dos grans obstacles. Un, que resulta molt
escandalós per no poques ments, que no
estan disposades a acceptar ni tan sols la
possibilitat que hi hagi un salvador únic i
universal. Però sens dubte aquest és realment Jesucrist i com a tal el contemplem,
creiem en Ell i beneïm Déu Pare per Ell. Va
ser sobre Ell que es va obrir el cel i es va
sentir la declaració d’amor que omple de
felicitat a qui la sent: “Tu ets el meu Fill estimat; en tu m’he complagut”. D’Ell es va
dir també, essent nen nounat, que el van
venir a cercar i adorar savis de pobles llunyans i estrangers…
I és que en el fons estem més disposats
a acceptar que cadascú tingui la seva llum,
amb la seva forma i lluentor particular, que
el fet que hi hagi una mateixa llum per a
tothom, que, un cop rebuda (creguda i viscuda) adopti formes i intensitats diferents.
Ens fa por anunciar Jesucrist a qualsevol,

perquè pensem que no cal, perquè ell ja té
la seva llum i n’hi ha prou amb això. Tanmateix, cada vegada que mirem Jesucrist,
sentim a dins aquest record: “També soc
llum per a aquest i l’altre i el de més enllà,
encara que als teus ulls siguin tan diferents. No t’estiguis d’oferir-li la meva llum,
a fi que també ell brilli”
L’altre obstacle és l’estretor del nostre
amor. Estimem en primer lloc allò que és
propi. En tot cas, respectarem el diferent.
El cardenal Dionigi Tettamanzi, en la seva
Introducció a l’obra de Giselda Adornato,
titulada “Pau VI, el coratge de la modernitat”, subratllava una frase de sant Agustí,
molt estimada pel cardenal Montini en la
seva predicació com a arquebisbe de Milà.
Tant, que la va repetir davant una multitud
de paisans brescians i milanesos, vuit dies
després d’haver estat elegit papa. Va proclamar amb força: “Dilatentur spatia caritatis”, és a dir, “que s’eixamplin els límits
de l’amor”. Aquest detall és molt significatiu, perquè es pot albirar que en el cor del
nou papa s’unien l’amor a la pàtria, suscitat per la presència dels seus paisans,
i l’amor pastoral al qual se sentia lliurat
sense reserves: l’amor a la pròpia terra, al
propi país, quan es deixa travessar per la
caritat de l’Esperit – com és el cas de qualsevol cristià i molt més tractant-se d’un
pastor de l’Església – queda transformat,
dilatat, fins a salvar qualsevol frontera.
L’amor catòlic, universal, es respira amb
un cor i uns pulmons dilatats, és a dir, lliures d’estretors i de tibantors.
Rebre la llum de Crist, tenir-la amb si
mateix, portar-la i oferir-la a tothom sense
distinció és un grandíssim repte. Si aquest
últim pas, l’oferiment universal, no es
dona, es pot dubtar que realment s’hagi
rebut la llum de Crist; potser se’n té una

altra de diferent, possiblement solament
la pròpia llum, la idea particular, la que
respon a la ideologia, la cultura, el sentiment propi.
Perquè la llum de Jesucrist és de per si
irresistiblement expansiva, com el mateix
amor de l’Esperit, del qual és portadora.
Recordem sempre que la Paraula de
Jesús i Ell mateix es va identificar sovint
com a llavor. Soterrada i germinada pren
mil formes diverses, segons la terra. Però
sempre serà Ell, que viu en aquells que li
han obert el cor per ser portat i anunciat
en qualsevol racó de la terra.
Petites poderoses llavors VIII (14-1-2018)
El poder eficaç per transformar el món
està associat normalment a la riquesa de
mitjans (econòmics, materials, tècnics),
a la capacitat jurídica (el càrrec, el lloc al
govern, institucions), al nombre de vots en
democràcia (o poder del poble), a la categoria que atorga la fama (el món de l’espectacle i de l’esport), etc.
L’esdeveniment de Nadal, la festa d’Epifania i el Baptisme del Senyor, no l’hem
pogut viure sinó assumint un autèntic cúmul de paradoxes i contrastos. Aquestes
paradoxes i contrastos són inadmissibles
per a molts, de manera que miren d’evitar-les triant un aspecte o altre, segons
la pròpia sensibilitat: normalment elegim
el que ens és més consolador, com quan
convertim Nadal en quelcom banal o quan
l’entenem simplement com el naixement
d’un líder que porta endavant la causa de
canviar el món implantant el seu Regne…
Una de les grans paradoxes, que ens
sobrevenen just en començar l’Evangeli és
que el Salvador del món, el Messies universal, comença la seva missió en el tracte

d’un tu a tu personal, en trobada individual
insignificant des del punt de vista estadístic… Més encara, insignificant des del punt
de vista d’una estratègia de poder eficaç.
Tot és coherent amb els primers passos
de l’Encarnació: de l’omnipotència de Déu
a la humanitat sense glòria, del palau de
Herodes al desert de Joan Baptista, de les
classes influents i grups organitzats a la
senzilla família de Betlem i Natzaret, d’un
bon programa de màrqueting a la conversa
personal i la proposta de convivència a la
pròpia casa… Finalment, de la reafirmació
i el progrés de la humanitat a donar la vida
per tothom…
Continuem preguntant-nos per la fecunditat de l’Església, la seva eficàcia
transformadora. En el fons ens comparem
amb els resultats d’armes tan poderoses
avui com la tecnologia informàtica, Internet, plataformes, etc. I amb tots els resultats cada vegada més espectaculars de la
tècnica. Així ens admirem dels milers de
milions de tones de gra que es produeix
al món amb un mínim esforç, gràcies a la
tècnica aplicada a l’agricultura. És molt
llunyà aquell moment en què l’ésser humà
va descobrir l’efecte multiplicador d’una
sola llavor, que, convertida en un arbre
produeix molts fruits. I el moment en què
aquests, al seu torn, esdevenen llavors de
més arbres.
Doncs bé, Jesús, segons el Pla de Déu,
va seguir aquest últim camí. Pensava en el
gran camp de la humanitat, però abans va
tenir al davant el petit camp del cor dels
seus primers deixebles. Si se’ns permet
l’expressió, l’“Encarnació i l’Epifania”
s’havien de produir, primer de tot, en les
persones dels seus deixebles mitjançant el
diàleg d’acompanyament, proximitat, convivència, contagi, empatia.
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De fet en aquelles primeres llavors,
Pere, Andreu, Felip, Natanael, es donava
l’ànsia, l’expectació, el desig vehement,
propi de la humanitat desperta, de trobar el Salvador, com hem meditat durant
l’Advent. I damunt seu va clarejar el Nadal
i l’Epifania, amb l’anunci, el dit, el testimoniatge de Joan Baptista. I com a llavors
incipients i petites van començar a créixer,
es van endinsar en el camí del seguiment
de Jesucrist, fins a madurar a través de moments de llum i ombra, fins arribar a ser
llums brillants en la foscor del món, en els
qui havia arrelat l’Esperit.
La fecunditat de la nostra Església està
en els seus orígens. Tornar a ells és la nostra tasca constant.
El fruit de la unitat IX (21-1-2018)
Un dels fruits més valuosos i guaridors de
la fe cristiana –i per tant d’una veritable
Església– és la unitat.
Els cristians som hereus d’aquell somni
que en la tradició jueva es va plasmar en
el relat de la Torre de Babel: la divisió de
la humanitat en races, nacions i llengües,
era vista com un fracàs, fruit de l’ambició
i l’orgull que va portar l’ésser humà a voler “conquerir el cel” (mitjançant la tècnica
i la força autònoma). Des de sempre, els
deixebles de Jesucrist han contraposat la
Torre de Babel a la Pentecosta, on es veu
restablerta la unitat en la pluralitat.
Però també els cristians han hagut
d’afrontar al llarg de més de dos mil anys
un sofriment decebedor, en comprovar
que aquesta unitat ha estat de vegades
amenaçada i trencada efectivament… I que
segueix avui sense estar restablerta plenament. Un filòsof creient i particularment
sensible a aquest problema, escrigué un

llibre que va titular, amb tot encert, “El
Crist esqueixat”.
Aquest és un sofriment que es desperta particularment cada any quan mirem
aquests dies els nostres germans separats
i ens reunim per bastir possibles ponts
i pregar per la unitat. ¿Com podem viure
tranquils els cristians, veient que Jesucrist
està trencat? Recordem que, segons Ell
ens va prometre, avui Jesucrist viu en els
cristians, és a dir, a la seva Església, en els
seus deixebles. Per això, de fet Jesucrist
perviu en els seus deixebles patint ruptures i divisions. És cert que per alguns això
no suposa un problema, perquè pensen
que ja ens està bé així: cadascú amb la
seva “manera de viure la fe cristiana” no
s’ha de preocupar de res més…
Però nosaltres no ens hi conformem.
No podem deixar d’escoltar en el cor les
paraules de Jesucrist: “Pare, que tots siguin u, com tu i jo som u” (Jn 17,11). No
ens podem conformar amb la situació actual, de cap manera, perquè sabem que
el que desitjava Jesucrist no era qualsevol
“unitat”, com per exemple, la unitat d’un
equip d’acció (empresarial o política, per
exemple), o la dels amics que s’ajunten
per l’afecte, o la unitat d’interessos de
qualsevol tipus… El que va voler i va implantar Jesucrist és una autèntica comunió
de germans, comunió concreta de fe, de
vida, d’amor, d’esperança.
El problema és que aquesta comunió,
sense deixar de constituir un do de l’Esperit, “ha de ser treballada”. La comunió
entre germans en la fe, és un veritable
fruit de vida treballada, com els fruits de
la collita, esperats pel pagès, després dels
seus esforços conreant el camp.
Avui ens prometem treballar la comunió. És treball de comunió fraterna l’apro-

fundiment constant en la fe de Jesucrist,
aquesta fe que
- neix de l’escolta de la Paraula, que
també ressona en l’altre.
- s’arrisca a viure un demà sorprenent,
sempre en mans de l’Esperit.
- mira l’altre com a germà, acceptant les
diferències.
No sabem quan seran acomplerts els
nostres somnis. Però sí que estem segurs
que l’Esperit compta amb nosaltres per a
portar-los a terme.
El fruit de la vocació personal X
(28-1-2018)
La vocació, qualsevol vocació, segons la fe
cristiana, és un fruit madur de vida de l’esperit. Ho és com a fruit de la vida espiritual
que anima l’Església, ja que és en ella on
neix, s’alimenta i es desenvolupa tota vocació. Però també es considera fruit de la
vida espiritual, que cadascú experimenta
en primera persona, amb les seves recerques, els seus anhels i els seus goigs.
Que la vocació sigui un fruit significa, entre altres coses, que no es dona espontàniament, sinó que té al darrere quelcom que
l’ha feta possible; com la collita en el camp,
que és resultat de la sembra, el conreu, el
creixement i la maduració de les plantes. És
a dir, la vocació sempre té abans un temps,
és el resultat d’una història.
La festa de la Presentació del Senyor en
el Temple ens presenta l’escena encisadora de Maria i Josep posant Jesús en braços
de l’ancià Simeó, que canta entusiasmat el
conegut himne: “Ara, Senyor, deixeu que
el vostre servent se’n vagi en pau, perquè els meus ulls han vist el Salvador…”
Contemplant aquesta escena, l’Església
recorda la Vida Consagrada, els cristians

especialment consagrats, religioses i religiosos, que segueixen la vocació particular d’oferir-se a si mateixos de forma radical al Senyor i als germans. Així mateix,
recordem les persones grans, que, com en
el moviment “Vida Creixent”, viuen com a
cristians laics l’últim tram de la seva vida,
sentint-se cridats a lliurar-se activament al
Senyor en la seva Església.
Ens fixem en l’ancià Simeó quan entonava el seu cant. El seu rostre deuria irradiar felicitat: una mirada fixa en Jesús sostingut pels seus braços, un gran somriure,
i una veu exultant d’entusiasme. Per a
nosaltres això és justament el signe d’una
vocació acomplerta.
Què és el que ha fet possible aquesta
alegria, quina és la història d’aquest somriure i d’aquest cant?
L’ancià Simeó va haver de viure un
temps de recerca de la voluntat de Déu,
fins que va intuir que Déu volia que fos
profeta, dòcil a l’Esperit. Ell, al costat de
la profetessa Anna, formaria part d’aquells
que esperaven la vinguda del Messies des
de la pobresa d’esperit, la confiança i la
fidelitat. Successivament va viure la resta
dels seus dies en la pregària expectant,
esperançada, obert al compliment de la
promesa feta pel Senyor.
La Vida Consagrada, les religioses i religiosos, entre nosaltres són testimonis de
la fecunditat d’una Església, que es deixa
treballar per l’Esperit. Són cristians, que
aportaren la seva humanitat com a ofrena,
perquè, en ella, Crist prengués forma, rostre, carn i història humana. És per això que,
en oferir-s’hi es van comprometre a viure
en pobresa, en castedat i en obediència.
D’ençà que un cristià es consagra, inicia
un altre tram de la seva mateixa història: la
vocació segueix sent dinamisme i procés,
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es desenvolupa en la vida entre recerques,
vicissituds i sorpreses… Llavors, ¿quan
hom pot dir: “a això he estat cridat”, “heus
aquí el que Déu ha volgut de mi”?
Sols al final un pot exclamar: “Ara deixeu que el vostre servent se’n vagi en
pau…” És el moment d’una gran pau. És
el moment de la vocació acomplerta. Tan
important, que hem de preparar-nos a viure-ho; hem de treballar perquè es doni en
nosaltres aquest fruit madur. La perspectiva del final il·lumina tota la vida. I si la vida
és il·luminada així, ja ara pot ser viscuda
amb aquell goig.
El fruit de la gratuïtat XI (4-2-2018)
Alguns fragments del Llibre de Job mereixerien formar part d’un manual de psicologia en el seu capítol dedicat a la depressió. No direm que Job representa una
mena de model de malalt maníac depressiu, perquè la seva primera reacció davant
el que li toca viure és més que justificada.
Qualsevol faria el mateix. Però el seu estat
d’ànim reflecteix perfectament la derrota
i la impotència. Ell va començar sent un
propietari, un senyor de la seva vida, amb
els seus drets i les seves compensacions
cobertes. Però tot seguit esdevé un esclau
o un jornaler, de manera que aquesta li
sembla que és la condició real de tot ésser
humà:
“L’home, a la terra, ¿no treballa de valent? ¿No viu els seus dies sota el jou? Es
deleix per l’ombra igual que un esclau,
espera el seu sou com un jornaler” (Job
7,1-2).
El gran pas consisteix a convertir-se
d’amo en servent. Entre els servents, hi ha
els esclaus, els més vexats i sotmesos, als
qui no els és permesa cap compensació,

