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Nou inici (1�1�2012)

Encara que el canvi d’any no passa de ser 
una convenció humana, li donem la benvin-
guda, ja que això no impedeix que pugui 
tenir per a nosaltres un interessant simbo-
lisme. Concretament, ens dóna l’oportuni-
tat de disposar-nos a viure “un nou inici”.

Parlar avui d’“un nou inici” no resulta 
estrany, més aviat respon a desitjos repe-
tidament formulats en molts àmbits de la 
vida. Són molts, en efecte, els àmbits de la 
vida en els quals tenim la sensació “d’en-
velliment o mort”, encara que no sempre 
aquesta sensació sigui plenament justifi-
cada. Així, es parla del sistema econòmic, 
de models culturals, creences, llenguat-
ges, tècniques, fins i tot d’època històrica, 
que es veuen com a objectes desgastats i 
caducs. Tot això fa pensar en la necessitat 
de trobar alguna cosa nova o, en tot cas, 
de “re-fundar”. No són poques les crides a 
“re-fundar” Europa, el règim democràtic, el 
sistema econòmic, l’ordre internacional, la 
família, la cultura… I a l’interior de l’Esglé-
sia no falta la veu que ens convida a “re-
iniciar la fe”, tornar a creure des de l’arrel.

Fem un parell d’observacions sobre 
aquest assumpte. La primera, que qui bus-
ca l’inici absolut, és a dir, qui pensi trobar 
la solució en un començament de quelcom 
absolutament nou, sense passat, acabarà 

en el fracàs. La segona, que els inicis tenen 
la seva bellesa, ja que gaudeixen de frescor 
i estan carregats d’il·lusió. Però, ho podem 
esperar tot d’ells? Vaig escoltar per casua-
litat una cançó molt juvenil, la tornada de 
la qual repetia l’anhel “d’una eterna prima-
vera”, com allò més somiat i desitjat. Vaig 
pensar espontàniament en aquells anuncis 
profètics que han omplert de goig el camí 
de l’Advent, en els quals s’anunciaven els 
brots d’un nou jardí, la re-fundació de la 
ciutat, el naixement d’un plançó… Però im-
mediatament vaig reflexionar i me’n vaig 
adonar que una eterna primavera seria un 
miratge, una sensació merament estètica, 
ja que si la primavera no dóna pas a l’estiu, 
mai no tindrem fruits madurs. No és en ells 
on radica la veritable bellesa…? La prima-
vera, com la profecia o el vaticini, només té 
sentit si allò anunciat arriba a complir-se. 

Ara bé, vaig recordar algunes paraules 
de Jesucrist i vaig sentir desitjos de poder-
li dir a aquella jove, que cantava amb veu 
innocent i dolça, que potser tenia una mica 
de raó. Jesús va dir:

“T’asseguro que el que no neix de nou 
no pot veure el regne de Déu… T’asseguro 
que el que no neix de l’aigua i de l’Esperit 
no pot entrar en el regne de Déu” (Jn 3,3).

Hi ha un néixer de nou cristià en el co-
mençament del camí, però també en ple-
na marxa. En aquest cas, tornar a l’inici és 
com remuntar el riu des de més avall, on 
les aigües ja vénen massa tèrboles, fins a 
les deus originals, per tal de trobar-hi l’ai-
gua més pura i sana.

- Les aigües dels inicis són capaces de 
provocar una nova primavera.

- Les primaveres poden ser eternes, 
perquè sempre seran possibles, ve-
nint de l’Esperit de dalt, on no s’es-
gota la vida.

[ ]Escrits
dominicals



9

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 4

3

B i s b e  d i o c e s à

-  N’hi ha prou que la terra aculli, humil i 
confiada, l’aigua de l’Esperit.

Per què dubtar que el començament 
d’un nou any, signifiqui per al nostre espe-
rit un nou naixement, que doni pas a una 
nova primavera? Encara que el paradís no 
estigui fora, almenys portem-ho a dins. De 
Maria va néixer Jesucrist i, en Ell, la terra i 
el cel van tornar a néixer.

La deu ines�otable (8�1�2012)

Per nosaltres mateixos no podem asse-
gurar un nou inici. És propi de la nostra 
existència néixer, créixer, desgastar-nos i 
morir. Però sí que és possible per a nosal-
tres un nou inici, si aquest ve d’una font 
inesgotable de vida.

Els cristians fixem la nostra esperança 
en la convicció que sempre és possible 
començar de nou. Però hem d’explicar-ho, 
perquè el que volem dir és quelcom molt 
diferent a l’”etern retorn” de la mitologia 
grega o a la reencarnació d’algunes reli-
gions orientals. 

L’última plenària del Consell pontifici 
per als laics, celebrat a Roma el mes de 
novembre passat, tenia com a tema cen-
tral “La qüestió de Déu”. Naturalment no 
es podia parlar de Déu sense situar la pre-
gunta en el context vital de la crisi per la 
qual passa la humanitat. L’audiència als 
participants en la reunió, que va tenir lloc 
durant el matí del divendres 25 a la sala 
Clementina, oferia a Benet XVI l’ocasió de 
tornar sobre allò que ell considera preci-
sament la “qüestió de les qüestions”, és a 
dir, posar de nou a Déu en el centre de la 
vida de la humanitat. En concret, va venir a 
dir, Déu en el centre, per “recomençar des 
d’Ell”, perquè aquest és el camí “que per-
metrà retornar a l’home –deia– la totalitat 

de les seves dimensions, la seva dignitat 
plena”.

I és que, contra tot el que pugui dir una 
opinió tancada del món, l’ésser humà “no 
es genera ell mateix”: la vida li ha estat 
donada. Tota la vida ha tingut el seu ori-
gen sempre més enllà del món, sigui en 
els seus inicis, quan la creació, sigui en la 
plenitud dels temps, quan la redempció 
o la recreació; sigui avui, quan segueix 
renovant-se per la gràcia, sigui al final, 
quan tot acabi en el triomf definitiu. Així 
ho creiem, perquè així ens ho va ensenyar 
Jesucrist.

Això, traduït a la pràctica, significa que 
qualsevol inici, renovació o renaixement 
profundament humà, demana tornar a la 
font. No parlem de reformes superficials 
o d’invencions que no arriben a tocar el 
cor. De vegades, fins i tot, aquests canvis 
són un engany, ja que fan l’efecte que tot 
realment canviarà, quan en realitat tot pot 
seguir igual.

Llavors, què significa per al cristià “co-
mençar sempre de nou”? Els antics Sants 
Pares, com els grans mestres de l’esperit 
de la Tradició cristiana, coincideixen en 
el fet que la vida espiritual és un continu 
començament des de Déu, però en la pràc-
tica tornar a Déu, no es fa des del mateix 
punt de la vida. Quan es convida a un ma-
trimoni a recuperar l’amor primer, sabem 
que aquest retrobament amb l’amor no és 
possible sinó des de la història viscuda i 
des de la situació concreta que ara es viu.

- La història avança inexorablement. 
Déu i el seu amor romanen.

- Des de qualsevol moment de la nostra 
història, podem (hem de) “reengan-
xar-nos” a Déu, font de vida.

- Llavors l’amor retorna a la vida la fres-
cor dels orígens.
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que proporciona tornar a Déu en el concret 
i quotidià de la història. Amb llenguatge de 
sant Agustí diríem que gràcies a la “Veritat 
sempre antiga i sempre nova” de l’amor de 
Déu. 

Començar sem�re (15�1�2012)

Som cridats a començar de nou des de 
Déu, que per a nosaltres és font inesgo-
table de vida. Però no falten objeccions a 
aquesta possibilitat. 

És veritat que tenim avui una extraordi-
nària sensibilitat cap a allò nou. Els canvis 
accelerats i múltiples que es donen en el 
món, en la cultura, en l’àmbit de la cièn-
cia i de la tècnica sobretot, ens porten a 
pensar que, si alguna cosa no és nova, no 
és vàlida. No ja que deixi de ser veritable, 
sinó que deixa de tenir valor i, per tant, no 
interessa. Ho saben molt bé els tècnics de 
màrqueting: tot producte que surti al mer-
cat ha d’aparèixer com a novetat (encara 
que reprodueixi un producte antic, com a 
tal, ha de ser novetat). També els artistes i 
els creadors van buscant sempre l’origina-
litat, de la qual dependrà, en gran mesura, 
l’èxit. 

En aquest sentit, abraçaríem potser de 
bon grat una vida distinta, nova, original. 
Però ja no seria tan ben acollida la invi-
tació a fer-ho des de Déu. Perquè, quan 
aquesta sensibilitat cap a allò nou impreg-
na la nostra manera de viure la fe, aque-
lla crida a reiniciar la vida des de Déu pot 
quedar sense resposta. Perquè tot sona a 
ja sabut. Totes les paraules i les frases ens 
són conegudes des de sempre, de manera 
que perden la capacitat d’impacte pròpia 
d’allò nou. És per això que molts en l’Es-
glésia van obsessionats a la recerca de 

“la novetat”, potser amb la bona intenció 
d’aproximar la fe a la mentalitat actual. 

No obstant això, en el terreny més pro-
fund de la vida les coses funcionen d’una 
altra manera. No ens hem preguntat mai 
per què ens pot emocionar un poema, tant 
d’Homer, com de sant Joan de la Creu o de 
Rilke, encara que siguin d’èpoques tan dis-
tintes? La bellesa d’una obra d’art és la ma-
teixa i pot ser gaudida per generacions al 
llarg de la història. El mateix succeeix amb 
l’amor. Una declaració d’amor, una prome-
sa, o una paraula de perdó, més o menys, 
es dirà amb les mateixes paraules al llarg 
de la vida dels enamorats... Llavors, què és 
el que canvia? On és la possible novetat? 
El que canvia és la vida, les experiències 
viscudes en el passat o en el present. Si 
aquestes experiències han calat en la per-
sona, una mateixa paraula té ressonàncies 
molt distintes segons el que la vida ha anat 
acumulant en el cor. Així, no és el mateix 
una declaració d’amor als vint-i-cinc anys, 
que als vuitanta, després d’haver compar-
tit cinquanta anys de vida matrimonial; o 
fins i tot després de haver renyit, o després 
d’haver sofert per qualsevol causa. La vi-
vència de la bellesa o de l’amor, podem dir, 
sempre són noves segons la vida de qui els 
experimenta. Les seves formes d’expressió 
ajuden, però només són relatives i no apor-
ten la novetat essencial. 

El mateix passa amb Déu. Millor dit, la 
bellesa i l’amor es viuen sempre com a 
novetat, perquè són reflex de Déu. Ell és, 
de fet, la novetat més radical, l’origen de 
tota novetat. Per això, iniciar la vida des de 
Déu és el més elemental i el més lògic. El 
profeta de l’Apocalipsi va escriure al final 
del llibre: 
“Després vaig veure un cel nou i una terra 
nova, perquè el primer cel i la primera terra 
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ja no existeixen... Llavors el qui estava 
assegut en el tron va dir, ‘Mira que faig un 
món nou’” (Ap 21,1.5) 

- Aquest anunci es referia sobretot al 
final dels temps, quan tota la terra es 
farà totalment cel. 

- Però, ni llavors tot serà destruït, ni cal 
esperar aquell moment per a viure la 
veritable novetat. 

- Ara ja podem viure petits fragments 
de cel, gaudir de la seva novetat, 
perquè Déu ja ha tocat la terra i no 
l’abandona. 

Refem el camí des de Déu. Això vol dir 
que les possibilitats de canvi són realment 
infinites. I l’esperança, per tant, no té lí-
mits. 

A�ançar en es�iral (22�1�2012)

Hi ha una segona objecció contra la crida 
a començar de nou des de Déu. I és que, 
segons alguns, de fet, no avancem, els 
errors es repeteixen, el progrés és només 
aparent, tornem sempre al mateix punt de 
partida. Sembla, en efecte, que la vida tor-
na constantment. Quantes crisis econòmi-
ques, diuen alguns, farien falta per canviar 
realment les persones? No són els matei-
xos vicis la causa de totes les crisis de la 
humanitat, incloses les guerres, des que 
l’home trepitja la terra? 

Hi ha una mica de veritat en això. 
Aquesta postura té raó, sobretot quan ens 
fixem en l’extern, és a dir, quan es viu fora 
d’un mateix, tant a l’hora d’afrontar les 
crisis, com en el moment de buscar solu-
cions. Però, si ens situem en les zones més 
profundes de les persones, on cadascun 
s’enfronta a Déu i potser li respon accep-
tant la seva presència i la seva llum, la im-
pressió de no avançar és només aparent. 

Allà on s’experimenta Déu, tot i que un tor-
ni a l’instant inicial, en realitat ho fa havent 
crescut, si no mitjançant solucions exter-
nes, sí “en profunditat”. Alguns mestres 
de l’esperit diuen que l’avanç en el camí 
de la fe descriu un moviment “en espiral”: 
tornem sempre a l’instant de partida, però 
des d’una posició més avançada, més ele-
vada o més profunda. 

