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Balanç per començar (2-9-2018)
Tan important és una bona planificació,
com una revisió objectiva i sincera. Sembla que en el cas de les vacances, es planifica més que es revisa. A tot estirar, en ser
interpel·lats per algú, responem a preguntes una mica fútils: Com t’ho has passat?
Has descansat?...
Si donem a les vacances la importància
que creiem que mereixen, la seva revisió
ha de respondre al nivell de la planificació
que proposàvem, és a dir, aplicant els mateixos criteris.
Fa aproximadament un mes i mig vam
poder llegir un article, que recollia estudis
d’experts sobre les vacances. La majoria
d’aquests experts eren psicòlegs i algun altre sociòleg. L’escrit era il·lustratiu i resultava molt oportú, contenint, com era d’esperar, les recomanacions pràctiques adients
perquè les vacances fossin satisfactòries.
Però el més interessant no era tant el
conjunt de recomanacions, sinó el criteri
bàsic des del qual l’autor, Antonio Ortí, valorava les vacances com a “satisfactòries”.
I en aquest sentit calia agrair a l’articulista
que s’hagués fiat d’autors marcats per “un
cert humanisme”, psicòlegs no exclusivament materialistes o positivistes, oberts a
una idea de persona humana que supera
el que es pot mesurar i controlar amb la
tècnica sola…

Segons aquest article, unes vacances
reeixides serien aquelles que, en lloc d’haver produït més estrès (com sol passar),
han servit per recuperar-se i reprendre el
treball quotidià. I un paràmetre per calibrar la recuperació en el treball és el rendiment. Els consells són oportuns: màxim
temps lliure, prescindir de “rols” socials,
reservar temps per a un mateix, distanciar-se del treball, activitats creatives o personalment significatives…
Rendir més i millor en el treball, per a
nosaltres és important, però no arriba a
significar sinó una petita part de la nostra
recerca. No podem estar satisfets amb una
valoració de les vacances perquè el temps
lliure, la relació d’amistat, la participació en
festes, etc., tot hagi contribuït al fet que es
pugui afrontar el retorn al treball i a la vida
quotidiana amb més forces i més ganes.
La nostra visió de les vacances i, per
tant, la seva valoració i revisió, depèn d’altres preguntes fonamentals: He sortit de
les vacances havent crescut com a persona humana? M’han ajudat a ser més sant?
M’han permès recuperar l’alegria de creure i estimar? Em conec més i millor a mi
mateix i els altres? He gaudit de la bellesa
natural i cultural? He pogut pregar amb assossec i pau?...
Tot això, que a nosaltres ens donaria
idea d’unes vacances reeixides, també
produirà un efecte positiu en el rendiment
del treball. Però molt abans seran èxits
que es justifiquen per ells mateixos, ja que
aquí, com sempre en el marc de la nostra
fe, el més important és la persona, el seu
valor en si, independentment del seu rendiment o la seva capacitat productiva o el
seu triomf social.
Ja seria una gran fita que les vacances
haguessin servit per trencar el cercle vital

que ofega tot creixement humà (no només
religiós cristià): produir (guanyar diners
amb el treball) i consumir (gaudir-lo amb
la diversió). Sens dubte som molt més i estem cridats a créixer.
Aniversari (9-9-2018)
D’aquí tres dies es compliran catorze anys
que caminem junts com a Església Diocesana.
No voldríem que la celebració d’aniversaris i, menys encara, els plans o els
objectius pastorals diocesans, ens portin
a centrar-nos en nosaltres mateixos. Una
Església que solament es mira a si mateixa, encara que amb la bona intenció de revisar-se i millorar, acaba fracassant. Fa ja
temps que se’ns recorda que Jesucrist no
vol una Església abstreta, que es mira i es
busca solament a si mateixa: aniria contra
el seu propi ser i la seva essència, que és
precisament servir l’Esperit, ser instrument seu a favor de la humanitat. El centre d’atenció de l’Església ha d’estar fora
de si mateixa, ha d’estar pendent de “les
mans del seu Senyor”, com diu el Salm 122
(123), “i del goig, l’esperança, la tristesa i
l’angoixa dels homes”, com diu el concili
Vaticà II (GSp 1).
Les mirades al passat a l’Església no
han de ser purament narratives, com faria
un cronista o un historiador. El nostre record solament té sentit en l’Església, si es
viu com a “memorial” en un sentit ampli.
Què volem dir amb això? “Memorial” és
una paraula que recull una idea central en
la Sagrada Escriptura i la Tradició. S’aplica
sobretot a la litúrgia, i concretament a l’Eucaristia (“feu això que és el meu memorial”). Significa una manera de recordar un
esdeveniment salvador del passat, que ac-

tualitza, fa present el seu significat i el seu
valor salvador. Des d’aquesta actualització
mirem el futur obert a una major plenitud.
En sentit ampli ho podem aplicar a la
manera de recordar tota la història passada a l’Església. Perquè tot el que hem viscut, com ara la breu història de la nostra
diòcesi, “és història de salvació”, conté
quelcom del misteri d’amor amb el qual
l’Esperit ens condueix cada dia.
El “memorial” de la nostra història
significa descobrir i reconèixer el misteri
d’amor que ha impregnat el nostre passat
i celebrar-lo actualitzant-lo.
Per a això no cal que el nostre passat
contingui grans esdeveniments o fenòmens espectaculars. Tot el contrari. El misteri d’amor que impregna tota la Història
de la Salvació i, per tant, la nostra petita
història diocesana, és únic i dona sentit
salvador fins als detalls més senzills i, de
vegades, amagats, del que vivim: aquest
misteri d’amor no és més que el Misteri
Pasqual, la Mort i Resurrecció de Jesús.
Per això en fem memorial en la celebració
de l’Eucaristia: un únic i mateix misteri
d’amor en els múltiples moments que conformen la nostra vida eclesial.
Al llarg d’aquests catorze anys hem viscut infinits gestos i accions en els quals Jesucrist ha mort i ha ressuscitat, ja sigui en
la vida de cadascun de nosaltres, ja sigui
en la vida pròpiament comunitària. Seria
impossible recordar-los tots, però estem
segurs que en ells i per ells l’Església de
Sant Feliu de Llobregat ha anat avançant
i creixent.
Com diem, celebrant el memorial de la
nostra història, vivim el present, però també ens obrim esperançats al futur. També
demà la nostra història romandrà impregnada del misteri d’amor de Crist. Ell segui-
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rà morint i ressuscitant en nosaltres per a
la nostra salvació i la del món.
La pregunta inquietant (16-9-2018)
Totes les converses que vulguin tenir sentit s’han d’interpretar segons el context en
què es produeixen. A més del que es diu
en l’intercanvi, cal tenir en compte qui parla, per quin motiu, en quin moment històric, com s’expressen els interlocutors, etc.
Això és així en qualsevol cas, però amb
més raó tractant-se de les converses que
manté Jesús amb els seus deixebles, és a
dir, amb nosaltres, que pretenem ser-ho de
debò. Llavors, podem dir que en no poques
ocasions escoltem de Jesús preguntes veritablement inquietants. Preses seriosament,
tal com ha de ser, ens deixen perplexos,
sense atrevir-nos a donar una resposta clara. Perquè una cosa és respondre rutinàriament amb les paraules apreses en el catecisme i una altra respondre segons el que
hom viu, en el context vital que l’envolta, en
la situació concreta i existencial.
Pensem, posem per cas, en la interpel·
lació que adreça Jesús als seus deixebles
sobre el que pensen respecte a la seva
pròpia identitat: “I vosaltres, qui dieu que
soc jo?” (Mc 8,27-28). La pregunta és ben
concreta i amaga una clara intenció: suposa que l’opinió dels seus deixebles pot ser
diferent de l’opinió “de la gent”. Ells viuen
la proximitat, la presència quotidiana de
Jesús i, en principi, són els seus seguidors.
En definitiva, es tracta d’una interpel·lació
sobre la fe dels seus deixebles “situada”
en les seves circumstàncies concretes… És
a dir, ara, veient el que pensa la majoria
de la gent, després de conèixer-me més,
vivint el que ara vius, què penses de mi?
què o qui soc per a tu?

La resposta de Pere és sincera i està
dins del que és correcte: “Tu ets el messies”. Però la conversa segueix amb la intervenció desconcertant de Jesús. Sembla
que, en el fons, Jesús buscava que Pere
digués això, per introduir a continuació
aquest aclariment decisiu: no dir això a
ningú i anunciar que el Fill de l’Home (ell
mateix) havia de patir molt, ser rebutjat
per les autoritats, morir a les seves mans
i ressuscitar. Això resulta inadmissible per
escandalós i inconvenient, i així li ho fa saber Pere. Però la resposta de Jesús és molt
forta i radical: el que ha dit Pere és satànic
(la temptació que el mateix Jesús ha sofert
tota la seva vida), pensament dels homes,
no de Déu.
Cadascú sabrà en quin moment li arriba
la pregunta inquietant de Jesús, quina situació històrica li toca viure, quines circumstàncies l’envolten i quines expectatives té
respecte de Jesús Messies i Salvador. Sí
que sabem el moment que viu l’Església,
el context cultural i polític que l’envolta,
les necessitats i expectatives que aquesta
situació genera en tots nosaltres. També
estem segurs que Jesús ens adreça a tots,
i a l’Església com a tal, aquella mateixa
pregunta. És possible que responguem
amb paraules correctes, com Pere. I també
que Jesús Salvador actuï i ens solucioni els
problemes, que ens fan patir…
Però avui tenim clar que Jesús ens seguirà amonestant:
- Atenció a la temptació d’evitar, de
totes passades, participar del sofriment de Crist.
- Atenció al perill de discernir segons
pensaments dels homes i no de Déu.
- Només encertarem si ens oblidem de
nosaltres mateixos, prenem damunt
nostre la pròpia creu i el seguim…

Potser la nostra resposta a la pregunta
de Jesús s’ha de formular més amb la vida
que amb les paraules.
Discerniment polític (23-9-2018)
Ningú no pot negar que la situació política
que vivim a Catalunya és realment complicada i difícil. Una situació que, lògicament,
no afecta solament la vida específicament
política, sinó que té els seus efectes en
tots els àmbits de la vida social, inclosa la
vida interna de l’Església.
Però, tot i que no afectés directament
la vida interna eclesial, aquesta no podria
desentendre’s dels problemes socials i polítics que està vivint el poble. L’Església se
sent cridada a compartir aquest sofriment
i a col·laborar, dins de les seves possibilitats, a trobar solucions justes i pacífiques.
Tant de bo que tinguéssim solucions
pràctiques als problemes concrets, que
a tots fan sofrir. No tenim aquestes solucions i si les tinguéssim mancaríem d’autoritat per proposar-les, no correspondria
defensar-les a l’Església com a tal. El paper
de l’Església en aquest camp es concreta
a:
1) Oferir la seva companyia als qui són
directament responsables de la política,
començant pel mateix poble i acabant pels
dedicats específicament a la política. Una
companyia que, naturalment, pot ser rebutjada.
2) Estimular els polítics creients, o propers a la fe, al compromís polític il·luminat
per la moral evangèlica.
3) Aportar els principis i fonaments del
discerniment moral, segons l’evangeli i la
fe catòlica, des dels quals il·luminar qualsevol acció concreta.
4) Aquesta il·luminació des dels prin-

cipis i fonaments abasta tant les idees
o el contingut del projecte polític que es
desitja aconseguir (ideologies, utopies,
objectius més precisos), com els procediments concrets que es trien per aconseguir aquests objectius.
Aquesta tasca de l’Església no és gens
fàcil. L’Església, en proclamar el manament de Jesús “estimeu-vos els uns als altres tal com jo us he estimat”, sap que està
demanant concreció. En la mesura en què
les exigències morals i socials no arriben a
concretar-se, es converteixen en paraules
i exhortacions buides. D’aquest esforç de
concreció se’n diu discerniment polític.
I aquest és el gran repte. Hi ha molts
profetes que diuen parlar en nom de
l’evangeli i la moral catòlica. Ho tenen tot
massa clar i s’expressen amb sorprenent
nitidesa. Sembla que no els ha costat cap
esforç discernir.
Però les condicions de l’autèntic discerniment moral i el seu exercici no es donen
espontàniament, tret que l’Esperit hagi
concedit aquest do.
El fet, estrany per a alguns, de la diversitat d’opcions polítiques entre germans
que professen la mateixa fe, és prova que
en aquest terreny les coses no són simples. Suposada la bona intenció de tots,
un es pregunta com és possible que escoltin la mateixa Paraula de Déu i coneguin
la mateixa doctrina moral i, alhora, sostinguin polítiques diferents. Evidentment fan
un discerniment moral, potser veritable
i legítim, però en algun moment del seu
exercici hi ha hagut alguna cosa que els
diferencia.
Així, sabem que el discerniment correcte demana un coneixement objectiu de la
realitat social. Però en política es tendeix a
mirar la realitat, seleccionant els fets que
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justifiquen o reforcen l’opció política particular. Els altres fets són silenciats o explicats interessadament. Cal ser honest amb
la realitat, encara que reconeixem que la
realitat s’interpreta…
El Senyor ens interpel·la des de la vida
social. Almenys siguem fidels en el camí
de conèixer i obrar la seva voluntat.
Discerniment polític II (30-9-2018)
El discerniment polític, tal com l’entenem
en la moral cristiana, no solament demana ser honrats amb la realitat, sense deformar-la. També exigeix interpretar-la. I
aquest pas del discerniment és molt delicat. Generalment les diferències entre polítiques es produeixen en aquest punt.
La realitat, els fets polítics, poden ser
entesos de diverses maneres.
Així, per exemple, per a alguns el fet
de l’atur laboral no és més que l’efecte
residual d’un sistema que necessita un
mercat de molta demanda de treball, per
poder abaratir els contractes; per a uns altres, és conseqüència de la baixa iniciativa
empresarial i, per tant, l’escassa creació
d’ocupació. La desigualtat entre rics i pobres, per a alguns és deguda a una fallada
estructural del sistema productiu, que genera necessàriament enriquiment dels rics
i explotació dels pobres; per a uns altres,
és un fet que s’ha d’acceptar, afavorint alhora la llibertat creativa, la iniciativa i ser
emprenedors, amb igualtat d’oportunitats i creant correctius socials. El flux de
migrants, per a uns és conseqüència del
mateix sistema polític i econòmic internacional, que se sosté sobre el fet de l’explotació dels països més pobres; per a uns
altres és fruit d’una decisió errònia dels
emigrants necessitats de treball i promo-

ció humana, que cauen en mans de màfies
explotadores…
Podríem anar repassant els múltiples i
diversos fets que reclamen respostes polítiques. Les diferències en la seva interpretació són decisives a l’hora d’adoptar
una política o una altra. I la interpretació
necessita criteris o creences, conviccions
bàsiques, que pretenen donar raó de la realitat (explicar-la).
Aquesta és la qüestió: ¿d’on prenem
aquests criteris i creences bàsiques,
aquestes conviccions prèvies amb les
quals ens aproximem a la realitat? Són tan
importants com les ulleres per veure-hi bé.
Normalment (no exclusivament) aquestes creences bàsiques són proporcionades
per les ideologies. Amb el benentès que
moltes vegades, sobretot en el moment
present, aquestes ideologies no són conscients per part de la majoria de les persones. Avui no estan dibuixades i definides:
un pensa d’una determinada manera sense saber a quina ideologia pertany, perquè
“no s’ha apuntat” mai a res. Però a l’hora
d’interpretar un fet polític sí que aplica uns
criteris o uns altres, potser deixant-se portar “pel que diu avui la gent”, els mitjans
de comunicació, pel que avui “es pensa”…
No és bona per al discerniment polític
aquesta inconsciència. Hom, tard o d’hora,
s’ha de formular preguntes tan bàsiques
com: ¿què entenc per persona humana,
per llibertat, per justícia social, per drets
humans?, ¿què és per a mi el diner, el treball, el progrés, l’organització social, l’Estat?, ¿quin sentit tenen el cos humà, l’educació, la família, l’art, la diversió…?
Aquestes, i moltes altres preguntes, són
fonamentals i condicionen el discerniment
polític. Les ideologies solen donar-hi resposta. La fe cristiana no és una ideologia,

però sí que té respostes, que estan implícites en la Sagrada Escriptura i formulades
en l’anomenada Doctrina Social. Diverses
opcions polítiques potser són compatibles
amb aquests criteris bàsics cristians. El
que importa sempre és que encertem en la
política que Déu vol.
Discerniment polític III: La política familiar
(7-10-2018)
Entre les qüestions més significatives a
l’hora de realitzar el discerniment polític
hi ha totes aquelles que giren entorn del
matrimoni i la família. Les qualifiquem de
“més significatives”, perquè en si mateixes
tenen una importància enorme, i perquè és
en l’àmbit del matrimoni i de la família on
els polítics sembla que es troben lliures i
“desimbolts” per expressar-se i decidir.
Des d’aquestes pàgines hem subratllat
que les polítiques concretes han de néixer
de conviccions profundes, és a dir, d’ideals, de maneres d’entendre el món, la vida,
etc. Però de fet sovint sembla que aquestes conviccions, o són simplement absents
o no es volen aplicar. Llavors sorgeix el
que anomenem “pragmatisme polític”.
El pragmatisme polític avui és present
en molts camps de la política, per causa
de la crisi de pensament profund i d’ideals. Tret que es consideri com a “ideal” governar únicament sota el dictat dels fets,
de les enquestes o de la moda dominant.
Això és molt perillós, perquè el poder dels
mitjans de comunicació, recolzats per les
noves tecnologies, avui és tan gran que resulta relativament fàcil crear artificialment
sentiments i estats d’opinió en una gran
massa de gent.
El cas és que avui pocs polítics respondrien cabalment a la pregunta: què entén

per família, per matrimoni, per educació,
etc.? Tots, tanmateix, legislen i adopten
decisions polítiques sobre aquestes matèries. Llavors ens ve a la ment la sospita
que l’únic suport que els polítics tenen per
defensar les seves postures és de fet el
nombre de vots emesos a favor seu. Això
és democràticament legítim. Però, donada
la facilitat que existeix avui per “mentalitzar” les masses, l’escassa formació que hi
ha sobre aquestes qüestions, i la temptació de guanyar vots costi el que costi, la
sospita de pragmatisme, i de populisme,
que és la seva conseqüència immediata,
està ben fundada.
El polític ha de saber que tota llei i tota
praxi política, a més de regular la vida del
ciutadà, també produeix un efecte “educatiu” en la majoria del poble. Aquesta
majoria arriba a pensar que tot el que legalment és permès, és moralment bo. Alguns idiomes usen paraules diferents per
expressar “el que es pot fer físicament o
legalment” i “el que es pot fer moralment”.
Nosaltres parlem sense distingir “el poder
fer una cosa”, sense precisar si ens referim
a la capacitat física de fer-la, o a si és permès perquè no et sancionen segons la llei,
o si és realment bo des del punt de vista
moral. Oblidar aquestes distincions afavoreix el buit moral en les nostres conductes
humanes i també fins i tot en la mateixa
vida política.
La situació esdevé més greu quan des
de la vida política es defensa la separació
i independència radical de les qüestions
que afecten la vida privada del polític (en
aquest cas, les qüestions que responen a
la moral o l’ètica personal) i les qüestions
relacionades amb la vida pública. Fàcilment s’arriba així a justificar moltes decisions i conductes polítiques absolutament
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pragmàtiques: diuen, “són les enquestes,
les majories, el partit, l’opinió del carrer…
que m’hi obliguen”.
Nosaltres, per contra, pensem que el valor i la dignitat del polític s’ha de mesurar
per la seva capacitat, la seva intel·ligència
i la seva valentia, per fer possible la realització de grans ideals. Segurament, si les
polítiques familiars no responen a aquest
plantejament, assistirem a una degradació
de la nostra societat.
Discerniment polític IV: l’ideal
(14-10-2018)
Grans ideals en la política?
Fa un temps vaig al·ludir en aquestes
pàgines a una anècdota que va narrar el
cardenal Paul Paupard a l’inici d’una conferència sobre el compromís polític del
cristià. Va explicar una conversa amb un
polític amic seu. En un moment donat,
el cardenal va lamentar la sensació de
“decepció” que sentien molts ciutadans
davant els polítics i, en conseqüència, la
poca estima que es tenia cap a la tasca política. El seu interlocutor, albirava que una
de les causes d’aquest fet podia ser el fort
contrast entre, per exemple, els discursos
d’una campanya electoral farcides de promeses, i els fets, les decisions concretes,
que realitzen aquests mateixos polítics un
cop aconseguit el poder. El polític, llavors,
va respondre: “Ja sap vostè que la política
és l’art del possible”. Llavors el cardenal
va improvisar una aguda resposta: “En
efecte, benvolgut amic, jo creia que la política, més aviat, és l’art de fer possible
l’ideal”.
Entre les diverses preguntes que hem
de formular-nos a l’hora de destriar una
política o una altra n’hi ha dues de fona-

mentals: una, si les propostes polítiques
concretes responen a grans ideals o són
pur exercici del poder de caràcter pragmàtic; una altra, si en el cas que s’invoquin
grans ideals, quins són, si són veritables,
realment humans i ben fundats.
Ja hem dit que no estem d’acord amb el
que anomenem “pragmatisme polític”, en
el sentit d’una política realitzada al marge
de tot ideal realment humanista. Davant tal
política hom pot pensar que el polític manca d’aquest ideal, o que no vol aplicar-lo.
En qualsevol cas, no podem acceptar que
el polític sigui un mer gestor “d’allò possible”, entès com “allò útil”. Sempre ens preguntarem, ¿útil per a què, per a qui? Perquè
no en faltaran de motius; la qüestió continuarà sent quins són aquests motius…
Voldríem que tota proposta política respongués a un ideal de societat, de món,
de vida humana. L’ideal ha de ser el motiu
últim que justifiqui tota política. El ciutadà
normal ha de conèixer-lo i decidir si hi està
d’acord. En general això s’aconsegueix
escoltant els discursos de les campanyes
electorals o atenent les declaracions dels
polítics quan miren de defensar o justificar
les seves decisions. Tots fan servir “grans
paraules”, que expressen valors, com justícia, drets humans, llibertat, igualtat, solidaritat, progrés, etc. Són expressió de valors o ideals “universals” que es proposen
aconseguir. Però ens hem de fixar en tres
aspectes molt importants:
- Primer, com “organitzen” aquests valors, quina prioritat donen a un sobre
un altre. En això consisteixen la major
part de les diferències entre una i una
altra proposta política.
- Segon, en què basen aquests ideals, si
són valors que estan ben fundats en
raons vàlides i coherents.