tret d’una ombra contra el sol, un lloc de
descans, un menjar escàs, que els mantingui vius per treballar… Després hi ha
els jornalers. Aquests no deixen de ser
servents: de vegades se sent en llavis d’algun empresari o patró expressions inquietants, com “aquest treballa per a mi…” I en
aquesta categoria hi entren pràcticament
tots els contractats, fins i tot els de professions “liberals”: ells serveixen a canvi
d’una compensació econòmica. El contractant no poques vegades exerceix d’autèntic senyor -“a vostè li pago perquè em faci
això o allò”- encara que ell mateix sol ser
contractat (servent) d’un altre...”
En definitiva, hem convingut que tot
esforç, tot treball, entès com a servei, ha
de tenir la seva compensació. És una forma mitigada de senyoria que ens permet
sobreviure, tot i no faltar desigualtats flagrants. Constitueix una convicció absolutament indiscutible i ningú no s’atrevirà
a contradir-la. El jornal o, eventualment,
l’estalvi acumulat, és pròpiament el fruit
de l’esforç. El treball és “la forma de guanyar-se la vida” i una bona jubilació és
fruit, guanyat amb el sacrifici mes rere
mes durant anys. Fins i tot espiritualment
considerem que la pau i l’assossec és fruit
merescut d’una vida justa. ¿No ens sembla
que Job tenia raó quan protestava a Déu
en sofrir tant, malgrat haver-s’hi mantingut fidel?
Doncs bé, això, que és tan evident, no
funciona en el Regne de Déu. Recordem
com en aquest assumpte Jesús va escandalitzar tantes vegades (paràbola dels
contractats a última hora, Mt 20,1-16;
“som servents que no mereixen recompensa” Lc 17,10). Els qui, creient en Ell, mirem
de viure segons el Regne de Déu, no som
ni esclaus ni jornalers: amb Jesucrist ha ir-

romput al món l’amor de Déu, la propietat
més característica del qual és la gratuïtat.
Sens dubte, en el Regne de Déu hi ha
fruits, les nostres vides de fe, si són autèntiques, són fecundes, produeixen beneficis de vida. Però –heus aquí la gran
paradoxa– solament són resultat d’amor
gratuït, no són rendiment merescut d’un
treball, no són guanys “justos” o compensacions exigibles, i menys encara no són
rendiment d’un capital acumulat, encara
que entenguéssim per capital l’acumulació d’obres bones.
Aquesta és una de les més grans revolucions de la fe cristiana: només l’amor
gratuït dona fruits de vida. L’amor gratuït,
en efecte, sempre és de Déu.
El pa, fruit compartit i lliurat XII
(11-2-2018)
Hi ha un moment en la celebració de l’Eucaristia, que el sacerdot, prenent a les seves mans un tros de pa, el presenta davant
Déu, mentre pronuncia unes paraules que
recorden les benediccions dels àpats jueus:
“Us beneïm, Senyor, per aquest pa,
que és fruit de la terra i del treball dels homes…”
En la seva senzillesa, resulta una benedicció molt bella. El pa és veritablement un
fruit. És el resultat d’un do i d’un treball.
Com a tal, motiva la benedicció a Déu, és
a dir, el nostre reconeixement agraït i la
lloança.
Però el més important d’aquest gest és
l’evocació de la destinació del pa: esdevenir matèria de l’Eucaristia, el cos lliurat de
Jesucrist:
“Ell serà per a nosaltres pa de vida”
En aquest moment de la celebració no

podem oblidar els qui no tenen pa. De fet,
immediatament abans s’ha fet la col·lecta,
el significat de la qual és expressar, mitjançant l’aportació material i voluntària, que
la comunitat comparteix béns. Aquesta
aportació material formarà part de l’ofrena eucarística. Que la comunitat cristiana
comparteix béns –també materials– és essencial a l’Església. Però, des de sempre,
aquest gest ha inclòs el record i el compromís amb els pobres, encara que no formin
part explícitament de la comunitat cristiana. Sempre els més pobres han tingut el
seu lloc privilegiat al cor de l’Església, especialment en la celebració de l’Eucaristia.
D’aquest cor de l’Església va néixer l’organització Mans Unides: un grup de Dones
d’Acció Catòlica (membres de la UMOF)
que es van sentir cridades a comprometre’s amb els qui al món passen gana. Per
a elles, la fam de Déu era inseparable de
la fam de pa. Avui roman ben viva aquesta
crida. Som també cridats per l’organització eclesial Mans Unides a sumar-nos a la
nova Campanya Contra la Fam sota el lema
“El món no necessita més menjar. Necessita més gent compromesa”. Hi ha en aquesta invitació uns pressupostos, uns criteris
de llarg abast, sobre la producció d’aliments, el desequilibri ecològic i econòmic,
l’explotació dels països més pobres, la
sobreabundància i el malbaratament dels
més rics, etc.
Mirem el pa que sostenen les mans del
sacerdot mentre beneïm Déu. És un pa
“nostre”, que tenim com a conseqüència
de la terra i del nostre treball. Però, ¿com
pot ser objecte de la nostra benedicció a
Déu, si és fruit d’una terra posseïda i d’un
treball realitzat al marge de la justícia i del
respecte als drets bàsics dels més pobres?
Més encara, ¿com pot arribar a ser matèria
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de l’Eucaristia, Cos de Crist, si aquest pa
roman aquí al marge de l’amor concret i
autèntic que va predicar Jesucrist i que ens
transmet mitjançant el seu Esperit?
I mirem la nostra col·lecta, l’aportació
material que realitzem com a signe de comunió. Segons el que posem a la safata i
els motius que ens mouen a fer-ho, ¿pot
ser realment signe de compartir i ajudar
els qui passen gana segons els criteris que
ens transmet l’Església en la seva Doctrina
Social?
Són preguntes inquietants. Però la nostra resposta, sobretot ha de ser el gest, el
compromís, la col·laboració. No és el problema la falta d’aliments. Ens en sobren. El
problema és la falta de mans que el reparteixin amb justícia.
Església en desert I (18-2-2018)
Els primers passos en el camí de la Quaresma estan determinats per la crida que
ens arriba des del desert, dient-nos “Veniu
aquí, feu el camí de la llibertat”.
És una crida de Déu mateix, d’acord
amb aquell desig que Ell va manifestar al
seu poble per mitjà del profeta Osees, fent
servir la imatge del matrimoni: “El seduiré,
el portaré al desert i li parlaré al cor” (Os
2,16). El desert, en efecte, des de l’experiència de l’Èxode, era camí de llibertat i
lloc de l’amor més pur, aquest amor que
va desembocar en Aliança i possessió de
la Terra Promesa.
La crida es dirigeix, no només a cadascun de nosaltres, sinó també a l’Església
com a Poble de Déu que camina. A la nostra Església concreta, precisament a la
nostra Diòcesi.
Intuïm que som cridats per Déu al desert en un doble sentit. D’una banda, en

el sentit que creem una atmosfera, un
ambient, de desert (el silenci, la solitud,
la consciència de precarietat, l’esforç,
l’oració, etc.); per un altra, en el sentit que
reconeguem sincerament i humilment el
desert real, en el qual estem immersos. En
tots dos sentits, el que Déu vol és que “visquem” espiritualment, és a dir, realment,
en desert. En ell trobarem la veritat.
En assumir com a Església aquesta invitació de Déu, resulta ben interessant
recordar el pensament de l’escriptor Fritz
Hochwälder. Aquest autor, des de conviccions catòliques, va ser un home lliurat a
l’establiment de la justícia i la pau a la terra. L’argument de la seva primera obra de
teatre, titulada “L’experiment sant” o “Així
a la terra com en el cel”, s’emmarca en
les conegudes “reduccions” del Paraguai.
Els jesuïtes, segons encàrrec del rei Felip
III, per a alliberar els indis natius de les
massacres a les quals estaven sotmesos
per l’ambició dels colons, van projectar
la construcció d’una societat (una civilització) que signifiqués el Regne de Déu a
la terra. La història d’aquest extraordinari
programa és coneguda: amb sofriments i
vicissituds incomptables es va mantenir
més d’un segle i mig, fins que va sucumbir,
víctima, sobretot, d’interessos polítics i
econòmics, de l’assetjament de pobles veïns i també de contradiccions internes provocades per la realitat de fets inevitables:
la necessitat d’autodefensa militar, l’ambigüitat de les conversions, el risc d’un
règim teocràtic, etc. Hochwälder concentra el drama en els últims moments, quan
en la persona del provincial dels jesuïtes,
moribund, expressa el gran repte de donar
raó evangèlica del fracàs i la pèrdua d’una
obra tan immensa. Ch. Moeller, comentant
l’escena, diu:

Cal que l’Església de Déu es despulli de
les pròpies riqueses de Déu, que torni al
desert, a fi que colpejada, perseguida, patint fam i set, pugui assumir, des del fons
del seu exili, la pobresa humana, aquella
que es despertarà un dia amb el seu rostre
esquerp recolzat en l’espatlla de Jesucrist.
“Fills meus!, dirà el provincial, Crist no
posa a cobert a ningú. No dona menjar, ni
dóna vestit. Ell mateix és pobre i està nu”.
Però Crist és la nostra esperança, perquè
Ell és qui ens revela Déu el nostre Pare.
Diem amb massa facilitat que “optem
per la construcció del Regne”. La Paraula
de Déu, la història i potser el mateix Esperit Sant, ens porta al desert perquè vegem
més clar, que hem de purificar-nos i esdevenir veritablement lliures.
“Xear-Jaixub”: Església de la resta II
(25-2-2018)
Convé fer dues breus anotacions sobre la
crida a viure una “Església en desert”. Primera, que proposar aquest programa, que
inclou una acceptació de pèrdua de béns
en si mateixos bons (dons de Déu), pot
desconcertar a molts. Segona, que oferim
aquí aquesta experiència en el marc del
camí quaresmal, però és tan important i
tan àmplia, que mereix ser tractada amb
referència a tota una època històrica per la
qual travessem avui a l’Església.
Ens traslladem a Jerusalem l’any 737
abans de Crist. El rei i el poble estan tremolant de pessimisme, derrotisme i por
“com s’estremeixen els arbres del bosc
quan bufa la ventada”. El motiu era que
dos exèrcits, de Síria i Efraïm, amb els
seus reis al capdavant, estaven assetjant
Jerusalem per conquistar-la. El rei de Judà,
Acaz, ja havia intentat congraciar-se amb

els pobles veïns mitjançant acords polítics
amb els assiris i practicant ritus pagans,
fins al punt de sacrificar el seu propi fill als
déus. Però el profeta Isaïes rep un mandat
de Jahvè:
“Vés amb el teu fill Xear-Jaixub a trobar
Acaz, a l’extrem del canal de la bassa de
dalt,... i digues-li: ‘No perdis la calma, no
tinguis por, no et deixis intimidar... Si no
teniu fe, no us podreu mantenir ferms’”
(Is, 7,3-9).
Després el profeta afegirà un altre missatge al rei de part de Déu: la coneguda
promesa d’un fill que es dirà “Emmanuel”
(Déu amb nosaltres).
Amb aquesta facilitat que ens permet
interpretar l’Escriptura actualitzant el seu
missatge, deixem-nos il·luminar pel gest
i les paraules del profeta. No som lluny
d’aquell tremolor d’impotència, pessimisme i por davant un futur incert i davant
d’amenaces de forces molt més poderoses que les nostres… Tampoc no som lluny
d’haver buscat tripijocs, perquè la nostra
existència i el nostre missatge siguin fàcilment acceptats…
Isaïes ens parla de part de Déu mitjançant el seu missatge i també a través del
fill a qui agafa la mà.
Les seves paraules es resumeixen en
aquest conegut missatge: “si no teniu fe,
no us podreu mantenir ferms”. Creure fermament en Déu, Senyor de la història, exclou altres suports, en el sentit de buscar
arranjaments i complicitats amb poders o
influències socials.
El seu fill Xear-Jaixub constitueix tot
un programa de vida. El seu nom significa
“una resta tornarà”, però els comentaristes veuen en ell un triple missatge:
- Primer, una amenaça: la conducta
del rei i el poble, que segueixen
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buscant èxits fàcils i suports humans,
condueix a la destrucció;
- Segon, una esperança: pot produir-se
aquesta desfeta sofrent, però quedarà una resta pobra;
- Tercer, una promesa: que aquesta
resta, sortida d’una purificació, serà
realment fidel a Déu i constituirà “el
seu veritable poble”.
Reconeixem que aquesta manera de
parlar és totalment evangèlica. Ressonen
aquí les Benaurances. Una Església en
desert és això mateix: entrar, sense por a
l’empobriment o al fracàs, en el camí de
purificació, de llibertat, de canvi cap a la
vida de fe en el Pare. Ell, mitjançant Jesucrist i per l’Esperit, segueix sostenint la
nostra història, la de cadascú i la de tota
l’Església.

[ ]
Cartes i
exhortacions
pastorals

A Josep M. Oró, president-delegat de
Mans Unides
Sant Feliu de Llobregat, 8-1-2018
Benvolgut Sr. Josep M. Oró,
He rebut la vostra carta, amb data de 7
de gener d’enguany, on recordeu la nostra
entrevista del passat dia 5 de gener, on em
vau presentar les raons del vostre cessament com actual President-delegat de Mans
Unides de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, havent-se acomplert el trienni, segons
els estatuts vigents, aprovats per la Conferència Episcopal Espanyola (Cf. art. 19.3).
A més també m’informeu del procediment fet, per a la presentació de candidatures i elecció del nou president o presidenta, també tot conforme als estatuts (Cf.
art 19. 4 i 5), i que se n’ha rebut una, en
la persona de la Sra. Teresa Gisbert i Estorach, actual tresorera i delegada comarcal
del Garraf.
Per la present accepto la vostra dimissió (Cf. art. 19. 6) i, havent-me presentat
les credencials de la Sra. Teresa Gisbert
i Estorach, dono el meu vistiplau perquè
presenti la seva candidatura com a presidenta de Mans Unides per a la Delegació
de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, en
l’Assemblea extraordinària i votacions corresponents, convocada el dia 20 de gener
de 2018, a la Casa de l’Església.