Convé recordar això especialment als 
“cristians de tota la vida” i als impacients. 
Els cristians de tota la vida poden ser in-
duïts a l’immobilisme. Poden posseir una 
fe “sospitosament” tranquil·la. Romano 
Guardini, parlant de l’experiència de la fe, 
al·ludeix als qui han estat batejats i edu-
cats en un mitjà cristià, i sempre han sa-
but de l’existència de Jesús i de l’Església, 
però que avui viuen com si això no tingués 
la més mínima rellevància en la seva forma 
de viure. D’ells no es pot esperar una fe 
madura, conscient i lliure i per tant, tam-
poc un canvi profund, si no és que arriben 
a experimentar un nou naixement. En l’al-
tre extrem hi ha els impacients, que anhe-
len un canvi eficaç i ràpid. Per als uns i els 
altres aquest autor precisarà l’estil d’ac-
tuar propi de Déu. 

“En general, el que ve de Déu arriba en 
primer lloc en forma d’inici. L’acció divina 
no es concreta en resultats complets: toca 
un òrgan viu, determina un moviment i di-
posita una llavor. De vegades l’acció divina 
sembla ofegada de nou, quan en realitat 
treballa en secret; potser reapareix en una 
altra part i sota una altra forma, per ac-
celerar la solució d’un conflicte... o donar 
major austeritat, puresa o responsabilitat 
a un contacte humà”. 

Déu actua en la vida del creient de for-
ma pausada, des del més elemental, i, a 
més, es nota d’una o altra forma, tard o 
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3 una mica difícil. Em refereixo a la necessi-

tat que alguna cosa ha de morir abans que 
neixi una nova realitat. No dic que “tot” 
l’anterior ha de morir, sinó que “alguna 
cosa” ha de morir. Ja advertíem que la no-
vetat absoluta, el trencament radical està 
abocat al fracàs. En la quaresma tindrem 
ocasió d’ocupar-nos-en. 

Aquesta manera de parlar era freqüent 
fa trenta o quaranta anys, quan en el con-
text del Concili Vaticà II escoltàvem veus 
eclesials i socials cridant a la renovació. 
La renovació, dèiem, no es podrà realit-
zar, si no estem disposats a deixar morir 
coses del passat. De vegades aquesta 
convicció es veia tan evident, que el pur 
gest d’abandonar coses del passat feia 
l’efecte de veritable renovació, oblidant 
que també calia construir. Avui, els qui 
vam ser protagonistes d’aquell nou co-
mençament, som els qui hem esdevin-
gut els constructors de l’Església i de la 
societat que tenim. El món ha canviat i 
escoltem crides a la renovació. Llavors, 
se’ns obre un interrogant que prové, no 
d’un desig d’utilitzar la ironia, sinó d’una 
sincera inquietud: si un nou naixement 
demana que alguna cosa del passat mori, 
som capaços de practicar el que llavors 
demanàvem, amb tota la bona voluntat 
i convicció, als qui ens havien precedit? 
Estem disposats realment a renunciar a 
formes, estils, llenguatges, idees, men-
talitat, que conquistàrem i construírem 
amb tanta obstinació i tenacitat? Ens ne-
guem a canviar amb l’excusa que els nous 
canvis sonen a “involució” o a una volta 
enrere? 

El nou començament ha de ser sempre 
essencialista, és a dir, ha de retornar al 
nucli essencial i imprescindible de la fe. 
Per tres raons principalment. Una, perquè 

d’hora. Les imatges més encertades són 
aquelles que solia usar Jesús, és a dir, 
les que es refereixen a organismes vius, 
perquè aquests descriuen cicles de mort 
i vida: “Déu posa en marxa un organisme 
viu que havia finit, impulsa un nou movi-
ment on només quedava anquilosament 
i paràlisi, planta una llavor en un terreny 
que era erm. 

- Avancem, no per acumulació de 
“béns”, encara que siguin espirituals, 
com les virtuts, sinó pel constant 
remuntar fins a la font. 

- Si tot fos assoliment del nostre 
poder, aniríem conquerint posicions 
que passarien al nostre domini, i 
avançaríem sense retrocedir. 

-  Però estimar no és qüestió de quantitat 
posseïda o posició assolida, sinó 
d’intensitat i profunditat, de frescor i 
renaixement. 

Bé ho va saber fer l’Església en el Con-
cili Vaticà II i en tots els seus moviments 
reformadors. Sant Joan de la Creu no va 
deixar de proclamar que “bé sabia ell on 
és la font, que raja i corre”. De vegades 
nosaltres ho oblidem i per això morim 
d’inanició. 

Contra la �or (29�1�2012)

Si repassem els obstacles que anem tro-
bant en la vida per realitzar el programa 
de “començar de nou” és per ser-ne cons-
cients i posar remei, remoure’ls, abans 
que ens trobem amb sorpreses inespera-
des. També per comprendre per què, es-
sent una cosa tan necessària, no es prac-
tica generalment. 

Si entenem “començar de nou”, segons 
vam dir, en el sentit cristià i evangèlic, po-
sar-ho en pràctica demana una disposició 
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si ens quedem només en allò formal i su-
perficial, realment no creixem ni avancem. 
Una altra, perquè només l’essència, allò 
nuclear, és el que ha de determinar, a la 
fi, les formes externes, i no a l’inrevés. A 
més, tornar a l’essencial és l’única mane-
ra de respondre a la sospita, avui bastant 
difosa, que els canvis avui propugnats no 
són sinó una volta a l’Església i la teologia 
preconciliar… 

- Honradament, no sabem on, en 
concret, ens portarà l’Esperit, si 
encetem un nou inici. 

- Però estem segurs d’una cosa: que si 
comencem des d’Ell i li som fidels, 
aquest lloc serà bo. 

- I, sobretot, tindrem la pau d’haver 
complert amb la nostra obligació. 

No tinguem por a abandonar-nos a un 
camí que neix (reneix) de l’Esperit, perquè 
Ell és l’absolut. I “absolut” significa lliure 
totalment. Com deia sant Pau, “on hi ha 
Esperit hi ha llibertat” (2Co 3,17).

Començant sem�re (5�2�2012)

Acaba de sortir a la llum un nou llibre del 
Monestir de Carmelites Descalces de la 
Sagrada Família, de Puçol. En aquesta oca-
sió les germanes han realitzat una recopi-
lació de textos de Sta. Teresa, triats de la 
seva obra Las Fundaciones, acompanyant-
los d’introduccions i motivacions per a la 
seva lectura i meditació. Com és sabut, en 
aquesta obra la santa va anar descrivint 
l’itinerari “històric” de la seva activitat, en 
tant que fundadora de comunitats i mo-
nestirs. Fidel a l’experiència que sempre 
van viure, i estan vivint les persones que 
es deixen portar per l’Esperit, Santa Teresa 
va deixar plasmada en aquesta obra, no 
una simple crònica dels fets succeïts, ni 

tampoc una simple col·lecció de conside-
racions piadoses, sinó precisament el que 
el transcórrer de la vida, els fets mateixos, 
anaven despertant, per obra de l’Esperit, 
en el seu interior. És el que sant Agustí 
anomenaria “el temps de l’ànima”. I sens 
dubte aquest “temps” és el més impor-
tant.

Aquesta publicació resulta per a nosal-
tres particularment escaient. El títol que 
les editores han escollit, per donar-la a co-
nèixer, és justament Comenzando siempre, 
sens dubte amb la doble intenció d’expres-
sar un missatge central de l’obra teresiana 
i, alhora, sintonitzar amb una problemàtica 
i una inquietud que detectem avui a l’Es-
glésia i en la societat d’una manera gene-
ralitzada. És, de fet, una expressió literal 
de la santa, que apareix en el llibre 29 (n. 
33) de Las Fundaciones. En constatar que 
Déu, després de molt de treball i sofriment, 
els ha regalat el gran do de la pacificació de 
tensions i conflictes, anima a les germanes 
a apressar-se en el servei. I afegeix:

“Ahora comenzamos, y procuren ir co-
menzando siempre de bien en mejor. Miren 
que por muy pequeñas cosas va el demo-
nio barrenando agujeros por donde entren 
las muy grandes. No les acaezca decir: ‘En 
esto no va nada, que son extremos’. ¡Oh hi-
jas mías, que en esto va mucho, como no 
sea ir adelante!”

L’experiència històrica de les succes-
sives fundacions de monestirs semblava 
ser una mena de paràbola viscuda del que 
passa dins nostre en el camí de la vida, no 
només personal, sinó també eclesial. Cada 
fundació era un nou començament (físic i 
espiritual alhora), encara que en cada cas 
es repetissin experiències semblants. I mi-
rada la trajectòria en el seu conjunt, hom 
podia detectar un progrés real en el conei-
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3 xement i la vivència del misteri de Déu, és 

a dir, del seu amor efectiu vers nosaltres.
Pensem en els nous començaments, als 

quals estem abocats amb motiu de les nos-
tres crisis. Així en els canvis als que som 
cridats per la crisi econòmica, la crisi social 
i la situació de la nostra Església en la so-
cietat d’avui.

- Cada canvi en la vida, encara que apa-
regui “forçat per les circumstàncies” 
conté un repte.

- Per als qui intentem viure en l’Esperit, 
el repte sempre és crida personal.

- I la crida personal de l’Esperit mereix la 
confiança, sobre la base d’una convic-
ció: Ell ens porta a més perfecció.

Apel·lem a la força i al motor d’aquesta 
recerca confiada. La història ens diu que Ell 
mai no defrauda.

Reiniciar l’amor concret (12�2�2012)

Entre les coses que tornen i reclamen co-
mençar sempre de nou, hi ha les campa-
nyes i les accions coordinades a favor dels 
més pobres. Els pobres sempre hi són, 
encara que la nostra mirada no adverteixi 
la seva presència. No poques persones, 
almenys entre les consagrades, els estan 
contemplant sempre i lliuren la seva vida al 
seu servei. Ells no necessiten campanyes 
per recordar-se dels pobres, i si alguna 
cosa han de reiniciar o renovar és l’esperit 
i la generositat que els va portar a lliurar la 
seva vida a Crist en el servei als marginats. 
Però nosaltres sí que necessitem reiniciar, 
no només aquest esperit, sinó fins i tot l’oï-
da i la mirada vers la realitat de la pobresa.

La veu i els missatges de la Campanya 
de Mans Unides tornen a sonar entre nosal-
tres, com aquell crit absolutament necessa-
ri, que desperta de l’ensopiment i la som-

nolència, i ens retorna a la realitat. És com 
la factura o l’avís de pagament, que ens 
arriba inexorablement cada mes i que pre-
ferim oblidar, perquè no destorbi la nostra 
tranquil·litat. És veritat que no sempre els 
avisos de pagament reclamen un deute de-
gut en justícia; però la Campanya de Mans 
Unides sí que ho és. Perquè la relació que 
tenim amb els més pobres és exactament 
això: un deute. Un deute que hem de pagar, 
encara que ens molesti, perquè és just.

Avui no falten els arguments que ex-
cusarien la nostra col·laboració. El més 
socorregut és al·legar que estem passant 
una crisi econòmica, que buida les nostres 
butxaques. És veritat, però no tindríem raó. 
Per dos motius. Un, evident: la misèria que 
sofreixen els més pobres, com per exemple 
en l’anomenat “tercer món”, no es pot com-
parar amb les mancances que tenim nosal-
tres. Seria insultant pretendre fer-ho. Una 
altra més profunda i evangèlica: si nosal-
tres ens hem empobrit, pensem que la ge-
nerositat, de fet, és sobretot patrimoni dels 
pobres. La mirada evangèlica que va voler 
Crist encomanar-nos és aquella que desco-
breix en les dues monedes de la vídua un 
tresor més gran que totes les riqueses que 
donaven els rics en el temple:

“Veritablement us dic que aquesta ví-
dua pobra ha donat més que ningú; tots 
donen les seves ofrenes del que els sobra, 
però ella, en la seva pobresa, ha donat tot 
el que tenia per viure” (Lc 21,3-4).

Quantes vegades els pobres ens han do-
nat lliçons de generositat!

Mans Unides descobreix i denuncia el 
vincle estret entre pobresa i malaltia, en-
tre manca de recursos sanitaris i misèria. 
Nosaltres ens queixem, però no reparem 
en el gran escàndol que significa la dedica-
ció de milions d’euros en la nostra societat 



1 5

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 4

3

B i s b e  d i o c e s à

opulenta a la cirurgia estètica capritxosa, 
a la cura de la imatge, al manteniment de 
l’anomenada “qualitat de vida”, entengui’s 
vida plaent i aburgesada. No parlem dels 
grans negocis al món dels medicaments…

- Déu ens passa una factura per mitjà 
dels seus profetes.

- Molts no la reconeixeran i creuran que 
no té res a veure amb ells.

- Però tinguem clar on és i de qui és el 
Regne de Déu.

Sempre som a temps de reiniciar l’amor 
concret. Isaïes diria que si féssim cas a la 
Campanya Contra la Fam, “encara que els 
nostres pecats foren com el vermell més 
viu, el Senyor els deixaria blancs com la 
neu; encara que foren com a tela tenyida 
de porpra, Ell els deixaria blancs com la lla-
na” (Is 1,18). Com tornar a néixer.