- Tercer, com entenen la realitat social,
històrica i present, com la interpreten. Els seus propis projectes es
justifiquen segons quina visió tenen
d’aquesta realitat; una visió que fàcilment pot ser falsejada o certa.
No estem exigint que tots siguem historiadors o filòsofs. Però sí mínimament
intel·ligents i madurs per pensar i no deixar-nos portar per impressions de pur
“màrqueting polític”.
Des de l’Evangeli defensem la fe il·
luminada. La fe ens serveix els grans ideals humans (la persona de Jesucrist) i la
intel·ligència ens permet de ser adults responsables. Així ens vol el Senyor.
Les missions canvien el món?
(21-10-2018)
Un any més celebrem la Jornada Mundial de l’Evangelització dels Pobles (DOMUND). El missatge que il·lumina el nostre compromís missioner aquest any és
“La missió canvia el món”. Un missatge
que sintonitza amb el desig, compartit per
una gran majoria de nosaltres, que el món
realment canviï.
Des de fa molts anys vivim del prejudici (moltes vegades no confessat) que tot
canvi és per millorar. La necessitat de fugir,
del sofriment o del problema present, ens
porta a oblidar la pregunta de si realment
la situació nova serà millor. Això ens passa
fins i tot en la convivència i les relacions
personals: canvi de domicili, d’amics, de
parella, de treball, d’idees, etc.
És veritat que l’acció missionera de
l’Església canvia el món. Recordem que
ens referim a la missió a la frontera de la
fe, l’anomenada missio ad gentes, és a dir,
l’evangelització en els llocs on la fe o l’Es-

glésia no està establerta. En quin sentit la
missió canvia el món? Es tracta d’un canvi
veritablement revolucionari.
Ens fixem en la persona, en el missioner
o la missionera, que lliura la seva vida a
l’evangelització. El canvi de què parlem,
abans ha de tenir lloc en el missioner: el
seu canvi personal farà possible el del
món. El canvi, la revolució, es produeix en
el cor del missioner: ell és un creient en
Crist, que, en viure sincerament la seva
fe, sent un gran impuls a sortir de si mateix i obrir-se al món sencer per anunciar,
comunicar el tresor que porta dins. Un
impuls gairebé irresistible, que trenca tot
tancament, tot individualisme. Ja en això
es produeix una gran revolució, perquè la
majoria de les persones viuen centrades
en si mateixes, buscant sols la satisfacció
de les seves pròpies necessitats...
La sortida de si mateix, que és pròpia
del missioner, té com a objectiu arribar a
la persona de l’altre, també al seu cor (com
deia sant Pau als corintis, als quals havia
evangelitzat: “La nostra carta sou vosaltres: la portem escrita en els nostres cors”,
2Co 3,2). Llavors, el canvi revolucionari es
produeix en aquells que, per la paraula, el
testimoniatge i la vida del missioner, arriben a creure en Crist. En ells també es produeix el canvi del món.
En això també hi ha una novetat. L’individualisme que existeix en el nostre món
inclou aquella actitud que diu: “que cadascú pensi i cregui el que vulgui, sempre que
no destorbi o perjudiqui els altres…” El
missioner no comparteix aquesta postura,
perquè no es pot desentendre de la vida
dels altres: per a ell són germans, malgrat
la distància física o cultural. I sap que, malgrat reconèixer els seus valors, aquestes
vides no trobaran el camí de la veritat i la
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salvació si no es produeix en elles el canvi
de ment i de cor, que va aportar a ell mateix la llibertat i la pau.
Les missions no tenen sentit si no partim de la novetat radical que Jesucrist va
portar al món. Aquesta novetat constitueix
allò essencial de tots els canvis que la fe
cristiana ha produït i produeix en la humanitat. Aquesta novetat viatja en cadascun
de nosaltres allà on vivim la fe amb autenticitat, és a dir, allà on abasta el nostre
amor. El missioner és aquell cristià que ha
vist transformat el seu amor fins a tal punt
que va decidir lliurar a Crist la seva vida,
traspassant les fronteres, per servir-lo en
les persones i els pobles que més necessiten viure el canvi i la novetat de la fe.
Potser nosaltres estimem, en ells, els
qui són lluny i són també germans nostres.
Discerniment polític V: el maniqueisme
(28-10-2018)
El maniqueisme fou una doctrina que va
professar la secta fundada per Manes al
segle III de la nostra era. Venia a ser una
barreja de religions orientals, gnosticisme
i judeocristianisme. L’Església hi va lluitar
en contra, perquè, al costat d’elements
que sonaven a cristians (litúrgia, iniciació, salvació, etc.) amagava nombrosos
errors, entre ells la negació de la llibertat
i responsabilitat sobre la pròpia vida. Sant
Agustí, en la seva recerca de la Veritat, va
ser maniqueu durant nou anys, fins que va
comprovar les seves múltiples contradiccions i la degradació humana a què portava;
després de convertit i en la seva qualitat
de bisbe, va ser incansable en els seus
esforços per posar en evidència els errors
maniqueus. El més característic d’aquesta
doctrina és la divisió, classificació i radical

separació i lluita constant entre la Llum i
la Tenebra, el Bé i el Mal, el pur i l’impur,
cadascú amb el seu principi (divinitat), el
menyspreu del cos i de la matèria, com a
emanació del mal, la promoció del grup
d’elegits organitzats jeràrquicament, etc.
Segons el nostre parer, avui no existeix
aquesta secta. Però aquestes i altres doctrines, en el fons, obeeixen a maneres de
pensar i actituds davant la vida, que perviuen al llarg de la història, perquè són
dins de cadascun. La classificació neta entre bons i dolents, la lluita contra els qui
es consideren dolents, que sempre són
“els altres”, l’explicació de tots els mals
apel·lant a la responsabilitat d’aquests
enemics, perquè d’ells no pot sortir res
més que el mal… Són actituds i mentalitats que impregnen la vida quotidiana, la
convivència entre particulars i entre grups,
entre ideologies i aficions, entre amics i
enemics.
No podia faltar el maniqueisme, com a
actitud i mentalitat, en el món de la política. L’adversari polític és dolent, absolutament dolent, i causant de tots els mals
socials. És difícil veure un elogi de l’adversari polític, encara que sigui petit (tret dels
casos en què l’adversari mori i formalment
sembli correcte reconèixer-li un cert mèrit). Seria massa noblesa.
El maniqueisme té èxit perquè dona
sensació de claredat i seguretat. Allò difícil
és pensar, posar un interrogant al que un
pensa i buscar respostes, fins i tot més enllà del propi grup ideològic. El maniqueu té
molt clar què és dolent i què és bo, què és
just i què és injust. Per a ell el món està nítidament classificat i la bondat i la justícia
estan de part seva.
Ja sabem que als polítics se’ls recomana
transmetre claredat i seguretat: és el que

la gent necessita. Però Jesús en l’Evangeli
ens va ensenyar que
- Veiem un brossa en l’ull de l’altre, sense adonar-nos que en el nostre hi pot
haver una biga.
- Al món, i en el propi cor, conviuen el
blat i el jull. La nostra indignació i el
nostre zel per canviar el món segurament s’equivocarà, confonent l’herba
dolenta i la bona.
- És millor deixar el judici a les mans de
Déu Pare, que coneix els nostres cors
i sap quins són els temps oportuns.
El discerniment polític no és fàcil. No
sols requereix un mínim d’intel·ligència,
sinó també virtut. Per exemple, la virtut de
la longanimitat, aquella que posseeix el
que és intel·ligent i humil, el que camina
en la veritat amb ulls clars i pondera les
doctrines i les polítiques sense deixar-se
enlluernar. La Veritat sempre és més gran.

[ ]
Cartes i
exhortacions
pastorals

Per a la Jornada de Germanor 2018
Compartir en família
Fa un temps, en arribar el dia, quan recordem el nostre compromís de col·laborar
en el sosteniment de la nostra Església,
ens fixem en el fet de formar entre tots el
cristians una família.
La figura de la família per a expressar
el que és l’Església, resulta molt rica. No
oblidem, però, que la realitat de la família
avui dona una imatge força problemàtica,
com a fet sociològic i com objecte de legislació. Podem dir que, al costat de la idea
de família que tenim els cristians, s’ha
produït una degradació i pèrdua de la seva
riquesa.
Tot i així, fem servir la imatge de la família en sentit totalment positiu. Com diu
el Concili Vaticà II, la família es “comunitat
de vida i d’amor” i “Església domèstica”.
Els vincles de sang i parentiu són suport
de comunió i vida compartida en el sentit
humà i cristià, de comunió i vida en l’Esperit.
¿Algú pot dubtar que la família s’ha de
sostenir sobre la base de la col·laboració
de tots els seus membres? ¿No és allò
més propi d’una família l’ajuda mútua i el
compartir? Una altra qüestió és que alguns
visquin a l’Església, oblidant-se que hi
pertanyen com un germà pertany a la mateixa família... Malauradament això passa
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també en famílies reals, no només en les
simbòliques.
La qüestió es pot plantejar d’un manera “interessada”. Diem que la família és
un gaudi, en traiem un munt d’avantatges
(companyia, sosteniment, suport de vida,
etc.). Però la mateixa família no pot aportar
tots els seus beneficis, si no és bastida i sostinguda pels seus propis membres. És posar
en comú el que redunda en benefici de tots.
Jesús va voler que fóssim família:
“aquests són la meva mare i els meus germans” (Mt 12,42). “Fill, aquí tens la teva
mare” (Jn 19,26-27). “Ara sou membres de
la família de Déu” (Ef 2,19). Precisament en
aquesta darrera cita de la carta als Efesis,
l’afirmació que som família està vinculada
a la construcció entre tots del gran edifici
de l’Església...
No podem perdre el gran signe de germanor que és l’aportació personal al sosteniment de la comunitat i família que entre tots formem, animats per l’Esperit.
El nostre sincer agraïment a tots els qui
fan possible que visquem l’Església com
una llar de família. Ho fa el mateix Esperit,
si li som fidels.
Amb afecte sincer:
+ Agustí Cortés Soriano,
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per a la III Setmana de la Bíblia
Sant Feliu de Llobregat 11-10-2018
Aquest és el tercer any que celebrem, a totes les diòcesis de Catalunya, la «Setmana
de la Bíblia». És un temps que dediquem
una atenció particular a conèixer, difondre,
pregar i celebrar, el gran regal que l’Esperit
ens ha fet en la Sagrada Escriptura. Coin-

cideix amb la darrera setmana de l’Any Litúrgic, i culmina el primer diumenge d’Advent, que així esdevé per a nosaltres «Diumenge de la Paraula». En aquesta ocasió
serà del 26 de novembre al 2 de desembre.
El lema d’enguany, «La Paraula és molt
a prop teu» (Dt 30,14), subratlla la proximitat de la Paraula de Déu que vol entrar
en diàleg amb tots el creients i amb tota
la Humanitat. El text bíblic vol accentuar
la necessitat de l’escolta de la Paraula de
Déu.
El Sínode dels bisbes sobre «La Paraula
de Déu en la vida i la missió de l’Església»,
i la posterior exhortació apostòlica Verbum Domini, ens recordava que pròpiament la Paraula de Déu només és Jesucrist,
el Verb de Déu fet carn, que s’ofereix a tots
nosaltres mitjançant l’Església. Al seu torn
l’Església ens apropa la seva presència
històrica mitjançant la seva pròpia vida, la
comunió i el testimoni del Poble de Déu.
I aquest Poble de Déu viu de la comunió
amb Jesucrist, l’escolta i li respon principalment a la litúrgia, quan es proclama el
text de la Sagrada Escriptura i se celebren
els sagraments. És per això que el mateix
Sínode ens recordava la «sacramentalitat»
de la Paraula de Déu: «La proclamació de
la Paraula de Déu en la celebració comporta reconèixer que és Crist mateix qui està
present i es dirigeix a nosaltres per a ser
rebut» (Verbum Domini, 56). I associa,
senyalant l’analogia, la presència real de
Crist sota les espècies del pa i del vi consagrats i la presència de Déu parlant en
la proclamació de les lectures bíbliques a
la litúrgia. D’aquí ve la importància de valorar, conèixer, estimar la Paraula de Déu
continguda en l’Escriptura.
Des del Secretariat d’Animació Bíblica
de la Pastoral de la nostra diòcesi es co-

ordinen diversos actes durant la Setmana
de la Bíblia, en la qual es van implicant les
parròquies i altres comunitats de fe. A la
catedral de Sant Feliu de Llobregat, tot celebrant el Primer Diumenge d’Advent, es
farà l’entronització solemne de la Sagrada Escriptura en la processó d’entrada de
l’Eucaristia, per col·locar-la en lloc destacat, significant la veneració que es mereix.
I invitem a totes les parròquies a fer un
acte similar. Pel mateix motiu l’Abadia de
Montserrat ofereix diferents activitats al
voltant de la Bíblia.
Cantem la Paraula, particularment els
salms (pregària, poesia i cant alhora), fem
lectura orant de la Bíblia, a l’Eucaristia
dominical recordem el missatge de la proximitat de la Paraula a les nostres vides,
etc. Mitjançant aquests gests, i altres actes semblants, escampats per les diferents
comunitats de tota la Diòcesi ajudarem a
la difusió de la Bíblia i el seu significat a
les nostres vides.
Convidem, doncs, a tots el fidels i comunitats a fer seva la celebració de la
Setmana de la Bíblia i del Diumenge de
la Paraula, subratllant la centralitat de la
Sagrada Escriptura, que, junt a l’Eucaristia
i tots els sagraments, constitueix una veritable font de la vida cristiana.
+ Agustí Cortés Soriano,
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Al Gmà. Pere Ferré, provincial dels Germans Maristes
Sant Feliu de Llobregat, 3-9-2018
Estimat en el Senyor:
He rebut la vostra notificació de tancament de la comunitat de Germans Maristes

al Prat de Llobregat. Gràcies per la informació.
Entenem les raons que us han portat a
prendre aquesta decisió. Que l’Esperit ens
concedeixi mantenir-nos fidels en el carisma propi al servei de l’Església.
Comunico aquesta informació al Delegat diocesà per a la Vida Consagrada de la
nostra Diòcesi.
Gràcies també pel servei que heu prestat al Poble de Déu des d’aquesta comunitat.
Rebeu la meva fraterna i sincera salutació.
† Agustí Cortés i Soriano,
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

A la Hna. Ma. Gracia Gil Martínez, provincial de las Carmelitas de la Caridad
Sant Feliu de Llobregat, 10-9-2018
Estimada en el Señor:
He recibido la notificación de parte de
vuestra Delegada, Hna. Elisabeth Forns
Santacana del cierre de la comunidad de
Carmelitas de la Caridad en Viladecans.
Entendemos las razones que os han llevado a tomar esta decisión. Que el Espíritu
nos conceda mantenernos fieles en el carisma propio al servicio de la Iglesia.
Comunico esta información al Delegado diocesano para la Vida Consagrada de
nuestra Diócesis.
Gracias también por el servicio que
habéis prestado al Pueblo de Dios desde
esta comunidad.
Reciba nuestro fraterno y sincero saludo.
† Agustín Cortés Soriano,
Obispo de Sant Feliu de Llobregat
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A Mn. Aureli Ortín president de l’Associació Sant Llorenç
Sant Feliu de Llobregat, 18-9-2018
Estimat Aureli:
He rebut la teva carta en la qual ens
convides a celebrar els 50 anys de les primeres ordenacions diaconals a l’Església i
els 40 de la seva implantació a les diòcesis espanyoles. Ho feu coincidint amb la
Trobada diaconal anual interdiocesana de
tardor, en aquest cas a Montserrat el dia 27
d’octubre. Ja que no puc ser-hi present per
coincidir amb la celebració del Consell Pastoral Diocesà, vull deixar constància de la
meva adhesió a aquest acte. Seguim considerant el diaconat permanent a l’Església
com un veritable regal, fruit de la renovació
conciliar. De fet constatem que segueix viu
i donant un bon servei al Poble de Déu.
Podeu confiar en la meva pregària per
la fidelitat al vostre ministeri i per les famílies i comunitats que us donen suport.
Aprofito l’avinentesa per agrair-vos els
vostres valuosos serveis.
Amb tot afecte.
† Agustí Cortés i Soriano,
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

A la Hna. Andrea María Iturbe, secretaria
del Capítulo de las Hermanas Dominicas
de la Anunciata
Sant Feliu de Llobregat, 25-9-2018
Estimada en el Señor:
Os agradezco la notificación del nombramiento como Priora General a la Hna.
Ana Belén Verísimo García para el próximo
sexenio, como resultado del XXVI Capítulo

General de la Congregación de Hermanas
Dominicas de la Anunciata.
Pido al Espíritu que asista a la nueva
Priora General en su servicio desde la Congregación a toda la Iglesia y el mundo.
Nos mantenemos unidos en la oración.
Que el Señor conceda buenos frutos a
vuestro esfuerzo y sacrificio.
Con afecto en el Señor.
† Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Al obispo de Ávila, Mons. Jesús García
Burillo
Sant Feliu de Llobregat, 2-10-2018
Estimado Jesús:
Recibe estas breves letras para agradecer tu invitación a la Eucaristía de clausura
del Primer Año Jubilar Teresiano el día 15
de octubre. No podré estar físicamente
presente, pero sepas que me adhiero a dicha celebración y a todo lo que ha supuesto este año jubilar.
Ruego al Espíritu que siga bendiciéndoos, junto a toda la Iglesia, con las gracias que él mismo nos concede a través del
testimonio vivo de santa Teresa.
Recibe un fraternal y sincero abrazo.
† Agustín Cortés Soriano,
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Als membres del grup estable de preveres, de la Pastoral Vocacional
Sant Feliu de Llobregat, 18-10-2018
Benvolgut,
Fa uns dies que el Delegat de Pastoral
Vocacional et va convidar a formar part

d’un grup estable de preveres per a la reflexió sobre la Pastoral vocacional a la Diòcesi.
Aquest grup formarà part de la Delegació de Pastoral Vocacional i tindrà com a
principals objectius aprofundir la vocació
al ministeri sacerdotal i fer arribar al teu
Arxiprestat les propostes de la Delegació.
Hi ha tres referències que emmarcaran
el nostre treball:
La recepció del Sínode de Bisbes sobre
els joves, la fe i el discerniment vocacional.
La nova Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis: El do de la vocació presbiteral.
El Pla pastoral, en aquesta etapa de reflexió de novetat i continuïtat, on un dels
set objectius proposats se centra en la vocació cristiana.
Així doncs, et convoco a la primera reunió que serà, dijous 29 de novembre de
2018, de 10 h a 13.30 h, a la Casa de l’Església, amb el següent ordre del dia:
10.00 h Pregària a la capella de la Casa
de l’Església, en el context de la Cadena de
Pregària per les Vocacions.
11.00 h Sessió de treball.
12.00 h Descans.
12.30 h Posada en comú i suggeriments.
Agraeixo la teva disponibilitat i esforç
per assistir-hi. Rep la meva cordial salutació,

Hace unos días me entregó una carta,
con fecha de 6 de octubre de 2018, en el
contexto del encuentro de inicio de curso y
envío de catequistas, en Sant Feliu de Llobregat, donde me invitaba a presidir la celebración de la Eucaristía, en la fiesta de la
Inmaculada Concepción, patrona de vuestro Colegio, el próximo 8 de diciembre, a
las 12 h, en la Parroquia de Sant Pere de
Gavà. Y, este año, coincidiendo con la celebración de las beatificaciones en Orán, de
vuestras hermanas mártires.
Agradezco la invitación y confirmo mi
asistencia, tanto para la celebración de la
Eucaristía, como para la comida fraterna,
en vuestra comunidad.
Que el testimonio de vuestras hermanas
mártires, Caridad Álvarez y Esther Paniagua, sea motivo de nuevos dones de Dios
para vuestra Congregación de Agustinas
Misioneras y nuestra Iglesia diocesana.
Reciba un cordial saludo que pido
transmita a las hermanas y a toda la comunidad educativa.