Agraint la vostra disponibilitat i treball
com a primer President de Mans Unides
de la nostra Diòcesi al llarg d’aquests tres
anys, rebi la meva més cordial salutació
amb la meva benedicció.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Al arzobispo de Madrid, ante la ordenación de nuevos obispos auxiliares
Sant Feliu de Llobregat, 6-2-2018
Estimado Carlos:
Recibo tu amable invitación a la ordenación episcopal de tus tres nuevos obispos auxiliares el próximo 17 de febrero. No
puedo estar presente más que en la oración y sincera comunión contigo y con los
nuevos hermanos obispos.
Sin duda será un buen revulsivo para la
pastoral y para la vida eclesial de la diócesis de Madrid. Y también una ayuda que
alivie la vida arzobispal y cardenalicia del
metropolitano.
Os aseguro mi oración ante el Buen
Pastor. Que el Señor bendiga la generosidad de los tres nuevos candidatos.
Un abrazo fraterno.
† Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Agraïment per la participació al Col·legi
de Consultors
Carta enviada a Mn. Ramon Maria Bosch
Vendrell, Mn. Vicenç Guinot Gómez i Mn.
Manuel Roig Cisteré
Sant Feliu de Llobregat, 14-2-2018

Estimat,
M’adreço a tu per agrair-te el servei
que, com a membre del Consell de Consultors de Sant Feliu de Llobregat, has ofert a
l’Església diocesana aquests darrers anys.
De ben segur que la teva col·laboració
i aportació han tingut i tindran bons fruits
per a la vida de la nostra Diòcesi.
Rep la meva fraternal salutació. Units
en la pregària.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Als preveres i diaques, amb motiu de la
Missa Crismal
Sant Feliu de Llobregat, 14-2-2018
Molt estimat germà,
Tal com ja saps, la Missa Crismal representa una fita molt important en el camí
que fem plegats com a Església Diocesana. Al llarg de l’any ens sentim membres
del mateix Poble de Déu, que comparteix
el mateix Esperit, travessant junts el moment històric que ens pertoca viure. Experimentem aquest sentiment d’ésser la mateixa Església, de manera especial quan
celebrem l’Eucaristia. També ens ajuda,
deixar-nos animar per un mateix Pla pastoral que, sense anul·lar els projectes de
cada comunitat concreta, ens permet caminar en la mateixa direcció i compartir un
llenguatge comú.
Com recordaràs, enguany ens fem ressò
de la crida de Jesús “Us he elegit perquè
aneu i doneu fruit abundant” (Jn 15,16).
Voldríem viure aquesta Missa Crismal, el
proper dia 28 de març de 2018, en continuïtat amb la resposta que volem donar
a la invitació del Senyor. Voldríem viure
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més conscientment la presentació de les
ofrenes de l’oli, per als sagraments, i el
pa i el vi, per a l’Eucaristia. Amb elles unirem l’ofrena de la col·lecta, que enguany
es destinarà a un projecte de Càritas Diocesana a favor de l’acollida de refugiats
i immigrants. Per a nosaltres representen
els fruits de la nostra vida cristiana, el que
som i tenim, que, col·locats a les mans del
Pare, junt al sacrifici suprem de Jesucrist,
constitueixen la gran ofrena que ens reconcilia amb Ell i amb els germans en un
mateix Esperit d’amor. D’aquí neix i reneix
la nostra Església.
Hi serà tot el Poble cristià representat
en tota la seva varietat de carismes i ministeris. Els preveres renovaran les seves
promeses i la resta del Poble cristià en
serà testimoni, alhora que pregarem tots
per ells i pel bisbe.
Apleguem-nos, doncs, amb bon esperit i clara consciència d’Església, cada cop
més servida i estimada.
Amb goig esperem, doncs, trobar-nos,
el Dimecres Sant, 28 de març, a les 11 del
matí, a la Catedral. Si et sembla bé, pots
convidar aquells religiosos, religioses o
laics, que representin d’alguna forma la
teva comunitat.
Bona celebració de la Pasqua.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Als religiosos i lacis, amb motiu de la
Missa Crismal
Sant Feliu de Llobregat, 14-2-2018
Molt estimat/da en el Senyor,
Tal com ja saps, la Missa Crismal representa una fita molt important en el camí

que fem plegats com Església Diocesana.
Al llarg de l’any ens sentim membres del
mateix Poble de Déu, que comparteix el
mateix Esperit, travessant junts el moment
històric que ens pertoca viure. Experimentem aquest sentiment d’ésser la mateixa
Església, particularment quan celebrem
l’Eucaristia. També ens ajuda, deixar-nos
animar per un mateix Pla pastoral que, sense anul·lar els projectes de cada comunitat
concreta, ens permet caminar en la mateixa direcció i compartir un llenguatge comú.
Com recordaràs, enguany ens fem ressò
de la crida de Jesús “Us he elegit perquè
aneu i doneu fruit abundant” (Jn 15,16).
Voldríem viure aquesta Missa Crismal, el
proper dia 28 de març de 2018, en continuïtat amb la resposta que volem donar
a la invitació del Senyor. Voldríem viure
més conscientment la presentació de les
ofrenes de l’oli, per als sagraments i el
pa i el vi, per a l’Eucaristia. Amb elles unirem l’ofrena de la col·lecta que enguany
es destinarà a un projecte de Càritas Diocesana a favor de l’acollida de refugiats
i immigrants. Per a nosaltres representen
els fruits de la nostra vida cristiana, el que
som i tenim, que, col·locats a les mans del
Pare, junt al sacrifici suprem de Jesucrist,
constitueixen la gran ofrena que ens reconcilia amb Ell i amb els germans, en un
mateix Esperit d’amor. D’aquí neix i reneix
la nostra Església.
Hi serà tot el Poble cristià representat
en tota la seva varietat de carismes i ministeris. Els preveres renovaran les seves
promeses i la resta del Poble cristià en
serà testimoni, alhora que pregarem tots
per ells i pel bisbe.
Apleguem-nos, doncs, amb bon esperit i clara consciència d’Església, cada cop
més servida i estimada.

Amb goig esperem, doncs, trobar-nos,
el Dimecres Sant, 28 de març, a les 11 del
matí, a la Catedral.
Bona celebració de la Pasqua.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

A Mn. Eduard Casas, president de la Fundació Clarisses de la Divina Providència
Sant Feliu de Llobregat, 27-2-2018
Benvolgut mossèn Eduard,
El passat 4 de desembre de 2017 vaig
rebre la vostra comunicació en la qual
m’informàveu de la renovació de tots el
Patrons de la Fundació Clarisses de la
Divina Providència de Vilanova i la Geltrú
per haver finit el seu nomenament i tot
d’acord amb els arts. 12, 13 i 22 dels Estatuts. En la mateixa comunicació també
referíeu la modificació en dos càrrecs del
mateix Patronat: la Sra. Purificació Santamaria Izquierdo, com a Secretària del Patronat, i la Sra. Rosa M. Albà Mañé, com
a vocal.
Per la present agraeixo la informació i
em dono per assabentat de la renovació
dels Patrons amb les modificacions dels
càrrecs indicats.
Aprofito l’avinentesa per saludar-lo
molt cordialment.
+ Agustí Cortés i Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

En relació a la candidatura de l’Ateneu
Santjustenc a la concessió de la Creu Sant
Jordi
Sant Feliu de Llobregat, 28-2-2018
Hem rebut de l’Ateneu de Sant Just el prec
de recolzar la candidatura d’aquesta institució per a la concessió de la Creu de Sant
Jordi d’enguany. Com a Bisbe de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat accedeixo a
aquesta petició.
L’Ateneu de Sant Just és una institució
d’iniciativa social, que des de 1918, s’ha
dedicat a elevar el nivell cultural de la població catalana en general i la santjustenca en particular.
- Dues de les tres escoles públiques de
Sant Just van ser creades per l’Ateneu
per al foment de la cultura i llengua
catalanes.
- A l’actualitat continua la seva tasca
cultural i de lleure amb molts diversos
àmbits.
Per això, considerem que la candidatura
de l’Ateneu de Sant Just a la Creu de Sant
Jordi és una contribució al reconeixement
de la feina d’una entitat de referència a
Sant Just Desvern que actua com aglutinador de persones molts diverses entorn a la
cultura.
Cordialment.
† Agustí Cortés i Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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Visites
Pastorals

Arxiprestat de Bruguers
El bisbe Agustí ha realitzat la Visita Pastoral a l’Arxiprestat de Bruguers, del 17 al
27 de gener, d’acord amb la programació
prevista. Aquesta Visita Pastoral s’ha desenvolupat en tres àmbits:
1) Trobada del bisbe Agustí amb els
preveres i diaques de l’Arxiprestat, el
24/01/2018, a les dependències de l’ermita de la Mare de Déu de Bruguers.
2) Trobada del bisbe Agustí amb el Consell Pastoral de l’Arxiprestat i amb membres dels consells pastorals de les parròquies de l’Arxiprestat, el 27/01/2018, a les
dependències de la Parròquia de Santa
Maria de Castelldefels.
3) Trobada personal del bisbe Agustí
amb cada prevere i cada diaca adscrit a les
parròquies de l’Arxiprestat.
Les trobades transcorregueren en un
ambient de germanor i de comunió eclesial, on els participants expressaren les
seves experiències entre ells i amb el bisbe, tant en el cas del clergat com en el dels
laics.
Les inquietuds del clergat s’orientaven
cap els reptes pastorals, tenint en compte l’avançada edat dels preveres i els diaques, i el baix nombre de vocacions, apuntant cap a la consolidació d’unitats pas-

torals, especialment en poblacions grans.
El bisbe Agustí va afegir-hi que, a partir
dels discerniments fets a l’arxiprestat, es
poden institucionalitzar i aplicar nous mètodes que optimitzin el treball pastoral,
evitant la “clericalització” i acollint laics
preparats i vocacionats, per treballar en
equip.
Les inquietuds dels laics s’orientaven
en el fet que les comunitats sentin ben
seu el treball de Càritas i Càritas senti que
actua en nom de les comunitats. Valoren
l’objectivitat en les prestacions d’aliments
i roba i l’acompanyament dels usuaris per
part del voluntariat. Es fa palesa la necessitat de potenciar més la comunicació interna entre les parròquies, amb la diòcesi,
i a l’inrevés. També preocupa la catequesi d’infants, viscuda de manera parcial i
transitòria, en general, sense continuïtat
en la vida parroquial, com el cas dels que
demanen els altres Sagraments d’iniciació
cristiana. Es valora l’acció de Vida creixent
i de Vine i veuràs. També cal potenciar el
treball pastoral dels joves en les escoles
cristianes i la formació i l’acompanyament
dels laics. Es va mostrar preocupació per la
delicada situació política que estem vivint.
El bisbe Agustí remarca que cal incidir
més en el “ser” i no pas en la “funció”. Un
pot saber moltes coses, però com s’identifica davant de Déu? Allò important és “qui
soc jo davant de Jesucrist”. Les preguntes
existencialistes són la prioritat perquè cadascú faci efectiva la seva adhesió a Nostre Senyor Jesucrist. Hem d’aprofundir en
tot allò què fem i vivim, i ens transmeti
l’alegria de creure.
Va sorgir la pregunta: què podem fer
a les comunitats per ser bons cristians?
El bisbe Agustí demana que reflexionem
si ens sentim acompanyats de Crist. Sen-

tint-lo amb nosaltres li podem preguntar:
què he de fer? Jesús va dir al jove ric, “ves,
ven tot allò que tens... i vine”, jo puc estimar més? Sens dubte! Puc pregar més?
Això és com un pou sense fons.
A les set del vespre del 27 de gener, a
l’església parroquial de Santa Maria, de
Castelldefels, es va celebrar la pregària
de Vespres, presidida pel bisbe Agustí, i
finalitzà la Visita Pastoral a l’Arxiprestat de
Bruguers.

[ ]
Articles i
altres escrits

Comunicat en el primer aniversari del
traspàs de Mn. Jaume Berdoy i Alemany
Benvolguts:
El proper dia 21 de febrer del 2018 farà
un any de la mort del nostre estimat Mn.
Jaume Berdoy Alemany. Us convido que
en les celebracions de l’Eucaristia de les
nostres parròquies i comunitats cristianes
es tingui una especial intenció per la seva
ànima, fent del nostre record i pregària
una nova acció de gràcies per la seva persona i ministeri sacerdotal.
Us informo de les celebracions de l’Eucaristia, amb aquesta intenció, on Mn.
Jaume Berdoy va exercir el seu ministeri
sacerdotal en els darrers anys:
• A Vilafranca del Penedès, el dia 21, a
les misses de 8.15 h, a la Parròquia de la
Santíssima Trinitat i de 20.00 h, a la Basílica de Santa Maria.
• A Vilanova i la Geltrú, el dia 21, a les
19.30 h, a la Parròquia de Sant Antoni
Abat.
• A Sitges, el dia 21, a les 19.30 h, a la
Parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla.
A la Catedral de Sant Llorenç, el 4 de
març, a les 19.00 h, a la missa del diumenge III de Quaresma, amb l’acompanyament
de la Schola Gregoriana de Vilafranca.
Ben units en la pregària.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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Comunicat amb motiu de la jornada especial de pregària i dejuni per la pau
Sant Feliu de Llobregat, 13-2-2018
El papa Francesc ha convocat una Jornada
especial de pregària i dejuni per la pau el
proper 23 de febrer del 2018, divendres
de la primera setmana de Quaresma. Un
anunci fet en la pregària de l’Àngelus del
passat dia 4 de febrer i amb la intenció especial de pregar per les poblacions de la
República Democràtica del Congo i de Sudan del Sud.
A la Diòcesi, convido que les nostres
parròquies i comunitats cristianes acollim
aquesta Jornada en les celebracions de
l’Eucaristia i altres actes de pregària i pietat en el camí quaresmal on, recordant el
baptisme que ens va fer fills de Déu, intensifiquem la nostra penitència per a preparar adequadament la celebració anual de
la Pasqua del Senyor.
Per la present, autoritzo que el divendres 23 de febrer del 2018, divendres de la
primera setmana de Quaresma, es faci servir la missa per la pau i la justícia (Missal
Romà, misses i oracions per diverses necessitats) amb les lectures corresponents
del divendres de la primera setmana de
Quaresma.
Us adjunto els subsidis, en català i castellà, per a la celebració de l’Eucaristia i
altres pregàries que organitzareu en la
vostra comunitat cristiana.
Ben units en la pregària, fent nostra la
Paraula de Déu: “Feliços els qui treballen
per la pau, Déu els anomenarà fills seus”
(Mt 5, 9).
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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[ ][ ]
Decrets