Camí sem�re antic i sem�re nou (19�2�
2012)

La successió dels anys ens marca un rit-
me constant. Cada any conté les mateixes 
o semblants cites: cada any celebrem els 
mateixos aniversaris, les mateixes jorna-
des, les mateixes festes… Ho considerem 
alguna cosa natural, perquè així funciona 
la naturalesa, amb els seus cicles anuals 
de les estacions, les fases de la lluna, o les 
trajectòries dels cossos celestes. La litúr-
gia de l’Església assumeix aquest fet, pro-
posant el cicle vital de l’Any Litúrgic, en el 
qual es reviuen els esdeveniments essen-
cials de la fe, ajustats als temps de l’any 
natural. Aquests esdeveniments van suc-
ceir en Jesucrist fa dos mil anys, però es 
reviuen, s’actualitzen, cadascun en el seu 
temps oportú. Per a Sant Agustín la Veritat 
que va descobrir i il·luminar tota la seva 
vida era “sempre antiga i sempre nova”.

És en aquest sentit com entenem que la 
crida a “començar sempre” constitueix un 
element central de la nostra vida de fe. I el 
que anem reflexionant sobre la possibilitat 
i necessitat de començar sempre, cal dir-
ho igualment de la celebració de l’Any Li-
túrgic. Ja vivíem una expectació renovada 
en l’advent: llavors, sense oblidar el mo-
ment històric complicat pel que passem, 
miràvem de viure l’esperança que nia al 
cor de tot ésser humà i que vèiem concreta 
i precisa en l’espera messiànica del Poble 
d’Israel, fins al seu compliment en Crist. 
Ara iniciem el camí de la quaresma. I ho 
fem amb la mateixa intenció d’incorporar 
a la nostra vivència litúrgica tot allò que 
ens toca viure avui. Trobarem, a més, que 
el camí quaresmal també és d’esperança, 
encara que amb uns accents i unes carac-
terístiques molt peculiars.

En efecte, les preguntes que ara ens 
formulem són: posant els peus a terra, 
com viure avui el camí quaresmal? En con-
cret, reconeixent i assumint la present cri-
si econòmica i social i, mirant la situació 
personal per la qual cadascun travessem, 
¿què significa viure la quaresma? Aquest 
temps litúrgic ens aporta un bé específic al 
nostre propòsit de viure esperançadament 
aquests moments de la nostra història? 
En concret, els grans missatges i les cele-
bracions essencials de la quaresma, quina 
incidència tenen en el que dia a dia estem 
vivint (potser “sofrint”)?

Ja des del començament, convé recor-
dar algunes actituds que en general s’han 
d’aplicar a tot el que vivim en l’àmbit de 
la fe.

- La necessitat de solucions als 
problemes i la seva recerca esforçada, 
entra dins del que anomenem “vida 
cristiana”. Però la vida cristiana en 
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3 general, i la litúrgia en particular, 

no pretén “solucionar la vida”; en 
aquest sentit, “no és quelcom útil”. 
El que més interessa a la fe i a la 
seva celebració, és “com afrontem la 
necessitat, les mancances, la recerca, 
els èxits i els fracassos”. En definitiva, 
li interessa més les persones que els 
resultats. Ja que el que podríem dir “la 
solució” a tot només s’esdevindrà al 
cel.

- Cada vegada que iniciem una 
experiència, un procés o un camí 
cristià, com per exemple la quaresma, 
hem d’estar oberts a l’inesperat. Fins 
i tot al que hom considera impossible. 
A l’escriptor i amic Jorge Sans Vila 
li agrada citar a Heràclit: “si no 
s’espera l’inesperable, l’inesperable 
no esdevé”. I allò que no entra dins 
dels nostres càlculs, pot ser des d’una 
“solució” pràctica a un problema, 
fins al descobriment d’una veritat 
lluminosa.

- A més, suposant que caminem amb 
disponibilitat i abandó, sempre es 
verificarà un avenç, un progrés, un 
creixement, segons un mateix model: 
avancem de naixement en naixement 
o, com deia Sant Pau, de glòria en 
glòria (cf. 2Co 3,18).

Podríem afegir, “de llibertat en lliber-
tat”, “de claredat en claredat”, “de victòria 
en victòria”, “de resurrecció en resurrec-
ció”, “d’amor en amor”.

El cant de les llà�rimes (26�2�2012)

Estem convençuts que la fe ha de fer la 
funció de medicina, especialment durant 
la quaresma. Una medicina que guareix, 
produint, al mateix temps, l’extirpació del 

mal i l’efecte reconstituent o balsàmic. En 
aquest sentit, em sembla oportú aprofitar 
quelcom de l’itinerari que ens ofereix l’an-
tic poema, conegut com El Gran Cànon, de 
sant Andreu de Creta. De fet va ser com-
post per ser cantat al llarg de la quaresma.

Haig de confessar que, atenent al mo-
ment tan peculiar que vivim a la societat i 
a l’Església, sorgeixen no pocs dubtes so-
bre la conveniència de tal decisió. El dubte 
no prové de “la distància cultural” (segle 
VIIIè, orient mitjà, espiritualitat i teologia 
ortodoxa), ja que la seva antiguitat o el 
seu estil gens no resten al seu atractiu i a 
la seva bellesa, de la mateixa manera com 
avui –al marge de tot esnobisme i de la 
moda– ens deixem impactar per una icona 
bizantina o per un cant de la litúrgia orto-
doxa. El dubte neix del seu argument: no 
sé si avui som capaços d’aquesta medici-
na tan necessària com essencial.

En efecte, el comentari que fa el teòleg 
ortodox modern Olivier Clément a aquest 
poema, es titula encertadament “El cant 
de les llàgrimes”. La pregunta que ens 
fem és si estem en disposició d’assumir el 
plor, o fins i tot fer d’ell una medicina, com 
sembla que pretén l’autor. Alguns pensen 
que ja n’hi ha prou de llàgrimes pertot ar-
reu, que els cristians hem d’oblidar el llen-
guatge obscurantista i comunicar alegria, 
optimisme i missatges positius… Una mica 
de veritat hi ha en això. Però, realment 
les llàgrimes són sempre dolentes? No 
fa molt, els sacerdots de la diòcesi érem 
advertits que cuidéssim el llenguatge a 
l’hora d’acompanyar persones que sofrei-
xen el dol per la mort d’un ésser estimat: 
quan diem, amb tota la bona intenció, “no 
ploris, mira el costat bo, fixa’t en les coses 
que compensen”, més d’una vegada ens 
podrien dir, “almenys deixa’m plorar”, “sóc 
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un ésser humà, com vols que no plori?...”.
Certament, hi ha llàgrimes que brollen 

de la ràbia, d’una força que no accepta una 
realitat adversa i lluita contra ella. També 
hi ha llàgrimes de desesperació, que deno-
ten impotència i derrotisme. De vegades 
també hi ha llàgrimes d’emoció… Les llà-
grimes del Gran Cànon de Sant Andreu de 
Creta són aquelles que transformen el cor 
de pedra en un de carn, com diria Ezequiel 
(cf. Ez 36,26). Són les llàgrimes medicinals 
i nutrícies, semblants a l’aigua baptismal, 
que brolla de la roca en ple camí pel desert 
(cf. Ex 17,6).

- Un primer pas: ser conscients dels 
nostres límits. La crisi econòmica ha 
posat en evidència la precarietat de 
la nostra obra. Ni ràbia, ni tristesa, 
ni derrotisme, sinó reconeixement 
humil: “Senyor, s’esvaeixen els meus 
dies com un somni en despertar… Va 
és el meu cor, inflat d’orgull”.

- Assumir la realitat mitjançant una 
sana memòria, inclosa la realitat més 
contradictòria, com és la mort, ens 
permet viure desperts. La conversió 
comença per un bany de realisme i 
claredat: “Treu, Senyor, el vel d’allò 
que és amagat… Només tu coneixes 
els meus secrets. En el teu amor, tin-
gues pietat”.

- Viure el veritable “temor de Déu”; no 
el que precedeix a la fe, sinó el que 
neix de la seva claredat, alliberador 
dels ídols de la por, la passió, l’angoi-
xa, l’aparença.

I quedar-nos en una espera confiada 
“jaient en el llindar de la casa del Senyor”, 
sostinguts per la confiança que a l’altre 
costat de la porta hi ha qui, des de sempre, 
va plorar per nosaltres i va anhelar eixugar 
les nostres llàgrimes.

Carta �er al 40è ani�ersari de la creació 
de la Parròquia de �ant Antoni Maria Cla�
ret de �ant Boi de Llobre�at 

Sant Feliu de Llobregat, 9-2-2012

Estimats feligresos de Sant Antoni Maria 
Claret:

Rebeu la nostra salutació més cordial. 
Ens han notificat que enguany s’escau el 
40è aniversari de la creació de la vostra Par-
ròquia i que tot just n’enceteu la celebració. 
Vull fer-me present entre vosaltres, si més 
no per mitjà d’aquestes breus paraules.

En primer lloc, dir-vos que, com a Bis-
be de la Diòcesi, comparteixo tot allò que 
viviu o viureu amb motiu d’aquesta cele-
bració, perquè de la mateixa manera que 
la Diòcesi de Sant Feliu és vostra, també 
sentim com a nostre el camí que aneu fent 
com a comunitat parroquial.

Així, la història que avui reviviu a la me-
mòria, amb tots els seus moments, tant 
de llum, com de sofriments, és motiu de 
lloança i acció de gràcies a l’Esperit. Ell ha 
estat el protagonista d’aquesta història 
i s’ha anat servint de persones i rostres 
concrets, que molts de vosaltres coneixeu. 
Per tant, el nostre agraïment també a tots 
els qui han fet possible, amb la seva gene-
rositat, aquesta història.

[ ]Articles i
altres escrits
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3 Però, com sempre hem de fer els cris-

tians, aquesta celebració és motiu per a 
mirar el futur. Encara que les dificultats no 
són poques, és el moment de revifar l’es-
perança i el compromís d’aportar el que 
ens pertoca a la vida de la comunitat par-
roquial. Especialment pel que fa a la cons-
trucció del nou temple. Aquest, no només 
aportarà els espais adients per al culte 
i la vida de la parròquia, sinó que també 
la seva construcció esdevindrà una ocasió 
d’experimentar com som capaços de fer 
una obra entre tots, per al servei de tots.

Déu beneirà els nostres esforços. Mi-
rem de ser-li fidels amb generositat i con-
fiança. Restem units en la Eucaristia i en la 
comunió de l’Esperit.

Amb tot afecte,

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat



1 9

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 4

3

[ ]
Se

cr
et

ar
ia

 g
en

er
al



G e n e r  -  F e b r e r  2 0 1 22 0
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 4
3

Decret 01/12.�Estatuts de la Fundació Pia 
Autònoma �anta Maria de La�ern  

Sant Feliu de Llobregat, 10-1-2012

Acceptats els estatuts de la Fundació Pia 
Autònoma denominada Santa Maria de La-
vern; 

Examinats els estatuts pels quals s’hau-
rà de regir la fundació, on se’n determina 
l’objectiu social i la resta de continguts 
preceptuats pel Codi de Dret Canònic;

Atès que aquesta fundació compleix els 
requisits establerts en la disciplina vigent 
de l’Església per a ser erigida com a asso-
ciació privada; 

Pel present decret, a tenor del cànons 
299 i 322 del Codi de Dret Canònic, apro-
vem els estatuts de la Fundació Pia Au-
tònoma Santa Maria de Lavern, la qual 
queda constituïda en fundació canònica 
autònoma privada a la Diòcesi de Sant Fe-
liu de Llobregat, i li concedim personalitat 
jurídica privada. 

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 i Gutiérrez, pvre.

Secretari general i canceller

[ ]Decrets
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3 fundador de les religioses Filles del Bon 

Salvador.
El senyor bisbe presideix la reunió amb 
el Secretariat del Consell Presbiteral, a la 
Casa de l’Església.

13 de �ener. Reunió del Consell Episcopal
Reunió de la Delegació diocesana de Famí-
lia i Vida, a la Casa de l’Església.

14 de �ener. El senyor bisbe participa en la 
Festa de San Juan de Rivera, al Col·legi El 
Patriarca de València.
Sessió amb els laics animadors de l’Itine-
rari Diocesà de Renovació Cristiana, a la 
Casa de l’Església.
Trobada de corals que participaran en les 
celebracions diocesanes a la Catedral, a la 
Casa de l’Església.

15 de �ener. El senyor bisbe participa en 
la cloenda del 50è aniversari del Pessebre 
vivent de Corbera de Llobregat. Primer, al 
temple parroquial de Santa Maria amb els 
parlaments del president de la associació 
del Pessebre Vivent, el senyor alcalde i el 
senyor bisbe, amb una fotografia comme-
morativa. I a continuació, participació en 
la primera sessió del Pessebre Vivent. 

16 de �ener. El senyor bisbe presideix la 
reunió de la Fundació Laurentius, a la Casa 
de l’Església.

17 de �ener. El senyor bisbe participa en 
el dinar de preveres i diaques en la Festa 
Major de la Parròquia de Sant Antoni abat 
de Vilanova i la Geltrú.
Reunió extraordinària del Consell Episco-
pal.
El senyor bisbe rep la visita del Patronat de 
la Passió d’Esparreguera.

GENER

1 de �ener. Jornada Mundial per la Pau.

3 de �ener. Reunió de la Delegació dioce-
sana de Pastoral Sacramental i Litúrgia, a 
la Casa de l’Església.

6 de �ener. Jornada diocesana missionera.