+ Agustí Cortés Soriano,
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Benvolguda Laura:
Rebeu aquestes breus paraules per
agrair-vos la informació de la 42a Assemblea General de Minyons Escoltes i Guies
de Catalunya, que celebrareu el proper dia
18 a Olesa de Montserrat.
Espero que el vostre diàleg i la presa de
decisions siguin un veritable encert per a
la vida i el futur de tot el Moviment.

A la Gna. Juliana Alonso de la comunitat
de “Agustinas Misioneras” de Gavà
Sant Feliu de Llobregat, 22-10-2018
Estimada Hna. Juliana:

+ Agustín Cortés Soriano,
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

A la Comissària General dels Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Sant Feliu de Llobregat, 31-10-2018
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Aprofito l’avinentesa per saludar-vos
cordialment.
+ Agustí Cortés Soriano,
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Benvinguda al nou servei de comunicació
“info+BSF”
Una nova eina , info+BSF.
Amb la introducció de info+BSF en l’àrea
dels mitjans de comunicació de la nostra
diòcesi estem acomplint un propòsit que
des de fa temps, especialment en el marc
del Pla Pastoral, que ens compromet. Sovint hem constatat que tenim un dèficit
de comunicació interna, tant pel que fa a
dintre de les comunitats parroquials, com
pel que fa a l’interior d’altres instàncies,
com ara a l’interior de la mateixa Diòcesi.
Això provoca certes mancances en la vivència eclesial dels propis fidels, així com
la pèrdua d’eficàcia de les iniciatives i dels
esforços evangelitzadors que el mateix Esperit inspira de tant en tant entre nosaltres.
En aquest sentit, la millora de la nostra
informació i comunicació constitueix un
deure diocesà i hem de fer tot el possible
per complir-ho.
La Delegació de Mitjans de Comunicació, mitjançant aquest nou servei de
info+BSF posa una eina al nostre abast,
perquè la informació sigui més ampla, més
participativa i més puntual. Cal recordar,
però, que, com sempre passa entre nosaltres, quan disposem de recursos pastorals, el profit i l’eficàcia d’aquests serveis
no només depèn dels responsables directes, sinó també de tots nosaltres, que ens
hem de disposar a participar-hi, fent-los
servir, aportant el que interessi i resulti un
servei al nostre bé comú.

Tal actitud farà créixer i madurar el bon
esperit eclesial, no només del qui acull
i col·labora, sinó també del qui rep la informació. Serà una ocasió en què el sentit
d’Església traspassarà el límits estrets del
propi grup o comunitat. És el que voldríem i maldem per aconseguir-ho en bé de
tots. Els qui caminem plegats com a Poble
de Déu no podem deixar de comunicar-nos
i compartir la vida de l’Esperit que a tots
ens anima.
Benvinguda sigui, doncs, aquesta iniciativa, que avui es pot considerar providencial.
Amb tot afecte en el Senyor.
+ Agustí Cortés Soriano,
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

[ ]
Homilies

Missa Internacional a Lourdes, en el 165è
Pelegrinatge de l’Hospitalitat de la Mare
de Déu de Lourdes
Lourdes, 30-9-2018
Queridos hermanos:
La Palabra de Dios que acabamos de
escuchar, despierta en nosotros un gran
interrogante: ¿podemos dominar el Espíritu del Señor?; ¿podemos controlar los
lugares y los momentos en que Él se hace
presente entre nosotros?
Es una pregunta que atraviesa toda
nuestra vida. Y especialmente en ocasiones como la que estamos viviendo, es decir, cuando nos encontramos en Lourdes
celebrando esta Eucaristía. Nos preguntamos qué venimos buscando aquí. Cada
uno sabrá cuál es su deseo, pero en este
momento, con solo mirar nuestra asamblea, los que estamos aquí reunidos, junto
a los enfermos, con la mirada puesta en
la Virgen María, todos diríamos que no
nos mueve la pretensión de “controlar a
Dios”… Venimos a Lourdes como necesitados, esperando ser acogidos por la Virgen
María. Eso sí: estamos convencidos de que
Ella es un lugar privilegiado del Espíritu y
venimos implorando su ayuda.
Pero Jesús está preocupado porque
sabe que estamos sometidos a una tentación: la misma que dominaba a sus discí-

pulos cuando no aceptaban a los que no
formaban parte del grupo, aunque decían
actuar en nombre de Jesús. Formamos grupos, elaboramos listas, tenemos lenguajes, ideologías, estilos propios, y somos
incapaces de reconocer que Jesucristo,
su Espíritu, también puede estar presente
fuera de nuestro control, más allá de los
límites que nosotros mismo hemos puesto. ¿No es esto una demostración de que
pretendemos dominar a Dios y su poder?
Tenemos muy cerca un testimonio claro
de la libertad de la gracia en Sta. Bernardette. Ella sufrió la incomprensión, el rechazo, las críticas, porque “era imposible
que Dios y la virgen María hablasen o se
manifestasen a través de una muchacha
ignorante”. Ella “tampoco estaba en la lista” de los entendidos y reconocidos como
sabios.
Pero ya Moisés dijo que no podemos
ahogar la voz de alguien que habla como
profeta inspirado por el Espíritu de Dios. Y
Jesucristo nos ha dicho que no podemos
impedir la obra buena realizada en su nombre, porque esa misma obra acredita ante
nuestros ojos a la persona que la realiza.
Así, Jesús afirma la libertad del Espíritu
frente a nuestro corazón estrecho y controlador. Dios siempre será infinitamente
mayor que nosotros. De ahí su libertad y
su amor sin límites. ¿No es una pretensión
grave quererlo dominar?; ¿acaso deseamos en el fondo ponerlo a nuestro servicio?
Pero Jesucristo no sólo corrige esta pretensión. También nos advierte de que con
esa actitud (y otras semejantes) podemos
escandalizar a “alguno de esos pequeños
que creen en Él”.
Los “pequeños que creen en Él” son
lugar de su presencia en nuestro mundo.
Son, como dice en el Evangelio de San
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Mateo, “sus humildes hermanos”. Son los
que confían en Él desde su humildad y su
pobreza; son quienes le siguen con sencillez y esperanza. Si escandalizarles es
arrebatarles la fe, darles un vaso de agua
o servirles en sus necesidades es servir al
mismo Jesucristo y ponerse de parte de
Dios Padre.
Si bien es verdad que no podemos fijar
y saber el lugar y el tiempo en que el Espíritu Santo se hace presente, conocemos sin
embargo la manera como Dios ha querido
aproximarse a la humanidad y a las vidas
que Él ha elegido para hacerse presente en
nuestra historia. María, su madre, precisamente porque era humilde y pequeña fue
el perfecto lugar para Dios en este mundo.
Ella, cuando se vio madre de Jesús cantó a
Dios “porque había mirado la humildad de
su sierva”.
Y, a partir de María, Dios ha venido haciéndose presente en todos aquellos que
se le han acercado con su misma humildad
y actitud de servicio. La experiencia de
Santa Bernardette no es nada extraña si
tenemos en cuenta cómo Dios ha actuado
a lo largo de la historia y, especialmente,
en María. Santa Bernardette se convirtió en interlocutora de la Virgen María y
transmisora de su mensaje, porque entre
ambas había, podemos decir salvando las
distancias, una cierta semejanza. Ocurre
en todos los santos: en su pequeñez habita el Espíritu de Dios, son sus amigos y
Él los elige para hacerse cercano a todos
los hombres y mujeres, especialmente a
los que sufren.
No somos nosotros quienes hemos de
construir y controlar la presencia de Dios
aquí en la tierra. Todo lo contrario: hemos
de buscarle a Él allí donde Él quiere hacerse presente y manifestarse. Sabemos que,

junto a la Iglesia donde resuena su Palabra
y se celebran sus sacramentos, Él siempre
elegirá vidas humanas como la de la Virgen María. Es ahí donde le hallaremos, le
serviremos y gozaremos de su presencia.
Ce n’est pas nous qui devons construire
et contrôler la présence de Dieu ici-bas.
Bien au contraire: nous devons le chercher là où il veut être présent et manifeste.
Nous savons que, avec l’Eglise où résonne
sa Parole et ses sacrements, il choisira
toujours des vies humaines comme celle
de la Vierge Marie. C’est là que nous vous
trouverons, nous vous servirons et apprécierons votre présence.
El Espíritu del Señor es libre y por eso
su amor no tiene límites. Por su libertad
no se somete a nuestros cálculos, por su
amor elige a los humildes para aproximarse a los más necesitados de amor.
Lo Spirito del Signore è libero ed è per
questo che il suo amore non ha limiti. Per
la sua libertà non si sottomette ai nostri
calcoli, poiché il suo amore sceglie gli umili per avvicinarsi ai più bisognosi d’amore.

[ ]
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[ ]
Decrets

Decret 10/18. Nomenament de Vicari Judicial del Tribunal Eclesiàstic
Sant Feliu de Llobregat, 7-9-2018
Havent finalitzat, en data d’avui, el període de nomenament del Vicari Judicial del
Tribunal Eclesiàstic de primera instància
de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat;
Pel present decret, reunint les condicions
exigides en el c. 1420.4, nomenem Vicari
Judicial del Tribunal Eclesiàstic de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, fins que
no es disposi una altra cosa, el prevere Dr.
Albert Sols Lúcia conforme estableix el c.
1422 i amb acompliment de l’art. 40 de la
Instrucció Dignitas Connubii, respecte a
la professió de fe i jurament de fidelitat,
segons fórmula aprovada per la Seu Apostòlica.
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Sr. Bisbe,
Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Secretari general i canceller

Decret 11/18. Nomenament de Delegat Diocesà de Protecció de Dades
Sant Feliu de Llobregat, 7-9-2018
Havent-se aprovat en la CXI Assemblea
Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, celebrada els dies 16 a 20 d’abril
de 2018, un Decret General sobre la Protecció de dades de l’Església Catòlica a
Espanya,
Obtinguda la recognitio de la Congregació per als Bisbes de la Santa Seu, amb
data 22 de maig de 2018
Tenint en compte el que es disposa en
l’esmentat Decret i que s’adjunta al present document,
Decreto
1r
Que s’estableix en la Diòcesi de
Sant Feliu de Llobregat l’ofici de Delegat
Diocesà de Protecció de dades.
2n
L’àmbit d’actuació del Delegat
Diocesà de Protecció de dades s’estén a
les activitats institucionals de la Cúria diocesana, de les parròquies, i altres entitats
eclesiàstiques presents en el territori de la
Diòcesi.
3r
La competència del Delegat Diocesà de Protecció de dades arriba a la
recollida i tractament de dades personals
dels fidels i d’altres persones que mantinguin relació amb les entitats a les quals
s’estén la seva actuació, d’acord amb el
que estableix l’article 37 i següents del
Reglament General de Protecció de Dades
(UE 2016/679, de 27 d’abril de 2016).
4t
Les funcions del Delegat Diocesà
de Protecció de dades són les següents:
Vetllar pel compliment de les disposicions canòniques sobre la matèria i garantir
que res del que es realitzi resulti contrari a
les normes vigents en l’ordenament espa-

nyol i a les normatives que eventualment
emanin de la Generalitat de Catalunya.
Autoritzar en cada cas els procediments
que els responsables i encarregats de fitxers o de tractament de dades es proposin
dur a terme.
Elaborar i mantenir actualitzat el registre d’activitats de tractament de dades establert en cadascuna de les entitats a les
quals s’estén la seva competència.
Elaborar l’avaluació de l’impacte dels
diferents processos de tractament de dades que es realitzin en l’àmbit de la seva
competència.
Procurar la formació específica de la
matèria dels que s’ocupen, en virtut de
qualsevol títol, de gestionar fitxers o desenvolupar procediments de tractament de
dades en l’àmbit de la seva competència.
5è
Tinc a bé nomenar el Rev. Sr. Rafael Sánchez Núñez, diaca, com a Responsable Diocesà de Protecció de dades de la
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Sr. Bisbe,
Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Secretari general i canceller

Decret 12/18. Nomenament de Secretari
Adjunt de la Delegació Episcopal per a les
qüestions administratives matrimonials
Sant Feliu de Llobregat, 18-10-2018
Pel present document, tenint en compte
el bé pastoral i atenent les circumstàncies
personals de l’interessat, nomenem el Rev.
Sr. Mario Pardo Hernansanz per al càrrec
de Notari-Secretari Adjunt de la Delegació

Episcopal per a les qüestions administratives matrimonials, esperant que l’exercirà
com un eficaç servei a l’Església.
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Sr. Bisbe,
Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Secretari general i canceller

Decret 13/18. Procés matrimonial Brevior
causa 8/2018
Sant Feliu de Llobregat, 24-10-2018
Amb referència al procés matrimonial Brevior, que ha estat decretat pel Vicari Judicial del Tribunal Eclesiàstic de la Diòcesi
de Sant Feliu de Llobregat, causa 8/2018
i sancionat pels cànons 1683-1687, textos
modificats pel Motu Proprio del Papa Francesc, Mitis Iudex Dominus Iesus, de data
15 d’agost de 2015, en qualitat de jutge
unipersonal,
Pel present, nomeno per a la seva tramitació:
Jutge instructor, al Dr. Albert Sols Lúcia,
Vicari Judicial del Tribunal Eclesiàstic de la
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
Assessor del procés, al Dr. Antoni Fernández García, jutge diocesà del Tribunal
Eclesiàstic de la Diòcesi de Sant Feliu de
Llobregat, amb les condicions per a realitzar aquesta funció (c. 1424).
Defensor del Vincle, al Rev. Sr. Rafael
Sánchez Núñez, diaca permanent i Promotor de Justícia de la Cúria diocesana i Defensor del Vincle del Tribunal Eclesiàstic de
la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
Notari de la causa, al Rev. Sr. Joan Salas
Valle, diaca permanent i Notari Judicial del
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Tribunal Eclesiàstic de la Diòcesi de Sant
Feliu de Llobregat.
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Sr. Bisbe,
Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Secretari general i canceller

[ ]
Nomenaments

Nomenaments diocesans i parroquials
El bisbe Agustí Cortés Soriano ha nomenat:
Amb data 7 de setembre de 2018.
• Dr. Antoni Fernàndez García i Llic. Armand Carbonell Bergés, per als càrrecs de
Jutges diocesans
• Rev. Sr. Joan Pere Pulido Gutiérrez,
Encarregat del tractament de dades de la
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
• Llic. Rafael Sánchez i Núñez per als
càrrecs de Promotor de Justícia de la Cúria
diocesana i Defensor del Vincle del Tribunal Eclesiàstic
Amb data 1 d’octubre de 2018.
• El religiós Víctor María Onrubia Goñi,
SDB, vicari de la Parròquia de Maria Auxiliadora de Sant Boi de Llobregat.
Amb data 14 d’octubre de 2018.
• Mn. Mario Pardo Hernansanz, vicari
de la Parròquia de Sant Joan Baptista de
Sant Joan Despí.

[ ]
Cúria

Celebració d’inici de curs a la Cúria Diocesana
Divendres 21 de setembre va tenir lloc la
celebració d’inici de curs a la Cúria Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, amb dos
moments successius. A les 12 h va tenir
lloc l’eucaristia, a la capella de la Casa de
l’Església, amb l’assistència dels treballadors i col·laboradors a la seu del bisbat i
de Càritas Diocesana. Durant l’homilia, el
bisbe Agustí, reprenent l’evangeli de la
crida de sant Mateu que es recordava en
la litúrgia, subratllava el sentit de «crida»
de Déu a treballar al cor de la diòcesi, amb
esperit de servei, crida que es fa extensiva
i actual a tots els presents. Posteriorment,
a les 13 h, va tenir lloc una reunió amb els
treballadors contractats per la Diòcesi de
Sant Feliu de Llobregat, conduïda pel moderador de la Cúria, Mn. Joan Pere Pulido.
En aquesta reunió es van tractar aspectes
relacionats amb l’activitat laboral dels
assalariats i el bon funcionament entre
els departaments del bisbat. També van
intervenir el Sr. Joan Torras, delegat dels
treballadors, el Sr. Oriol Sánchez i Mn. Rafael Sánchez, assessor jurídic i delegat de
protecció de dades, i el Sr. Javier Oliveros,
del departament d’informàtica.

Aniversari de l’arribada del bisbe Agustí per a iniciar el Bisbat de Sant Feliu de
Llobregat
El passat 12 de setembre va ser l’aniversari
de l’arribada del bisbe Agustí a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Encara que
el decret d’erecció de la diòcesi és del 15
de juny de 2004, la data de setembre és la
considerada com l’inici del camí d’aquesta
nova diòcesi, amb el seu pastor al capdavant. Un camí ja de 14 anys, que es va celebrar de manera entranyable i familiar a la
Casa de l’Església amb un brindis amb els
treballadors, voluntaris, membres de Càritas Diocesana i altres, i col·laboradors de
la seu diocesana. El bisbe Agustí va animar
els presents a donar gràcies per aquests
14 anys, fixant-nos en els petits detalls que
han anat construint aquesta nostra curta
història. A les 20 h, el bisbe Agustí va presidir l’eucaristia a la Catedral de Sant Llorenç, per donar gràcies a Déu i encomanar
la vida de la Diòcesi de Sant Feliu. I com a
regal d’aniversari, podríem dir, va tenir lloc
l’estrena del nou canal de comunicació
info+BSF, butlletí informatiu digital que
es distribueix per correu electrònic, que
en aquests primers dies de vida pública ja
compta amb 250 subscriptors.
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[ ]
Altres
informacions

Trobada amb representants de les Associacions i Fundacions de la Diòcesi
El dissabte 6 d’octubre va tenir lloc aquesta primera experiència d’aplegar els representants d’aquests tipus d’entitats
que pertanyen al Bisbat de Sant Feliu de
Llobregat. La convocatòria naixia del Secretariat diocesà d’Associacions i Fundacions, que es posa al servei de totes elles
per tal d’assessorar-les i ajudar-les a portar endavant la seva tasca i la finalitat que
cadascuna té segons els propis estatuts.
Amb una bona resposta de participació,
la trobada va començar amb una salutació del bisbe Agustí i, a continuació, una
xerrada formativa sobre les fundacions
i associacions en l’Església i en la nostra
societat, a càrrec de Mn. Rafael Sánchez,
diaca i advocat. També va haver-hi espai
per al diàleg i l’intercanvi, durant el qual
es van plantejar qüestions comptables o
jurídiques d’interès per als assistents. Els
organitzadors han apreciat la bona acollida de la reunió i els representants de les
associacions i fundacions presents expressaven el seu agraïment per l’interès i el suport que des del bisbat s’ofereix mitjançat
el Secretariat.