Decret 01/18. Actualització de la retribució a preveres i diaques
Sant Feliu de Llobregat, 16-2-2018
Considerant la conveniència d’actualitzar
les percepcions econòmiques dels preveres, segons les possibilitats del Fons Comú
Diocesà del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat;
D’acord amb els cànons 281 i 1274 del
Codi de Dret Canònic, i havent realitzat les
consultes oportunes;
Pel present decret disposem que aquest
any, amb efecte des de primer de gener de
2018, d’acord amb les normes diocesanes
sobre la retribució dels preveres i diaques,
vigents al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i segons acord amb els bisbes de les
diòcesis de la Província Eclesiàstica de
Barcelona, sigui fixat el valor del punt en
41,67 euros.
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 1 de febrer del 2018, el bisbe
Agustí Cortés Soriano ha nomenat el Rev.
Sr. Josep Puig Font per al càrrec d’Adscrit
amb facultats de Vicari de la Parròquia de
Santa Maria, de Vilafranca del Penedès,
com a col·laborador del nostre ministeri
en l’Església de Sant Feliu de Llobregat, al
servei del Poble de Déu.
• Amb data 11 de febrer del 2018, el
bisbe Agustí Cortés Soriano ha nomenat
el Rev. Sr. Mario Pardo Hernansanz per al
càrrec de Diaca adscrit a la Parròquia de
Sant Joan Baptista de Sant Joan, de Sant
Joan Despí com a col·laborador del nostre
ministeri en l’Església de Sant Feliu de Llobregat, al servei del Poble de Déu.
Nomenaments no parroquials
• Amb data 29 de gener del 2018, el
bisbe Agustí Cortés Soriano ha nomenat el
Sr. Manel Enrubia Aranda per al càrrec de
d’Animador de la Fe dels Minyons Escoltes
i Guies de Catalunya, en les esmentades
Demarcacions pertanyents a aquesta Diòcesi, per un període de dos anys.
• Amb data 7 de febrer del 2018, el
bisbe Agustí Cortés Soriano ha nomenat
els Rvds. Srs. Josep M. Henríquez Farre-

ras, OSB, Fermí Martín Fernández, Agustí
Pañella Baró per al càrrec de membre del
Col·legi de Consultors del Bisbat de Sant
Feliu de Llobregat, a tenor del c. 502 del
Codi de Dret Canònic, per un període de
cinc anys.
• Amb data 27 de febrer del 2018, el bisbe Agustí Cortés Soriano ha nomenat el Sr.
Joan Torrents Andreu per al càrrec de Director de Càritas Diocesana, de la Diòcesi
de Sant Feliu de Llobregat, per un període
d’un any revisable i d’acord amb els arts.
12è, 13è, 15è i 16è dels Estatuts de Càritas
Diocesana
• Amb data 27 de febrer del 2018, el
bisbe Agustí Cortés Soriano ha nomenat
la Sra. Concepció Marquès Vidal per al càrrec de Subdirectora de Càritas Diocesana,
de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat,
per un període de dos anys i d’acord amb
els arts. 10è i 16è dels Estatuts de Càritas
Diocesana.
• Amb data 27 de febrer del 2018, el bisbe Agustí Cortés Soriano ha nomenat Ana
Maria Rubio García al càrrec de Secretària
General de Càritas Diocesana, de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, per un període de cinc anys i d’acord amb els arts. 12è
i 17è dels Estatuts de Càritas Diocesana.
• Amb data 5 de febrer del 2018, el bisbe Agustí Cortés Soriano ha nomenat el
Rev. Sr. Joan Puig Mas consiliari de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, de
la Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, de Viladecans.
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Crònica
diocesana

Jamet, fundador de la Congregació de les Filles del Bon Salvador, a la capella del col·legi
del Bon Salvador de Sant Feliu de Llobregat i
amb l’assistència de les religioses i un grup
significat d’alumnes i professors. Un altre
grup d’alumnes i professors participen en
l’Eucaristia de la festa, presidida pel Vicari
general i encarregat de la Catedral i el delegat d’Ensenyament, Mn. Manuel Duaso, DP.
Reunió del Consell Episcopal, a la Casa de
l’Església.

GENER
4 de gener. Recés i convivència dels seminaristes de Sant Feliu de Llobregat i Barcelona a Montserrat. El recés ha estat predicat pel P. Lluís Planes, OSB.
6 de gener. Diada d’Àfrica i dels catequistes a les Missions. Trobada de missioners
i famílies de la Província Eclesiàstica de
Barcelona.
7 de gener. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la catedral de Sant Llorenç en
la Solemnitat del Baptisme del Senyor. A
continuació té lloc la recitació del Poema
de Nadal de Josep Maria de Sagarra, a càrrec d’un actor i dues cantants.
9-10 de gener. Trobada de formació de catequistes de l’arxiprestat de Sant Feliu de
Llobregat, a la Casa de l’Església.
9 de gener. Trobada dels membres del moviment Vida Creixent a la Casa de l’Església.
Trobada de l’equip de la Delegació diocesana de la Pastoral Sacramental i Litúrgia,
a la Casa de l’Església
12 de gener. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en la festa del beat Pierre-François

13 de gener. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia vespertina del diumenge a la
parròquia de Sant Pere de Gelida, on administra el sagrament de la Confirmació a
un grup de joves de la parròquia.
14 de gener. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia dominical a la parròquia de Santa
Maria de Sant Martí Sarroca, on administra la Confirmació a un grup de joves de la
parròquia.
16 de gener. Trobada de formació de preveres i diaques de les dues Vicaries, a la
Casa d’Espiritualitat de les Germanes de
Santa Anna de la Mare Ràfols, a Vilafranca del Penedès. El tema de formació en
la perspectiva de la història de l’Església:
“Aneu i doneu fruit. Església petita i fecunda”. Ponent: Mn. David Abadias Aurín.
17 de gener. Visita Pastoral a l’Arxiprestat
de Bruguers. Al matí el bisbe Agustí manté
entrevistes personals amb els preveres del
Prat de Llobregat i signa els llibres sacramentals de les parròquies respectives i tot
seguit comparteix el dinar amb ells. A la
tarda manté entrevistes personals amb els
preveres de Castelldefels i signa els llibres
sacramentals.

18-25 de gener. Setmana de pregària per
la unitat dels cristians amb el lema: “La
vostra dreta, Senyor, és forta i gloriosa”
(Ex 15,6).
18 de gener. El bisbe Agustí presideix la
missa funeral per Mn. Magí Gasull, a la
parròquia de Sant Esteve de La Garriga.
El bisbe Agustí presideix la reunió d’arxiprestos de la Vicaria del Llobregat, a Sant
Esteve Sesrovires.
Visita Pastoral a l’Arxiprestat de Bruguers.
El bisbe Agustí manté entrevistes personals amb preveres i diaques de Viladecans
i signa els llibres sacramentals de les parròquies respectives.
Reunió de l’equip de Pastoral penitenciària, a la Casa de l’Església.
19 de gener. Reunió del Consell Episcopal,
a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix la Pregària en
l’Octavari per a la unitat dels cristians, a la
Catedral de Sant Llorenç i amb la presència del delegat diocesà d’Ecumenisme i
relacions interreligioses i representants de
diferents confessions cristianes: la pastora Marta López Ballalta, delegada de l’Església evangèlica de Catalunya; el pastor
Miquel García, de l’Església evangèlica de
Sant Feliu de Llobregat; el Sr. Lluís Brull,
evangèlic, coordinador del Grup Bíblic
Ecumènic de la parròquia de Sant Pere de
Gavà; el Rev. P. Constantin Toader, prevere de l’Església ortodoxa del Patriarcat de
Romania i una representant de l’Església
ortodoxa del Patriarcat de Sèrbia.
20 de gener. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia en la Festa de Sant Fructuós,
bisbe, i sants Auguri i Eulogi, diaques, patrons dels diaques de la Província Eclesi-

àstica de Barcelona, a la catedral de Sant
Llorenç de Sant Feliu de Llobregat. Tot seguit comparteixen un dinar de germanor a
la Casa de l’Església.
Assemblea de Mans Unides, a la Casa de
l’Església. El bisbe Agustí saluda els assistents i comparteix amb ells diferents punts
de l’ordre del dia.
22 de gener. El bisbe Agustí ofereix una reflexió en el programa de ràdio “La veu de
Càritas” que s’emet a Ràdio Estel.
El bisbe Agustí presideix l’Ofici de Festa
major a la parròquia de Sant Vicenç màrtir
de Sant Vicenç dels Horts.
El bisbe Agustí presideix la constitució del
tribunal per a la causa dels sants de diversos màrtirs de la Congregació de Sant Pere
ad Víncula.
El bisbe Agustí presideix la reunió del Consell per als Assumptes Econòmics, a la
Casa de l’Església.
Reunió dels membres de la Delegació diocesana de la Pastoral Vocacional, a la Casa
de l’Església.
24 de gener. Reunió de la Comissió de la
Llei de la Transparència del Bisbat de Sant
Feliu de Llobregat.
Reunió de l’equip d’Emergència de la Casa
de l’Església.
Visita Pastoral a l’Arxiprestat de Bruguers.
El bisbe Agustí es reuneix amb els preveres
i diaques de l’Arxiprestat a l’ermita de la
Mare de Déu de Bruguers. Tot seguit manté
entrevistes personals amb els preveres i diaques de les poblacions de Begues i Gavà
i signa els llibres sacramentals respectius.
25 de gener. El bisbe Agustí presideix la
reunió del Col·legi de Consultors, a la Casa
de l’Església.
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El bisbe Agustí presideix la pregària vocacional, organitzada per la Delegació diocesana de Pastoral Vocacional, a la capella
de la Casa de l’Església amb el testimoni
vocacional del Sr. Cristóbal Macías, coordinador del Moviment de Vida Creixent.
26 de gener. Reunió del Consell Episcopal,
a la Casa de l’Església.
27 de gener. Jornada d’animadors del SIJ.
Trobada de l’Apostolat Seglar de Catalunya, a la Casa de l’Església, amb la presència de Mons. Xavier Novell, coordinador
d’aquest àmbit pastoral a la Conferència
Episcopal Tarraconense, amb el tema “Camins de vocació i missió: Acompanyament
i discerniment”. El bisbe Agustí saluda els
assistents; és present també a la trobada
amb la seva aportació, el bisbe auxiliar de
Barcelona, Mons. Antoni Vadell.
El bisbe Agustí presideix la trobada de delegats de Família i Vida de les diòcesis amb seu
a Catalunya, com a coordinador d’aquest
àmbit pastoral a la Conferència Episcopal
Tarraconense, a la Casa de l’Església.
Visita Pastoral a l’Arxiprestat de Bruguers.
El bisbe Agustí presideix la reunió del Consell Pastoral Arxiprestal de Bruguers i a
continuació té lloc la celebració de cloenda de la Visita Pastoral, a la parròquia de
Santa Maria de Castelldefels.
28 de gener al 3 de febrer. Exercicis Espirituals dels seminaristes de Sant Feliu de
Llobregat i Barcelona al Santuari del Miracle a Solsona, predicats per Mn. Gaspar
Hernández, rector del Seminari d’Àvila.
28 de gener. Jornada de la Infància Missionera organitzada per les Obres Missioneres Pontifícies.

El bisbe Agustí concelebra l’Eucaristia a
la Catedral de Barcelona amb motiu de la
publicació del número 2000 del setmanari
Catalunya Cristiana.
31 de gener. El bisbe Agustí presideix la
reunió d’arxiprestos de la Vicaria del Penedès, Anoia, Garraf a Sitges.
Trobada dels membres de la Delegació
diocesana de Joventut, a la Casa de l’Església.
FEBRER
1 de febrer. El bisbe agustí acull i participa en la trobada de representants de les
Càritas parroquials, a la Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació de Catequesi, a la
Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà en
record dels màrtirs claretians, dels quals el
Gmà. Pere Vives Coll era fill de la població.
2 de febrer. Reunió del Consell Episcopal,
a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
Catedral de Sant Llorenç amb la presència
de representants de diversos grups del Moviment de Vida Creixent i de comunitats religioses presentes a la Diòcesi, en la Solemnitat de la Presentació del Senyor al temple.
3 de febrer. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la capella de la residència Inglada
Via, de Vilafranca del Penedès, en acció de
gràcies i benedicció d’una sala amb el nom
de Mn. Jaume Berdoy. També comparteix el
dinar amb els membres del Patronat.
7 de febrer. Visita Pastoral a l’Arxiprestat
de Bruguers. El bisbe Agustí manté entre-

vistes personals amb preveres i diaques
de Viladecans.
8 de febrer. El bisbe Agustí presideix la
missa funeral de Mn. Francesc Mestre, a la
parròquia del Sant Crist de Piera.
9 de febrer. Reunió del Consell Episcopal,
a la Casa de l’Església.
11 de febrer. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la parròquia de Santa Eulàlia
d’Esparreguera amb motiu de la benedicció d’una nova campana.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
Catedral de Sant Llorenç on confereix l’orde del diaconat al seminarista Mario Pardo.
12 i 13 de febrer. Curset per a catequistes
de l’Arxiprestat de Sant Vicenç dels Horts.
Amb els ponents, Mn. Bruno Bérchez i Mn.
Francisco García Baca i els temes, “L’evangelitzador que és evangelitzat”, i “Com
apropar la litúrgia als nens petits”.
13 de febrer. Visita Pastoral a l’Arxiprestat de Sant Vicenç dels Horts. El bisbe
Agustí s’entrevista amb preveres de l’arxiprestat a la rectoria de la Parròquia de
Sant Vicenç Màrtir, de Sant Vicenç dels
Horts, i signa els llibres sacramentals
respectius.

17 de febrer. Nit dels animadors de la fe
dels Centres d’Esplai. Parròquia de Sant
Vicenç de Sarrià, Barcelona.
18 de febrer. Recés de Quaresma i trobada
de joves que han de rebre el sagrament de
la Confirmació, organitzada per la Delegació de Joventut, a la Casa de l’Església.
Trobada formativa amb els catecúmens
que rebran el ritu de l’elecció i inscripció
del nom al catecumenat, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia del
primer diumenge de Quaresma a la Catedral de Sant Llorenç, on confereix el ritu de
l’elecció i inscripció del nom al catecumenat a dos adults de l’arxiprestat de Sant
Vicenç dels Horts.
19-21 de febrer. XIV Jornades de Formació
i Espiritualitat a Montserrat amb el lema:
“L’eficàcia del nostre ministeri”. Les Jornades comencen amb el recés de Quaresma,
dirigit per Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de l’arquebisbat de Barcelona. Mn.
Joan Llidó, del bisbat de Sogorb-Castelló,
és el ponent de les Jornades.

14 de febrer. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia a la Catedral de Sant Llorenç,
el Dimecres de Cendra i inici de la Santa
Quaresma.

22 de febrer. El bisbe Agustí es reuneix
amb el Secretariat del Consell Pastoral diocesà, a la Casa de l’Església.
Visita Pastoral a l’Arxiprestat de Sant Vicenç dels Horts. El bisbe Agustí s’entrevista amb un dels diaques de la parròquia de
Sant Vicenç Màrtir i tot seguit es reuneix
amb el Consell Pastoral Arxiprestal en la
mateixa parròquia de Sant Vicenç dels
Horts.

15 i 16 de febrer. Reunió de bisbes de la
Conferència Episcopal Tarraconense, a Tiana.

23 de febrer. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la capella de la Casa de l’Església amb motiu de la Jornada de pregària
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i dejuni per la pau, proposada pel papa
Francesc.
El bisbe Agustí es reuneix amb el Secretariat del Consell Presbiteral, a la Casa de
l’Església.
Reunió del Consell Episcopal, a la Casa de
l’Església.
24 de febrer. Jornada de formació de grups
del CPM, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí visita les Germanes Clarisses de la Divina Providència de Vilanova i
La Geltrú.
25 de febrer. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia del II diumenge de Quaresma a la
Catedral de Sant Llorenç. Acompanya en
els cants la Coraleta de Masquefa.
26 de febrer. Visita Pastoral a l’Arxiprestat
de Sant Vicenç dels Horts: el bisbe Agustí
es reuneix amb representants de les comunitats religioses presents a l’Arxiprestat de
Sant Vicenç dels Horts. A continuació presideix l’Eucaristia i comparteixen el sopar.
27 de febrer. Visita Pastoral a l’Arxiprestat
de Sant Vicenç dels Horts: el bisbe Agustí
es reuneix amb els preveres i diaques de
l’Arxiprestat i tot seguit comparteixen el
dinar. A la tarda continua les entrevistes
personals amb altres preveres i diaques de
l’Arxiprestat i signa el llibres sacramentals
respectius.
Reunió de la Delegació diocesana de la
Pastoral Vocacional, a la Casa de l’Església.