8 de �ener. El senyor bisbe presideix l’Eu-
caristia a la Catedral en la Festa del Baptis-
me del Senyor.

9 de �ener. Reunió de la Delegació dioce-
sana per a la Vida Consagrada, a la Casa 
de l’Església.

10 de �ener. Trobada de formació amb els 
preveres i diaques de la Vicaria del Pene-
dès, Garraf i Anoia a Vilafranca del Pene-
dès, Residència Mare Ràfols, amb el tema: 
“El Ministeri de l’acompanyament del pre-
vere en l’àmbit de la pastoral de la Salut i 
del dol”, a càrrec del Gmà. Miguel Martín 
Rodrigo, Delegat diocesà de Pastoral de la 
Salut.
 
12 de �ener. El senyor bisbe presideix l’Eu-
caristia a la capella del col·legi Bon Salva-
dor en la Festa del Beat Francesc Jamet, 

[ ]Crònica
diocesana
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barri dels Àngels a Castellví de Rosanes. A 
continuació presideix la Missa estacional a 
la parròquia de Sant Miquel i l’assemblea 
parroquial.

24 de �ener. Trobada de preveres i dia-
ques de la Vicaria del Llobregat al noviciat 
de Pallejà, amb el tema: “El Ministeri de 
l’acompanyament del prevere en l’àmbit 
de la pastoral de la Salut i del dol”, a càr-
rec del Gmà. Miguel Martín Rodrigo, Dele-
gat diocesà de Pastoral de la Salut.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Montserrat: Reunió amb els 
agents de Càritas arxiprestal a Martorell. 
A continuació visita al poble del Bruc i 
seguidament el senyor bisbe presideix el 
Consell pastoral parroquial ampliat de la 
parròquia de Santa Maria del Bruc.

25 de �ener. Reunió del senyor bisbe amb 
els arxiprestos de la Vicaria del Penedès, 
Garraf i Anoia, a Sitges.

27 de �ener. Reunió del Consell Episcopal.

28 de �ener. El senyor bisbe saluda els 
grups SAIF (Centres d’acolliment i infor-
mació) de Càritas que es troben a la Casa 
de l’Església.
El senyor bisbe participa en els diferents 
actes de la Trobada diocesana de joves 
cristians de la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat, a l’escola de la Immaculada de 
Gavà. A primera hora de la tarda presideix 
l’Eucaristia a la parròquia de Sant Pere.

29 de �ener. Jornada de la Santa Infància 
Missionera.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Montserrat: Presideix la Missa 
estacional a la parròquia de Santa Maria de 

18 de �ener. Inici de l’Octavari de Pregària 
per a la Unitat del Cristians.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Montserrat: Visita l’Ajuntament 
d’Abrera. A continuació presentació al se-
nyor bisbe del poble d’Abrera i Vilalba. I 
tot seguit presideix el Consell pastoral 
parroquial ampliat de la parròquia de Sant 
Pere d’Abrera i finalment comparteix amb 
ells un refrigeri.

19 de �ener. El senyor bisbe presideix la 
reunió d’arxiprestos de la Vicaria del Llo-
bregat a la Casa de l’Església.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxipres-
tat de Montserrat: Visita l’Ajuntament de 
Castellví de Rosanes i a continuació trobada 
a la parròquia amb els agents de pastoral.

20 de �ener. El senyor bisbe presideix la 
Pregària per a la unitat dels cristians, a la 
Catedral de Sant Llorenç, acompanyat per 
representants de l’Església Ortodoxa.

21 de �ener. Reunió de la delegació de 
Catequesi i el Servei diocesà per al cate-
cumenat. 
El senyor bisbe presideix l’Eucaristia a la 
Catedral de Sant Llorenç amb motiu de la 
festivitat dels màrtirs de Tarragona Sants 
Fructuós, bisbe i Auguri i Eulogi, diaques 
i que aplega els diaques de la Província 
Eclesiàstica de Barcelona. A continuació 
participa en el dinar de germanor a la Casa 
de l’Església. 
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Montserrat: Presideix la Missa 
estacional a la parròquia de Sant Pere 
d’Abrera i l’assemblea parroquial.

22 de �ener. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Montserrat: Visita al 
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3 Vilalba d’Abrera i l’assemblea parroquial.

A continuació presideix la Missa estacional 
a la parròquia de Sant Pau de la Guàrdia a 
El Bruc i l’assemblea parroquial.

31 de �ener i 1 de febrer. Reunió de bisbes 
de la Conferència Episcopal Tarraconense 
a Tiana.

FEBRER

2 de febrer. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Montserrat: Visita 
l’Ajuntament del Bruc, tot seguit visita el 
Casal familiar de la parròquia. A continua-
ció visita l’Ajuntament de Collbató.
El senyor bisbe presideix l’Eucaristia a la 
Catedral de Sant Llorenç en la Festa de la 
Presentació del Senyor i la Jornada dioce-
sana de la Vida Consagrada i Vida Creixent.

3 de febrer. Reunió del Consell Episcopal.

Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Montserrat: visita a l’ermita de 
la Mare de Déu de La Salut i la rectoria on 
signa els llibres d’assentaments sacra-
mentals. A continuació presideix el Con-
sell pastoral ampliat a la parròquia de Sant 
Corneli de Collbató.

4 de febrer. El senyor bisbe saluda els parti-
cipants del Curs per a lectors que organitza 
la Delegació diocesana de Litúrgia i el CPL 
amb el tema: El servei de llegir a la Missa.
Sessió amb els laics animadors de l’Itine-
rari Diocesà de Renovació Cristiana, a la 
Casa de l’Església.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Montserrat: Presideix la Missa 
estacional a la parròquia de Sant Corneli 
de Collbató i l’assemblea parroquial.

5 de febrer. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Montserrat: Presideix 
la Missa estacional a la parròquia de Santa 
Maria del Bruc i l’assemblea parroquial.

6 de febrer. El senyor bisbe visita l’Ajunta-
ment de Capellades i a continuació presi-
deix l’Eucaristia en la Festa de Santa Do-
rotea.

7 de febrer. Participació diocesana en la 
reunió d’Afers Religioses de la Generalitat 
amb la informació de possibles subvenci-
ons a les entitats religioses.

8 de febrer. El senyor bisbe presideix la 
reunió de la Comissió Executiva de la Fun-
dació Laurentius, a la Casa de l’Església.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Montserrat: Presideix la tro-
bada del Consell Pastoral Arxiprestal de 
Montserrat a la parròquia de Sant Pere 
d’Abrera.
 
9 de febrer. Visita pastoral del senyor bisbe 
a l’Arxiprestat de Montserrat: Es reuneix a 
la parròquia de Santa Maria de Martorell 
amb els agents de Pastoral de la Salut, a 
continuació amb els laics i religioses que 
dirigeixen celebracions ADAPs i després 
amb els grups de joves de la JOC i catequis-
ta de confirmació.

10 de febrer. Reunió del Consell Episcopal.

11 de febrer. El senyor bisbe presideix la 
trobada de delegats diocesans de Família 
i Vida de la Conferència Episcopal Tarraco-
nense a la Casa de l’Església.
Curs per a lectors que organitza la Delega-
ció diocesana de Litúrgia i el CPL amb el 
tema: El servei de llegir a la Missa.
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amb els membres del Patronat parroquial 
i amb les catequistes, també amb el grup 
d’economia i altres grups; per finalitzar 
presideix la trobada del Consell pastoral 
parroquial de Santa Eulàlia d’Esparregue-
ra.

17 de febrer. El senyor bisbe presideix el 
ritu d’entrega del Saltiri de la sisena comu-
nitat del Camí Neocatecumenal de la par-
ròquia de Sant Antoni de Pàdua de Sant 
Vicenç dels Horts .

18 de febrer. El senyor bisbe saluda els 
coordinadors arxiprestals i moviments de 
la Delegació diocesana de Família i Vida, 
reunits a la Casa de l’Església.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Montserrat: Presideix la Missa 
estacional a la parròquia de Sant Pere de 
Gelida i l’assemblea parroquial.

19 de febrer. Visita pastoral del senyor 
bisbe a l’Arxiprestat de Montserrat: Presi-
deix la Missa estacional a la parròquia de 
Santa Eulàlia d’Esparreguera i l’assemblea 
parroquial.

21 de febrer. El senyor bisbe presideix la 
reunió de preveres que acompanyaran els 
grups de laics de l’Itinerari Diocesà d’Inici-
ació Cristiana.
El senyor bisbe presideix la reunió del Se-
cretariat del Consell Pastoral diocesà.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Montserrat: Visita el col·legi 
Mare de Déu de la Mercè de Martorell on 
es reuneix amb l’equip directiu i alumnes 
de primària i secundària. A continuació vi-
sita la Llar d’infants parroquial i tot seguit 
l’Ajuntament i la capella de Sant Joan. Al 
vespre visita la comunitat de germanes 

Sessió amb els laics animadors de l’Itine-
rari Diocesà de Renovació Cristiana, a la 
Casa de l’Església.
Sessió de Diàleg en Família de la Delega-
ció diocesana de Família i Vida, a la Casa 
de l’Església.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Montserrat: Presideix la Missa 
estacional a la parròquia de la Immacula-
da Concepció de La Beguda Alta del muni-
cipi de Masquefa.

12 de febrer. El senyor bisbe presideix la 
Missa en acció de gràcies per la restaura-
ció del temple a la Parròquia de Puigdàl-
ber.

13 al 15 de febrer. VIII Jornades de Forma-
ció i Espiritualitat per a preveres i diaques 
a Montserrat amb el tema: L’acompanya-
ment del prevere a la comunitat cristiana.

14 de febrer. Visita pastoral del senyor 
bisbe a l’Arxiprestat de Montserrat: visita 
a la comunitat de monjos benedictins de 
Montserrat.

15 de febrer. Visita pastoral del senyor 
bisbe a l’Arxiprestat de Montserrat: visita 
dels pisos d’habitatge social de Càritas de 
la parròquia de Gelida, visita a l’Ajunta-
ment i la parròquia de Gelida, on es reu-
neix amb el Consell pastoral ampliat amb 
altres representats de la comunitat cristia-
na i a continuació signa els llibres d’assen-
taments sacramentals.

16 de febrer. Visita pastoral del senyor 
bisbe a l’Arxiprestat de Montserrat: Visita 
l’Ajuntament d’Esparreguera, a continua-
ció la residència municipal de gent gran i 
Centre Ocupacional. Tot seguit es reuneix 
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3 mercedàries de Martorell i a continuació 

presideix el Consell pastoral.

22 de febrer. El senyor bisbe presideix 
l’Eucaristia a la Catedral de Sant Llorenç el 
dimecres de cendra, inici de la Quaresma.

23 de febrer. Reunió del senyor bisbe amb 
els arxiprestos de la Vicaria del Llobregat a 
la Casa de l’Església.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Montserrat: Visita la comuni-
tat de germanes de Sant Benito Menni de 
Martorell i a continuació el Psiquiàtric del 
Sagrat Cor on es reuneix amb el consell 
de direcció. A continuació visita les instal-
lacions de la factoria de SEAT a Martorell 
i el Patronat de l’Hospital de Sant Joan de 
Déu de Martorell. Finalment presideix la 
reunió del Consell parroquial de la parrò-
quia de Santa Maria de Martorell.

24 de febrer. Reunió del Consell Episcopal.
El senyor bisbe presideix la reunió del Con-
sell per als assumptes econòmics.

25 de febrer. Curs per a lectors que orga-
nitza la Delegació diocesana de Litúrgia i 
el CPL amb el tema: El servei de llegir a la 
Missa.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Montserrat: presideix la Missa 
estacional a la Parròquia de Santa Maria 
de Martorell i l’assemblea parroquial.

26 de febrer. Visita pastoral del senyor 
bisbe a l’Arxiprestat de Montserrat: presi-
deix la Missa estacional a la Parròquia de 
Crist Salvador de Martorell i l’assemblea 
parroquial.
El senyor bisbe imparteix la conferència 
quaresmal amb el tema “Caminant amb 

Jesucrist”, a continuació presideix l’Euca-
ristia a la Catedral de Sant Llorenç en el 
primer diumenge de Quaresma amb el ritu 
de l’Elecció dels nous catecúmens.

27 de febrer. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Montserrat: entrevis-
ta de Ràdio municipal de Martorell.

28 de febrer. Visita pastoral del senyor 
bisbe a l’Arxiprestat de Montserrat: visita 
la residència d’ancians de Can Serra a Sant 
Esteve Sesrovires. A continuació visita 
l’Ajuntament i presideix el Consell pastoral 
parroquial de Sant Esteve.

29 de febrer. El senyor bisbe participa en 
la taula rodona sobre la crisi econòmica en 
la Setmana social del Prat al Prat de Llo-
bregat.
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Comença la �isita Pastoral a l’Arxi�restat 
de Montserrat

Sant Feliu de Llobregat, 18-1-2012

Des del 21 de gener i fins al 24 de març 
estan previstos tots els actes relacionats 
amb la Visita Pastoral a l’Arxiprestat de 
Montserrat per part de Mons. Agustí Cor-
tés Soriano, bisbe de Sant Feliu de Llobre-
gat.