[ ]
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[ ]
Pla Pastoral

Anunci del Pla Pastoral per al curs 2018-19
Continuïtat i novetat
Estimats fidels, germans en la fe.
Ara que complim el tercer any de caminar junts seguint uns mateixos objectius
pastorals, rebeu aquest breu escrit de salutació i encoratjament. L’experiència ha
estat positiva. Gràcies a Déu, hi ha hagut
moltes accions i iniciatives inspirades en
aquest Pla Pastoral, que, si bé no tenia
grans pretensions, sí que ha servit per
millorar el camí que anem fent com Església particular. Aquestes accions han estat
realitzades, tant per organismes i instàncies d’àmbit diocesà, com per parròquies,
arxiprestats o vicaries, que han aplicat els
objectius proposats a les seves possibilitats concretes. Agraïm a l’Esperit la seva
presència entre nosaltres.
En iniciar aquest nou curs, segons una
mirada al nostre passat immediat, sembla
que ens convé dedicar el proper temps a
la reflexió i el diàleg. Cadascú sabrà si li
convé prendre, a més, decisions concretes
respecte la pròpia vida personal i comunitària. Però compartim la sensació d’haver
passat aquest tres anys per sobre de qüestions ben importants, sense acabar-les
d’aprofundir i traduir-les a la nostra vida
concreta. Això ens fa pensar que ens con-

vé afrontar el proper curs, per un costat,
per aprofundir qüestions importants del
nostre ser Església en continuïtat amb el
que hem anat tractant aquests darrers tres
anys i, per altre costat, introduir algunes
novetats de contingut i metodològiques
que faciliten la interiorització i el desenvolupament de certs punts essencials.
Concretament, després de sengles reunions amb els consells presbiteral, pastoral, d’arxiprestos i episcopal, veiem oportú,
des d’avui fins acabar l’any litúrgic (25 de
novembre), dedicar-nos a fer balanç dels
tres anys de Pla Pastoral (reprenent concrecions que resten sense realitzar) i, a partir
del primer diumenge d’Advent, durant tot
l’any següent, centrar el nostre interès sobre tres punts fonamentals: la sinodalitat,
la comunió i les concrecions històriques
d’un camí fet en comú com Església. Metodològicament aquests punts d’interès seran tractats a manera de catequesi d’adults
o lectio divina, coincidint amb l’Advent,
la Quaresma i la Pasqua. Les conclusions
d’aquest tractament s’aniran expressant en
frases molt breus, que inspiraran la confecció d’una creació artística, que servirà de
signe de la nostra comunió diocesana.
Seguim amb el mateix tarannà que hem
mantingut al llarg d’aquests tres anys.
Aquesta proposta diocesana només serà
eficaç en la mesura en què sigui assumida amb il·lusió, tot veient el seu sentit i el
seu valor. Per això cal que sigui acceptada
conscientment i lliurement. Rebreu informació més detallada.
En aquest moment convé recordar el que
diu sant Pau: “Sabem que Déu ho disposa
tot en bé dels qui l’estimen” (Rm 8,28).
Que Déu us beneeixi:
+ Agustí Cortés Soriano.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Suggeriments per al Pla Pastoral 20182019
Primera part del curs: Setembre – Novembre
En aquest senzill material que teniu
a les mans trobareu una pauta per posar
en marxa el pla d’activitats de cada parròquia, tenint en compte el projecte diocesà
per aquest curs 2018-2019.
Fa referència només a una primera part
del curs. Des d’ara mateix fins a la data del
25 de Novembre de 2018 que, si Déu vol,
hi haurà una trobada diocesana d’acció de
gràcies i celebració del Pla Pastoral “Jo soc
el Cep i vosaltres les sarments” que hem
seguit durant tres anys (2015-2018).
Aquest pla arriba ara a una conclusió i
a partir de l’Advent encetarem una nova
etapa en el camí que fem junts com a Església diocesana. El bisbe Agustí ens ho
avançava en la introducció a aquest material. Però també és cert que, en tota la valoració que es va fer a final del curs passat,
es remarcava que hi havia moltes coses en
aquest pla, molts objectius, que no podien
donar-se per acabats, sinó que formaven
part de pilars fonamentals de la vida de les
parròquies, moviments, comunitats cristianes, i que, per tant, calia que continuessin presents en la vida diocesana. Seguint
amb la imatge del cep i les sarments, venia
espontàniament al pensament que la finalitat de la vinya és donar bons raïms al seu
temps i que aquests es transformin en un
bon vi que alegri el cor i porti a la lloança:
al final arriba el vi millor!
Doncs, com si fos la collita i el destil·lat
d’aquell pla ampli i extens en el qual hem
treballat tres anys, ara proposem que hi
hagi un treball més concentrat. Tots recordem que l’accent del primer any remarca-

va la inserció en l’amor que prové de Déu:
Manteniu-vos en el meu amor (l’Església
viu de l’amor misericordiós de Déu. Any
Jubilar de la Misericòrdia). Que el segon
any remarcàvem la fraternitat que suscita
aquest amor entre els fills i filles de Déu:
Estimeu-vos els uns als altres (l’Església
comunió de germans que s’estimen). I que
el darrer any del pla ens vam fixar sobretot
en la dimensió missionera i d’actuació viva
d’aquest amor amb Déu i els germans: Us
he confiat la missió d’anar pertot arreu i
donar fruit (l’Església testimoni d’amor en
el món). I que per a cadascun d’aquests
tres anys es proposaven una colla d’objectius, trenta-dos en total, que s’agrupaven
en tres direccions d’actuació: Crida a l’autenticitat de vida. Crida a l’evangelització.
Crida a la renovació d’estructures.
Seleccionar uns objectius
Ja es va dir al principi —i es va repetir al
final del pla— que de cap manera es pretenia que cada parròquia abastés tots i cada
un dels objectius. Seria impossible. Ara
volem insistir en aquest criteri de selecció,
de priorització. D’acord amb la revisió feta,
hem triat set objectius, només set, que
ens semblen molt fonamentals. Aquests
objectius es recorden més avall en la seva
formulació més àmplia i van acompanyats
d’uns testimonis vius, que reflecteixen
com s’han viscut en diferents àmbits de la
diòcesi per part de persones ben diverses.
Naturalment que una parròquia o comunitat pot decidir que, en funció de la
seva situació, li convé més treballar uns
altres objectius; o continuar algun projecte que ja havia començat. Aquí el que es
proposa és per donar una pauta de treball
en aspectes molt bàsics de la vitalitat pastoral d’una parròquia.
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Els set objectius seleccionats són:
• La Paraula de Déu: totes les accions a
favor del coneixement i estudi de la Bíblia,
totes les diverses formes d’acollir la Paraula de Déu com a ànima de la vida cristiana
i de la pastoral.
• La litúrgia, la pregària i la vida sacramental: coneixement i millora de les
celebracions litúrgiques, propostes de
formació; espais i escoles de pregària; invitació i foment a la vida sacramental, especialment sagraments de l’eucaristia, del
perdó, de la iniciació cristiana.
• L’acompanyament: fomentar la pràctica de l’acompanyament espiritual, atenció al procés de cada persona, especialment dels col·laboradors parroquials.
• Catequesi i família: cuidar que la catequesi parroquial s’orienti a una trobada
amb les famílies, els pares. Acollida i propostes de formació.
• La vocació cristiana: fomentar l’experiència de la vida com una crida, una
vocació, que afecta tots els membres de
l´església
• Comunicació i comunió: procurar que
hi hagi instruments més àgils i eficaços
d’informació i comunicació en els diferents
àmbits de la vida parroquial i diocesana.
Orientats vers un foment de la creixença
mútua i comunió.
• Equips responsables de pastoral:
incorporar membres de l’església que col·
laborin amb el ministeri del preveres en el
guiatge de la comunitat.
Proposta de Treball
Cadascun d’aquests set objectius té
connexions i ramificacions amb tots els altres objectius que al llarg d’aquests anys
passats ens hem proposat. El que ara suggerim és que cada prevere, cada consell

pastoral, cada equip de col·laboradors,
vegi quin o quins d’aquests objectius és
important que es realitzin en la pròpia comunitat. I que amb l’ajuda dels diversos
subsidis disponibles, amb l’ajuda també
de les respectives delegacions diocesanes, es vagin posant en marxa o es vagin
reforçant. Aquest seria un treball que es
comença ara i continua al llarg del curs.
Sobre aquesta base de fons vindrà també
el moment tranquil i profund de mirada a
la realitat diocesana que el nostre bisbe
Agustí ens vol proposar. Això serà a partir
de la trobada que tindrem el diumenge 25
de novembre, final de l’any litúrgic.

[ ]
Crònica
diocesana

SETEMBRE
4 de setembre. Reunió de l’Equip coordinador de Vida Creixent, a la Casa de l’Església.
5-7 de setembre. Trobada d’inici de curs
dels seminaristes de Sant Feliu de Llobregat i Barcelona a Tartera.
7 de setembre. Reunió del Consell Episcopal, a la Casa de l’Església.
Entrevista del Senyor Bisbe amb el delegat
d’Ecumenisme i relacions Interreligioses.
Reunió de l’Equip de la Delegació de Catequesi, a la Casa de l’Església.
8 de setembre. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia al Santuari de la Mare de Déu
de Foix en la seva festa patronal i el 30è
aniversari de la restauració del temple.
Abans el bisbe participa en la conferència
sobre la història de l’edició dels goigs de
la Mare de Déu de Foix al mateix temple.
10 de setembre. El bisbe Agustí es troba
amb els seminaristes de Sant Feliu de
Llobregat i el delegat diocesà per a la formació dels seminaris. La trobada comença amb un reunió i tot seguit el res de les
vespres i un sopar, a la Casa de l’Església.

12 de setembre. Aniversari de l‘inici del ministeri episcopal del bisbe Agustí i creació
de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
Felicitació a la Cúria diocesana.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
Catedral amb motiu de l’aniversari de l‘inici del ministeri episcopal del bisbe Agustí
i creació de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
13 de setembre. El bisbe Agustí presideix
la missa exequial de la Sra. Milagros Olmo,
mare de la Delegada de Mitjans de Comunicació, al Tanatori municipal de València.
Reunió de Secretaris Generals i Ecònoms
de les diòcesis de Catalunya, al Seminari
Conciliar de Barcelona.
14 de setembre. Reunió del Consell Episcopal, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí inaugura i beneeix un pis
de Càritas destinat al programa d’Habitatge social, a Sant Sadurní d’Anoia. Assisteixen a l’acta el Director de Càritas i altres
treballadors i voluntaris i el Sr. Alcalde i
altres regidors de l’Ajuntament.
15 de setembre. El Senyor bisbe saluda i
comparteix el dinar amb els professors de
religió assistents a la trobada organitzada
per la Delegació d’Ensenyament, a Vilafranca del Penedès.
16 de setembre. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia a la Parròquia de la Santíssima
Trinitat de Vilafranca del Penedès, amb
motiu dels 150è aniversari de la construcció del temple.
El bisbe Agustí presideix la missa exequial
per Mn. Josep Raventós Escofet, a la parròquia de Sant Esteve d’Ordal.
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17 de setembre. El bisbe Agustí participa
en els actes d’inici de curs del Seminari
Conciliar de Barcelona amb la presència
del Cardenal de Barcelona, el nou equip
del Seminari i els seminaristes.
18 de setembre. Reunió de formadors i
rectors dels Seminaris de Catalunya i reunió de Delegats de Pastoral Vocacional, al
Seminari Conciliar de Barcelona.
Reunió de l’Equip de la Delegació de Pastoral Sacramental i Litúrgia, a la Casa de
l’Església.
19 de setembre. El bisbe Agustí presideix
la reunió del Patronat de la Fundació Educació catòlica, a la Casa de l’Església.
Reunió de l’Equip de la Delegació diocesana de Joventut.
21 de setembre. Reunió del Consell Episcopal, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia d’inici
de curs de la Cúria diocesana a la capella
de la Casa de l’Església. Tot seguit comparteix un refrigeri amb els treballadors i
voluntaris de la Cúria.
22 de setembre. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia a la Catedral en els 100 anys
de la presència de les Gnes. Carmelites de
Sant Josep a Sant Feliu de Llobregat. Tot
seguit comparteix el dinar amb les germanes i altres assistents a la celebració.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
Parròquia de Santa Maria de Martorell
on confereix el sagrament de la Confirmació.
23 de setembre. El bisbe Agustí concelebra en la celebració de l’Eucaristia del 800
aniversari de l’Orde de la Mercè, a la Cate-

dral de Barcelona. Tot seguit comparteix el
dinar amb els assistents a l’acte.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia al nou
temple de la Mare de Déu de la Mercè de la
Parròquia de Sant Joan Baptista de Vilanova i la Geltrú amb la dedicació del temple.
Tot seguit comparteix un refrigeri amb els
assistents a la celebració.
24 de setembre. Festa de la Mare de Déu
de la Mercè, Patrona de la Província Eclesiàstica de Barcelona.
El bisbe Agustí concelebra en l’Eucaristia
presidida pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona, a la Basílica de la Mare de Déu de
la Mercè.
El vicari general presideix l’Eucaristia al
Centre Penitenciari Brians 1.
Trobada d’inici de curs del treballadors i
voluntaris de Càritas diocesana, a la Casa
de l’Església.
El bisbe Agustí presideix la missa funeral
de la Basílica de Santa Maria de Vilafranca
del Penedès per la mare del Director de Càritas diocesana, Sra. Rosa Andreu.
25-26 de setembre. Reunió de bisbes de
la Conferència Episcopal Tarraconense, al
Seminari Conciliar de Barcelona.
Reunió de l’Equip de la Delegació diocesana de Pastoral Vocacional, a la Casa de
l’Església.
26 de setembre. El bisbe Agustí participa
dels actes de la inauguració oficial de curs
de l’Ateneu Universitari Sant Pacià.
27 de setembre. Entrevista del Sr. Marcel·
lí Joan Alsinelles, nou director general
d’afers religiosos de la Generalitat de Catalunya amb el bisbe Agustí, a la Casa de
l’Església.

Trobada d’educadors de reforç escolar de
Càritas diocesana, a la Casa de l’Església.
28-1 d’octubre. 165è Pelegrinatge a Lourdes de l’Hospitalitat de Barcelona, Sant
Feliu de Llobregat i Terrassa. El bisbe Agustí participa en el Pelegrinatge: presidint
l’Eucaristia de l’oferiment de l’Hospitalitat
a la Basílica del Roser i la processó de les
Torxes del divendres; presidint l’Eucaristia
a la Gruta de la Mare de Déu, benedicció
del dinar amb els malalts i processó del
Santíssim i també participant en la pregària dels hospitalaris a la capella de Sant
Josep. I diumenge, presidint l’Eucaristia
internacional a l’església de Pius X.
OCTUBRE
3 d’octubre. El bisbe Agustí s’entrevista
amb el delegats de Missions, Mn. Manuel
Roig i el delegat d’Apostolat Seglar, Mn.
Josep Torrente, a la Casa de l’Església.
4 d’octubre. El bisbe Agustí es reuneix
amb els secretariats del Consell Pastoral
Diocesà i Consell Presbiteral, a la casa de
l’Església.
Reunió de l’Equip d’Emergència a la Casa
de l’Església.
Reunió d’inici de curs de delegats amb el
bisbe Agustí, a la Casa de l’Església.
Reunió de l’Equip de Pastoral Obrera, a la
Casa de l’Església.
El bisbe Agustí s’entrevista amb el Delegat
de Joventut, Mn. Carles Muñiz, a la Casa de
l’Església.
5 d’octubre. Reunió del Consell Episcopal,
a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí s’entrevista amb la Delegada de Catequesi, Sra. Isabel Campmany i

els delegats de Família i Vida, Sr. Josep M.
Guardiola i Sra. Dolors Ripollès, a la Casa
de l’Església.
6 d’octubre. Recés dels seminaristes de
Sant Feliu de Llobregat i Barcelona, a la
Casa d’Espiritualitat de Tiana.
Trobada de responsables d’Associacions i
Fundacions, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
parròquia de Santa Maria de la Múnia amb
la presa de possessió del nou rector, Mn.
Valentí Alonso, de les parròquies de Sant
Sadurní de Castellví i Santa Maria de la
Múnia.
7 d’octubre. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia a la parròquia de Sant Esteve
d’Ordal amb la presa de possessió del nou
rector, Mn. Jordi Tres.
XII Trobada de catequistes i animadors
d’infants i joves i enviament, amb el lema:
“Feu el que Ell us digui” (Jn 2, 5), a la Casa
de l’Església.
9 d’octubre. Trobada d’inici de curs de preveres i diaques, a la Casa de l’Església.
10 d’octubre. El bisbe Agustí s’entrevista
amb el delegat per a la Vida Consagrada,
P. Josep M. Henríquez, OSB.
Trobada i dinar del bisbe Agustí amb el
president de Càritas espanyola, a la Casa
de l’Església.
11 d’octubre. Reunió d’inici de curs d’Arxiprestos amb el Bisbe Agustí, a l’ermita de
la Mare de Déu de Bruguers.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en la
Festa de la Mare de Déu del Pilar, a la Caserna de la Guàrdia Civil de Sant Andreu
de la Barca.
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12 d’octubre. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia a la Catedral, en la Festa de
Sant Rarimi, compatró de la Catedral-Parròquia de Sant Llorenç.
13 d’octubre. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la Parròquia de Vilanova d’Espoia i beneeix els nous locals parroquials
restaurats de la Casa Torrescasana. Són
presents a l’acte, entre altres, l’alcalde, Sr.
Jaume Riba i el president de la Diputació,
Sr. Marc Castells.
El bisbe presideix l’Eucaristia a la Parròquia de Santa Maria de Castelldefels on
confereix el Sagrament de la Confirmació.
Tot seguit comparteix el sopar amb els preveres de la ciutat i saluda el grup d’Adoració nocturna de la Parròquia.
14 d’octubre. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia a la parròquia de Sant Pere de
Monistrol amb la presa de possessió del
nou rector, Mn. Joan Ramon Bullit.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
Catedral on confereix l’orde presbiteral a
Mn. Mario Pardo Hernansanz.
16 d’octubre. El bisbe Agustí presideix la
missa exequial pel Sr. Javier Velasco Arias,
coordinador del Secretariat de Pastoral de
la Bíblia, a la parròquia de Santa Magdalena d’Esplugues de Llobregat.
El bisbe Agustí beneeix els nous locals del
Rober de Càritas interparroquial de Sant
Boi de Llobregat amb la presència de l’alcaldessa de la ciutat.
17 d’octubre. El bisbe Agustí s’entrevista
amb el delegat per al diaconat permanent,
Mn. Josep M. Gómez.

19 d’octubre. Reunió del Consell Episcopal
al Santuari de la Mare de Déu de Montgrony.
El bisbe Agustí participa en la pregària organitzada per la Delegació de Joventut a la
Parròquia de Sant Vicenç Màrtir de Sant
Vicenç dels Horts amb el tema: “Sinodejant”, en relació al Sínode de bisbes sobre
els joves.
19-21 d’octubre. Trobada de rectors i formadors dels seminaris d’Espanya, a la
Conferència Episcopal Espanyola, Madrid.
20-21 d’octubre. Congrés de les Hospitalitats de Lourdes de les diòcesis amb seu
a Catalunya, a la Casa de l’Església. El bisbe Agustí saluda els assistents al Congrés
i participa del dinar. A la tarda presideix
l’Eucaristia a la Catedral amb els assistents al Congrés.
21 d’octubre. Jornada del DOMUND.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
Parròquia de la Immaculada Concepció de
Vilanova i la Geltrú, on confereix el sagrament de la Confirmació.
22-25 d’octubre. XXIV Jornades de Formació i Animació Pastoral de la Vicaria del
Penedès, Anoia, Garraf, amb el lema: Caminem junts com Església”. A Vilafranca
del Penedès.
24 d’octubre. El bisbe Agustí s’entrevista
amb el Delegat de Pastoral de Santuaris,
Peregrinacions i Turisme, el P. Joan M.
Mayol, OSB.
26 d’octubre. Reunió del Grup d’autoformació de la Delegació diocesana d’Ensenyament, a la Casa de l’Església.

27 d’octubre. Reunió del Consell Pastoral
Diocesà, a la Casa de l’Església.
Celebració del 50è aniversari de les primeres ordenacions diaconals. Santuari de la
Mare de Déu de Montserrat.
XXX Jornada catalana de Pastoral de la
Salut, amb el lema: “Voluntariat en la Pastoral de la Salut”, al Seminari Conciliar de
Barcelona.
Assemblea ordinària de Minyons Escoltes
i Guies de Catalunya de la Demarcació del
Baix Llobregat, Garraf i Alt Penedès, al Teatre Atrium de Viladecans.
El vicari general presideix l’Eucaristia a la
Parròquia de Sant Mateu de Vallirana on
confereix el sagrament de la Confirmació
en nom del bisbe Agustí.
29 d’octubre. Reunió de l’Equip d’Emergència, a la Casa de l’Església.
30 d’octubre. El bisbe Agustí presideix la
reunió de la Fundació Laurentius, a la Casa
de l’Església.
Reunió de l’Equip de la Delegació diocesana de Pastoral Vocacional, a la Casa de
l’Església.
Reunió dels Consells parroquials d’economia amb motiu de la Jornada de Germanor,
a la Casa de l’Església.
31 d’octubre. Reunió de la Comissió del Pla
pastoral 2018-2019, a la Casa de l’Església.