[ ]
Necrològiques

Mn. Magí Gasull
Mn. Magí Gasull Castells, prevere diocesà
de l’Església de Sant Feliu de Llobregat,
rector emèrit de la Parròquia de Santa
Maria, de Sant Martí Sarroca, va morir el
dimarts 16 de gener del 2018, a l’edat de
88 anys, confortat amb els sagraments
de l’Església. Les exèquies, presidides pel
bisbe Agustí Cortés, van tenir lloc dijous 18
de gener del 2018, a les 10.00 h, a la Parròquia de Sant Esteve de La Garriga. Units
en la pregària, encomanem-lo a la misericòrdia del Senyor.
Mn. Francesc Mestre Saura
Va arribar a la Casa del Pare el dimarts 6
de febrer, a l’edat de 90 anys, confortat
amb els sagraments de l’Església. Les exèquies, presidides pel bisbe Agustí Cortés,
van tenir lloc el dijous 8 de febrer del 2018,
a les 16.30 h, a la Parròquia de Sta. Maria
de Piera, després d’haver estat vetllat a la
capella de la Residència Sant Bonifaci i a la
capella del Sant Crist de l’església parroquial. Mn. Francesc Mestre Saura, estava
adscrit amb facultats de vicari a les parròquies de Santa Maria de Piera, Sant Pere
dels Hostalets de Pierola i Sant Bartomeu
de Vallbona d’Anoia. Tant aquí com en els

anteriors encàrrecs pastorals va donar
constantment un testimoni de bon capellà,
servidor de Déu i del seu poble.

[ ]
Informacions

Trobada de preveres i diaques
En aquest mes de gener els preveres i diaques de la diòcesi s’han reunit conjuntament, i no per vicaries, per a la jornada
mensual de formació. Va ser dimarts dia 16
de gener, a la Residència Mare Ràfols de
Vilafranca i hi van assistir una cinquantena. La xerrada central anà a càrrec de Mn.
David Abadias, degà de la Facultat Antoni
Gaudí, de l’Ateneu Universitari Sant Pacià.
En la seva conferència, resseguint el camí
recorregut per l’Església a la història, va
exposar tres paranys que viu actualment.
Aquestes tres elements són: les ideologies que ens impedeixen creure en Déu;
els nous déus que s’imposen en la societat postmoderna; la ceguesa que no ens
permet descobrir les petjades de l’Evangeli. Davant d’aquests tres paranys, Mn.
Abadias va ressaltar el lideratge del papa
Francesc.
XIV Jornades de formació i espiritualitat
per al clergat
Del 19 al 21 de febrer, amb el lema «Eficàcia pastoral del nostre ministeri» es van
reunir a Montserrat una cinquantena, entre preveres i diaques, que van participar
a temps ple o parcial, segons els propis
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compromisos pastorals. El primer dia va
tenir caràcter de recés quaresmal, amb la
predicació del bisbe auxiliar de Barcelona,
Antoni Vadell. Els altres dos dies el ponent
ha estat Mn. Joan Llidó Herrero, prevere de
la Diòcesi de Sogorb-Castelló i antic rector
del Seminari i vicari general. A més de participar amb la comunitat benedictina en
les diverses pregàries litúrgiques, els participants també van disposar de moments
de col·loqui amb el pare Abat Josep Maria
Soler i amb el bisbe Agustí Cortés.
Primer aniversari del traspàs de Mn. Jaume Berdoy
El 21 de febrer s’esdevenia el primer aniversari de la mort de Mn. Jaume Berdoy i
Alemany, que fou vicari general de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat des de la
seva creació. El bisbe Agustí va convidar
tots els preveres a recordar-lo en les Eucaristies d’aquell dia. De manera especial,
se’l va recordar allà on Mn. Jaume va exercir el seu ministeri en els darrers anys, a
Vilafranca del Penedès i a Vilanova i la Geltrú, i també a la seva vila natal, Sitges. A la
Catedral de Sant Llorenç se’l recordarà el
proper 4 de març, a les 19.00 h, a la missa
del diumenge III de Quaresma, presidida
pel bisbe Agustí i amb l’acompanyament
de la Schola Gregoriana de Vilafranca.

[ ]
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[ ][ ]
Vicaria del
Llobregat

Administració
econòmica

Trobada de l’Arxiprestat de Montserrat a
Esparreguera

Carta de l’ecònom sobre la dotació per al
clergat

Fidels de les disset parròquies que conformen l’Arxiprestat de Montserrat es van
aplegar, diumenge 21 de gener, a Esparreguera. El tema central de la trobada ha
estat “La missió de tenir cura de la Creació”, a partir de la carta encíclica del papa
Francesc ‘Laudato Si’, que Maria Bargalló,
professora i membre de l’ACO, va aprofundir en una conferència i diàleg posterior.
A continuació es va compartir el dinar de
germanor, per acabar amb la taula de l’Eucaristia.

Sant Feliu de Llobregat, 23-2-2018
Benvolgut mossèn,
Els bisbes de la Província Eclesiàstica de Barcelona han acordat, per a l’any
2018, fixar el valor del preu del punt de la
dotació dels preveres en 41,67 euros, i per
tant la dotació mensual dels preveres serà
de 1.000,00 € bruts.
En quant a l’import del complement de
jubilació, la norma a seguir sempre ha estat la següent: el prevere jubilat civil i/o
canònicament rebrà la seva dotació per a
dos pagadors:
• Pensió de l’INSS i,
• El complement que afegeix el Bisbat.
La suma dels dos imports serà igual a
l’import que rep un prevere en actiu que
no està jubilat civilment.
Els increments citats més amunt, seran d’aplicació aquest mes de febrer amb
efectes retroactius des de l’1 de gener del
2018.
Resto a la vostra disposició. Atentament us saluda,
Rafael Galofré Casas, DP
Ecònom

[ ]
Departament
de Patrimoni

Participació a Jornades organitzades per
la CEE
El Departament de Patrimoni del Bisbat de
Sant Feliu de Llobregat va representar la
nostra Diòcesi en dues jornades diferents
a la Conferència Episcopal Espanyola:
Els dies 6 i 7 de febrer, el Delegat de Patrimoni i el seu adjunt varen assistir a les
XII Jornades d’estudi i informació sobre el
patrimoni cultural de l’Església i el marc
legislatiu estatal i autonòmic. Enguany les
jornades varen dedicar-se a un tema cabdal com és la seguretat i la protecció del
patrimoni cultural i artístic de l’Església.
Durant dos dies intensos, diferents especialistes van compartir amb els delegats
i tècnics dels diferents bisbats com abordar la problemàtica de la protecció del patrimoni i la seguretat dels béns culturals i
de les persones, amb les responsabilitats
inherents com a titulars dels béns culturals, tot analitzant els aspectes pràctics
que cal atendre i les novetats legislatives
que hi incideixen.
De la mateixa manera, l’arxivera de l’Arxiu històric diocesà va representar la Diòcesi els passats dies 20 i 21 de febrer, en el
marc de les Jornades tècniques d’arxivers,
que en aquesta passada edició va dedicar-se a la transparència i a la protecció

de dades i accés als arxius de l’Església,
aportant eines per a la conservació, custòdia, consulta i digitalització dels arxius
històrics parroquials.
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[ ]
Mitjans de
Comunicació

Assemblea de delegats diocesans de Mitjans de Comunicació
La Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació de la Conferència Episcopal Espanyola va convocar un any més l’Assemblea dels delegats d’aquest àmbit pastoral, que en aquesta ocasió va tenir lloc a
Roma, del 29 al 31 de gener.
Les jornades de treball van començar
amb la intervenció del president de la Comissió, Mons. Ginés García, que va assegurar que la reunió d’enguany a Roma convidava de manera especial a fer una “experiència d’universalitat i de catolicitat”, i
a conèixer més de prop la reforma que la
Santa Seu està duent a terme en l’àmbit
de la comunicació.
El bisbe de la Diòcesi d’Albano i membre de la Secretaria per a la Comunicació
de la Santa Seu, Mons. Marcello Semeraro, va parlar del procés de la reforma de
la Cúria Vaticana i quatre periodistes van
compartir amb els delegats la seva dilatada experiència com a corresponsals a
Roma i a la Santa Seu.
Durant la trobada, els delegats van visitar la Secretaria per a la Comunicació
de la Santa Seu on, a través d’Alessandro
Gisotti i de Natasha Govekar, responsable
de l’Àrea Teològica-Pastoral, van conèixer

de primera mà com funcionen les xarxes
socials en les quals és present el perfil del
papa Francesc.
El secretari d’aquesta Secretaria, Mons.
Lucio Ruiz, va parlar de la reforma de la comunicació a la Santa Seu i del missatge del
papa Francesc per a la Jornada Mundial de
les Comunicacions Socials, que se celebrarà el proper 13 de maig i que enguany fa
especial èmfasi en el problema que planteja la difusió a gran escala de les falses
notícies (fake news) en l’exercici del periodisme.
En tres sessions de treball que es van
dur a terme a la Facultat de Comunicació
de la Universitat de la Santa Croce es va
parlar de canals online i comunicació institucional, d’iniciatives transversals per
generar notícies i del nou model europeu
de privacitat.
La cloenda de l’Assemblea va quedar
marcada per l’assistència dels delegats
a l’audiència amb el papa Francesc, a la
Plaça de Sant Pere. Al final de la seva al·
locució, va animar els delegats a treballar
sempre per la recerca de la veritat i en contra de la mentida. Per completar la matinal, es va visitar la Sala Stampa Vaticana,
amb el guiatge de la sotsdirectora, Paloma
García Ovejero, i una salutació al portaveu
del Vaticà, Greg Burke.

[ ]
Catequesi

Formació per a catequistes a l’Arxiprestat
de Sant Feliu de Llobregat
Els dies 9 i 10 de gener s’han realitzat unes
sessions de formació, ja habituals al mes
de gener, a la Casa de l’Església, seu diocesana, a les quals han participat una
cinquantena de catequistes de tot l’arxiprestat. La ponència, relativa al projecte
de «Catequesi en Família», anà a càrrec de
Mn. Felip Juli Rodríguez que és delegat de
Catecumenat de l’Arquebisbat de Barcelona i rector de la Parròquia de Santa Eulàlia
de Vilapicina en aquesta ciutat. Mn. FelipJuli va compartir l’experiència en marxa ja
fa alguns anys a la seva parròquia, amb
molt bons resultats. Es comprova que el fet
de compartir i celebrar la fe amb la família
i amb la comunitat parroquial, fa viure la
parròquia com a una extensió de la família
amb gran naturalitat, alhora que l’exemple
de grans i joves és un referent mutu.
Trobada de catequistes a l’Arxiprestat de
Sant Boi de Llobregat
El passat dissabte 13 de gener es va realitzar per segona vegada aquesta trobada
arxiprestal, que aplegava catequistes de
comunió i postcomunió de Sant Boi de
Llobregat i Santa Coloma de Cervelló, a la

parròquia de Sant Antoni Maria Claret, de
Sant Boi. Segons els organitzadors, «el fet
de trobar-nos, compartir i saber-nos comunitat és motiu d’alegria i presència de
Déu. Sostinguts per aquest motor i guiats
per l’objectiu del Pla Pastoral del curs “Us
he confiat la Missió d’anar per tot arreu i
donar fruit”, vam decidir centrar-nos en la
família». Amb aquesta finalitat formativa,
van convidar el delegat de Catecumenat de
l’Arquebisbat de Barcelona, Mn. Felip-Juli
Rodríguez, que és també rector de la parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina, perquè expliqués la seva experiència en l’àmbit de la catequesi familiar. Coneixedor de
diferents tipologies de família, entorns, realitats, dificultats i, sobretot, observador
de persones i grups, va transmetre i animar els participants a acollir i fer present
les famílies a la parròquia i a l’Eucaristia.
I, adreçant-se especialment als catequistes, va sintetitzar en pocs trets l’actitud
fonamental d’aquest servei: no jutjar, escoltar (activament) i no aconsellar, per ser
instruments de l’Esperit. La trobada es va
completar amb un bon berenar compartit i
amb la participació a l’Eucaristia, presidida pel rector, Mn. Pere Rovira, que va tenir
unes paraules per encoratjar la tasca dels
catequistes.
Trobada diocesana de catequistes a
Montserrat
Decididament, el mes de gener és un moment fort i adequat per a la formació dels
catequistes i el creixement del sentit comunitari, aspectes molts importants del
servei catequètic. El dissabte 20 de gener, una seixantena de tota la diòcesi es
van aplegar en una trobada formativa, de
recés i convivència al Monestir de Mont-
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serrat, encomanant a la Mare de Déu les
famílies dels infants de catequesi. Després
de la participació a l’Eucaristia, el P. Antoni
Pou va fer una ponència sobre l’acollida,
la compassió i la misericòrdia, pensant
sobretot en les famílies que porten els
seus fills a la catequesi d’iniciació cristiana, i tenint ben present l’objectiu pastoral d’enguany d’anar per tot arreu i donar
fruit. El dinar de germanor va propiciar la
bona convivència i, a la tarda, es va treballar en grups les qüestions plantejades
pel ponent al matí. Després de la posada
en comú es va donar per conclosa aquesta
profitosa jornada, participant –qui va poder– a les vespres amb la comunitat benedictina.
Curset de catequistes de l’Arxiprestat de
Sant Vicenç dels Horts
Els passats 12 i 13 de febrer, al vespre, es
van reunir els catequistes de l’Arxiprestat
de Sant Vicenç dels Horts, en dues sessions de formació i trobada molt intenses i
amb gran participació. El primer dia, Mn.
Bruno Bérchez, delegat de Pastoral de Joventut de l’Arquebisbat de Barcelona, va
fer una xerrada amb el títol «L’evangelitzador que és evangelitzat», per acostar a la
realitat dels infants i joves del món d’avui.
El segon dia, Mn. Francisco García Baca,
rector d’Abrera i Monistrol de Montserrat,
va fer una exposició sobre com apropar
i introduir els nens a la Litúrgia, els seus
principis fonamentals, la psicologia dels
nens, el directori per a la missa de nens,
tot combinant formació, dinàmica, alegria,
cant i pregària.

[ ]
Servei diocesà
per al
catecumenat

Ritu de l’elecció dels catecúmens
Els catecúmens són els adults que s’estan
preparant per a rebre els sagraments de la
iniciació cristiana: Baptisme, Confirmació i
Eucaristia. En el seu camí catequètic, dos
catecúmens provinents de les parròquies
de Sant Esteve de Cervelló i Sant Mateu
de Vallirana, van viure una jornada especial amb la celebració del ritu de l’elecció,
a la Catedral de Sant Llorenç, durant l’Eucaristia de les 19.00 h del 1r diumenge de
Quaresma, presidida pel bisbe Agustí. Van
rebre la unció dels catecúmens i van ser
inscrits al Llibre dels elegits. Amb anterioritat, van rebre una catequesi a la Casa
de l’Església, amb la participació dels seus
padrins i familiars, el rector d’aquestes
dues parròquies i tot l’equip de la Delegació per al Catecumenat. Durant la propera
Pasqua, els catecúmens rebran els tres sagraments de la iniciació cristiana.