El territori de l’Arxiprestat de Mont-
serrat comprèn les poblacions d’Abrera, 
Castellví de Rosanes, Collbató, El Bruc, 
Esparreguera, Gelida, La Beguda Alta, 
Marganell, Martorell, Masquefa, Monistrol 
de Montserrat, Olesa de Montserrat, Sant 
Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovi-
res i Santa Maria de Vilalba de Llobregat. 
En total, 15 municipis i nuclis de població 
de les comarques del Baix Llobregat, Ano-
ia, Bages i Alt Penedès. En aquests dos 
mesos s’han programat tot un seguit de 
reunions, trobades i actes que permetran 
al bisbe Agustí Cortés conèixer in situ la 
realitat eclesial i social d’aquesta zona, les 
seves necessitats i potencialitats.

L’Arxiprestat de Montserrat comprèn 
17 parròquies i altres 26 temples, ermi-
tes o capelles. En ell hi ha la presència de 
diverses comunitats religioses, entre les 

quals els benedictins i les benedictines 
de Montserrat. 

Al llarg de tot el període de la visita pas-
toral estan programades reunions amb els 
alcaldes de la resta de municipis del terri-
tori, amb el desig de mantenir converses 
sobre temàtiques socials i culturals de la 
vida ciutadana. 

Amb periodicitat de cinc anys, es dema-
na que els bisbes realitzin una visita pasto-
ral a cadascun dels arxiprestats de la seva 
diòcesi (Cfr. Codi Dret Canònic c.396.1). 
Des que el bisbe Agustí Cortés va prendre 
possessió del seu càrrec com a ordinari de 
la nova diòcesi de Sant Feliu de Llobregat 
el 12 de setembre de 2004, ha visitat ja els 
arxiprestats de Sant Feliu de Llobregat, Gar-
raf, Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels 
Horts, Anoia, Piera-Capellades i Vilafranca. 
Després de la present visita a l’Arxiprestat 
de Montserrat, només li quedarà pendent la 
de l’arxiprestat de Bruguers.

Reno�at el lloc web del Bisbat de �ant 
Feliu de Llobre�at

Sant Feliu de Llobregat, 24-1-2012

Després d’uns mesos de treball i de les 
últimes setmanes en període de proves, 
avui, dia de Sant Francesc de Sales, patró 
dels periodistes, es presenta renovat el 
web oficial del Bisbat de Sant Feliu de Llo-
bregat, amb el desig de ser cada cop més 
una eina adaptada al moment actual.

El març de 2005, set mesos després de 
l’inici de la diòcesi de Sant Feliu de Llobre-
gat, començà a existir el seu portal web, 
per fer present a la xarxa la realitat del nou 
bisbat. Sis anys després, es veia conveni-
ent una renovació d’aquesta presència a 
internet i es va endegar el treball, en col-

[ ]Informacions
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3 laboració amb les diverses delegacions i 

instàncies de la diòcesi, procés que ara ha 
pres forma en el nou lloc web www.bisbat-
santfeliu.cat.

En l’avinentesa de la festa de sant Fran-
cesc de Sales, patró dels periodistes, avui 
es fa públic aquest nou lloc web institucio-
nal, amb una fesomia totalment renovada i 
clara, amb una distribució dels continguts 
més fàcil i accessible i amb un increment 
notable d’elements gràfics que faciliten la 
seva navegabilitat, alhora que un augment 
significatiu en la velocitat de descàrrega 
dels documents i continguts, tant escrits 
com –ara– en àudio i vídeo.

Ha estat un esforç important per a una 
diòcesi jove que és molt conscient de la 
importància d’estar present en l’àmbit de 
les noves tecnologies de la comunicació. 
El web renovat és la targeta de visita per 
a tothom que ens vulgui conèixer i per als 
mitjans de comunicació; una eina de su-
port per a comunitats, parròquies, grups i 
famílies; un espai que ofereixi els serveis 
que la gent necessita i una plataforma que 
és lloc de trobada, virtual, de la vida con-
creta de les comunitats cristianes.

Alguns aspectes a destacar de la nova 
plataforma institucional són els següents:

•	 Incorporació de recursos de vídeo 
i àudio: de la salutació del bisbe 
Agustí Cortés a la carta dominical 
de cada diumenge.

•	 Àgil cercador de parròquies, que 
permet conèixer les informacions 
bàsiques de cada parròquia i els 
seus horaris de missa i d’atenció.

•	 Santfeliujove, un web de la Delega-
ció de Joventut, dins del portal de 
la diòcesi.

•	 Notícies d’actualitat i agenda d’ac-
tivitats que fan referència a tota la 

diòcesi i també personalitzades de 
cada delegació diocesana.

•	 Informació sobre la Catedral de 
Sant Llorenç.

�EAT i els hos�itals de Martorell, �isitats 
�el bisbe A�ustí Cortés

Sant Feliu de Llobregat, 22-2-2012

Demà dijous 23 de febrer el bisbe Agustí 
Cortés visitarà aquests tres centres de re-
lleu a la ciutat de Martorell, amb l’objectiu 
de conèixer in situ la realitat social i ecle-
sial del lloc. Amb la mateixa intenció, ahir 
dimarts dia 21, el bisbe Agustí va visitar 
l’Ajuntament de Martorell i va entrevis-
tar-se amb l’alcalde, Sr. Salvador Esteve. 
Aquestes iniciatives s’emmarquen dins la 
Visita Pastoral a l’Arxiprestat de Montser-
rat, que s’està realitzant des del 21 de ge-
ner i fins al 24 de març. 

El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, 
Mons. Agustí Cortés, amb el secretari Mn. 
Joan-Pere Pulido, i el rector de la Parròquia 
de Santa Maria de Martorell, Mn. Pere Cor-
bera, dinaran amb la comunitat de religio-
ses Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús i 
a continuació mantindran una reunió amb 
la Junta del centre Sagrat Cor – Serveis de 
Salut Mental.

A les 17h el bisbe Agustí i acompanyants 
arribaran a la seu de SEAT, on seran rebuts 
pel Sr. Juan Ramón Rodríguez, director de 
Producció Exterior; Sr. Ciriaco Hidalgo, 
Gerent d’Afers Governamentals; Sr. Carlos 
Romaní, Gerent de Relacions Institucionals 
i Sr. Matías Carnero, president del Comitè 
d’Empresa. Els representants de SEAT pre-
sentaran al bisbe Agustí la producció que 
es desenvolupa a la planta i a continuació 
visitarà el taller de xapisteria i el de mun-
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V i d a  d i o c e s a n a

tatge, on serà rebut pels respectius res-
ponsables, Sr. Ignasi Serra i Sr. José Luís 
Valiente.

La tercera cita de la jornada serà a 
l’Hospital de Sant Joan de Déu, a les 19h, 
on el bisbe Agustí es reunirà amb els mem-
bres del Patronat i amb algun representant 
de l’equip mèdic i de gerència del centre 
hospitalari.

La coneixença de la realitat social del 
municipi de Martorell es completa amb 
la visita que el bisbe Agustí va fer ahir di-
marts dia 21 al consistori i l’entrevista amb 
l’alcalde, Sr. Salvador Esteve, a la qual van 
assistir també altres regidors municipals. 

L’apropament a la comunitat cristiana 
de la localitat tindrà lloc el proper cap de 
setmana, a les misses estacionals i assem-
blees parroquials de dissabte 25, a la Par-
ròquia de Crist Salvador, i diumenge 26, a 
la de Santa Maria. 
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3 “fer venir ganes d’apropar-se a Jesucrist i a 

la fe”, partint exclusivament de la Paraula 
proclamada en cada sessió.

Aquesta quaresma es proposa fer la 
invitació extensa a les parròquies  per a 
persones que s’hi apropen per a demanar 
un sagrament per a ells o els seus fills, per 
aquells que han tingut una bona experièn-
cia de fe en la seva infància i joventut i an-
helen aprofundir-la o procurar-la als seus 
fills, i per a tota persona que s’interessi 
per Jesucrist, amb una invitació molt ober-
ta i permeable a participar de les sessions.

En aquesta primera etapa de l’experièn-
cia, es convida els preveres a acompanyar 
els equips de laics que porten la iniciativa 
i la dinàmica de les sessions, respectant el 
seu protagonisme d’arrel baptismal i aju-
dar-los a revisar les trobades, i deixar el 
paper més actiu en les convocatòries per a 
la segona fase de l’experiència que tindrà 
lloc en els dos anys posteriors, amb un to 
més catequètic.

L’accent, doncs, d’aquesta primera eta-
pa està a convidar a apropar-se a la Parau-
la de Déu en un context d’invitació a la pre-
gària, que sigui protagonitzat pel testimo-
ni de paraula i de vida dels iniciadors laics.

En les intervencions posteriors dels 
preveres assistents, s’ha mirat de resol-
dre molts dels dubtes i qüestions sobre 
les concrecions d’aquesta proposta en els 
diversos arxiprestats i parròquies, que es 
comença a engegar aquesta quaresma per 
iniciar les reunions el mes d’abril.

Presentació als �re�eres de l’Itinerari 
Diocesà de Reno�ació Cristiana

Sant Feliu de Llobregat, 18-2-2012

Més de 40 preveres i diaques diocesans 
participen en la sessió de formació i pre-
sentació de l’itinerari, quan conclou la pri-
mera etapa de la formació de laics inicia-
dors per a l’itinerari. 

A més de la presentació del treball fet 
amb els iniciadors laics durant aquest pri-
mer curs, la sessió ha servit per a resoldre 
qüestions de tipus pràctic, tant pel que 
fa al paper d’aquests laics i dels consilia-
ris, com per concretar com es farà a partir 
d’ara la convocatòria a les persones a les 
quals volem convidar a realitzar l’itinerari. 

En la presentació d’aquesta sessió el 
bisbe Agustí Cortés ha expressat l’oportu-
nitat d’aquesta experiència a partir de la 
realitat que constata en les seves visites 
pastorals, i la valoració positiva d’aquesta 
primera etapa de formació d’iniciadors per 
si mateixa.  

Mn. Xavier Morlans ha explicitat el tre-
ball fet durant aquest primer any (queden 
només dues sessions de formació de la 
primera etapa de formació dels anima-
dors), insistint que l’objectiu que els han 
plantejat a aquests  animadors és el de 

[ ]Vicaria 
d'apostolat 
seglar i
evangelització
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Crònica de la trobada amb catecúmens i 
el ritu de l’elecció a la catedral

El diumenge 26 de febrer a la tarda a la 
casa de l’Església van ser acollits 15 cate-
cúmens de les Parròquies de: Santa Maria 
de Castelldefels, Sant Vicenç de Sant Vi-
cenç dels Horts, Sant Mateu d’Esplugues 
de Llobregat, Sant Joan Baptista de Vilade-
cans, Santa Maria de Vilafranca del Pene-
dès i Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobre-
gat. Després de l’acolliment es va celebrar 
una litúrgia de la paraula on van ingressar 
al catecumenat quatre catecúmens que en-
cara no ho havien fet a les parròquies. Des-
prés d’aquesta celebració a la capella de la 
casa de l’Església van rebre una catequesi 
sobre el sentit del catecumenat i l’opció 
prioritària per Jesucrist. A les set de la tar-
da a la catedral, dins l’eucaristia del primer 
diumenge de quaresma, presidida pel Se-
nyor Bisbe, van ser escollits aquests cate-
cúmens per a rebre els tres sagraments de 
la iniciació cristiana a les seves parròquies 
respectives durant la pasqua d’enguany.    

La trobada “Junts d9” que con�oca la De�
le�ació de Jo�entut ha tin�ut el seu �unt 
central en l’eucaristia a �ant Pere de Ga�à

Aquesta convocatòria ha aplegat tres tro-
bades en una de sola: la Festa de la Mare 
de Déu de l’alegria dels centres d’esplai 
cristians, la trobada de grups de confirma-
ció i la trobada de joves de la diòcesi. Cada 
una de les tres trobades ha tingut la seva 
pròpia dinàmica, compartint el moment 
de l’eucaristia que ha presidit el bisbe 
Agustí Cortés, acompanyat del delegat de 
joventut, Mn. Carles Muñiz i el rector de la 
parròquia, Mn. Xavier Ribas i un bon grup 
de preveres i diaques. En els propers dies 
s’anirà construint un àlbum d’imatges que 
trobareu enllaçat en la pàgina web del Bis-
bat. 

[ ] [ ]Servei
diocesà per al
catecumenat

Joventut
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Dia de la �ida Consa�rada a la catedral

“Vine i segueix-me” ha estat el lema de la 
Jornada de la Vida Consagrada d’enguany, 
celebrada el passat 2 de febrer, dia de “la 
candelera”.

A la catedral de Sant Llorenç, tingué lloc 
la benedicció de les candeles i celebració 
de l’eucaristia pel bisbe Agustí Cortés i 
concelebrada pel rector de la catedral, 
Mn. Francesc Tirado, pel secretari cance-
ller Mn. Joan-Pere Pulido i pel delegat per 
a la Vida Consagrada Josep M. Henríquez, 
OSB, junt amb uns vuit religiosos sacer-
dots, preveres seculars, i participació de 
religioses, religiosos i fidels, sobretot de 
Vida Creixent.

Vàrem donar gràcies al Senyor per les 
professions del 2011:

- Del Monestir de Santa Maria de Mont-
serrat: G. Bernat Juliol i Galí, G. Vicenç 
Santamaria i Ollé.