[ ]
Necrològiques

Mn. Josep Raventós i Escofet
Mn. Josep Raventós i Escofet, prevere diocesà de l’Església de Sant Feliu de Llobregat, rector emèrit de la Parròquia de
Sant Esteve d’Ordal. Va ser administrador
Parroquial de la Parròquia de Sant Esteve d’Ordal el 1963 i anys mes tard va ser
nomenat rector d’aquesta Parròquia fins
l’any 2014, els últims deu anys en el Bisbat de Sant Feliu. També va ser rector de
la Parròquia de Sant Pere de Subirats des
de l’any 1971 fins al 2014. Rector de la Parròquia de Sant Pere d’Avinyó des de 1974
fins al 2013. Rector de Sant Pere Molanta
des de l’any 1978 fins al 1981 i adscrit a la
Parròquia de Sant Salvador de les Gunyoles des de l’any 1974 fins al 1977.
Mn. Josep va morir dissabte 15 de setembre de 2018, a l’edat de 88 anys, confortat amb els sagraments de l’Església.
Les exèquies, presidides pel bisbe Agustí
Cortés, van tenir lloc el diumenge 16 de setembre de 2018, a les 13 h, a la Parròquia
de Sant Esteve d’Ordal.
Mn. Agustí Segura Orozco
Mn. Agustí Segura Orozco, Prevere de l’Arquebisbat de Tarragona i Rector emèrit de
la Parròquia de Sant Cristòfol de Begues,
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de la nostra Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Des de l’any 1999 va col·laborar a
la Parròquia de Sant Cristòfol, des de l’any
2006 com a Administrador Parroquial i des
de l’any 2011 com a rector fins l’any 2014
que va tornar a la seva diòcesi de Tarragona.
Va morir el 19 d’octubre de 2018, a
l’edat de 76 anys, confortat amb els sagraments de l’Església. La celebració de les
exèquies, presidides pel Sr. Arquebisbe de
Tarragona, van ser dissabte, dia 20 d’octubre, a les 16.30 h, a l’església parroquial
de Sant Pere Apòstol de Torredembarra.
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[ ]
Vicaria del
Penedès-AnoiaGarraf

Dedicació de la capella de la Mercè, a Vilanova i la Geltrú
Diumenge 23 de setembre, vigília de la Solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè, a les
18 h, el bisbe Agustí va presidir la Dedicació
de la Capella de la Mare de Déu de la Mercè
a Vilanova i la Geltrú, que serveix als barris
de Fons Somella i la Collada. En una església
plena fins a vessar i amb una Eucaristia concelebrada per un bon grup de preveres es va
procedir al ritu de la Dedicació. També es va
estrenar una bonica talla del Sant Crist, de
l’autor de Capellades Joan Campoy Romero,
donada pel seu fill Joan Campoy Freixes. Al
final de la celebració es va donar una estampa amb la imatge de la Mare de Deu de la
Mercè, feta i regalada per l’artista Myriam
de Lafforest. El bisbe Agustí va destacar la
importància, en aquests temps, de construir
una església en aquestes barriades vilanovines amb un gran impuls pastoral. Tothom
va sortir de la celebració molt satisfet i amb
molta alegria, signes de la vitalitat d’aquesta comunitat cristiana.
Jornades de Formació i Animació Pastoral
a Vilafranca
Els passats dies del 22 al 25 d’octubre van
tenir lloc a la sala parroquial Mn. Joan Vi-

nyeta de Vilafranca les Jornades de Formació i Animació Pastoral, que arribaven ja
a la seva 24a edició. En aquesta ocasió el
tema de les jornades era «Caminem junts
com a Església», en la línia de la reflexió
sobre la sinodalitat en l’Església que el
bisbe Agustí desitja oferir a tota la diòcesi
en aquest curs que comença. Les quatre
jornades van tenir temes i ponents diversos. El primer dia una reflexió bíblica amb
el tema «La Paraula de Déu, ànima de la
vida cristiana. Sabem llegir la Bíblia?», la
religiosa i professora de Sagrada Escriptura Maria Claustre Solé va animar els assistents a conèixer i entendre millor l’Antic
Testament per ajudar a viure la pròpia fe
cristiana. El segon dia, el professor Salvador Pié, expert en eclesiologia, reflexionava sobre el tema al qual es refereix el títol
de les jornades «Caminem junts com a Església: la sinodalitat». El tercer dia el tema
era «L’Església escolta els joves: el Sínode
de la vocació i la missió», en ocasió del Sínode que aquells dies s’estava celebrant a
Roma precisament sobre aquest tema. La
delegada de mitjans de comunicació del
bisbat, Amparo Gómez, va conduir la sessió tot entrevistant dos joves testimonis:
la Mònica de l’Ordal i l’Isaac de Vilanova
i la Geltrú. Finalment, l’últim dia va estar
dedicat al tema «Utopies que no ho són,
reptes de Justícia i Pau en el seu 50è aniversari», a càrrec del Sr. Eduard Ibáñez,
director d’aquesta entitat a Barcelona.
Justícia i Pau va néixer a partir del Concili
Vaticà II amb la tasca de la promoció i defensa dels drets humans de les persones i
els pobles, la justícia social, la pau i el desarmament, la solidaritat i la protecció del
medi ambient. Prop d’un centenar de persones van participar en cadascuna de les
sessions, provinents de les parròquies de

la vicaria pastoral Penedès-Anoia-Garraf,
amb una valoració molt positiva per part
de tots ells, ja que a continuació de cadascuna de les ponències es va establir un ric
i profitós diàleg entre tots.

[ ]
Administració
econòmica

Escrit de l’ecònom diocesà per a la “Diada
de Germanor”
La Diada de Germanor és una excel·lent
oportunitat per mostrar la nostra disposició a caminar endavant cap a l’objectiu final de l’autofinançament de l’Església. Una
fita que hauria de ser plena en un futur no
massa llunyà. Cal, doncs, fer passos i esforços en aquest sentit. Ens hem de sentir
corresponsables, cadascú des de les seves
possibilitats. L’Església no és cap multinacional amb recursos, cosa que sovint amb
mala voluntat es pregona. Al contrari, l’Església és una organització abocada a l’ajuda dels més febles i necessitats, la qual
cerca el seu propi manteniment ja sigui per
al clergat com per als llocs de culte. Tanmateix, atén pastoralment tots els seus fidels
i aquells que s’interessen en el missatge
de Jesús tot seguint el seu encàrrec: «Aneu
per tot el món i anuncieu la Bona Nova de
l’Evangeli a tota la humanitat» (Mc 16,15).
Per acabar, una reflexió que ens hauria de
fer pensar. Les paraules de Jesús quan diu:
«Us asseguro en tota veritat que aquesta vídua pobra ha donat més que tots els
altres» (Lc 21,3) quan la compara amb els
rics que tiraven més ofrenes al tresor del
temple. Meditem-ho i actuem en conseqüència. Cal que ens sentim interpel·lats.
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Se’ns ve a dir que col·laborem segons les
nostres possibilitats. Seria bo que en féssim una profunda reflexió.
Mn. Rafael Galofré,
DP Ecònom diocesà.

Trobada amb els consells d’Economia de
les parròquies
Un cop a l’any i abans de la celebració del
Dia de l’Església Diocesana, la Diòcesi de
Sant Feliu de Llobregat convoca totes les
seves 123 parròquies, amb els seus rectors i membres del Consell d’Economia de
les parròquies, per informar de la gestió
econòmica resultant de l’exercici anterior.
Aquest any s’ha celebrat el passat dimarts
30 d’octubre de 2018. En aquesta trobada
s’expliquen els ingressos obtinguts i les
despeses suportades, que representen
els recursos econòmics per desenvolupar
la nostra tasca conjunta de bisbat i parròquies. Aquest requeriment d’informació
ve demanat pel dret canònic, ja abans de
les actuals exigències de la Llei de transparència que es demanen per a totes les
institucions. A més d’aquesta rendició de
comptes, en la proximitat a la Diada de
l’Església Diocesana, es va mantenir un diàleg entre parròquies i Administració econòmica, que posa de manifest la relació
fluida i d’ajuda que existeix des del bisbat
vers les diverses parròquies.

[ ]
Consell
Pastoral
Diocesà

Reunió 27-10-2018
La reunió del Consell Pastoral Diocesà comença a la capella de la Casa de l’Església
amb la pregària de l’hora menor. Tot seguit
comença la reunió amb la salutació de Mn.
Josep M. Domingo, Vicari General, excusant la presència del Senyor Bisbe Agustí
i l’aprovació de l’acta de la reunió anterior.
L’odre del dia té dos assumptes centrals: la presentació de la nova etapa del
Pla pastoral en el curs 2018-2019 i el material corresponent i la coordinació de
l’Eucaristia en la trobada diocesana del
diumenge 25 de novembre, a les 18 h, a la
Catedral.
En referència a la nova etapa del Pla
pastoral “Jo soc el cep i vosaltres les sarments”, el Vicari General resumeix el
significat amb les paraules: Continuïtat i
Novetat. Una etapa per a recollir els fruits
dels tres cursos anteriors, donar gràcies a
Déu pel treball fet i aprofundir aquest curs
amb diferents materials amb la inquietud
d’aprofundir en el significat de la Sinodalitat, caminar junts. Aquesta darrera referència serà el contingut de la reflexió que
ens convidarà a fer el Senyor Bisbe amb diferents materials. Tot seguit els assistents
a la reunió comparteixen diferents valoracions sobre el treball fet i la importància de

concretar-ho en aquesta etapa de reflexió
diocesana.
Després d’un descans, es reprèn la reunió amb la informació de la trobada diocesana del diumenge 25 de novembre, en la
Solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, Rei
de tot el Món. Es recorda que l’Eucaristia
començarà a les 18 h, a la Catedral. També es recorda el compromís que el Consell
Pastoral Diocesà coordini la celebració,
primer, juntament amb l’arxiprest i el delegat corresponent, intentant que la informació arribi a totes les comunitats cristianes de la Diòcesi i facilitar l’assistència,
especialment pensant en les poblacions
més allunyades. Tot seguit es distribueixen els diferents serveis, especialment
un servei d’ordre i un grup que hi ajudi a
organitzar l’espai de la catedral per a la celebració. També es coordinen les diferents
parts de la celebració, concretament: les
lectures, pregàries i ofrenes.
Finalment es dona la paraula per si algun conseller volgués informar d’algun
assumpte i es fan algunes informacions
diocesanes. Aquests també signen un document d’autorització de dades personals,
segons el nou Registre General de Protecció de Dades que s’està concretant a la
Cúria i les parròquies amb el nomenament
del Delegat de Protecció de Dades.
Acaba la reunió, recordant la data de la
propera reunió que serà el dia 9 de març
de 2018, a la Casa de l’Església.
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[ ][ ]
Catequesi

Ensenyament

Trobada d’inici de curs de catequistes i
animadors d’adolescents i joves

Trobada de mestres i professors a Vilafranca

Amb el lema «Feu el que Ell us digui», el
diumenge 7 d’octubre, de les 17 a les 20
h, va tenir lloc a la Casa de l’Església a
Sant Feliu de Llobregat. Els catequistes
d’infants van rebre una xerrada del bisbe
Antoni Vadell, president del Secretariat Interdiocesà de Catequesi, mentre que per
als catequistes d’adolescents i joves es va
fer una presentació de materials per a la
catequesi de confirmació. A les 19 h es va
celebrar l’Eucaristia, presidida pel bisbe
Agustí, amb el ritu d’enviament dels catequistes, per acabar plegats amb un piscolabis de comiat.

Dissabte 15 de setembre es va aplegar a
la capital de l’Alt Penedès més d’una cinquantena de mestres i professors de tota
la diòcesi per a la trobada convocada per
la Delegació diocesana d’Ensenyament,
que es va desenvolupar en relació a l’art
com a element evangelitzador. De fet, la
trobada va començar a l’exterior de la Basílica de Santa Maria, amb la presentació
dels col·lectius representats: mestres i
professors de religió de l’Escola Pública
de Primària i Secundària; mestres i equips
directius i de pastoral de tres centres educatius concertats de la diòcesi; alguns familiars acompanyants. Amb unes paraules
d’introducció, el bisbe Agustí va aprofitar
per animar els participants en la tasca
que Déu els confia i a remetre a Déu els
èxits i els fracassos, amb gran confiança.
A continuació tingué lloc la visita, guiada
per l’historiador i arxiver de la basílica Daniel Sancho, al temple, cripta i campanar
i, després, al temple i claustre de l’Església de Sant Francesc. Després del dinar de
germanor al restaurant Cal Figarot, compartit també amb el bisbe Agustí, va tenir
lloc la xerrada pedagògica a càrrec del
professor especialista en art, Joan Folqué,
sobre l’art com a element evangelitzador,

a la Sala Mn. Vinyeta dels locals parroquials, donant fonament teòric a l’experiència
realitzada amb les visites.

[ ]
Missions

Domund 2018: Canvia el món
La jornada «La propagació de la FE per
atracció exigeix cors oberts, dilatats per
l’amor», diu el papa Francesc en el seu
Missatge per a aquesta Jornada Mundial
de les Missions. El lema “El Canvi” que
promou el Domund neix del cor on hi ha
entrat Déu. Des d’un cor que estima es
venç l’egoisme, es deixa de pensar només
en les necessitats pròpies i es comença a
pensar en les necessitats dels altres. Molts
joves «busquen camins en els quals posar en pràctica el valor i els impulsos del
cor al servei de la humanitat». Les Obres
Missionals Pontifícies proposen els missioners com a exemple que el canvi en el
món és possible. Ells el provoquen amb la
seva «vida i obra». La nostra conversió. La
conversió missionera de les estructures
de l’Església requereix santedat personal
i creativitat espiritual. Aquest dia «és una
ocasió favorable perquè el cor missioner
de les comunitats cristianes participi, a
través de l’oració, del testimoni de vida i
de la comunió de béns, en la resposta a les
necessitats de l’evangelització»
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[ ]
Joventut

“Sinodejant”
Un divendres especial... sinodejant!
El passat divendres 19 d’octubre, vam
trobar-nos joves de la diòcesi per pregar
per i amb el Sínode dels Bisbes. Vam ser
un grup molt reduït, però érem joves d’arreu, també amb el nostre bisbe, i fèiem
present tota l’església diocesana, i tots els
nostres amics, veïns, familiars, que encara no creuen, que potser s’han refredat, i
que necessiten, com nosaltres, deixar-se
moure per aquest Esperit a qui vam adreçar-nos en aquesta pregària.
La pregària s’ha preparat des del SIJ, el
Secretariat Interdiocesà de Pastoral Juvenil de Catalunya i les Illes.
Per a la pregària vam ajudar-nos de textos de la Paraula de Déu, de paraules de
l’església, del papa Francesc, i d’alguns signes i cants. I no vam oblidar-nos de les nostres vides, allà on el Crist ressuscitat ens va
cridant i espera les nostres respostes.
El desig és que tot això enforteixi la
nostra fe, la nostra esperança i l’estima.
Vam tenir en el nostre cor els adolescents
i joves més febles de les nostres ciutats
i pobles. Serem a prop d’un lloc on hi ha
joves “febles”, malalts, per qüestions físiques, psíquiques i, també, a causa d’una
de les xacres de la nostra societat com són
les drogues.

I també tots aquells que participen al
Sínode, perquè dòcils a l’Esperit siguin
abundosos els fruits.
La pregària va tenir tres moments. El
primer a l’església de sant Vicenç, màrtir,
de sant Vicenç dels Horts, i el tercer a l’església de la Mare de Déu de Montserrat,
de sant Boi de Llobregat. El segon moment
va ser caminar amb la pluja i el fang. Un
caminar per visualitzar, experimentar el
pelegrinatge. Volem acompanyar el treball
de l’aula sinodal posant-nos en marxa,
amb tot el que això significa: anar lleugers,
una certa incomoditat, ser itinerants, trobar-nos...

[ ][ ]
Pastoral
de la salut

Vida
consagrada

Carta de l’Equip de Pastoral de la Salut
als preveres, religiosos i laics en el començament del curs

Centenari de la presència de les Germanes Carmelites de Sant Josep a Sant Feliu
de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat, 2-10-2018

L’orde de les Germanes Carmelites de Sant
Josep va ser fundada per la Gna. Rosa Ojeda i Creus, natural de Vilanova i la Geltrú,
l’any 1900. Des del 1918 són presents a
Sant Feliu de Llobregat, conegudes sobretot com «les vetlladores», per la seva
inicial dedicació a vetllar els malalts. Actualment regeixen la residència de gent gran
«El Carme», situada al carrer Miguel de
Cervantes 14 de la vila. També la comunitat de Sant Feliu és lloc de formació de les
novícies de l’institut religiós. Són moltes
les persones i famílies de Sant Feliu que
al llarg d’aquests cent anys han gaudit
de l’amistat i els serveis de les germanes
carmelites; per això van tenir un to d’agraïment els actes de l’inici del centenari que
van tenir lloc dissabte 22 de setembre. A
les 12 h es va celebrar l’Eucaristia a la Catedral de Sant Llorenç, presidida pel bisbe
Agustí. Tot seguit es va inaugurar una exposició fotogràfica al lateral del temple i
es va acabar amb un piscolabis festiu a la
Plaça de la Vila.

Benvolgut mossèn, religiós/a o laic/a,
Us enviem el tríptic informatiu de la
propera Jornada Catalana de Pastoral de la
Salut. Es realitzarà al Seminari Conciliar de
Barcelona el dissabte 27 d´octubre i porta
per títol “Voluntariat en la Pastoral de la
Salut”.
La Campanya d´aquest curs se centra
en el voluntariat i el text bíblic triat per a
treballar el tema és: «Doneu de franc allò
que de franc heu rebut» (Mt 10,8).
També us volem anunciar que farem
la “Trobada de visitadors voluntaris de
la Pastoral de la Salut” el dissabte 17 de
novembre a la Casa de l´Església. Properament us enviarem el programa.
Molt cordialment,
L´equip de Pastoral de la Salut
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[ ]
Pastoral
vocacional

Comunicació a l'inici del curs 2018-19
Benvolgut prevere:
La Delegació de Pastoral Vocacional et
saluda, desitjant un bon curs 2018 – 2019.
Tot seguit trobaràs informació de les activitats i especialment del treball que volem
fer amb la teva col·laboració sobre la Cultura Vocacional i en el marc del Sínode de
bisbes “Els joves, la fe i el discerniment vocacional”, i com a fruit del treball fet amb
el Pla Pastoral “Jo soc el cep i vosaltres les
sarments”, i concretament des de la Crida
a l’evangelització, amb el repte de l’acompanyament.
Entenem la vocació en un sentit ampli, i
cobreix tota la gamma de possibilitats per
a la realització concreta de la vida, i com
a resposta a la crida de Déu, en l’alegria
de l’amor i la plenitud causada pel do de
si mateix a Déu i als altres. Es tracta de
trobar la manera concreta en què aquest
descobriment es pot omplir a través d’una
sèrie d’opcions, que articulen un estat de
vida (matrimoni, ministeri ordenat, la vida
consagrada, etc...), el servei a la comunitat
parroquial, la professió, el compromís.
Et volem proposar que prenguis la iniciativa i siguis protagonista en aquesta
Cultura Vocacional. Ho sabem, que són
moltes les obligacions i responsabilitats,
però honestament i humilment creiem que

cal donar prioritat a aquest moviment de
“reconèixer + interpretar + escollir” començant per un mateix, i escampant-ho a
tota la comunitat parroquial.
Per començar et proposem quatre moviments:
- Tingues un mirada agraïda sobre la pròpia vida. Agraeix el do i
l’experiència de la vida i el de la vocació. Renova el do de ser cridat i enviat.
- Cuida i si cal accentua la vida de pregària i el testimoni de vida. A la pregària de la Litúrgia de les Hores pots
incloure una petició més explícitament vocacional; i pots compartir la
vida més concreta, convidant algunes
persones a la rectoria, perquè coneguin com vius, per exemple, tot prenent un cafè.
- Recupera la lectura d’espiritualitat
sacerdotal, de vides de preveres, de
documents, d’aspectes de la nostra
vida. Allò que et susciti la lectura,
comparteix-ho amb altres preveres,
potser en la reunió d’arxiprestat,
potser en el grup de revisió de vida,
potser en...
- Disposa de temps i ofereix-te per
acompanyar a d’altres, tant en grup
com individualment. És una de les crides del nostre Pla pastoral.... la cura i
l’acompanyament.
Tots aquells que formem part de la
parròquia, podem anar descobrint i endinsant-nos en la cultura vocacional. Però
intentarem centrar les iniciatives en els
col·lectius dels infants, els adolescents i
joves, i les famílies.
- Constituir un equip de cultura vocacional a la parròquia.
- Promoure un espai de pregària.