[ ][ ]
Joventut

Recés de Quaresma per als joves i trobada amb els joves que es confirmaran
El passat 18 de febrer, a la tarda, la Delegació de Joventut va convocar dues
activitats diferents que es van realitzar
simultàniament a la Casa de l’Església.
Per una banda, el recés de Quaresma, per
començar aquest període fent una estona
de silenci, de contemplació, de lectura, de
pregària, de reflexió. Per altra part, estaven convocats els joves que en aquest any
rebran el sagrament de la confirmació. A
més, també es realitzava un taller per als
catequistes per aprofundir en les claus de
l’acompanyament, d’acord amb els punts
recollits al Pla Pastoral. Els aproximadament 110 participants en total van finalitzar les seves activitats conjuntament a la
capella de la Casa de l’Església, amb el res
de les vespres, també amb el bisbe Agustí.
Any rere any es van consolidant aquestes
iniciatives diocesanes que permeten la coneixença entre els grups de joves presents
a les parròquies del bisbat.

Pastoral
vocacional

Recés dels seminaristes a Montserrat
Els seminaristes de Barcelona i Sant Feliu van començar amb força el nou any
2018, amb el recés que van realitzar el 4
de gener al Monestir de Montserrat. Ja és
costum conviure tot un dia amb la comunitat benedictina a l’inici de l’any i aquesta
vegada va ser el P. Lluís Planas qui els va
predicar, centrant l’atenció sobre l’amor
de Déu, el fet de sentir-se estimats per Ell,
com correspondre al seu amor, etc.
Admissió als ordes
El dimecres, 21 de febrer, Javier Ojeda,
seminarista d’Abrera, juntament amb els
seus companys de l’arxidiòcesi de Barcelona Carlos Bosch, Carlos Pérez, Pablo
Pich-Aguilera, Alberto Para, Antoni Vidal i
Agustí Vives, van rebre l’Admissió als Ordes de mans del Cardenal Joan Josep Omella, Arquebisbe de Barcelona.
Entrevista al nou diaca, Mario Pardo
El proper diumenge, 11 de febrer a les 19.00
h a la Catedral de Sant Llorenç, el bisbe
Agustí Cortés ordenarà com a diaca el seminarista diocesà Mario Pardo. Amb aquest
motiu, li hem fet la següent entrevista:

43

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 79

Delegacions diocesanes

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 79

44

Gener - Febrer 2018

Quin significat té per a tu l’ordenació
diaconal?
L’ordenació diaconal té, per a mi, una
importància cabdal. És en certa manera
com l’acabament d’un procés que va encetar-se amb la meva entrada al seminari
i que s’ha perllongat fins ara, tant amb els
estudis, com amb les diferents vivències al
seminari i a les diferents parròquies on he
col·laborat. En definitiva, és una fita que
marca l’inici d’un altre procés important
i que en aquest cas m’ha de portar a un
compromís definitiu.
Com vols viure aquesta etapa de diaca?
És un trànsit vers el presbiterat o té un valor propi per a tu?
El diaconat no és quelcom transitori. La
paraula diaca significa “servidor” que és al
cap i a la fi l’essencial del ministeri sacerdotal. La diakonia és intrínseca al ministeri
del sacerdot, el qual no deixa de ser diaca
mai a la vida, encara que després esdevingui prevere o bisbe; el servei a la comunitat resulta irrenunciable.
Què va passar a la vida de Mario Pardo perquè volgués entrar un dia, ara fa 8
anys, al seminari?
El Senyor no deixa mai de sorprendre’ns.
Quan hom pensa que ja té en certa manera
encaminada la seva vida, et pot cridar per
aquesta missió tan important que és la de
ser sacerdot. Els seus camins són totalment
diferents als nostres i la nostra circumstància personal no ha de ser necessàriament un destorb per arribar a fer la seva
voluntat, encara que a nosaltres ens costi
d’entendre-ho. Personalment, em va costar
molt assumir-ho, però finalment vaig tenir
el convenciment que és el que el Senyor em
demana. Òbviament, sense l’ajuda de les
persones que el mateix Déu va posant al
teu camí, esdevé una fita impossible.

Què t’han aportat aquests anys al seminari?
M’han aportat moltíssim: unes experiències inoblidables, uns amics excel·lents
i un seguit de persones que han donat
sentit a la meva vida. No canviaria aquests
anys de seminari per res del món, no tinc
cap mena de dubte que han estat els millors anys de la meva vida. M’han fet reviure, en certa manera, una segona infantesa
i adolescència, en el sentit positiu de les
paraules, encara que ja amb la “quarantena” a les espatlles, això penso que no té
preu.
Com veus el futur de l’Església i el teu
futur a la comunitat cristiana?
El futur a l’Església ara mateix resulta
en gran mesura incert, com tot futur. Jo no
m’atreveixo a pronosticar res, nomes crec
que haurem d’anar assumint que les coses
no han de ser necessàriament similars al
que han estan fins ara. Tal vegada haurem
de canviar certes percepcions, naturalment res del que és essencial. Personalment només desitjo poder ser allà on més
útil pugui ser el meu servei a la comunitat,
per això em poso a la disposició del Bisbe
i dels altres superiors.

[ ][ ]
Ecumenisme

Pregària ecumènica a la Catedral de Sant
Llorenç
En el marc de la Setmana de Pregària per la
Unitat dels Cristians es va celebrar un acte
de pregària a la Catedral diocesana, el divendres 19 de gener, amb representants
de diverses confessions cristianes. Hi eren
presents, a més del bisbe Agustí Cortés, la
pastora Marta López Ballalta, delegada de
l’Església evangèlica de Catalunya; el pastor Miquel García, de l’Església evangèlica de Sant Feliu de Llobregat; el Sr. Lluís
Brull, evangèlic, coordinador del Grup Bíblic Ecumènic de la parròquia de Sant Pere
de Gavà; la Sra. Mariana Buta, de l’Església ortodoxa del Patriarcat de Romania; el
P. Diaca José Santos de l’Església ortodoxa
del Patriarcat de Sèrbia. Units en la fe en
Jesucrist, Fill de Déu, tots ells, amb la resta
dels assistents, van pregar a Déu Pare perquè s’acosti l’hora de la plena unitat entre
els cristians, tal com Ell la desitja.

Evangelització i
Apostolat Seglar

Assemblea diocesana de Mans Unides
El dissabte 20 de gener al matí, a la Casa
de l’Església, va tenir lloc l’Assemblea diocesana de Mans Unides, durant la qual es
va produir la renovació de càrrecs al capdavant d’aquesta organització de l’Església. Fins ara, el president delegat era Josep
Maria Oró Navarro, que ha estat el primer
des que al desembre del 2014 es va constituir Mans Unides Sant Feliu de Llobregat.
Ara, ha estat elegida Teresa Gisbert Estorach com a nova presidenta delegada, per
als propers tres anys. La resta de l’equip
queda format així: Joaquima Giménez, vicepresidenta; Josep Maria Oró, tresorer;
Anna Maria Duran, secretària; Paquita Catadau, vocal; M. Rosa Segalà, responsable
de les parròquies de la diòcesi.
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[ ]
Província
Eclesiàstica
de Barcelona

Festa patronal dels diaques
Diaques de les diòcesis de Barcelona,
Sant Feliu i Terrassa, candidats al diaconat i esposes, es van trobar a Sant Feliu
de Llobregat per tal de celebrar la festa patronal dels sants màrtirs, Fructuós, bisbe,
i Auguri i Elogi, diaques. Atès que la festa
litúrgica correspon al 21 de gener, que enguany era diumenge, coincidint amb el dia
de major compromís pastoral de la majoria
de diaques, es va traslladar a la vigília, el
dissabte 20. La trobada s’inicià a les dotze
del migdia, a la Catedral-parròquia de Sant
Llorenç, de Sant Feliu de Llobregat, on es
va celebrar una Eucaristia solemne, presidida pel bisbe Agustí Cortés i Soriano.
Concelebraren Mn. Josep-Maria Domingo, vicari general i rector de la Catedralparròquia de Sant Llorenç; Mn. Joan-Pere
Pulido, secretari general i canceller; Mn.
Josep Serra, president de la Comissió per
al Diaconat permanent i els ministeris laïcals; Mn. Mateu Santacana, amb els diaques presents. El bisbe Agustí en l’homilia
va recordar el compromís que adquireixen
els diaques en la seva ordenació i el bé del
seu ministeri en l’Església. Hi va haver un
record pels diaques traspassats a la Casa
del Pare, durant el darrer any 2017: Mn.
Germà Agustí i Mn. José Luis Moure, de la

Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, i Mn.
Miquel Adrover, de l’Arxidiòcesi de Barcelona. Mn. Josep Maria Gómez, delegat
diocesà per al Diaconat permanent, abans
d’acabar la celebració, va agrair a Déu el
camí realitzat pel diaconat a la Província
Eclesiàstica de Barcelona. Després de
l’Eucaristia, a la Casa de l’Església, es va
compartir el dinar de germanor. A la sobretaula, Mn. Josep Serra i Colomer, president
de la Comissió per al Diaconat permanent
i els ministeris laïcals, va donar compte de
l’evolució de la tasca d’aquesta comissió
en els darrers vint anys i es va fer esment
dels diaques que enguany compleixen el
25è aniversari de l’ordenació diaconal:
Mn. Jaume Camarasa i Mn. Ferran Singla.
També es va recordar Mn. Pau Cazeneuve,
que enguany compliria les noces d’argent
d’ordenació diaconal i que va arribar a la
Casa del Pare l’any 2014.

[ ]
Conferència
Episcopal
Tarraconense

Comunicat de la reunió n. 225
Tiana, 16-2-2018
Els dies 15 i 16 de febrer de 2018 ha tingut
lloc la reunió n. 225 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) a la Casa d’Espiritualitat «Maria Immaculada» de Tiana. La
reunió ha estat presidida per Mons. Jaume
Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona.
1.- Els bisbes s’han reunit amb les autoritats acadèmiques de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, que agrupa les Facultats de
Teologia de Catalunya, la Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya i la Facultat «Antoni Gaudí», per dialogar amb ells
sobre les diverses aportacions de les matèries teològiques, filosòfiques i humanístiques al pensament cristià d’avui. Els degans de les tres facultats, Dr. Joan Planellas, Dr. Jaume Aymar i Dr. David Abadias,
han presentat els respectius temes. També
el Dr. Joan Planellas ha exposat als bisbes
els resultats de l’informe que l’Agència
Vaticana per a l’Avaluació i la Promoció de
la Qualitat de les Universitats i Facultats
Eclesiàstiques (AVEPRO) ha realitzat amb
satisfacció a la Facultat de Teologia de Catalunya.
El rector de l’Ateneu Universitari Sant
Pacià, Dr. Armand Puig ha presentat la

nova Constitució Apostòlica «Veritatis
Gaudium», del papa Francesc, aprovada
el 27 de desembre de 2017, que regula
les institucions acadèmiques eclesiàstiques per a una revisió i actualització dels
estudis, d’acord amb el desenvolupament
d’aquests estudis en els darrers anys i
també pel nou context sociocultural del
nostre món.
S’ha tingut present també que el proper 7 de març s’escau el 50è aniversari
de l’erecció canònica de la Facultat de Teologia, amb dues seus a Barcelona i Sant
Cugat del Vallès. Aquell dia, se celebrarà
l’Eucaristia que presidirà el Gran Canceller,
cardenal Omella, i a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona el prefecte
de la Congregació per a la Doctrina de la
Fe, l’arquebisbe Lluís Ladaria Ferrer, pronunciarà la lliçó magistral «Fer teologia en
el context universitari i cultural del segle
XXI».
També el Dr. Armand Puig ha presentat
el nou número de la revista Quaderns de
Pastoral, una publicació que a partir d’ara
edita la Càtedra de Teologia Pastoral «Arquebisbe Josep Pont i Gol» i dirigeix el Dr.
Daniel Palau, prevere del bisbat de Sant
Feliu de Llobregat.
2.- Mons. Francesc Pardo, com a president del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut (SIJ), acompanyat d’alguns
membres del SIJ, Mn. Bruno Bérchez, Mn.
Ivan Cid, la Sra. Sílvia Ruzo i Mn. Gerard
Reverter, han informat els bisbes dels diferents aspectes organitzatius i de contingut
de l’Aplec de l’Esperit, la trobada interdiocesana de joves de les deu diòcesis catalanes i de les illes Balears i Andorra, que
tindrà lloc a Tortosa, els propers 19 i 20 de
maig, solemnitat de Pentecosta, i que enguany té com a lema Crist és la Vida.
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3.- Els bisbes han designat Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona, com
a nou Bisbe-President del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les
Illes Balears (SIC) i han encomanat l’acompanyament del Secretariat Interdiocesà
de Pastoral Obrera (SIPO) a Mons. Sergi
Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona. També
atendrà, juntament amb Mons. Francesc
Pardo, bisbe de Girona, l’àmbit interdiocesà de la Pastoral de Joventut.
4.- S’ha presentat als bisbes el Balanç
econòmic de l’any 2017 i el Pressupost de
l’any 2018 del Fons Comú Interdiocesà, els
quals han estat estudiats i aprovats.
5.- Els bisbes han tractat també diverses qüestions relatives a ensenyament,
patrimoni artístic, pastoral de la salut, i
seminaris.
6.- Així mateix han reflexionat sobre el
moment polític i social que es viu a Catalunya i han fet pública la següent nota.
Nota dels Bisbes de Catalunya sobre la
situació que es viu a Catalunya
En aquest temps de Quaresma, quan se’ns
convida a la conversió personal i comunitària, no podem obviar els esdeveniments
polítics i socials que s’han produït en els
darrers mesos a Catalunya.
Des d’aquesta perspectiva els bisbes de
les diòcesis catalanes adrecem una crida a
tothom a fer un esforç per refer la confiança mútua dins d’una societat com la nostra
en la qual es dona una gran pluralitat cultural, política i també religiosa. La cohesió
social, la concòrdia, el sentir-nos propers
els uns als altres i el respecte als drets de
totes les persones que viuen a Catalunya
han de ser un dels nostres objectius prioritaris en aquest moment.