- De les Germanes Carmelites de Sant 
Josep: Professió Perpètua: Gna. Ga-
briela Ponce. 

- De les Germanes Caputxines de la 
Mare del Diví Pastor: Professió Sim-
ple: Gna. Milvia Powel Huete, Gna. Ki-
renia González Sarduy, Gna. Carmen 
Rey, Gna. Lourdes Gallegos.

Vàrem donar gràcies al Senyor pels ger-

mans i germanes que enguany celebraran 
els 25, 50, 60 i 70 anys de professió:

- 25 anys de professió: P. Nicolás Ro-
dríguez, Gmà. Ignacio Acedo, Gna. 
Montserrat Fenosa, Gmà. Josep Mi-
quel Bauset.

- 50 anys de professió: Mare Abades-
sa Montserrat Viñas, P. Isidre Serdà, 
Gmà. Joan Rosanes, Gna. Roser Rovi-
ra, Gna.Concepció Vall, Gna. Matilde 
Abal, Gna. Montserrat Domènech, 
Gmà. Carlos García, P. Benjamín Gar-
cía, Gna. María Asunción Quero, Gna. 
Purificación Luque, Gna. Dora Franco, 
Gna. Otilia García, Gna. Ligia Valloria, 
P. Daniel Codina Giol.

- 60 anys de professió: Gmà. Víctor Or-
dóñez, Gna. Victoria García, Gna. Ga-
bina González.

- 70 anys de professió: Mare Cecília Bo-
qué.

Encomanàrem al Senyor els difunts del 
2011: Gna. Maria Alba Borràs, Gna. Araceli 
Otazo , Gna. Anna Moya, Gna. Guadalupe 
Revenga, Gna. Guadalupe Marco, Gna. Eu-
logia Vázquez, Gna. Tomasa Ropero, Gna. 
Pilar Campodarve, Gna. Elvira García, Gna. 
Lorena Matararan, Gna. Meritxell Garcia, 
Gna. Ángeles de la Anunciación, Gna. Eli-
sa de los Ángeles, Gna. Esperanza de San 
José, Gna. Magdalena de Santa Teresa, 
Gna. María de la Pasión López, P. Josep 
Garcia, P. Llorenç Ferrer, P. Jaume Badia, P. 
Odiló Cunill, Gmà. Odió Planàs.

[ ]Vida
consagrada
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3 la litúrgia de la Paraula i el seu desplega-

ment, i diversos suggeriments i propostes 
concretes que va fer el Sínode per a l’ani-
mació litúrgica a partir de la Paraula de 
Déu. Després d’uns minuts de diàleg amb 
el ponent i del consegüent descans, els 
participants es van dividir en tres tallers, 
en els quals es va aprofundir en els contin-
guts del document adreçats especialment 
als que exerceixen el servei de lectors, el 
dels cants i la música, i els altres ministeris 
en la celebració, respectivament. La troba-
da va acabar amb la informació del curs de 
lectors que organitzarà el Centre de Pas-
toral Litúrgica el proper mes de febrer a la 
mateixa Casa de l’Església del bisbat de 
Sant Feliu.

Curs “El ser�ei de lle�ir a la missa”

Els quatre dissabtes del mes de febrer s’ha 
celebrat a la Casa de l’Església el curs “El 
servei de llegir a missa”, organitzat con-
juntament pel Centre de Pastoral Litúrgica 
(CPL) de Barcelona i la Delegació de Pas-
toral Sacramental i Litúrgia del bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat. Hi han participat 
45 persones, totes elles provinents de 
parròquies i comunitats de la nostra diò-
cesi. Aquest curs, adreçat als agents de la 
litúrgia que desenvolupen el ministeri de 
lector en les celebracions, s’ha impartit ja 
altres vegades pel CPL a Barcelona, però la 
novetat ha estat fer-lo en aquesta ocasió a 
la Casa de l’Església de Sant Feliu. L’horari 
(de 10 a 13h) permetia dividir cada sessió 
en dues parts, i també d’aquesta manera 
repartir els participants en dos grups que 
podien així treballar millor la part teòrica i 
la part pràctica respectivament. Entre els 
continguts teòrics impartits, cal esmen-
tar: la importància de la Paraula de Déu 

II Trobada d’animadors de la litúr�ia

El passat dissabte 19 de novembre va tenir 
lloc a la Casa de l’Església la segona Tro-
bada d’animadors de la litúrgia del bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat. Organitzada 
per la Delegació de Pastoral Sacramental 
i Litúrgia, hi van participar 130 persones, 
vingudes de diferents parròquies i comu-
nitats de la diòcesi, que habitualment col-
laboren en les celebracions amb diversos 
ministeris i serveis. Després de la saluta-
ció a càrrec del bisbe Agustí, va tenir lloc 
la ponència central de la trobada, que 
portava per títol “La Paraula de Déu en la 
litúrgia”. El conferenciant va ser el Dr. Sal-
vador Pié, prevere de Barcelona, professor 
d’Eclesiologia i Teologia Fonamental a la 
Facultat de Teologia de Catalunya i a la 
Universitat Gregoriana de Roma, el qual va 
participar com a expert en el Sínode sobre 
la Paraula de Déu en la vida i la missió de 
l’Església celebrat a Roma l’any 2008. Pre-
cisament el nucli de la ponència va ser la 
presentació de la part referida a la litúrgia 
de l’Exhortació postsinodal “Verbum Do-
mini” del papa Benet XVI. El Dr. Pié va anar 
comentant diversos aspectes com la cen-
tralitat de la litúrgia com a punt de referèn-
cia per a interpretar la Sagrada Escriptura, 
la sacramentalitat de la Paraula de Déu, 

[ ]Pastoral
sacramental i
litúrgia
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Crònica de la �etmana de Pre�ària �er a 
la Unitat dels Cristians 2012

Del 18 al 25 de gener de 2012 va tenir 
lloc, com és costum cada any, la Setmana 
de Pregària per a la Unitat dels cristians. 
Aquesta vegada el lema escollit ha estat: 
“Tots serem transformats per la victòria de 
Nostre Senyor Jesucrist” (1Co 15, 51-58). 
Seguint la introducció dels guions de la 
Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i 
Relacions Interreligioses de Catalunya i les 
Illes, “les propostes per a la Setmana de 
pregària per la unitat dels cristians 2012 
han estat preparades per un grup de tre-
ball de representants de l’Església catòlica 
romana, de l’Església ortodoxa i de les Es-
glésia veterocatòlica i de l’Església protes-
tant presents a Polònia.” 

El divendres 20 de gener, a les 19 h., es 
va celebrar a la catedral de Sant Feliu la tro-
bada de pregària interconfessional, que es 
va centrar en l’aspecte del patiment de Crist 
per nosaltres: “Seguint Crist, el Servent so-
frent, practicarem la solidaritat amb els qui 
sofreixen. Com més som a la Creu de Crist, 
més propers estem els uns dels altres!” 

Els textos escollits per aquest dia van 
ser: 

Is 53, 3-11 Home fet al dolor, acostumat 
a la malaltia.

en l’Església i en la litúrgia; els ministeris 
en l’Església, especialment el lector, el sal-
mista…; els leccionaris; una introducció 
general als llibres de la Bíblia; els gèneres 
literaris… Així com destacar també les tres 
sessions pràctiques a les quals cada assis-
tent va participar. Els professors van ser: 
Xavier Aymerich i Agustí Roig, del bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat; Miquel Àlvarez, 
de l’arquebisbat de Barcelona; Carles Ca-
huana, del bisbat de Terrassa; i Jordi Guàr-
dia, de l’arquebisbat de Tarragona. A l’acte 
de presentació hi va assistir el bisbe Agus-
tí, així com també el Dr. Jaume Fontbona, 
president del CPL. L’últim dia es va fer una 
valoració del curs, amb un resultat molt 
positiu per part dels participants, que van 
rebre una publicació amb els textos bàsics 
del curs.

[ ]Ecumenisme
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3 Salm 23

1Pe 2, 21-25 Crist va patir per nosaltres
Lc 24, 25-27 No calia que Crist patís tot 

això?   
La celebració va ser presidida pel Sr. 

Bisbe Agustí Cortés. Van assistir a aques-
ta trobada, Mn. Joan-Pere Pulido, Secre-
tari General i Canceller, Mn. Lluís-Anton 
Armengol, Delegat d’Ecumenisme i de 
Relacions Interreligioses del Bisbat de 
Sant Feliu, l’Arxiprest P. Joan Garcia, Vicari 
General per Espanya de la Diòcesi de l’Es-
glésia ortodoxa sèrbia i el P. Constantí Alin 
Troaer de l’Església ortodoxa romanesa, 
com també preveres, diaques, i voluntaris 
seglars d’aquesta catedral. Vàrem gaudir, 
com és tradicional, de la Coral Masquefa, 
que per primer cop, va cantar a la catedral, 
unes estrofes de l’Himne Acatist a la Mare 
de Déu. Agraïm, la col·laboració del Dr. 
Sebastià Janeras que es va preocupar per 
subministrar-nos un exemplar complet de 
tot l’Himne.
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3 Per part seva, Mons. Romà Casanova, 

bisbe de Vic i Mons. Xavier Novell, bisbe 
de Solsona, han informat sobre el Congrés 
de Nova Evangelització, que ha tingut lloc 
a Manresa els proppassats dies 7 i 8 de ge-
ner, organitzat conjuntament per les dues 
diòcesis, i el Cardenal Lluís Martínez Sis-
tach ha explicat quins seran, a Barcelona, 
els actes de la “Missió Metròpolis”, que es 
duran a terme durant la pròxima Quares-
ma en dotze ciutats europees.

2.- La dimensió transcendent de la per-
sona humana ha estat el tema de la XXV 
reunió de treball de la CET amb els pro-
fessors de les Facultats de Teologia (FTC) 
i de Filosofia (FFC) de Catalunya. Hi han 
assistit per part de la FTC, el degà Dr. Ar-
mand Puig i els professors Xavier Morlans, 
Joan Planellas i Peio Sánchez; per part de 
la FFC, el degà Dr. Joan Martínez Porcell i 
els professors Vicenç Igual, Carles Llinàs i 
Francesc Torralba.

La reunió de treball ha començat amb 
la presentació de dues ponències. La del 
Dr. Torralba ha tractat sobre “L’accés de 
la persona humana a Déu” i en ella ha 
desenvolupat les característiques actuals 
de l’estudi sobre l’ésser humà, que cada 
vegada se’n coneixen millor aspectes par-
cials però té gran dificultat en precisar allò 
que li és essencial. Només en la mesu-
ra que es reconegui en l’ésser humà una 
intel·ligència espiritual, a més de la intel-
ligència racional i la intel·ligència emoci-
onal, es podrà donar compte de la seva 
integritat i de la seva capacitat d’accés a la 
transcendència, al misteri de Déu.

El Dr. Morlans ha parlat sobre “La reve-
lació cristiana i la seva relació amb la dis-
ponibilitat humana, avui”, on ha exposat 
les característiques de la revelació cristia-
na, el caràcter dialogal i interpersonal de la 

Comunicat de la reunió n. 201

Barcelona, 2-2-2012 

Els dies 31 de gener i 1 de febrer de 2012 
ha tingut lloc la reunió n. 201 de la Confe-
rència Episcopal Tarraconense (CET), a la 
Casa d’Espiritualitat “Maria Immaculada”, 
de Tiana. La reunió ha estat presidida per 
Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de 
Tarragona, i hi han assistit tots els seus 
membres. 

1.- En començar, i després de la pregària 
inicial, Mons. Pujol ha informat els bisbes 
de la recent inauguració de la primera fase 
de remodelació de l’edifici del Seminari de 
Tarragona, el nou “Centre Tarraconense El 
Seminari”, un centre que neix amb la vo-
luntat de ser un espai de diàleg entre la fe 
i la cultura i amb tots aquells que cerquen 
Déu, un lloc de comunicació de l’Evangeli 
i d’encontre amb Jesucrist, amb la clara 
aposta d’oferir un servei a la societat. L’ac-
te va comptar amb la presència de Mons. 
José Octavio Ruiz Arenas, secretari del Con-
sell pontifici per a la nova evangelització, 
el qual va impartir una conferència sobre 
el sentit d’aquesta acció pastoral bàsica de 
l’Església avui. Així mateix, Mons. Pujol ha 
informat dels distints processos de beatifi-
cació de màrtirs actualment en curs.

[ ]Conferència
episcopal
tarraconense
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3També han tractat de diversos aspectes 
organitzatius relacionats amb l’escoltisme 
i han decidit celebrar en la Pasqua de Pen-
tecosta de 2014 el pròxim Aplec de l’Espe-
rit, la trobada interdiocesana de joves de 
Catalunya, Andorra i les Illes Balears.

7.- Així mateix, els bisbes han tractat di-
versos temes relacionats amb el patrimoni. 
Mons. Pardo, bisbe de Girona i encarregat 
per la CET d’aquest àmbit, ha presentat 
també els pròxims treballs de “Catalonia 
Sacra”, el projecte cultural dut a terme 
conjuntament pel Secretariat Interdiocesà 
de Conservació i Promoció de l’Art Sagrat 
(SICPAS) i la Universitat de Girona, amb el 
suport de la Generalitat de Catalunya. “Ca-
talonia Sacra” és un projecte d’articulació 
de visites turístiques al patrimoni de l’Es-
glésia catòlica a Catalunya, amb l’objectiu 
de fer-lo conèixer més i millor, i mostrar la 
naturalesa fonamental del patrimoni de 
l’Església com un resultat de la incultura-
ció de la fe cristiana a Catalunya. Els bis-
bes han acordat que la presentació oficial 
conjunta de “Catalonia Sacra” es faci a la 
basílica de Santa Maria del Mar, a Barce-
lona, la pròxima primavera, en una data 
encara per determinar.