- Generar experiències de servei.
- Introduir la cultura vocacional als itineraris catequètics, de comunió, continuada, confirmació i adults.
- Als espais de la parròquia penjar cartells vocacionals.
- Fer testimonis vocacionals del prevere o altres persones al Full parroquial
o altres accions pastorals com per
exemple al “Vine i veuràs”.
- Conèixer les vocacions properes amb
visites o organitzant una taula rodona.
- Dur a terme un vídeo–fòrum amb
pel·lícules que donen peu a aprofundir en la cultura vocacional
- Fer ús d’imatges i propostes per a les
xarxes socials.
- Atendre les campanyes que ens arriben a la parròquia.
Segur que realitzes alguna altra acció;
fes-nos-ho saber si us plau!
Curs 2018 – 2019
Cadena de Pregària per les Vocacions.
Mes vocacional.
Durant el mes de novembre acollim, un
any més, la Cadena de Pregària per les Vocacions. Uns dies dedicats a la pregària i
reflexió sobre la “Cultura vocacional”, amb
el lema “Faci’s en mi la teva paraula” (Lc 1,
35 – 38).
Aquestes són les propostes que us oferim:
- Cadena de Pregària per les Vocacions.
Com ja sabeu, aquesta cadena està
convocada i coordinada entre les diòcesis amb seu a Catalunya. La nostra,
es compromet a continuar la cadena
de pregària durant els dies 9, 19 i 29
de novembre. Teniu una web disponible amb informacions: www.cadenadepregaria.cat

- Jornada de Pregària i Formació amb
preveres i diaques. 29 de novembre,
a les 10 h a la Casa de l’Església. Amb
el tema: l’acompanyament i el discerniment vocacional.
- Testimonis vocacionals que aniran
apareixent (web, Full dominical, etc.)
durant el mes de novembre i en relació a altres jornades.
Dia del seminari.
Aquesta jornada serà el diumenge 17 de
març.
Trobada d’escolans.
Un espai de trobada preparat pels seminaristes de sant Feliu de Llobregat i Barcelona, on són convidats els nois i noies que
col·laboren com escolans en les nostres
comunitats cristianes. La trobada d’enguany es farà dissabte 6 d’abril, al Seminari Conciliar de Barcelona.
Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions.
Aquesta jornada s’escaurà, el IV diumenge de Pasqua, diumenge del Bon
Pastor. Preparem una trobada de pregària
i reflexió, per joves majors de 18 anys, diumenge 5 de maig de 2019, de les 17 h a les
20 h, a sant Benet de Montserrat.
A la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat
Acompanyament
Ens disposem a enfortir l’opció pastoral
de l’acompanyament:
- Acompanyar és un “ser” en relació:
obre a la comunicació i al diàleg, crea
condicions per créixer, creure i crear.
- Acompanyar per a discernir la sensibilitat que abraça tota la vida. Per despertar la sensibilitat vocacional cal
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desvetllar-ne d’altres: la relacional,
la intel·lectual, l’estètica, la moral, la
creient...
- El discerniment no és una acció, és la
manera com nosaltres ens situem davant la vida i davant la crida de Déu.
- L’acompanyament crea condicions de
possibilitat per a gestionar la pròpia
vida, viure de la Paraula, coneixent
Jesús i poder prendre decisions.

[ ]
Diaconat
permanent

50 anys de la renovació del diaconat
Espai Vocacional.
Preguem per les Vocacions. Continuem
fent les pregàries vocacionals, els darrers
dijous de mes a les 19 h a la Capella de la
Casa de l’Església.
Materials i recursos
Per tal de desenvolupar aquesta CULTURA VOCACIONAL en els grups i les persones que acompanyem. Des de l’Equip
del santfeliuJove i la Comunitat d’Acompanyants te’ls farem arribar.
Delegat i Equip
Rebeu una cordial salutació de part de
tot l’equip de la Delegació diocesana de
Pastoral Vocacional que com sabeu està
formada per: Joan-Pere Pulido, Oriol Martínez i Andrea Malagarriga, Mercè Montells,
Carles Muñiz, Joan Salas, Pilar Urra i Emilia
Úbeda.
vocacional@bisbatsantfeliu /
www.bisbatsantfeliu.cat / #DéuetCrida

Enguany s’esdevé el 50è aniversari de les
primeres ordenacions diaconals, que van
tenir lloc a Colònia (Alemanya), després de
la renovació d’aquest ministeri, fruit del
Concili Vaticà II. Aquest ha estat el marc
de la Trobada diaconal interdiocesana de
tardor que cada any organitza l’Associació
Sant Llorenç per a la promoció del diaconat i que s’ha realitzat el passat 27 d’octubre al Santuari de Montserrat, sota el lema
«El diaconat: una opció sacramental de
compromís i servei en l’Església». La convocatòria s’adreçava sobretot als diaques,
esposes i familiars, i també a les persones
interessades a conèixer el diaconat. La trobada va començar amb la participació a la
missa conventual de les 11 h, en la qual els
diaques presents van ajudar a la celebració en el presbiteri. El programa va continuar a la sala de la façana del monestir on
Mn. Aureli Ortín, diaca i president de l’Associació, va recordar aquelles ordenacions
de fa 50 anys i també el 40è aniversari de
l’aprovació per la Santa Seu de les «Normas prácticas para la instauración del diaconado permanente en España», per mitjà
de la Congregació per als Sagraments i
el Culte Diví, autoritzant així als bisbes
espanyols la implantació d’aquesta renovació a les seves diòcesis. Encara abans

de dinar, el P. Bernabé Dalmau, monjo de
Montserrat, va pronunciar una conferència sobre l’efemèride i a la sobretaula es
va presentar el llibre «El Diaconado en el
pensamiento del Papa Francisco», editat
pel CPL, amb la col·laboració de l’Associació Sant Llorenç. A la tarda es van realitzar
dues conferències breus, una de les quals
a càrrec de Mn. Albert Manich, diaca, de la
diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, sobre
«La pertinença a una comunitat diaconal
diocesana». La trobada va acabar amb la
pregària de vespres, amb la satisfacció
d’haver viscut una jornada de germanor i
de comunió.

[ ]
Evangelització i
Apostolat Seglar

La Celebració de la Mare de Déu de la
Mercè a la presó de Brians
Celebrar la Mare de Déu de la Mercè, patrona dels «privats de llibertat» s’omple de
significat quan es fa a l’interior d’una presó. Cada any, el mateix dia 24 de setembre o en vigílies, la Pastoral Penitenciària
de la diòcesi ho celebra als centres penitenciaris de Brians, situats a Sant Esteve
Sesrovires. La Missa s’emmarca en tot un
programa d’activitats culturals, musicals i
esportives, preparat amb molta cura pels
equips de tractament del centre penitenciari. Enguany, l’Eucaristia ha estat el mateix dia de la Mercè al matí i, no podent
presidir-la el bisbe Agustí per altres compromisos, ho ha fet el vicari general, Mn.
Josep Maria Domingo, concelebrant amb
el mercedari P. Jesús Bel, i Mn. Jordi Tres,
acompanyats pel diaca Miquel Àngel Jiménez. Van participar, amb molt de respecte
i joia, una setantena d’interns i internes i
un bon grup representatiu dels voluntaris
i voluntàries de la Pastoral Penitenciària.
En l’homilia, Mn. Josep Maria va destacar
la figura de Maria com a model de fe i llibertat i va convidar a seguir el consell de la
Mare de Déu com a camí segur de llibertat,
segons el passatge de les noces de Canà:
«Feu el que ell us digui». En acabar la missa, el P. Jesús Bel va explicar als interns i
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internes l’origen i el carisma de l’orde mercedària, que enguany celebra amb goig els
800 anys de la seva fundació per sant Pere
Nolasc. L’equip de voluntaris de la Pastoral Penitenciària van obsequiar tots els assistents amb un rosari i una creu de fusta.
Traspàs del Sr. Javier Velasco Arias
El passat 15 d’octubre va arribar a la Casa
del Pare el reconegut biblista Javier Velasco-Arias, que era coordinador del Secretariat d’Animació Bíblica de la Pastoral de la
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i feligrès
de la Parròquia de Santa Magdalena, d’Esplugues de Llobregat. La missa exequial,
presidida pel bisbe Agustí Cortés, va tenir
lloc dimarts 16 d’octubre de 2018, a les 16
h, a la seva parròquia. Amb agraïment per
la seva incansable i apassionada tasca per
la divulgació de la Paraula de Déu, encomanem-lo a la misericòrdia del Senyor i
preguem per la seva família.

[ ]
Càritas
diocesana

Nou habitatge social de Càritas a Sant Sadurní d’Anoia
El proper 14 setembre, a les 18 h, hi haurà
l’acte d’inauguració i benedicció d’un pis
situat a Sant Sadurní d’Anoia que prestarà
servei com a habitatge social, dins el programa que Càritas Diocesana de Sant Feliu
de Llobregat té a tot el territori amb un total de 42 pisos a la diòcesi. Aquest nou pis
era de la Parròquia de Sant Sadurní i amb
Càritas parroquial ha estat reformat i adequat per funcionar com a habitatge social,
amb tres places per a homes, que es preveu que s’ocuparan ràpidament, amb les
persones que formen part d’aquests programes d’acompanyament i reinserció de
Càritas. A l’acte hi assistirà el bisbe Agustí,
per a beneir els locals, i autoritats municipals, de la parròquia i de Càritas.
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[ ]
Conferència
Episcopal
Tarraconense

comunió i de compartició que s’hi va donar aconsella que es mantinguin aquestes
reunions que ajuden a enfocar amb major
unitat els reptes en els camps de la pastoral.
Comunicat de la reunió n. 228
Barcelona, 27-9-2018

Reunió dels secretaris generals i ecònoms de les diòcesis de Catalunya
A petició de la Conferència Episcopal Tarraconense i amb el desig de créixer en la
coordinació per a l’àmbit de Catalunya, el
passat dia 13 de setembre va tenir lloc al
Seminari Conciliar de Barcelona la reunió
dels secretaris generals i cancellers amb
els ecònoms i delegats diocesans d’Economia de les deu diòcesis amb seu a Catalunya. Van presidir la reunió l’arquebisbe
d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, secretari
de la CET i Mons. Francesc Pardo, bisbe
de Girona, responsable de l’àmbit d’Economia de la CET i vocal del Consell d’Economia de la CEE. Actuà de secretari Mn.
Norbert Miracle, vicesecretari de la CET, i
hi acudiren tots els convocats, excepte un
ecònom. Fou l’ocasió per al treball coordinat amb els responsables renovats que
s’han donat en algunes diòcesis, i van tractar qüestions dels seus respectius àmbits,
entre les quals la Memòria d’activitats de
l’Església a Catalunya, la propera Jornada
de Germanor de l’11 de novembre, les immatriculacions, l’aplicació que es va fent
de la Llei de transparència i de la protecció de dades, algun tema de testaments
i l’aplicació de la Llei de centres de culte,
entre d’altres qüestions. El bon clima de

Els dies 25 i 26 de setembre de 2018 ha
tingut lloc la reunió n. 228 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), a l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona. La
reunió ha estat presidida per Mons. Jaume
Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de
Tarragona i primat, i hi han assistit tots els
seus membres.
Al matí del dia 26, els bisbes han participat en la inauguració del curs 2018-2019
de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP)
que ha presidit el Gran Canceller, cardenal
Joan Josep Omella. La lliçó inaugural d’enguany ha anat a càrrec del professor de la
Facultat de Teologia, Dr. Xavier Morlans,
que portava per títol «Escletxes en el jo
impermeable a Déu».
Els bisbes han rebut la visita del P. Enric Puig, secretari general de la Fundació
Escola Cristiana de Catalunya, que ha presentat un ampli informe de la situació de
l’ensenyament a casa nostra durant el curs
passat, així com també el moment que
està vivint l’escola cristiana. Ha informat
així mateix de les mesures i les actuacions
que es preveuen per al curs que acaba de
començar, tant en l’àmbit d’innovació pedagògica de les escoles com també en la
seva dimensió evangelitzadora.
Els bisbes han tractat també diverses
qüestions relatives a la pastoral penitenciària i s’han felicitat de la celebració del

8è centenari de la fundació de l’Orde de la
Mercè a la ciutat de Barcelona, que avui
s’estén arreu del món i es fa expressió,
com diu el papa Francesc, «d’una història
d’amor que s’arrela en el passat però que
sobretot s’encarna en el present i s’obre al
futur».
Els bisbes han estudiat diversos temes
relatius a la catequesi, la formació permanent dels preveres i la litúrgia. Així, han
demanat a la Santa Seu que a Catalunya
es pugui celebrar la memòria litúrgica del
papa Pau VI, que serà canonitzat el proper 14 d’octubre, durant la celebració del
Sínode dels Bisbes sobre «Els joves, la fe
i el discerniment vocacional» en el que hi
participarà com a pare sinodal el cardenal
Joan Josep Omella.
Finalment, han nomenat nou coordinador del Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ) Mn. Josep Mateu Guarro, prevere
de l’arquebisbat de Tarragona.
IX Congrés de les Hospitalitats de Lourdes catalanes
Es va celebrar el 20 i 21 d’octubre a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Organitzat
aquest any per l’Hospitalitat de Barcelona,
Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, hi van
participar els responsables i membres
de les juntes directives de la pràctica totalitat de les hospitalitats catalanes, una
setantena en total. Durant el congrés es
van plantejar diversos temes d’actualitat
i reptes de futur: com motivar a l’acció,
com fer que les entitats com les hospitalitats estiguin més presents en els mitjans
socials, l’exposició de diferents activitats
que es poden fer amb persones malaltes
i/o amb discapacitat (anar a la platja, visites organitzades, Camí de Santiago...)

però sobretot poder fer realitat sortides
proposades per ells. Per altra banda, en el
congrés van estar molt presents les paraules de sant Llorenç —titular de la catedral
de Sant Feliu— escrites a una paret de la
Casa de l’Església que acollia el congrés,
que recorden que el tresor de l’Església
són els pobres, els malalts i les persones
amb mobilitat reduïda. En els pelegrinatges de l’any 2019 s’ha proposat que l’objectiu sigui descobrir que aquells que ens
acompanyen són el nostre tresor i, alhora,
esdevenir també un tresor per a ells.
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[ ]
Conferència
Episcopal
Espanyola

Comisión de trabajo sobre la actuación en
delitos a menores
La Santa Sede hacía público el pasado 12
de septiembre, que el papa Francisco convocaba a los presidentes de las Conferencias Episcopales para hablar de los casos
de abusos en una reunión de carácter privado que tendrá lugar en el Vaticano entre
el 21 y el 24 de febrero de 2019. Con tal
motivo, el Comité Ejecutivo, en su reunión
de septiembre, aprobó la creación de una
Comisión para preparar los materiales de
trabajo que presentará el presidente de
la CEE, cardenal Ricardo Blázquez Pérez,
en este encuentro. Bajo la presidencia
del obispo de Astorga, Mons. Juan Antonio Menéndez Fernández, canonista, comenzará sus trabajos esta misma semana.
Fines de la Comisión
La Comisión tendrá, en primera instancia, un cariz fundamentalmente jurídico.
Estará compuesta por juristas de la Junta
Episcopal de Asuntos Jurídicos; del Servicio Jurídico Civil; del Tribunal de la Rota
de la Nunciatura Apostólica; del Servicio
Jurídico de CONFER; y de la Vicesecretaría
para Asuntos Generales.
Además de la reunión de febrero, esta
comisión va a actualizar los protocolos

de actuación de la Iglesia española, que
están sirviendo hasta ahora, para tratar
los casos de abusos a menores desde el
punto de vista jurídico y canónico. Posteriormente, y ya de manera interdisciplinar,
trabajará en la redacción de una nueva
normativa de la CEE para la prevención y
protección de abusos sexuales a menores.
Esta nueva normativa, que sustituirá a
los protocolos actuales, se adecuará de
manera más perfecta al “Modelo de Directivas” redactado por la Comisión Pontificia
para la Protección de Menores con fin de
ayudar a las Conferencias Episcopales y a
las Congregaciones religiosas a desarrollar e implementar políticas y procedimientos para la protección de menores y adultos vulnerables contra el abuso sexual,
para responder a los abusos en la Iglesia
y para demostrar integridad en este trabajo. Estas Directivas se basan en la labor
ya emprendida por muchas Conferencias y
en la orientación de la Carta Circular de la
Congregación para la Doctrina de la Fe del
3 de mayo de 2011.
Declaración de compromiso de la Iglesia Católica
La Iglesia Católica asume el compromiso de: cuidar y educar, con respeto y
ejerciendo su ministerio; proteger a todos
menores y adultos vulnerables; crear comunidades seguras y solidarias que ofrezcan un entorno de amor donde haya una
vigilancia informada sobre los peligros del
abuso.
Y lo hará: seleccionando y formando
cuidadosamente a todos aquellos con
alguna responsabilidad en la Iglesia; respondiendo a cada queja de abuso contra el personal de la Iglesia; procurando
ofrecer un ministerio apropiado de cui-

dado pastoral a aquellos que han sufrido
abuso; y procurando ofrecer asistencia y
apoyo pastoral, incluyendo supervisión y
remisión a las autoridades apropiadas, a
cualquier miembro de la comunidad eclesiástica, que se sabe que ha cometido un
delito contra un menor, joven o adulto vulnerable.
Procedimiento actual en España
La Conferencia Episcopal Española
cuenta desde junio de 2010 con dos protocolos de actuación, conforme a la legislación del Estado y al ordenamiento canónico. Ambos son una ayuda a los obispos,
sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas sobre la forma de proceder en
caso de agresiones o abusos sexuales a
menores, o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos.
Según derecho, son los ordinarios los
que llevan a cabo, bajo la dirección y coordinación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, los preceptivos procesos para
el tratamiento de los delitos en sus respectivas jurisdicciones eclesiásticas.

[ ]
Santa Seu

Missatge del papa Francesc als catòlics
xinesos i a l’Església universal
Vaticà, 26-9-2018
«Que n’és de bo, el Senyor! Perdura eternament el seu amor, és fidel per segles i
segles» (Salm 100/99,5).
Benvolguts germans en l’episcopat,
preveres, persones consagrades i tots els
fidels de l’Església catòlica a la Xina: donem gràcies al Senyor, perquè el seu amor
perdura sempre i reconeixem que «ell ens
ha creat i nosaltres som seus, som el seu
poble i el ramat que ell pastura» (Sl 100,3).
En aquest moment ressonen en el meu
interior les paraules amb les quals el meu
venerat predecessor us exhortava en la
Carta del 27 de maig de 2007: «Església
catòlica a la Xina, petit ramat present i
operant en la vastitud d’un Poble immens
que camina en la història, com ressonen,
d’encoratjadores i provocadores, per a tu
les paraules de Jesús: “No tinguis por, petit ramat; que el vostre Pare es complau a
donar-vos el Regne” (Lc 12,32)! Per tant,
“que brilli igualment la vostra llum davant la gent; així veuran les vostres bones
obres i glorificaran el vostre Pare del cel”
(Mt 5,16)» (Benet XVI, Carta als catòlics xinesos, 27 de maig de 2007, 5).
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1. En els últims temps, han circulat
moltes veus oposades sobre el present i,
especialment, sobre el futur de la comunitat catòlica a la Xina. Soc conscient que
aquest remolí d’opinions i consideracions
haurà provocat molta confusió, originant
en molts cors sentiments contradictoris.
En alguns, sorgeixen dubtes i perplexitat;
altres, tenen la sensació que han estat
abandonats per la Santa Seu i, al mateix
temps, es pregunten inquiets sobre el valor del sofriment viscut en fidelitat al Successor de Pere. En molts altres, en canvi,
predominen expectatives i reflexions positives que estan animades per l’esperança
d’un futur més serè a causa d’un testimoni
fecund de la fe en terra xinesa.
Aquesta situació s’ha anat accentuant
sobretot amb referència a l’Acord Provisional entre la Santa Seu i la República Popular de la Xina que, com sabeu, s’ha signat
recentment a Pequín. En un moment tan
significatiu per a la vida de l’Església, i a
través d’aquest Missatge breu, desitjo,
sobretot, assegurar-vos que cada dia us
tinc presents en la meva pregària a més
de compartir amb vosaltres els sentiments
que estan en el meu cor.
Són sentiments de gratitud al Senyor
i d’admiració sincera —que és l’admiració de tota l’Església catòlica— pel do de
la vostra fidelitat, de la constància en la
prova, de la confiança arrelada en la Providència divina, també quan certs esdeveniments es van demostrar particularment
adversos i difícils.
Aquestes experiències doloroses pertanyen al tresor espiritual de l’Església a la
Xina i de tot el Poble de Déu que peregrina
a la terra. Us asseguro que el Senyor, precisament a través del gresol de les proves,
no deixa mai d’omplir-nos de les seves

consolacions i de preparar-nos per a una
alegria més gran. Amb el Salm 126 tenim la
certesa que «els qui sembraven amb llàgrimes als ulls criden de goig a la sega» (v. 5).
Seguim, doncs, amb la mirada fixa en
l’exemple de tants fidels i pastors que no
han dubtat a oferir el seu «noble testimoni» (cf. 1 Tm 6,13) a l’Evangeli, fins a l’oferiment de la pròpia vida. S’han de considerar com a veritables amics de Déu.
2. Per la meva banda, sempre he considerat la Xina com una terra plena de grans
oportunitats, i el poble xinès com artífex
i protector d’un patrimoni inestimable de
cultura i saviesa, que s’ha anat provant en
resistir les adversitats i integrant les diferències, i que va prendre contacte, no per
casualitat, des de temps remots amb el
missatge cristià. Com deia amb gran subtilesa el P. Mateo Ricci, S.J., desafiant-nos a
viure la virtut de la confiança, «abans d’establir una amistat, es necessita observar;
després de tenir-la, es necessita confiança
mútua» (De Amicitia, 7).
Tinc també la convicció que la trobada
només serà autèntica i fecunda si es realitza posant en pràctica el diàleg, que significa conèixer-se, respectar-se i «caminar
junts» per a construir un futur comú d’una
harmonia més gran.
En aquest solc es col·loca l’Acord Provisional, que és fruit d’un llarg i complex
diàleg institucional entre la Santa Seu i les
autoritats xineses, iniciat ja per sant Joan
Pau II i seguit pel papa Benet XVI. Al llarg
d’aquest recorregut, la Santa Seu no tenia
—ni té— cap altre objectiu que el de dur a
terme les finalitats espirituals i pastorals
que li són pròpies; és a dir, sostenir i promoure l’anunci de l’Evangeli, així com el
d’assolir i mantenir la plena i visible unitat
de la comunitat catòlica a la Xina.