No podem ignorar ni menystenir que
en relació a Catalunya existeix un problema polític de primer ordre que obliga a
cercar una solució justa a la situació creada que sigui mínimament acceptable per
a tots, amb un gran esforç de diàleg des
de la veritat, amb generositat i recerca del
bé comú de tothom. Per això, tal com hem
demanat repetidament, amb paraules del
papa Francesc amb les que ens sentim
compromesos, diem als catòlics i a tots els
qui ens vulguin escoltar que «és hora de
saber com dissenyar, en una cultura que
privilegiï el diàleg com a forma de trobament, la recerca de consensos i acords,
però sense separar-la de la preocupació
per una societat justa, memoriosa i sense
exclusions». (Evangelii Gaudium 239).
El passat 21 de desembre es van realitzar eleccions al Parlament amb una gran
participació dels electors. És necessari
que, amb voluntat de servei, els parlamentaris escollits impulsin els mecanismes
democràtics per a la formació d’un nou
govern de la Generalitat que actuï amb
sentit de responsabilitat envers tots els
col·lectius del país, i especialment els més
necessitats de superar les conseqüències
de la crisi institucional, econòmica i social
que vivim.
Volem fer esment d’una qüestió concreta que ens preocupa. Pel que fa a la presó
preventiva d’alguns antics membres del
govern i d’alguns dirigents d’organitzacions socials, sense entrar en debats jurídics, demanem una reflexió serena sobre
aquest fet, en vistes a propiciar el clima de
diàleg que tant necessitem i en la que no
es deixin de considerar les circumstàncies
personals dels afectats.
Com a ciutadans d’aquest país i pastors de l’Església que fa camí a Catalunya,

novament reafirmem que, encara que no
ens correspon a nosaltres optar per una
determinada proposta als nous escenaris
que en els darrers temps s’han plantejat,
defensem la legitimitat moral de les diverses opcions sobre l’estructura política de
Catalunya que es basin en el respecte de la
dignitat inalienable de les persones i dels
pobles i siguin defensades de forma pacífica i democràtica.
Finalment, demanem als catòlics que,
descobrint el pas de Déu per la vida en
aquests moments de complexitat, siguem
instruments de pau i reconciliació enmig
de la societat catalana, i no deixem de
pregar el bon Déu per la pau i la justícia a
Catalunya.
Jornada d’Apostolat Seglar de Catalunya
a la Casa de l’Església
La Casa de l’Església va acollir, el dissabte
27 de gener, la Jornada d’Apostolat Seglar
de Catalunya que va comptar amb un centenar d’assistents, amb el lema «Camins
de vocació i missió: discerniment i acompanyament». Es va estructurar en dues
ponències amb un debat posterior, mantingut entre els assistents i tres tertulians
que acompanyaven cada ponent. Al final
de la matinal es va celebrar l’Eucaristia a
la capella de la Casa i un dinar de germanor. La primera ponència va tractar sobre
la dimensió personal de la vocació i missió
en aquest acompanyament i discerniment,
i anà a càrrec del jesuïta David Guindulain.
El ponent va explicar que possiblement la
crida de Déu no només sigui una vegada a
la vida i que la resposta pot dependre de
les circumstàncies del moment. Guindulain va destacar que aquesta crida comporta unes emocions i unes actituds tant

per a la persona que se sent cridada com
per a la persona que fa d’acompanyant. El
bisbe auxiliar de Barcelona, Antoni Vadell,
va fer la segona ponència en la qual va
aprofundir sobre la dimensió comunitària
de la vocació i la missió del laic i l’acompanyament comunitari. El bisbe Vadell va
fer una xerrada molt didàctica a partir del
miracle dels pans i els peixos.
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[ ]
Conferència
Episcopal
Espanyola

Nota final de la reunión de la Comisión
Permanente de febrero de 2018
La Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal Española ha celebrado su 244ª
reunión los días 27 y 28 de febrero en la
Casa de la Iglesia, en Madrid.
Información sobre la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis
Los obispos miembros de la Comisión
Permanente han recibido información del
presidente de la Comisión Episcopal de
Seminarios y Universidades, Mons. Joan
Enric Vives, sobre la puesta en funcionamiento de la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Este documento de la
Santa Sede señala las líneas básicas para
el funcionamiento de los seminarios. El
estudio sobre su implementación en las
diócesis españolas se está realizando por
medio de una comisión formada por rectores de seminarios, con las indicaciones de
la Congregación para el Clero de la Santa
Sede. Una vez finalizado, el estudio será
presentado a los obispos en las Asambleas Plenarias de este año.
Mes extraordinario misionero en octubre de 2019
Mons. Francisco Pérez, presidente de la
Comisión Episcopal de Misiones, ha presentado a los miembros de la Comisión

Permanente la propuesta de celebrar un
mes extraordinario misionero en octubre
de 2019, realizada por el papa Francisco,
con motivo del centenario de la primera
encíclica misionera Maximum Illud (1919).
El objetivo es redescubrir el sentido y la
finalidad de las obras misionales de la
Iglesia.
Con este motivo, la Comisión Episcopal
ha obtenido el visto bueno de la Comisión
Permanente para realizar, desde octubre
de este año, la preparación y desarrollo de
las dimensiones transversales que han de
orientar su celebración.
Serán estas: el encuentro con Jesucristo en la Palabra, la Eucaristía y la oración;
la presentación al Pueblo de Dios de testimonios de misioneros; la formación bíblica y teológica sobre la misión ad gentes;
y el ejercicio de la caridad con las Iglesias
más necesitadas.
En la programación prevista se pretende realizar actividades de reflexión sobre
la pastoral misionera dirigida a presbíteros, laicos, la vida contemplativa, así como
la colaboración con CONFER y el Servicio
Conjunto de Animación Misionera (SCAM)
para fortalecer la dimensión misionera de
la vida consagrada.
La Comisión se ha propuesto también
la elaboración de un documento base que
fundamente estas iniciativas y la presentación de una ponencia de reflexión sobre la
misión ad gentes para presentar en la Asamblea plenaria de noviembre de este año.
Preparación de una ponencia sobre el
Apostolado Seglar en España
La Comisión Episcopal de Apostolado
Seglar ha presentado un documento de
trabajo a los miembros de la Permanente,
con el objetivo de recibir sugerencias para
la presentación de una ponencia sobre la

situación del Apostolado Seglar en España, en la próxima reunión de la Asamblea
Plenaria. El presidente de la Comisión,
Mons. Javier Salinas, ha señalado cómo la
toma de conciencia de la responsabilidad
laical en España posee un gran potencial
evangelizador.
Para desarrollarlo se han señalado algunas áreas de trabajo que son importantes: el impulso de las delegaciones diocesanas de Apostolado seglar; la formación
en procesos continuados del laicado; la
coordinación de los movimientos y asociaciones que trabajan en este ámbito; el
impulso de la Acción Católica en todas las
diócesis; así como el trabajo con las pastorales juveniles y familiares y el compromiso de los laicos en la vida pública.
La Comisión de Apostolado Seglar ha
propuesto la creación de un grupo de trabajo, formado por laicos que elaboren una
reflexión sobre el presente y el futuro del
laicado para dinamizar las Iglesias locales.
Esta reflexión sería presentada a la Asamblea Plenaria.
Nombramientos realizados por la Comisión Permanente
La Comisión Permanente ha aprobado el
nombramiento de dos nuevos miembros de
la Junta Episcopal para Asuntos Jurídicos:
Juan Damián Gandía Barber, sacerdote de
la archidiócesis de Valencia, quien es profesor y decano, en este momento, de la Facultad de Derecho Canónico de Valencia; y Roberto Serres López de Guereñu, sacerdote
de la archidiócesis de Madrid y Catedrático
de Derecho sacramental de la Facultad de
Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso de Madrid.
También se ha nombrado, a propuesta de la Comisión Episcopal de Pastoral,
el nombramiento del sacerdote José Luis

Méndez Jiménez, de la archidiócesis de
Madrid, como director del departamento
de la Pastoral de la Salud.
La Comisión de Apostolado Seglar presentó las siguientes propuestas de nombramiento, que han sido aprobadas:
• Antonio Ángel Algora Hernando, obispo emérito de Ciudad Real y obispo responsable del Dpto de P. Obrera de la Conferencia Episcopal Española, como obispo
asesor del Movimiento de “Hermandades
del Trabajo” (HHT).
• Susana Fernández Guisasola, laica de
la archidiócesis de Oviedo, para su reelección como presidenta nacional de “Adoración Nocturna Femenina de España”
(ANFE).
• Fernando Arce Santamaría, sacerdote
de la archidiócesis de Burgos, como consiliario nacional del “Movimiento Familiar
Cristiano” (MFC).
• Eduardo Martín Ruano, laico de la
diócesis de Salamanca, como presidente
general del Movimiento de Acción Católica
“Juventud Estudiante Católica” (JEC).
• María Isabel Herrera Navarrete, laica
de la diócesis de Córdoba, como presidenta general del Movimiento de Acción Católica “Juventud Obrera Cristiana” (JOC).
• Roberto Vidal Failde, laico de la diócesis de Bilbao, como presidente nacional
del Movimiento “Profesionales Cristianos
de Acción Católica”.
• Carlos José Lucas Sierra, laico de la
diócesis de Almería, como presidente general del “Movimiento Scout Católico”
(MSC).
• Adrián Docampo Marzoa, laico de la
archidiócesis de Santiago de Compostela como delegado xeral de la Federación
“Scouts de Galicia-Escultismo Católico
Galego”.
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• Jaime Gutiérrez Villanueva, sacerdote
de la archidiócesis de Madrid, como asesor espiritual del “Movimiento Cultural
Cristiano”.
Los siguientes sacerdotes han sido
nombrados viceconsiliarios de “Cursillos
de Cristiandad”:
• Vicente Domínguez Rodríguez, consiliario diocesano de Toledo.
• Manuel María Hinojosa Petit, consiliario diocesano de Córdoba.
• Jaime López Peñalba, viceconsiliario
diocesano de Madrid.
• José Antonio Marzoa Rodríguez, consiliario diocesano de Tui-Vigo.
• Pedro Mozo Martínez, consiliario diocesano de Sigüenza-Guadalajara.
• José Valiente Lendrino, consiliario diocesano de Ciudad Real.
• Efrem Mira Pina, consiliario diocesano
de Orihuela-Alicante
Por último, la Comisión Permanente ha
recibido algunas informaciones sobre cuestiones económicas y asuntos de seguimiento por parte de la Secretaría General,
y se ha aprobado el temario de la próxima
reunión de la Asamblea Plenaria que tendrá lugar del 16 al 20 de abril de 2018.

[ ]
Santa Seu

Missatge del Papa Francesc per a la 52a
Jornada Mundial de les comunicacions
socials 2018
Vaticà, 24 de gener de 2018
Fake news i periodisme de pau «La veritat
us farà lliures» (Jn 8,32).
13 de maig de 2018 (Solemnitat de l’Ascensió del Senyor)
Benvolguts germans i germanes,
En el projecte de Déu, la comunicació
humana és una modalitat essencial per a
viure la comunió. L’ésser humà, imatge i
semblança del Creador, és capaç d’expressar i compartir la veritat, el bé, la bellesa.
És capaç d’explicar l’experiència pròpia i
descriure el món, i de construir així la memòria i la comprensió dels esdeveniments.
Però l’home, si segueix el seu egoisme
orgullós, també pot fer un mal ús de la facultat de comunicar, com ho mostren des
del començament els episodis bíblics de
Caín i Abel, i de la Torre de Babel (cf. Gn
4,1-16; 11, 1-9). L’alteració de la veritat és
el símptoma típic d’aquesta distorsió, tant
en el pla individual com en el col·lectiu. Per
contra, en la fidelitat a la lògica de Déu, la
comunicació es converteix en lloc per a
expressar la responsabilitat pròpia en la

recerca de la veritat i en la construcció del
bé.
Avui, en un context de comunicació
cada vegada més veloç i immersos dins
un sistema digital, assistim al fenomen de
les notícies falses, les anomenades fake
news. Aquest fenomen ens crida a la reflexió; per això he dedicat aquest missatge al
tema de la veritat, com ho van fer ja en diferents ocasions els meus predecessors a
partir de Pau VI (cf. Missatge de 1972: «Els
instruments de comunicació social al servei de la veritat»). Voldria oferir d’aquesta
manera una aportació a l’esforç comú per
a prevenir la difusió de les notícies falses
i per a redescobrir el valor de la professió
periodística i la responsabilitat personal
de cadascú en la comunicació de la veritat.
1. Què hi ha de fals en les notícies falses?
Fake news és un terme discutit i també
objecte de debat. Generalment al·ludeix a
la desinformació difosa online o en els mitjans de comunicació tradicionals. Aquesta
expressió es refereix, per tant, a informacions infundades, fonamentades en dades
inexistents o distorsionades, que tenen
com a finalitat enganyar o fins i tot manipular el lector per aconseguir determinats
objectius, influenciar les decisions polítiques o obtenir guanys econòmics.
L’eficàcia de les fake news es deu, en
primer lloc, a la seva naturalesa mimètica, és a dir, a la seva capacitat d’aparèixer
com a plausibles. En segon lloc, aquestes
notícies, falses però versemblants, són
capcioses, en el sentit que són hàbils per a
capturar l’atenció dels destinataris posant
l’accent en estereotips i prejudicis estesos dins un teixit social, i se sostenen en
emocions fàcils de suscitar, com l’ànsia, el
menyspreu, la ràbia i la frustració. La seva

difusió pot comptar amb l’ús manipulador
de les xarxes socials i de les lògiques que
en garanteixen el funcionament. D’aquesta manera, els continguts, malgrat estar
mancats de fonament, obtenen una visibilitat tal que fins i tot els desmentiments
oficials difícilment aconsegueixen contenir
els danys que produeixen.
La dificultat per a desemmascarar i eradicar les fake news es deu tanmateix al fet
que les persones sovint interactuen dins
ambients digitals homogenis i impermeables a perspectives i opinions divergents.
El resultat d’aquesta lògica de la desinformació és que, en comptes de realitzar una
sana comparació amb altres fonts d’informació, cosa que podria posar en discussió
positivament els prejudicis i obrir un diàleg
constructiu, es corre el risc de convertir-se
en actors involuntaris de la difusió d’opinions sectàries i infundades. El drama de
la desinformació es troba a desacreditar
l’altre, presentar-lo com a enemic, fins arribar a la demonització que afavoreix els
conflictes. Les notícies falses revelen així
la presència d’actituds intolerants i hipersensibles al mateix temps, amb l’únic resultat d’estendre el perill de l’arrogància i
l’odi. A això condueix, en última anàlisi, la
falsedat.
2. Com podem reconèixer-les?
Cap de nosaltres no pot eximir-se de
la responsabilitat de fer front a aquestes
falsedats. No és feina fàcil, perquè la desinformació es fonamenta freqüentment en
discursos heterogenis, intencionadament
evasius i subtilment enganyosos, i se serveix a vegades de mecanismes refinats.
Per això són lloables les iniciatives educatives que permeten aprendre a llegir i
valorar el context comunicatiu i ensenyen
a no ser divulgadors inconscients de la
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desinformació, sinó actius en el seu desvetllament. Són també encomiables les
iniciatives institucionals i jurídiques encaminades a concretar normes que s’oposin
a aquest fenomen, com les que han posat
en marxa les companyies tecnològiques i
de mitjans de comunicació, adreçades a
definir nous criteris per a la verificació de
les identitats personals que s’amaguen
darrere de milions de perfils digitals.
Però la prevenció i la identificació dels
mecanismes de la desinformació requereixen també un discerniment atent i profund. En efecte, s’ha de desemmascarar
el que es podria definir com la «lògica de
la serp», capaç de camuflar-se a tot arreu
i mossegar. Es tracta de l’estratègia utilitzada per la «serp astuta» de què parla
el Llibre del Gènesi, la qual, als albors de
la humanitat, va ser l’artífex de la primera fake news (cf. Gn 3,1-15) que va portar
conseqüències tràgiques del pecat i que
es van concretar després en el primer fratricidi (cf. Gn 4) i en altres innombrables
formes de mal contra Déu, el proïsme, la
societat i la creació.
L’estratègia d’aquest hàbil «pare de la
mentida» (Jn 8,44) és la mimesi, una insidiosa i perillosa seducció que s’obre camí en
el cor de l’home amb argumentacions falses i atraients. En la narració del pecat original, el temptador, efectivament, s’acosta
a la dona fingint ser amic i interessar-se
pel seu bé, i comença el seu discurs amb
una afirmació vertadera, però només en
part: «Així, Déu us ha dit que no mengeu
dels fruits de cap arbre del jardí?» (Gn 3,1).
En realitat el que Déu havia dit a Adam no
era que no mengessin de cap arbre, sinó
només d’un arbre: «No mengis del fruit de
l’arbre del coneixement del bé i del mal»
(Gn 2,17). La dona, responent, ho explica