8.- Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxi-
liar de Barcelona i president del Secretariat 
Interdiocesà de Mitjans de Comunicació 
Social (SIMCOS), ha exposat als bisbes di-
verses qüestions relacionades amb aquest 
àmbit, entre elles, la celebració de dos se-
minaris de formació per als membres de les 
deu delegacions diocesanes de Mitjans de 
Comunicació, seminaris que tindran lloc el 
divendres 3 de febrer, a la Facultat de Co-
municació Blanquerna, de la Universitat 
Ramon Llull, a Barcelona.

També en aquest àmbit, i a proposta de 
Mons. Taltavull, els bisbes han donat el 

D o c u m e n t s

comunicació de Déu als homes i el caràcter 
d’esdeveniment de la fe cristiana, de troba-
da amb Algú –Jesús de Natzaret, reconegut 
per gràcia com el Fill de Déu. Morlans ha 
repassat també la crítica a què ha estat 
sotmesa la fe cristiana per part de la cul-
tura il·lustrada moderna i la seva repercus-
sió avui; d’aquí la necessitat de renovar el 
primer anunci de la fe cristiana, que la faci 
néixer i créixer i consolidar en comunitats 
que testimoniïn la presència i l’amor de 
Déu -Pare, Fill i Esperit Sant-, enmig dels 
homes i dones del nostre temps.

Un intens diàleg entre els bisbes i els 
professors assistents ha succeït a les po-
nències i ha fet palesa la necessitat de tro-
bar nous camins per desvetllar la capacitat 
de transcendència de les persones i per 
anunciar-los l’Evangeli de Jesús.

3.- Mons. Vives ha presentat als bisbes 
el Balanç econòmic de l’any 2011 i el Pres-
supost de l’any 2012 del Fons Comú Inter-
diocesà. Els bisbes els han estudiats i els 
han aprovats.

4- Els bisbes han elegit com a secre-
tari de la CET per a un nou trienni, Mons. 
Joan-Enric Vives i Sicília, arquebisbe-bisbe 
d’Urgell.

5.- Així mateix, i a proposta de Mons. 
Vives, els bisbes han nomenat, per al prò-
xim trienni, com a vicesecretari de la CET, 
Mn. Norbert Miracle i Figuerola, canonge 
de l’arxidiòcesi de Tarragona i rector del 
Seminari Major Interdiocesà.

6.- Els bisbes han tractat diverses qües-
tions relacionades amb la pastoral de jo-
ventut, entre elles totes les activitats a les 
diòcesis catalanes derivades de l’impuls 
donat a la pastoral juvenil amb la celebra-
ció de la Jornada Mundial de la Joventut, 
presidida pel Papa Benet XVI, a Madrid, el 
passat mes d’agost.
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3 A continuació, Marta Matías ha fet una 

introducció pràctica a les xarxes socials, 
per tal que els participants millorin la seva 
pràctica en l’ús de les principals xarxes so-
cials, coneguin les possibilitats que oferei-
xen per incrementar la notorietat pública 
de les pàgines web i els blocs i apliquin la 
comunicació 2.0 a les estratègies de co-
municació institucional. 

Sílvia Cóppulo ha impartit el segon se-
minari, titulat “Habilitats comunicatives. 
Comunicació verbal i no verbal”, per tal 
d’ajudar els assistents a harmonitzar el 
llenguatge oral i el llenguatge corporal, 
analitzar i saber aplicar el coneixement de 
les relacions entre les persones i de l’espai 
durant els actes de comunicació.

En un altre moment de la Jornada, els 
professors de la Facultat, Míriam Díez i 
Francesc Grané, han presentat dos nous 
postgraus que el pròxim curs 2012-2013 
oferirà la Facultat de Comunicació Blan-
querna a educadors i a membres de gabi-
nets de premsa i delegacions. Així mateix, 
la professora i periodista Míriam Díez, 
especialitzada en informació religiosa, 
directora de l’agència de notícies italiana 
H20 News, ha presentat oficialment el nou 
Observatori Blanquerna de Comunicació, 
Religió i Cultura. El nou Observatori és un 
nou centre de recerca que vol ser un refe-
rent a Catalunya, Espanya i Europa en els 
estudis sobre la relació entre religió i mit-
jans de comunicació. Aquest Observatori 
també servirà perquè la religió tingui més 
presència a les xarxes socials.

Juntament amb la presentació del nou 
Observatori de Comunicació, Religió i Cul-
tura, i també en el marc de la Jornada, el 
professor Stewart M. Hoover, de la Univer-
sitat de Colorado a Boulder i director del 
Center for Media, Religion and Culture, 

vistiplau al nomenament del Sr. Francesc 
Cano i Castells, del bisbat de Solsona, com 
a director del SIMCOS, per al pròxim trien-
ni.

9.- Així mateix, els bisbes han nomenat, 
per un període de tres anys, la Sra. Sheila 
Sánchez i Pérez, de l’arxidiòcesi de Bar-
celona, com a presidenta de la Joventut 
Obrera Catòlica (JOC) de Catalunya i les 
Illes Balears.

Jornada sobre di�ersitat, mitjans i reli�ió

Barcelona, 10-2-2012

Ha tingut lloc recentment, a la Facultat de 
Comunicació Blanquerna de la Universitat 
Ramon Llull, a Barcelona, la presentació 
de dos seminaris d’iniciació als fonaments 
de la comunicació, organitzats pel Secre-
tariat Interdiocesà de Mitjans de Comuni-
cació Social (SIMCOS) de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET). Els semina-
ris s’han celebrat en el marc de la Jornada 
sobre ‘Media, Diversity and Religious Free-
dom’, organitzada per la Facultat, conjun-
tament amb el Consolat General dels Es-
tats Units a Barcelona.

Els seminaris han estat presidits per 
Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de 
Barcelona, delegat de la CET per a l’àmbit 
dels MCS i president del SIMCOS i pel Sr. 
Francesc Cano, director del SIMCOS. Hi han 
assistit una vintena de membres de les de-
legacions de mitjans de comunicació social 
dels bisbats catalans i ha comptat amb les 
intervencions de la professora de la Uni-
versitat Internacional de Catalunya, Marta 
Matías i de la periodista Sílvia Cóppulo

Mons. Taltavull ha donat la benvinguda 
als assistents i ha destacat la importància 
de la comunicació en la vida de l’Església. 
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D o c u m e n t s

té per lema “La família, el treball i la fes-
ta”. Podreu trobar les catequesis prepara-
tòries al web oficial de l’organització www.
family2012.com. En català les podreu des-
carregar des del web de la Delegació de 
Família i Vida del Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat.

Promouen la Setmana de la Família i la 
Vida les diòcesis de Barcelona, Tarragona, 
Girona, Lleida, Sant Feliu de Llobregat, 
Solsona, Terrassa, Tortosa, Urgell i Vic.

Per a més informació, poseu-vos en 
contacte amb el corresponent bisbat o 
parròquia.»

ha impartit una conferència, en la qual ha 
destacat que les religions estan vivint ac-
tualment -per la globalització i els efectes 
de les noves formes de comunicació- una 
“transnacionalització” i ha advertit que 
en aquest nou context “algunes religions 
poden guanyar i altres perdre-hi”. Han 
presentat al Dr. Hoover el professor de la 
Facultat, Albert Sáez i el cònsul dels Es-
tats Units a Barcelona, Greggory Crouch. 
Ha clos la Jornada el degà de la Facultat 
de Comunicació Blanquerna, Josep Maria 
Carbonell.

 
Nota de les dele�acions de Família i �ida 
de les diòcesis amb seu a Catalunya

Barcelona, 20-2-2012

«La setmana del 19 al 25 de març de 2012 
totes les diòcesis amb seu a Catalunya 
celebraran la setmana de la família i de la 
vida.

Amb el lema “A més família, menys cri-
si” es vol potenciar tot el treball que es fa 
a favor de la família com a cèl·lula principal 
de la societat. En moments de crisi econò-
mica, de valors, de sentit de pertinença o 
de soledat, la família és el lloc de referèn-
cia de l’home en totes les circumstàncies 
de la seva vida.

Aquesta Setmana de la Família i de la 
Vida ha de servir per preparar-se per a la 
VII Trobada Mundial de les Famílies amb el 
Papa Benet XVI, des del 30 de maig al 3 
de juny, a Milà. Les Delegacions diocesa-
nes de Família i Vida en aquesta setmana 
organitzen tallers, trobades, xerrades, tau-
les rodones i conferències per sensibilitzar 
i fer més comprensiu el missatge cristià 
vers la família.

La VII Trobada mundial de les famílies 
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3 vida pastoral de l’Església local. La fe que 

manifesten els cristians de Terra Santa és 
un estímul per a tots nosaltres, però al ma-
teix temps hem escoltat amb insistència, 
i nosaltres mateixos hem percebut, com 
l’ocupació i la inseguretat, la por i la frus-
tració dominen arreu la vida de les perso-
nes en aquesta terra. Culpar els altres és 
una abdicació de la pròpia responsabilitat 
i una manca de lideratge, un lideratge que 
el poble necessita desesperadament. Hem 
pogut escoltar i fer nostra aquesta convic-
ció: ser proisraelià ha de voler dir ser tam-
bé propalestí. Això comporta estar a favor 
de la justícia per a tothom, el fruit veritable 
de la qual és una pau perdurable.

Reconeixem la importància de la repre-
sa del diàleg entre l’Autoritat Palestina i 
Israel. Ens fem ressò de les paraules del 
papa Benet XVI al Cos Diplomàtic el passat 
dia 9 de gener, quan va expressar la seva 
esperança que aquest diàleg “es mantin-
gui i condueixi vers una pau duradora que 
garanteixi el dret dels dos pobles a viure 
amb seguretat en Estats sobirans i dins 
de fronteres segures i internacionalment 
reconegudes”. Cal obtenir urgentment un 
acord negociat.

Que el diàleg es vegi amenaçat i minat 
per l’extremisme i la intolerància de l’altre, 
realitat més que evident en les actituds, 
judicis i accions de massa persones en el 
món d’avui, això preocupa ambdues parts. 
Per aquest motiu, fem una crida a la tole-
rància i al lideratge valent, capaç de mos-
trar el perdó i la humilitat, per promoure 
una coexistència pacífica.

Tot i els greus problemes que hem es-
coltat i descobert aquest any, la nostra fe 
ens dóna esperança i valorem els indicis 
esperançadors com són: la trobada de les 
Esglésies en ocasió del Sínode de l’Orient 

XII reunió de la Coordinadora de bisbes 
d’Euro�a i Amèrica amb els bisbes ordina�
ris de Terra �anta en su�ort dels cristians

Reenviem el comunicat de la delegació de 
MCS del bisbat d’Urgell, en relació a la XII 
reunió de la Coordinadora de Bisbes d’Eu-
ropa i Amèrica amb els Bisbes Ordinaris de 
Terra Santa en suport dels cristians:

“Els dies 8 al 12 de gener ha tingut lloc 
a Jerusalem la 12ª reunió de la Coordina-
dora de bisbes d’Europa i Amèrica amb els 
bisbes ordinaris de Terra Santa en suport 
dels cristians. Hi ha participat Mons. Joan-
Enric Vives, arquebisbe-bisbe d’Urgell i 
copríncep d’Andorra, com a delegat per la 
Conferència Episcopal Espanyola. Han po-
gut visitar, així com pregar i celebrar l’eu-
caristia amb els cristians de Gaza, Nablus, 
Jerusalem i Haifa.”

Al final de la reunió s’ha fet públic el Co-
municat següent:

Comunicat final
Reunió de la Coordinadora de les Confe-

rències Episcopals en suport als Cristians 
de Terra Santa. 8-12 de Gener de 2012

Els bisbes de la Coordinadora de les 
Conferències Episcopals en suport als cris-
tians de Terra Santa, ens anem reunint a 
Terra Santa des de 1998 en solidaritat amb 
la comunitat cristiana i per compartir la 

[ ]Conferència
episcopal
espanyola
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D o c u m e n t s

Arquebisbe Joan-Enric Vives i Sicilia - 
Arquebisbe-bisbe d’Urgell (Espanya 
- Andorra)

Bisbe Gerald Kicanas - Bisbe de Tucson 
(Estats Units)

Bisbe Heinrich Mussinghoff - Bisbe 
d’Aquisgrà (Alemanya)

Bisbe Michel Dubost - Bisbe d’Évry 
(França)

Bisbe Pierre Bürcher - Bisbe de Reykja-
vik (Conf. Episc. dels Països Nòrdics)

Bisbe William Kenney - Bisbe Auxiliar de 
Birmingham (Anglaterra i Gal·les)

Mitjà, el creixent nombre de pelegrins, la 
cooperació interreligiosa i la cordialitat 
que hem experimentat a Galilea i que són 
un exemple per a tots, els projectes de 
construcció d’habitatges per part del Pa-
triarcat Llatí i la Custòdia de Terra Santa, 
els esforços humanitaris de les organitza-
cions catòliques, juntament amb una altra 
sèrie d’iniciatives pràctiques, educatives i 
culturals per a ajudar la comunitat local, a 
les quals donem suport i encoratgem. So-
bretot, la nostra esperança es nodreix amb 
el testimoni permanent de les comunitats 
cristianes amb les quals hem compartit i 
celebrat la nostra fe a Gaza, Nablus, Jeru-
salem i Galilea.