Sobre el valor i les finalitats de l’esmentat Acord, desitjo proposar-vos algunes
reflexions, oferint-vos a més algun suggeriment d’espiritualitat pastoral per al camí
que, en aquesta nova fase, estem cridats
a recórrer.
Es tracta d’un camí que, com l’etapa
precedent, «requereix temps i pressuposa
la bona voluntat de les parts» (Benet XVI,
Carta als catòlics xinesos, 27 de maig de
2007, 4), però per a l’Església, dins i fora
de la Xina, no es tracta només d’adherir-se a valors humans, sinó de respondre
a una vocació espiritual: sortir de si mateixa per abraçar «la joia i l’esperança, la
tristesa i l’angoixa dels homes del nostre
temps, sobretot dels pobres i de tots els
qui sofreixen» (Conc. Ecum. Vat. II, Const.
ap. Gaudium et spes, 1), així com els desafiaments del present que Déu li confia.
Per tant, és una crida eclesial perquè ens
fem peregrins en els camins de la història,
confiant abans de res en Déu i en les seves
promeses, com ho van fer Abraham i els
nostres pares en la fe.
Abraham, cridat per Déu, va obeir partint cap a una terra desconeguda que havia de rebre en heretat, sense conèixer el
camí que s’obria davant seu. Si Abraham
hagués pretès condicions, socials i polítiques, ideals abans de sortir de la seva
terra, potser no hauria sortit mai. Ell, en
canvi, va confiar en Déu i per la seva Paraula va deixar la seva casa i les seves
seguretats. No van ser doncs els canvis
històrics els que li permeteren confiar en
Déu, sinó que va ser la seva fe autèntica la
que va provocar un canvi en la història. La
fe, de fet, «és posseir anticipadament allò
que esperem, és conèixer realitats que no
veiem. Els antics han merescut per la fe el
testimoni de l’Escriptura» (He 11,1-2).

3. Com a Successor de Pere, desitjo
confirmar-vos en aquesta fe (cf. Lc 11,32)
—en la fe d’Abraham, en la fe de la Mare
de Déu, en la fe que heu rebut—, per convidar-vos a posar cada vegada amb una
convicció més gran la vostra confiança en
el Senyor de la història, discernint la seva
voluntat que es realitza en l’Església. Invoquem el do de l’Esperit perquè il·lumini la
ment, encengui el cor i ens ajudi a entendre cap a on ens vol portar per superar els
moments inevitables de cansament i tenir
el valor de seguir decididament el camí
que s’obre davant nostre.
Per tal de sostenir i impulsar l’anunci de
l’Evangeli a la Xina i de restablir la plena
i visible unitat en l’Església, era fonamental afrontar, en primer lloc, la qüestió dels
nomenaments episcopals. Tots coneixeu
que, lamentablement, la història recent
de l’Església catòlica a la Xina ha estat
dolorosament marcada per les profundes
tensions, ferides i divisions que s’han polaritzat, sobretot, al voltant de la figura del
bisbe com a guardià de l’autenticitat de la
fe i garant de la comunió eclesial.
Quan, en el passat, es va pretendre determinar també la vida interna de les comunitats catòliques, imposant el control
directe més enllà de les legítimes competències de l’Estat, va sorgir en l’Església
a la Xina el fenomen de la clandestinitat.
Aquesta experiència —cal assenyalar—
no és normal en la vida de l’Església i «la
història ensenya que pastors i fidels han
recorregut a ella només amb el desig dolorós de mantenir íntegra la pròpia fe» (Benet XVI, Carta als catòlics xinesos, 27 de
maig de 2007, 8).
Voldria donar-vos a conèixer que, des
que em va ser confiat el Ministeri Petrí,
he experimentat un gran consol en cons-
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tatar el desig sincer dels catòlics xinesos
de viure la seva fe en plena comunió amb
l’Església universal i amb el Successor de
Pere, que és «el principi i fonament perpetu i visible de la unitat, tant dels bisbes
com de la multitud de fidels» (Conc. Ecum.
Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 23).
D’aquest desig, he rebut durant aquests
anys nombrosos signes i testimonis concrets, també de part dels qui, fins i tot
bisbes, han ferit la comunió en l’Església,
a causa de la seva debilitat i dels seus errors, però, a més, no poques vegades, per
la forta i indeguda pressió externa.
Per tant, després d’haver examinat
atentament cada situació personal i escoltat diferents parers, he reflexionat i pregat
molt buscant el bé veritable de l’Església a
la Xina. Finalment, davant del Senyor i amb
serenitat de judici, en continuïtat amb les
directrius dels meus predecessors immediats, he decidit concedir la reconciliació
als set bisbes “oficials” ordenats sense
manament pontifici i, suprimida tota sanció canònica relativa als seus casos, readmetre’ls a la plena comunió eclesial. Al
mateix temps, demano a aquests bisbes
que manifestin, a través de gestos concrets i visibles, la restablerta unitat amb
la Seu Apostòlica i amb les Esglésies disperses pel món, i que es mantinguin fidels
malgrat les dificultats.
4. En el sisè any del meu pontificat, que
ja des dels primers passos vaig posar sota
l’amor misericordiós de Déu, convido per
tant tots els catòlics xinesos a esdevenir
artífexs de reconciliació, recordant amb
una renovada empenta apostòlica les paraules de sant Pau: «Déu ens ha reconciliat
amb ell mateix per Crist i ens ha confiat a
nosaltres aquest servei de la reconciliació» (2 Co 5,18).

De fet, com vaig escriure en concloure
el Jubileu Extraordinari de la misericòrdia,
«no existeix cap llei ni precepte que pugui
impedir a Déu tornar a abraçar el fill que retorna a ell reconeixent que s’ha equivocat,
però decidit a recomençar des del principi.
Quedar-se només en la llei equival a banalitzar la fe i la misericòrdia divina. […] Fins
i tot en els casos més complexos, en els
quals se sent la temptació de fer prevaldre
una justícia que deriva només de les normes, s’ha de creure en la força que brolla
de la gràcia divina» (Carta ap. Misericordia
et misera, 20 de novembre de 2016, 11).
Amb aquest esperit, i amb les decisions
adoptades, podem iniciar un camí inèdit,
que confiem que ajudarà a guarir les ferides del passat, a restablir la plena comunió de tots els catòlics xinesos i a obrir una
fase d’una col·laboració fraterna més gran,
per assumir amb un compromís renovat la
missió d’anunciar l’Evangeli. En efecte,
l’Església existeix per donar testimoni de
Jesús i de l’amor del Pare que perdona i
salva.
5. L’Acord Provisional firmat amb les
autoritats xineses, tot i que està circumscrit a alguns aspectes de la vida de l’Església i està cridat necessàriament a ser
millorat, pot contribuir —en la part que li
correspon— a escriure aquesta nova pàgina de l’Església catòlica a la Xina. Per
primera vegada, es contemplen elements
estables de col·laboració entre les autoritats de l’Estat i la Seu Apostòlica, amb
l’esperança d’assegurar bons pastors a la
comunitat catòlica.
En aquest context, la Santa Seu desitja fer el que li correspon fins al final, però
també vosaltres, bisbes, preveres, persones consagrades i fidels laics, teniu un paper important: buscar de forma conjunta

bons candidats que siguin capaços d’assumir en l’Església el delicat i important servei episcopal. No es tracta, en efecte, de
nomenar funcionaris per a la gestió de les
qüestions religioses, sinó de tenir pastors
autèntics segons el cor de Jesús, entregats
amb el seu treball generós al servei del Poble de Déu, especialment dels més pobres
i dèbils, tenint en compte les paraules del
Senyor: «Qui vulgui ser important enmig
vostre, que es faci el vostre servidor, i qui
vulgui ser el primer, que es faci l’esclau de
tots» (Mc 10,43-44).
En aquest sentit, és evident que un
Acord no és res més que un instrument, i
per si sol no podrà resoldre tots els problemes existents. En realitat, aquest resultaria ineficaç i estèril si no anés acompanyat
per un compromís profund de renovació
de la conducta personal i del comportament eclesial.
6. A nivell pastoral, la comunitat catòlica a la Xina està cridada a romandre unida,
per a superar les divisions del passat que
tants sofriments han provocat i ho segueixen fent en el cor de molts pastors i fidels.
Que tots els cristians, sense distinció, facin ara gestos de reconciliació i de comunió. En aquest sentit, prenguem seriosament l’advertència de sant Joan de la Creu:
«Al capvespre de la vida t’examinaran en
l’amor» (Paraules de llum i d’amor, 1,60).
Que, en l’àmbit civil i polític, els catòlics xinesos siguin bons ciutadans, estimin
totalment la seva Pàtria i serveixin el seu
País amb esforç i honestedat, segons les
seves pròpies necessitats. Que, en el pla
ètic, siguin conscients que molts compatriotes esperen d’ells un grau més elevat
en el servei del bé comú i del desenvolupament harmoniós de tota la societat.
Que els catòlics sàpiguen, de manera par-

ticular, oferir aquella aportació profètica i
constructiva que obtenen de la seva fe en
el regne de Déu. Això pot exigir-los també
la dificultat d’expressar una paraula crítica, no per inútil contraposició, sinó per tal
d’edificar una societat més justa, més humana i més respectuosa amb la dignitat de
cada persona.
7. Em dirigeixo a tots vosaltres, benvolguts germans bisbes, preveres i persones
consagrades, que «serviu el Senyor amb
alegria» (Sl 100,2). Que ens reconeguem
com a deixebles de Crist en el servei al Poble de Déu. Que visquem la caritat pastoral com a brúixola del nostre ministeri. Que
superem les contradiccions del passat, la
recerca d’interessos personals i atenguem
els fidels, fent nostres les seves alegries i
sofriments. Que treballem humilment per
la reconciliació i la unitat. Que reprenguem
amb força i passió el camí de l’evangelització, com va assenyalar el Concili Ecumènic
Vaticà II.
A tots vosaltres us dic novament amb
afecte: «Ens mobilitza l’exemple de tants
sacerdots, religioses, religiosos i laics
que es dediquen a anunciar i a servir amb
gran fidelitat, moltes vegades arriscant
les seves vides i certament a costa de la
seva comoditat. El seu testimoniatge ens
recorda que l’Església no necessita tants
buròcrates i funcionaris, sinó missioners
apassionats, devorats per l’entusiasme
de comunicar la veritable vida. Els sants
sorprenen, desinstal·len, perquè les seves
vides ens conviden a sortir de la mediocritat tranquil·la i anestesiadora» (Exhort. ap.
Gaudete et exsultate, 19 de març de 2018,
138).
Us prego amb convicció que demaneu
la gràcia de no vacil·lar quan l’Esperit ens
reclami que fem un pas endavant: «De-
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manem el valor apostòlic de comunicar
l’Evangeli als altres i de renunciar a fer
de la nostra vida cristiana un museu de
records. En tot cas, deixem que l’Esperit
Sant ens faci contemplar la història en
clau de Jesús ressuscitat. D’aquesta manera l’Església, en lloc d’estancar-se, podrà
tirar endavant acollint les sorpreses del
Senyor» (ibíd., 139).
8. En aquest any, en el qual tota l’Església celebra el Sínode dels Joves, desitjo
dirigir-me especialment a vosaltres, joves
catòlics xinesos, que travesseu les portes
de la Casa del Senyor «amb himnes donant-li gràcies i beneint el seu nom» (Sl
100,4). Us demano que col·laboreu en la
construcció del futur del vostre país amb
els dons personals que heu rebut i amb
la vostra fe jove. Us animo a portar a tots,
amb el vostre entusiasme, l’alegria de
l’Evangeli.
Estigueu disposats a acollir com a guia
segura l’Esperit Sant, que indica al món
d’avui el camí cap a la reconciliació i la pau.
Deixeu-vos sorprendre per la força renovadora de la gràcia, també quan us pugui
semblar que el Senyor us demana un compromís superior a les vostres forces. No
tingueu por d’escoltar la seva veu que us
demana fraternitat, trobada, capacitat de
diàleg i de perdó, i esperit de servei, malgrat tantes experiències doloroses del passat recent i de les ferides encara obertes.
Obriu el cor i la ment per a discernir el
pla misericordiós de Déu, que ens demana
superar els prejudicis personals i antagonismes entre els grups i les comunitats,
per a obrir un camí valent i fratern a la llum
d’una autèntica cultura de la trobada.
Són moltes les temptacions d’avui: l’orgull de l’èxit mundà, el tancament en les
pròpies certeses, la supremacia donada

a les coses materials com si Déu no existís. Aneu contracorrent i mantingueu-vos
ferms en el Senyor: «Que n’és, de bo, el
Senyor! Perdura eternament el seu amor,
és fidel per segles i segles» (Sl 100,5).
9. Estimats germans i germanes de l’Església universal: tots hem de reconèixer
com un dels signes del nostre temps el que
està succeint avui en la vida de l’Església a
la Xina. Tenim una tasca important: acompanyar amb la pregària fervorosa i l’amistat fraterna els nostres germans i germanes a la Xina. De fet, ells han d’experimentar que no estan sols en el camí que en
aquest moment s’obre davant d’ells. Cal
que siguin acollits i ajudats com a part viva
de l’Església: «Que n’és, de bo i agradable,
viure tots junts els germans» (Sl 133,1).
Que cada comunitat catòlica local, a tot
el món, es comprometi a reconèixer el valor i a acollir el tresor espiritual i cultural
específic dels catòlics xinesos. Ha arribat
l’hora en què provem junts els fruits genuïns de l’Evangeli sembrat en el si de l’antic
«Regne del Mig» i que elevem al Senyor
Jesucrist el cant de la fe i de l’acció de
gràcies, embellit amb autèntiques notes
xineses.
10. Em dirigeixo amb respecte als qui
guien la República Popular de la Xina i renovo la invitació a continuar el diàleg iniciat fa temps amb confiança, valentia i amplitud de mires. Desitjo assegurar que la
Santa Seu seguirà treballant sincerament
per a créixer en l’autèntica amistat amb el
Poble xinès.
Els contactes actuals entre la Santa Seu
i el govern xinès s’estan revelant útils per
a superar les contraposicions del passat,
també recent, i per a escriure una pàgina
de col·laboració més serena i concreta en
la certesa que «les incomprensions no

afavoreixen ni a les Autoritats xineses ni
a l’Església catòlica a la Xina» (Benet XVI,
Carta als catòlics xinesos, 27 de maig de
2007, 4).
D’aquesta manera, la Xina i la Seu
Apostòlica, cridades per la història a una
tasca difícil però apassionant, podran actuar més positivament a favor del creixement ordenat i harmoniós de la comunitat
catòlica a terra xinesa, i s’esforçaran a promoure el desenvolupament integral de la
societat, assegurant un respecte més gran
per la persona humana també en l’àmbit
religiós, treballant de forma concreta en la
protecció de l’ambient en què vivim i en la
construcció d’un futur de pau i de fraternitat entre els pobles.
És molt important que també a la Xina,
a nivell local, s’aprofundeixin cada vegada
més les relacions entre els Responsables
de les comunitats eclesials i les Autoritats
civils, mitjançant un diàleg sincer i una escolta sense prejudicis que permeti superar
les actituds recíproques d’hostilitat. S’ha
d’aprendre un estil nou de col·laboració
senzilla i quotidiana entre les autoritats
locals i les eclesiàstiques —bisbes, preveres, persones grans de les comunitats— de tal manera que es garanteixi el
desenvolupament ordenat de les activitats
pastorals, harmonitzant les expectatives
legítimes dels fidels i les decisions que
són competència de les autoritats.
Això ajudarà a comprendre que l’Església a la Xina no és aliena a la història
xinesa, ni demana cap privilegi: la seva finalitat en el diàleg amb les autoritats civils
és la d’«arribar a una relació basada en el
respecte recíproc i en el coneixement profund» (ibíd.).
11. En nom de tota l’Església, demano al
Senyor el do de la pau, alhora que us con-

vido a tots a invocar amb mi la protecció
maternal de la Mare de Déu.
Mare del cel, escolteu la veu dels vostres fills, que humilment invoquen el vostre nom.
Verge de l’esperança, a vós confiem el
camí dels creients en la noble terra de la
Xina. Us demanem que presenteu al Senyor de la història les tribulacions i les fatigues, les súpliques i les esperances dels
fidels que us preguen, oh Reina del cel.
Mare de l’Església, us consagrem el
present i el futur de les famílies i de les
nostres comunitats. Protegiu-les i ajudeu-les en la reconciliació fraterna i en el
servei vers els pobres que beneeixen el
vostre nom, oh Reina del cel.
Consoladora dels afligits, ens dirigim a
vós perquè sigueu refugi dels qui ploren
en l’hora de la prova. Vetlleu sobre els vostres fills que lloen el vostre nom, feu que
portin junts l’anunci de l’Evangeli. Acompanyeu els seus passos per un món més
fratern, feu que tots portin l’alegria del
perdó, oh Reina del cel.
Maria, Auxili dels cristians, us demanem per a la Xina dies de benedicció i de
pau. Amén.
Francesc, Papa