a la serp, però es deixa atraure per la seva
provocació: «Podem menjar dels fruits de
tots els arbres del jardí, però dels fruits de
l’arbre que hi ha al mig del jardí, Déu ha dit
que no en mengem ni els toquem, perquè
moriríem» (Gn 3,2-3). Aquesta resposta té
un sabor legalista i pessimista: havent donat credibilitat al falsari i deixant-se seduir
per la seva versió dels fets la dona es deixa
enganyar. Per això, de seguida para atenció quan li assegura: «No, no morireu pas»
(v. 4). Així doncs, la desconstrucció del
temptador assumeix una aparença creïble:
«Déu sap que, si un dia en mengeu, se us
obriran els ulls i sereu com déus: coneixereu el bé i el mal» (v. 5). Finalment, s’arriba
a desacreditar la recomanació paternal de
Déu, que anava dirigida al bé, per seguir la
seductora incitació de l’enemic: «Llavors
la dona va veure que el fruit de l’arbre era
bo per a menjar i feia goig de veure» (cf. v.
6). Aquest episodi bíblic revela per tant un
fet essencial per al nostre raonament: cap
desinformació no és innòcua; per contra,
fiar-se d’allò que és fals produeix conseqüències nefastes. Fins i tot una distorsió
de la veritat aparentment lleu pot tenir
efectes perillosos.
Del que es tracta, de fet, és de la nostra cobdícia. Les fake news es converteixen sovint en virals, és a dir, es difonen de
manera veloç i difícilment manejable, no a
causa de la lògica de compartir que caracteritza les xarxes socials, sinó més aviat
per la cobdícia insaciable que s’encén fàcilment en l’ésser humà.
Les mateixes motivacions econòmiques
i oportunistes de la desinformació tenen
la seva arrel en la set de poder, de tenir i
de gaudir que en últim terme ens fa víctimes d’un engany molt més tràgic que no
pas el de les seves manifestacions indivi-

duals: el del mal que es mou de falsedat
en falsedat per a robar-nos la llibertat del
cor. Heus aquí per què educar en la veritat
significa educar per a saber discernir, valorar i ponderar els desitjos i les inclinacions
que es mouen dins nostre, per a trobar-nos
privats del bé «caient» en cada temptació.
3. «La veritat us farà lliures» (Jn 8,32)
La contínua contaminació a través d’un
llenguatge enganyós acaba per ofuscar la
interioritat de la persona. Dostoievski va
escriure una cosa interessant en aquest
sentit: «Qui es menteix a si mateix i escolta les seves mentides mateixes, arriba al
punt de no poder distingir la veritat, ni dins
d’ell mateix ni al seu entorn, i d’aquesta
manera comença a perdre el respecte a si
mateix i als altres. Després, com que ja no
estima ningú, deixa també d’estimar, i per
a distreure el tedi que produeix la manca
d’estimació i ocupar-se en alguna cosa, es
lliura a les passions i als plaers més baixos, i per culpa dels seus vicis, es fa com
una bèstia. I tot això deriva del fet de mentir contínuament als altres i a ell mateix»
(Els germans Karamazov, II,2).
Així doncs, com ens podem defensar?
L’antídot més eficaç contra el virus de la
falsedat és deixar-se purificar per la veritat. En la visió cristiana, la veritat no és
sols una realitat conceptual que es refereix al judici sobre les coses, definint-les
com a vertaderes o falses. La veritat no és
sols treure a la llum coses fosques, «desvetllar la realitat», com porta a pensar
l’antic terme grec que la designa, aletheia (d’a-lethès ‘no amagat’). La veritat té a
veure amb la vida sencera. A la Bíblia té el
significat de suport, solidesa, confiança,
com ho fa entendre l’arrel aman, de la qual
prové també l’amén litúrgic. La veritat és
allò sobre el que un es pot sostenir per a

no caure. En aquest sentit relacional, l’únic
veritablement fiable i digne de confiança
sobre el qual es pot comptar sempre, és
a dir, «vertader», és el Déu viu. Heus aquí
l’afirmació de Jesús: «Jo sóc la veritat» (Jn
14,6). L’home, per tant, descobreix i redescobreix la veritat quan l’experimenta en
si mateix com a fidelitat i fiabilitat de qui
l’estima. Només això allibera l’home: «La
veritat us farà lliures» (Jn 8,32).
Alliberació de la falsedat i cerca de la
relació: heus aquí els dos ingredients que
no poden faltar per tal que les nostres
paraules i els nostres gestos siguin vertaders, autèntics, dignes de confiança. Per
a discernir la veritat cal distingir què és el
que afavoreix la comunió i promou el bé,
i allò que, contràriament, tendeix a aïllar,
dividir i contraposar. La veritat, per tant,
no s’aconsegueix realment quan s’imposa
com quelcom extrínsec i impersonal; en
canvi, brolla de relacions lliures entre les
persones, en l’escolta recíproca. A més,
mai no es deixa de buscar la veritat, perquè sempre està alerta la falsedat, també
quan es diuen coses veritables. Una argumentació impecable pot sostenir-se sobre
fets innegables, però si s’utilitza per a ferir
l’altre i desacreditar-lo als ulls dels altres,
per més que sembli justa, no conté en ella
la veritat. Pels seus fruits podem distingir
la veritat dels enunciats: si susciten polèmica, fomenten divisions, infonen resignació; o si, per contra, porten a la reflexió
conscient i madura, al diàleg constructiu, a
una laboriositat profitosa.
4. La pau és la notícia veritable
El millor antídot contra les falsedats
no són les estratègies, sinó les persones,
persones que, lliures de la cobdícia, estan
disposades a escoltar i permeten que la
veritat emergeixi a través de la fatiga d’un
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diàleg sincer; persones que, atretes pel
bé, es responsabilitzen en l’ús del llenguatge. Si el camí per a evitar l’expansió
de la desinformació és la responsabilitat,
qui té un compromís especial és qui pel
seu ofici té la responsabilitat d’informar,
és a dir: el periodista, custodi de les notícies. Aquest, en el món contemporani, no
realitza només un treball, sinó una missió
vertadera i pròpia. Té la tasca, en el frenesí de les notícies i en el remolí de les
primícies, de recordar que en el centre de
la notícia no hi ha la velocitat a donar-la
i l’impacte sobre les xifres d’audiència,
sinó les persones. Informar és formar, és
involucrar-se en la vida de les persones.
per això la verificació de les fonts i la custòdia de la comunicació són processos de
desenvolupament del bé veritables i propis que generen confiança i obren camins
de comunió i de pau.
Per tant, vull adreçar una crida a promoure un periodisme de pau, sense
entendre amb aquesta expressió un periodisme «bonista» que negui l’existència de problemes greus i assumeixi tons
tediosos. Em refereixo, contràriament, a
un periodisme sense fingiments, hostil a
les falsedats, a eslògans efectistes i a declaracions altisonants; un periodisme fet
per persones per a persones i que es comprèn com a servei a tots, especialment a
aquells —i són la majoria en el món— que
no tenen veu; un periodisme que no cremi
les notícies, sinó que s’esforci a buscar les
causes reals dels conflictes per a afavorir
la comprensió de les seves arrels i la seva
superació a través de la posada en marxa de processos virtuosos; un periodisme
entossudit a indicar solucions alternatives
a l’escalada del clamor i de la violència
verbal.

Per això, inspirant-nos en una oració
franciscana, podríem adreçar-nos a la Veritat en persones de la manera següent:
Senyor, feu-nos instruments de la vostra pau.
Feu-nos reconèixer el mal que s’insinua
en una comunicació que no crea comunió.
Feu-nos capaços de treure el verí dels
nostres judicis.
Ajudeu-nos a parlar dels altres com de
germans i germanes.
Vós sou fidel i digne de confiança; feu
que les nostres paraules siguin llavors de bé per al món:
on hi ha soroll, feu que hi practiquem
l’escolta;
on hi ha confusió, feu que hi inspirem
harmonia;
on hi ha ambigüitat, feu que hi portem
claredat;
on hi ha exclusió, feu que hi portem
compartició;
on hi ha sensacionalisme, feu que hi
usem la sobrietat;
on hi ha superficialitat, feu que hi plantegem interrogants veritables;
on hi ha prejudici, feu que hi suscitem
confiança;
on hi ha agressivitat, feu que hi portem
respecte;
on hi ha falsedat, feu que hi portem veritat.
Amén.
Francesc, papa

[ ]
Altres
informacions

Comunicat final de la coordinadora de les
conferències episcopals per a l’Església a
Terra Santa
Barcelona, 18-1-2018
Mons. Joan Enric Vives ha participat en la
visita i l’assemblea de bisbes catòlics de
Terra Santa amb les comunitats cristianes
a Jerusalem, Betlem, Emmaús i Gaza i el
patriarcat llatí. Adjuntem el Comunicat final que han fet els bisbes que han participat, del 13 al 18 de gener, a la trobada en
suport de l’Església a Terra Santa:
“Comunicat final de la Coordinadora
per a Terra Santa 2018. Esperança per a un
futur millor”
Hem vingut a Terra Santa per trobar els
seus joves, escoltar la seva veu i pregar
per la justícia i la pau. Malgrat la continuïtat d’aquest conflicte destructiu i els enfocaments de tants poderosos que causen
divisió, la nostra fe en Déu és font d’esperança per aquest futur millor que desitgen
els joves d’aquesta terra. Durant aquesta
setmana hem estat testimonis i hem conegut la seva lluita per aconseguir el seu
somni.
Als joves de Gaza se’ls continua robant
qualsevol expectativa de futur per l’allargament del bloqueig que, indiscriminada-

ment, els nega l’oportunitat de desenvolupar-se. Els joves de Cisjordània continuen
patint en la seva vida quotidiana la violació de la seva dignitat; una situació que ha
esdevingut normal per l’ocupació.
La vida dels joves als territoris de Palestina està arruïnada per l’atur laboral. El
papa Francesc ha denunciat reiteradament
que la falta de llocs de treball és un dels
majors obstacles que impedeixen als joves
d’avui desenvolupar tot el seu potencial.
També molts joves israelians, amb els
quals ens hem trobat en escoles i universitats, reconeixen que estan vivint a l’ombra
d’un conflicte que ells no han creat i que
no desitgen. Hem escoltat joves d’ambdós
costats que comparteixen la mateixa aspiració per una coexistència pacífica, tot i
que encaren realitats completament diferents, amb poques oportunitats fins i tot
per trobar-se o comprendre les esperances
i temors d’uns i d’altres.
Per a tota una generació, l’expectativa
de la pau s’ha allunyat encara més per
decisions inacceptables des del punt de
vista moral o legal; en particular pel recent
greuge a l’estatus de Jerusalem, reconegut
internacionalment, que és una ciutat sagrada per a jueus, cristians i musulmans.
Els joves de Terra Santa s’han vist sistemàticament defraudats pels seus propis
líders i per la comunitat internacional. El
seu desencís, del qual hem estat testimonis, està completament justificat, la qual
cosa és un senyal que ells conserven la
convicció que cal lluitar per un canvi.
A Cisjordània, Gaza i Israel, els joves
mantenen viva l’esperança a través de
la seva resiliència i el seu coratge. La comunitat cristiana local, tot i ser petita en
nombre, és part integrant d’aquesta terra,
no només per la contribució dels mateixos
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joves, sinó també a través del seu servei a
tots els joves.
Són els joves els qui s’atreveixen a promoure la justícia i a desafiar les divisions
que els han estat imposades. Són les escoles i els projectes pels joves els que estan
enderrocant barreres i preparant la societat per créixer en tolerància. Són els joves
voluntaris, com els que treballen a Betlem,
amb L’Arca de Jean Vanier, a Beit Emmaús
a Qubeibeh, i amb les ordes religioses a
Gaza, els que estan demostrant humanitat
en aquesta societat ferida.
Compartim l’esperança dels joves de
Terra Santa i reconeixem el seu paper essencial en la promoció de la pau. Són ells
els qui ens han ajudat a veure realitats ben
dures a través dels seus ulls. I per això
convidem les comunitats dels nostres països perquè actuïn en solidaritat amb ells:
- Donant suport a les organitzacions
que ajuden a crear treball, promouen
habitatges i faciliten el diàleg.
- Pregant i promovent pelegrinatges
per a l’encontre amb les comunitats
cristianes a Terra Santa i fer-les
arribar el nostre suport.
- Sensibilitzant els nostres líders polítics
i oposant-se decididament contra
tots aquells que busquen crear una
major divisió.
Per damunt de tot mantenim a les nostres oracions els joves d’aquesta terra i,
inspirats pel papa Francesc, ens comprometem, amb l’ajuda de Déu, a posar de la
nostra part el possible per fer d’aquesta
terra un lloc més humà i més digne per als
joves d’avui i del futur.
Bisbe Declan Lang, president de la
Coordinadora per a Terra Santa
Bisbe Udo Bentz, Alemanya
Arquebisbe Stephen Brislin, Sudàfrica

Bisbe Peter Bürcher, Escandinàvia,
Finlàndia i Islàndia
Bisbe Óscar Cantú, Estats Units
Bisbe Cristopher Chessun, Església d’Anglaterra
Arquebisbe Riccardo Fontana, Itàlia
Bisbe Lionel Gendron, Canadà
Bisbe Nicholas Hudson, Comissió de Conferències
Episcopals de la Comunitat Europea (COMECE)
Bisbe William Kenney, Anglaterra I Gal·les
Bisbe Donal McKeown, Irlanda
Bisbe William Nolan, Escòcia
Arquebisbe Joan-Enric Vives, Espanya i Andorra
Mons. Duarte da Cunha, Consell de les
Conferències Episcopals d’Europa (CCEE)
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