Missatge del Papa Francesc per a la II Jornada mundial dels pobres
Vaticà, 13 de juny de 2018
Jornada del Diumenge XXXIII de durant
l’any, 18 de novembre de 2018
1. «Quan els pobres invoquen el Senyor,
els escolta» (Sl 34, 7). Les paraules del
salmista es tornen també nostres a partir
del moment en què som cridats a trobar
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les situacions diverses de sofriment i marginació en què viuen tants germans i germanes, que habitualment designem amb
el terme general de “pobres”. Qui escriu
aquestes paraules no és aliè a aquesta
condició, al contrari. Ell té experiència directa de la pobresa i, no obstant això, la
transforma en un cant de lloança i d’acció
de gràcies al Senyor. Aquest salm ens permet també avui comprendre qui són els
veritables pobres als quals estem cridats a
tornar la nostra mirada per escoltar el seu
crit i reconèixer les seves necessitats.
Se’ns diu, abans de res, que el Senyor
escolta els pobres que l’invoquen i que és
bo amb aquells que cerquen refugi en Ell
amb el cor destrossat per la tristesa, la soledat i l’exclusió. Escolta els que són atropellats en la seva dignitat i, malgrat això,
tenen la força d’alçar la seva mirada vers
les altures per a rebre llum i consol. Escolta
aquells que són perseguits en nom d’una
falsa justícia, oprimits per polítiques indignes d’aquest nom i atemorits per la violència; i tot i així saben que en Déu tenen el
seu Salvador. El que sorgeix d’aquesta pregària és abans de res el sentiment d’abandonament i confiança en un Pare que escolta i acull. En el mateix sentit d’aquestes
paraules podem comprendre més a fons el
que Jesús va proclamar amb les benaurances: «Feliços els pobres en l’esperit, el regne dels cels és per a ells» (Mt 5, 3).
En virtut d’aquesta experiència única i,
en molts sentits, immerescuda i impossible de descriure per complet, neix per cert
el desig d’explicar-la a altres, en primer
lloc a aquells que són, com el salmista,
pobres, rebutjats i marginats. En efecte,
ningú no pot sentir-se exclòs de l’amor del
Pare, especialment en un món que amb
freqüència posa la riquesa com a primer

objectiu i fa que les persones es tanquin
en si mateixes.
2. El salm caracteritza amb tres verbs
l’actitud del pobre i la seva relació amb
Déu. Abans de res, “cridar”. La condició de
pobresa no s’esgota en una paraula, sinó
que es transforma en un crit que travessa el cel i arriba fins a Déu. Què expressa
el crit del pobre si no és el seu sofriment
i soledat, la seva desil·lusió i esperança?
Podem preguntar-nos: com és que aquest
crit, que puja fins a la presència de Déu,
no aconsegueix arribar a la nostra oïda,
deixant-nos indiferents i impassibles? En
una Jornada com aquesta, estem cridats
a fer un seriós examen de consciència per
adonar-nos si realment hem estat capaços
d’escoltar els pobres.
El silenci de l’escolta és el que necessitem per a poder reconèixer la seva veu.
Si som nosaltres els que parlem molt, no
aconseguirem escoltar-los. Sovint em
temo que tantes iniciatives, encara que
meritòries i necessàries en elles mateixes,
estiguin dirigides més a complaure’ns a
nosaltres mateixos que a acollir el clam
del pobre. En aquest cas, quan els pobres
fan sentir la seva veu, la reacció no és coherent, no és capaç de sintonitzar amb la
seva condició. S’està tan atrapat en una
cultura que obliga a mirar-se al mirall i a
cuidar-se en excés, que es pensa que amb
un gest d’altruisme n’hi ha prou per a quedar satisfets, sense haver de comprometre’s directament.
3. El segon verb és “respondre”. El Senyor, diu el salmista, no només escolta el
crit del pobre, sinó que respon. La seva
resposta, com es testimonia en tota la
història de la salvació, és una participació
plena d’amor en la condició del pobre. Així
va ocórrer quan Abraham va manifestar a

Déu el seu desig de tenir una descendència, encara que ell i la seva esposa Sara,
ja ancians, no tinguessin fills (cf. Gn 15,
1-6). Va succeir quan Moisès, a través del
foc d’una bardissa que es cremava intacta, va rebre la revelació del nom diví i la
missió de fer sortir el poble d’Egipte (cf. Ex
3, 1-15). I aquesta resposta es va confirmar
al llarg de tot el camí del poble pel desert:
quan la fam i la set assaltaven (cf. Ex 16,
1-16; 17, 1-7), i quan es queia en la pitjor
misèria, la de la infidelitat a l’aliança i de
la idolatria (cf. Ex 32, 1-14).
La resposta de Déu al pobre és sempre
una intervenció de salvació per a guarir les
ferides de l’ànima i del cos, per a restituir justícia i per ajudar a reprendre la vida
amb dignitat. La resposta de Déu és també una invitació que tot el qui creu en Ell
obri de la mateixa manera dins dels límits
del que és humà. La Jornada Mundial dels
Pobres pretén ser una petita resposta que
l’Església sencera, estesa pel món, dirigeix als pobres de tot tipus i de tota regió
perquè no pensin que el seu crit s’ha perdut en el buit. Probablement és com una
gota d’aigua en el desert de la pobresa; i
no obstant això pot ser un signe de compartir pels qui passen necessitat, que fa
sentir la presència activa d’un germà o una
germana. Els pobres no necessiten un acte
de delegació, sinó del compromís personal
d’aquells que escolten el seu clam. La sol·
licitud dels creients no pot limitar-se a una
forma d’assistència –que és necessària i
providencial en un primer moment–, sinó
que exigeix aquesta «atenció amant» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 199) que honra l’altre com a persona i busca el seu bé.
4. El tercer verb és “alliberar”. El pobre
de la Bíblia viu amb la certesa que Déu intervé a favor seu per a restituir-li dignitat.

La pobresa no és buscada, sinó creada per
l’egoisme, l’orgull, l’avarícia i la injustícia.
Mals tan antics com l’home, però que són
sempre pecats, que involucren tants innocents, produint conseqüències socials
dramàtiques. L’acció amb la qual el Senyor
allibera és un acte de salvació pels que li
han manifestat la pròpia tristesa i angoixa. Les cadenes de la pobresa es trenquen
gràcies a la potència de la intervenció de
Déu. Hi ha tants salms que narren i celebren aquesta història de salvació que es
reflecteix en la vida personal del pobre:
«No ha mirat amb repugnància ni amb
menyspreu el pobre desvalgut; no l’ha privat de la seva mirada, i, quan cridava auxili, l’ha escoltat» (Sl 22, 25). Poder contemplar el rostre de Déu és signe de la seva
amistat, de la seva proximitat, de la seva
salvació. «Vós heu mirat el meu sofriment,
heu emparat la meva vida en el perill, no
m’heu deixat caure a les mans de l’enemic,
i és ample el lloc on reposen els meus peus
» (Sl 31, 8-9). Oferir al pobre un “lloc ample” equival a alliberar-lo del “parany del
caçador” (cf. Sl 91, 3), a allunyar-lo de la
trampa estesa en el seu camí, perquè pugui caminar expedit i mirar la vida amb ulls
serens. La salvació de Déu pren la forma
d’una mà estesa vers el pobre, que ofereix
acollida, protegeix i fa possible experimentar l’amistat de la qual es té necessitat. És a partir d’aquesta proximitat, concreta i tangible, que comença un itinerari
genuí d’alliberament: «Cada cristià i cada
comunitat són cridats a ser instruments de
Déu per a l’alliberament i promoció dels
pobres, de manera que puguin integrar-se
plenament en la societat; això suposa que
siguem dòcils i atents per a escoltar el clamor del pobre i socórrer-lo» (Exhort. ap.
Evangelii gaudium, 187).
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5. Em commou saber que molts pobres
s’han identificat amb Bartimeu, del qual
parla l’evangelista Marc (cf. 10, 46-52). El
cec i captaire Bartimeu «estava assegut
a la vora del camí» (v. 46), i havent sentit
que passava Jesús «començà a cridar» i a
invocar el «Fill de David» perquè tingués
pietat d’ell (cf. v. 47). «Tothom el renyava
per fer-lo callar, però ell cridava encara
més fort» (v. 48). El Fill de Déu va escoltar
el seu crit: «“Què vols que faci per tu?”.
El cec li respongué: “Rabuni, feu que hi
vegi!”» (v. 51). Aquesta pàgina de l’Evangeli fa visible el que el salm anunciava com
a promesa. Bartimeu és un pobre que es
troba privat de capacitats bàsiques, com
són la de veure i treballar. Quants camins
condueixen també avui a formes de precarietat! La falta de mitjans bàsics de subsistència, la marginació quan ja no es gaudeix
de la plena capacitat laboral, les diverses
formes d’esclavitud social, malgrat els
progressos realitzats per la humanitat…
Com Bartimeu, quants pobres són avui a
la vora del camí a la recerca d’un sentit per
a la seva condició! Quants es qüestionen
sobre el perquè van haver de tocar el fons
d’aquest abisme i sobre la manera de sortir-ne! Esperen que algú se’ls acosti i els
digui: «Anima’t i vine, que et crida» (v. 49).
Llastimosament sovint es constata que,
per contra, les veus que s’escolten són
les del retret i les que conviden a callar i
a sofrir. Són veus desentonades, amb freqüència determinades per una fòbia vers
els pobres, considerats no només com
a persones indigents, sinó també com a
gent portadora d’inseguretat, d’inestabilitat, de desordre per a les rutines quotidianes i, per tant, mereixedors de rebuig
i apartament. Es tendeix a crear distància
entre ells i el propi jo, sense adonar-se que

així es produeix l’allunyament del Senyor
Jesús, qui no els rebutja sinó que els crida
així i els consola. Amb molta pertinença
ressonen en aquest cas les paraules del
profeta sobre l’estil de vida del creient:
«allibera els qui han estat empresonats
injustament, deslliga les corretges del jou,
deixa lliures els oprimits […] comparteix el
teu pa amb els qui passen fam, […] acull
a casa teva els pobres vagabunds, […]
vesteix el qui va despullat» (Is 58, 6-7).
Aquesta manera d’obrar permet que el pecat sigui perdonat (cf. 1Pe 4, 8), que la justícia recorri el seu camí i que, quan serem
nosaltres els qui cridarem al Senyor, Ell
aleshores respondrà i dirà: Aquí em tens
(cf. Is 58, 9).
6. Els pobres són els primers capacitats
per a reconèixer la presència de Déu i donar testimoni de la seva proximitat en les
seves vides. Déu es manté fidel a la seva
promesa, i fins i tot en la foscor de la nit no
va faltar el caliu del seu amor i de la seva
consolació. No obstant això, per a superar
l’opressiva condició de pobresa cal que
ells percebin la presència dels germans i
germanes que es preocupen per ells i que,
obrint la porta del cor i de la vida, els fan
sentir amics i familiars. Només d’aquesta
manera podrem «reconèixer la força salvífica de les seves vides» i «posar-los al bell
mig del camí de l’Església» (Exhort. apost.
Evangelii gaudium, 198).
En aquesta Jornada Mundial estem
convidats a fer concretes les paraules del
Salm: «els humils en menjaran fins a saciar-se» (Sl 22, 27). Sabem que en el temple
de Jerusalem, després del ritu del sacrifici,
tenia lloc el banquet. En moltes diòcesis,
aquesta va ser una experiència que, l’any
passat, va enriquir la celebració de la primera Jornada Mundial dels Pobres. Molts

trobaren el caliu d’una casa, l’alegria d’un
àpat festiu i la solidaritat dels qui volgueren compartir la taula de manera simple i
fraterna. Voldria que també aquest any i
en el futur aquesta Jornada fos celebrada
sota el signe de l’alegria per redescobrir
el valor d’estar junts. Pregar junts i compartir l’àpat el diumenge. Una experiència
que ens retorna a la primera comunitat
cristiana, que l’evangelista Lluc descriu en
tota la seva originalitat i simplicitat: «Tots
eren constants a assistir a l’ensenyament
dels apòstols a posar en comú els seus
béns i a reunir-se per partir el pa i per a la
pregària. […] Tots els creients vivien units i
tenien en comú tots els seus béns; venien
les seves propietats i les altres coses que
posseïen, per distribuir entre tots el diner,
segons les necessitats de cadascú» (Ac 2,
42. 44-45).
7. Són innombrables les iniciatives que
diàriament emprèn la comunitat cristiana
per donar un signe de proximitat i d’alleujament a les variades formes de pobresa
que hi ha davant dels nostres ulls. Sovint
la col·laboració amb altres realitats, que
no estan motivades per la fe sinó per la solidaritat humana, fa possible brindar una
ajuda que sols no podríem realitzar. Reconèixer que, en l’immens món de la pobresa, la nostra intervenció és també limitada, dèbil i insuficient fa que estenem la mà
als altres, de manera que la col·laboració
mútua pugui assolir l’objectiu de manera
més eficaç. Ens mou la fe i l’imperatiu de
la caritat, però sabem reconèixer altres
formes d’ajuda i solidaritat que, en part,
es fixen els mateixos objectius; sempre i
quan no descuidem el que ens és propi,
és a dir, portar a tots cap a Déu i a la santedat. El diàleg entre les diverses experiències i la humilitat en prestar la nostra

col·laboració, sense cap tipus de protagonisme, és una resposta adequada i plenament evangèlica que podem realitzar.
Enfront dels pobres, no és qüestió de
jugar a veure qui té la primacia de la intervenció, sinó que podem reconèixer
humilment que és l’Esperit qui suscita
gestos que són un signe de la resposta i
proximitat de Déu. Quan trobem la manera per apropar-nos als pobres, sabem
que la primacia li correspon a Ell, que ha
obert els nostres ulls i el nostre cor a la
conversió. No és protagonisme el que necessiten els pobres, sinó aquest amor que
sap amagar-se i oblidar el bé realitzat. Els
veritables protagonistes són el Senyor i
els pobres. Qui es posa al servei és instrument en les mans de Déu per a fer reconèixer la seva presència i la seva salvació.
Ho recorda sant Pau escrivint als cristians
de Corint, que competien entre ells pels
carismes, a la recerca dels més prestigiosos: «L’ull no pot dir a la mà: “No em fas
cap falta”, ni tampoc el cap als peus: “No
em feu cap falta”» (1Co 12, 21). L’apòstol
fa una consideració important en observar
que els membres que semblen més febles
són els més necessaris (cf. v. 22); i que «els
que ens semblen menys nobles, els cobrim
amb més honor; i els que tenim per menys
decents, els tractem amb més decència,
cosa que no necessiten els membres més
decents» (vv. 23-24). Mentre ofereix un
ensenyament fonamental sobre els carismes, Pau també educa la comunitat en
l’actitud evangèlica respecte als membres
més febles i necessitats. Lluny dels deixebles de Crist sentiments de menyspreu o
de pietisme vers ells; més aviat estan cridats a honrar-los, a donar-los precedència,
convençuts que són una presència real de
Jesús entre nosaltres. «Tot allò que fèieu
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a un d’aquests germans meus més petits,
m’ho fèieu a mi» (Mt 25, 40).
8. Aquí es comprèn quanta distància hi
ha entre la nostra manera de viure i la del
món, el qual elogia, segueix i imita els qui
tenen poder i riquesa, mentre margina els
pobres, considerant-los un rebuig i una
vergonya. Les paraules de l’apòstol són
una invitació a donar plenitud evangèlica a
la solidaritat amb els membres més febles
i menys capaços del cos de Crist: «Quan un
membre sofreix, sofreixen amb ell tots els
altres, i quan un membre és honorat, tots
els altres s’alegren amb ell» (1Co 12, 26).
De la mateixa manera, en la Carta als Romans ens exhorta: «Alegreu-vos amb els
qui estan alegres, ploreu amb els qui ploren. Viviu d’acord els uns amb els altres.
No aspireu a grandeses, sinó poseu-vos al
nivell dels humils» (12, 15-16). Aquesta és
la vocació del deixeble de Crist; l’ideal al
qual aspirar amb constància és assimilar
cada vegada més en nosaltres els «sentiments de Crist Jesús» (Fl 2, 5).
9.Una paraula d’esperança es converteix en l’epíleg natural al qual condueix
la fe. Amb freqüència són precisament els
pobres els que posen en crisi la nostra indiferència, filla d’una visió de la vida en excés immanent i lligada al present. El crit del
pobre és també un crit d’esperança amb el
qual manifesta la certesa de ser alliberat.
L’esperança fundada sobre l’amor de Déu
que no abandona a qui en Ell confia (cf. Rm
8, 31-39). Santa Teresa d’Àvila en el seu
Camí de perfecció escrivia: «La pobresa és
un bé que engloba tots els béns del món.
És un senyoriu gran. És senyorejar tots els
béns del món a qui no li importen gens» (2,
5). És en la mesura que siguem capaços de
discernir el veritable bé que ens tornarem
rics davant Déu i savis davant nosaltres

mateixos i davant dels altres. Així és: en la
mesura que s’aconsegueix donar el sentit
just i veritable a la riquesa, es creix en humanitat i es torna capaç de compartir.
10. Convido els germans bisbes, els sacerdots i en particular els diaques, a qui
se’ls va imposar les mans per al servei dels
pobres (cf. Ac 6, 1-7), juntament amb les
persones consagrades i amb tants laics i
laiques que en les parròquies, en les associacions i en els moviments fan tangible la
resposta de l’Església al crit dels pobres, a
viure aquesta Jornada Mundial com un moment privilegiat de nova evangelització.
Els pobres ens evangelitzen, ajudant-nos a
descobrir cada dia la bellesa de l’Evangeli.
No deixem caure en oïdes sordes aquesta
oportunitat de gràcia. Sentim-nos tots, en
aquest dia, deutors amb ells, perquè estenent recíprocament les mans, un cap a
l’altre, es realitzi la trobada salvífica que
sosté la fe, fa activa la caritat i permet
que l’esperança prossegueixi segura en el
camí vers el Senyor que ve.
Francesc, Papa

[ ]
Altres
informacions

Sobre el document final del Sínode dels
Bisbes “Els joves, la fe i el discerniment
vocacional”
La XV Assemblea general ordinària del Sínode dels Bisbes sobre el tema «Els joves,
la fe i el discerniment vocacional» ha acabat amb la redacció del document final. El
text és fruit del discerniment realitzat durant els dies del Sínode i recull els nuclis
temàtics generadors sobre els quals els
Pares sinodals s’han concentrat amb particular intensitat i passió. Vol orientar el
treball i la presència dels joves en les comunitats eclesials i deixa en mans de cada
continent, país i esglésies locals la seva
concreció. També respira les orientacions
de renovació pastoral i eclesial que promou el papa Francesc.
El document està dividit en tres parts.
La primera part es titula «Es posà a caminar amb ells» i mira d’il·luminar el que els
Pares sinodals han reconegut del context
en què els joves estan immersos, evidenciant-se els punts forts i els reptes. Els joves,
intactes, volen ser “escoltats, reconeguts,
acompanyats” i desitgen que la seva veu
sigui “considerada interessant i útil en el
camp social i eclesial”.
La segona part, «Se’ls obriren els ulls»
és interpretativa i proporciona algunes

claus de lectura fonamentals del tema
sinodal. Es diu textualment en aquesta
segona part: “La joventut pot estar més
avançada que els pastors i per això ha de
ser acollida, respectada, acompanyada”.
Gràcies a ella, de fet, l’Església pot renovar-se. D’aquí la crida del Sínode al model
de “Jesús jove entre els joves” i al testimoniatge dels sants, entre els quals hi ha
molts joves, profetes de canvi.
La tercera part, titulada «Partiren de
seguida» recull les opcions per a una conversió espiritual, pastoral i missionera.
“Els esforços i la fragilitat dels joves ens
ajuden a ser millors, les seves preguntes
ens desafien, les crítiques són necessàries perquè moltes vegades a través d’elles
la veu del Senyor ens demana conversió
i renovació”. Els Pares subratllen el dinamisme constitutiu de la sinodalitat, és a
dir, caminar junts: el final de l’Assemblea
i el document final són només una etapa,
perquè les condicions concretes i les necessitats urgents són diferents a cada país
i continent.
El text, que s’orienta a l’acompanyament dels joves pels qui demana més
protagonisme i llibertat en la vida eclesial, també recull els principals problemes
i reptes que aquests han d’afrontar. Hi ha
alguns desafiaments urgents que l’Església està cridada a assumir. El Document
Final del Sínode tracta de la missió en l’entorn digital: part integrant de la realitat
quotidiana dels joves, una “plaça” on passen molt temps i on es troben fàcilment,
un lloc essencial per arribar i involucrar els
joves en les activitats pastorals.
Entre altres desafiaments assenyalats
també hi ha l’econòmic: la invitació dels
Pares és a invertir temps i recursos en els
joves amb la proposta d’oferir un període
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destinat a la maduració de la vida cristiana
adulta que “ha de permetre un allunyament prolongat dels ambients i de les relacions habituals “.
Evidencia, també, la necessitat d’un
major reconeixement i valoració de la dona
en la societat i en l’Església, perquè la seva
absència empobreix el debat i el camí eclesial: hi ha una urgent necessitat de canvi
per part de tots, fins i tot a partir d’una
reflexió sobre la reciprocitat entre els sexes. També es deté sobre el tema del cos,
de l’afectivitat, de la sexualitat. Davant els
avenços científics que plantegen qüestions ètiques, fenòmens com la pornografia
digital, el turisme sexual, la promiscuïtat,
l’exhibicionisme en línia, el Sínode recorda
a les famílies i a les comunitats cristianes
la importància de fer descobrir als joves
que la sexualitat és un do.
El document destaca la importància del
sagrament de la Reconciliació a la vida de
fe i anima els pares, docents, animadors,
sacerdots i educadors a ajudar els joves, a
través de la Doctrina Social de l’Església,
a assumir responsabilitats en el camp professional i sociopolític.
Els punts del document han estat aprovats àmpliament pels 268 bisbes d’arreu
del món que han participat en el sínode i
recull les aportacions que s’han fet durant
el procés sinodal des de diversos sectors
eclesials.
(Font: Editorial i llibreria Claret)
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