També reconeixem els avenços aconse-
guits en les negociacions entre Israel i la 
Santa Seu, amb l’esperança d’una ràpida 
resolució.

Els líders polítics d’ambdues parts i 
dels nostres propis països necessiten de-
mostrar coratge, determinació i creativitat 
perquè es facin realitat les expectatives de 
la majoria amb vista a una autèntica coe-
xistència pacífica. La fidelitat a la pròpia 
forma de vida per part de jueus, cristians 
i musulmans no ha d’impedir ans sostenir 
una profunda obertura als altres.

Que Déu beneeixi tots els habitants de 
la Terra Santa.

Jerusalem, 12 de gener de 2012
Els signants de la Coordinadora de les 

Conferències Episcopals en suport als cris-
tians de Terra Santa 2012 són:

Arquebisbe Patrick Kelly - Arquebisbe 
de Liverpool (Anglaterra i Gal·les)

Arquebisbe Riccardo Fontana - Bisbe 
d’Arezzo-Cortona-Sansepolcro (Ità-
lia)

Arquebisbe Richard Smith - Arquebisbe 
d’Edmonton (Canadà)
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3 nostre temps i no deixés veure amb clare-

dat la llum del dia.
En aquesta foscor, però, el cor de l’ho-

me no cessa d’esperar el matí de què par-
la el salmista. Això es percep de manera 
especialment viva i visible en els joves, 
i per aquesta raó m’adreço a ells tenint 
en compte l’aportació que poden oferir i 
així ho han de fer a la societat. Així doncs, 
voldria presentar el Missatge per a la XLV 
Jornada Mundial de la Pau en una pers-
pectiva educativa: «Educar els joves en 
la justícia i la pau», convençuts que ells, 
amb el seu entusiasme i el seu impuls cap 
als ideals, poden oferir al món una nova 
esperança.

El meu missatge es dirigeix també als 
pares, a les famílies i a tots els estaments 
educatius i formatius, així com als respon-
sables en els diferents àmbits de la vida 
religiosa, social, política, econòmica, cul-
tural i de la comunicació. Prestar atenció al 
món juvenil, saber-lo escoltar i valorar, no 
és només una oportunitat, sinó un deure 
primer de tota la societat, per a la cons-
trucció d’un futur de justícia i de pau.

S’ha de transmetre als joves l’estimació 
pel valor positiu de la vida, suscitant en 
ells el desig de «gastar-la» al servei del bé. 
Aquest és un deure en el qual tots estem 
compromesos en primera persona.

Les preocupacions manifestades en 
aquests últims temps per molts joves a di-
ferents regions del món expressen el desig 
de mirar el futur amb una esperança raona-
da. En l’actualitat, són molts els aspectes 
que els preocupen: el desig de rebre una 
formació que els prepari amb més profun-
ditat a afrontar la realitat, la dificultat de 
formar una família i trobar un lloc estable 
de treball, la capacitat efectiva de contri-
buir en el món de la política, de la cultura 

Missat�e de Benet X�I �er a la celebració 
de la XL� Jornada Mundial de la Pau 

Vaticà, 8-12-2011

Educar els joves en la justícia i la pau. 
1. El començament d’un any nou, do 

de Déu a la humanitat, és una invitació a 
desitjar a tothom, amb molta confiança i 
afecte, que aquest temps que tenim per 
davant estigui marcat per la justícia i la 
pau.

Amb quina actitud hem de mirar el nou 
any? En el salm 130 trobem una imatge 
molt bonica. El salmista diu que l’home 
de fe espera el Senyor «més que els sen-
tinelles el matí» (v. 6), l’espera amb una 
esperança sòlida, perquè sap que portarà 
llum, misericòrdia, salvació. Aquesta espe-
ra neix de l’experiència del poble escollit, 
el qual reconeix que Déu l’ha educat per 
mirar el món en la seva veritat i no deixar-
se abatre per les tribulacions. Us invito a 
obrir l’any 2012 amb aquesta actitud de 
confiança. És cert que l’any que acaba ha 
augmentat el sentiment de frustració per 
raó de la crisi que aclapara la societat, el 
món del treball i l’economia; una crisi les 
arrels de la qual són sobretot culturals i 
antropològiques. Sembla com si un man-
tell de foscor hagués descendit sobre el 

[ ]Santa seu
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mera escola on es rep educació per a la 
justícia i la pau.

Vivim en un món on la família, i també 
la vida mateixa, es veuen constantment 
amenaçades i, a vegades, destrossades. 
Unes condicions de treball sovint poc con-
ciliables amb les responsabilitats fami-
liars, la preocupació pel futur, els ritmes 
de vida frenètics, l’emigració a la recerca 
d’una manutenció adequada, conformant-
se a vegades amb la simple supervivència, 
acaben per fer difícil la possibilitat d’asse-
gurar als fills un dels béns més preciosos: 
la presència dels pares, una presència que 
els permeti cada cop més compartir el 
camí amb ells, per a poder-los transmetre 
aquesta experiència i cúmul de certeses 
que s’adquireixen amb els anys, i que no-
més es poden comunicar passant junts el 
temps. Vull dir als pares que no es desa-
nimin. Que exhortin amb l’exemple de la 
seva vida els fills a posar l’esperança per 
damunt de tot en Déu, l’únic del qual bro-
lla justícia i pau autèntiques.

Voldria dirigir-me també als responsa-
bles de les institucions dedicades a l’edu-
cació: que vetllin amb gran sentit de res-
ponsabilitat perquè es respecti i valori en 
qualsevol circumstància la dignitat de cada 
persona. Que es preocupin que cada jove 
pugui descobrir la seva vocació, acompa-
nyant-lo mentre fa fructificar els dons que 
el Senyor li ha concedit. Que assegurin a 
les famílies que els seus fills puguin tenir 
un camí formatiu que no contrasti amb la 
seva consciència i principis religiosos.

Que tot l’ambient educatiu sigui un 
lloc d’obertura a l’altre i al transcendent; 
lloc de diàleg, de cohesió i d’escolta, en el 
qual el jove se senti valorat en les pròpies 
potencialitats i riquesa interior, i aprengui 
a apreciar els germans. Que ensenyi a as-

i de l’economia, per a edificar una societat 
amb un rostre més humà i solidari…

És important que aquests llevats, i l’im-
puls idealista que contenen, trobin l’aten-
ció justa en tots els sectors de la societat. 
L’Església mira els joves amb esperança, 
confia en ells i els anima a cercar la veritat, 
a defensar el bé comú, a tenir una perspec-
tiva oberta sobre el món i ulls capaços de 
veure «coses noves» (cf. Is 42,9.48,6).

Els responsables de l’educació
2. L’educació és l’aventura més fas-

cinant i difícil de la vida. Educar que ve 
d’educere en llatí significa conduir fora 
d’ells mateixos per introduir-los en la rea-
litat, cap a una plenitud que fa créixer la 
persona. Aquest procés es nodreix de l’en-
contre de dues llibertats, la de l’adult i la 
del jove. Requereix la responsabilitat del 
deixeble, que ha d’estar obert a deixar-se 
guiar cap al coneixement de la realitat, i la 
de l’educador, que ha d’estar disposat a 
donar-se a ell mateix. Per això, els testimo-
nis autèntics, i no simples dispensadors 
de regles o informacions, són més neces-
saris que mai; testimonis que sàpiguen 
veure més enllà que els altres, perquè la 
seva vida comprèn espais més amplis. El 
testimoni és el primer a viure el camí que 
es proposa.

Quins són els llocs on madura una ver-
tadera educació en la pau i en la justícia? 
Per damunt de tot la família, ja que els pa-
res són els primers educadors. La família 
és la cèl·lula originària de la societat. «En 
la família és on els fills aprenen els valors 
humans i cristians que permeten una con-
vivència constructiva i pacífica. En la fa-
mília és on s’aprèn la solidaritat entre les 
generacions, el respecte de les regles, el 
perdó i l’acolliment de l’altre.»1. És la pri-
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3 Educar en la veritat i en la llibertat

3. Sant Agustí es preguntava: «Quid 
enim fortius desiderat anima quam ve-
ritatem?» ‘Estima alguna cosa l’ànima 
amb més ardor que la veritat?’2. El rostre 
humà d’una societat depèn molt de la 
contribució de l’educació a mantenir viva 
aquesta qüestió indefugible. En efecte, 
l’educació persegueix la formació integral 
de la persona, inclosa la dimensió moral 
i espiritual de l’ésser, amb vista al seu fi 
últim i al bé de la societat de la qual és 
membre. Per això, per a educar en la ve-
ritat és necessari saber sobretot qui és la 
persona humana, conèixer-ne la naturale-
sa. Contemplant la realitat que l’envolta, 
el salmista reflexiona: «Quan miro el cel 
que han creat les teves mans, la lluna i els 
estels que hi has posat, jo em dic: «Què 
és l’home, perquè te’n recordis? Què és 
un mortal, perquè el tinguis present?» (Sl 
8,4-5). Aquesta és la qüestió fonamental 
que cal plantejar-se: Qui és l’home? L’ho-
me és un ésser que té en el seu cor una 
set d’infinit, una set de veritat no parcial, 
sinó capaç d’explicar el sentit de la vida 
perquè ha estat creat a imatge i semblan-
ça de Déu. Així doncs, reconèixer amb gra-
titud la vida com un do inestimable porta 
a descobrir la pròpia dignitat profunda i la 
inviolabilitat de tota persona. Per això, la 
primera educació consisteix a aprendre a 
reconèixer en l’home la imatge del Crea-
dor i, per consegüent, a tenir un respecte 
profund per cada ésser humà i ajudar els 
altres a portar una vida conforme a aques-
ta altíssima dignitat. Mai no podem obli-
dar que «l’autèntic desenvolupament de 
l’home concerneix de manera unitària la 
totalitat de la persona en totes les seves 
dimensions»3, inclosa la transcendent, i 
que no es pot sacrificar la persona per a 

saborir l’alegria que brolla de viure dia a 
dia la caritat i la compassió pel proïsme, i 
de participar activament en la construcció 
d’una societat més humana i fraterna.

Em dirigeixo també als responsables 
polítics, demanant-los que ajudin concre-
tament les famílies i institucions educati-
ves a exercir el seu dret-deure d’educar. 
Mai no ha de mancar una ajuda adequada 
a la maternitat i a la paternitat. Que s’es-
forcin perquè a ningú no se li negui el dret 
a la instrucció i perquè les famílies puguin 
escollir lliurement les estructures educati-
ves que considerin més adequades per al 
bé dels seus fills. Que treballin per a afavo-
rir el reagrupament de les famílies dividi-
des per la necessitat de trobar mitjans de 
subsistència. Que ofereixin als joves una 
imatge neta de la política, com a veritable 
servei al bé de tots.

No puc deixar de fer una crida, a més, 
al món dels mitjans de comunicació, per-
què facin la seva aportació educativa. En 
la societat actual, els mitjans de comuni-
cació de massa tenen un paper particular: 
no sols informen, sinó que també formen 
l’esperit dels seus destinataris i, per tant, 
poden fer una aportació notable a l’educa-
ció dels joves. És important tenir present 
que els llaços entre educació i comunica-
ció són molt estrets: en efecte, l’educació 
es produeix mitjançant la comunicació, 
que influeix positivament o negativament 
en la formació de la persona.

També els joves han de tenir el valor de 
viure sobretot ells mateixos el que dema-
nen als qui són al seu voltant. Els corres-
pon una gran responsabilitat: que tinguin 
la força d’utilitzar bé i conscientment la 
llibertat. També ells són responsables de 
la seva educació i formació en la justícia 
i la pau.
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que ell no es dóna a si mateix, sinó a la 
qual ha d’obeir i la veu de la qual el crida 
a estimar, a fer el bé i fugir del mal, a as-
sumir la responsabilitat del bé que ha fet i 
del mal que ha comès5. Per això, l’exercici 
de la llibertat està íntimament relacionat 
amb la llei moral natural, que té un caràc-
ter universal, expressa la dignitat de tota 
la persona, assenta la base dels seus drets 
i deures fonamentals i, per tant, en última 
anàlisi, de la convivència justa i pacífica 
entre les persones.

L’ús recte de la llibertat és, doncs, cen-
tral en la promoció de la justícia i la pau, 
que requereixen el respecte cap a un ma-
teix i cap a l’altre, encara que es distan-
ciï de la pròpia forma de ser i de viure. 
D’aquesta actitud brollen els elements 
sense els quals la pau i la justícia es que-
den en paraules sense contingut: la con-
fiança recíproca, la capacitat d’establir un 
diàleg constructiu, la possibilitat del per-
dó, que tantes vegades es voldria obtenir 
però que costa de concedir, la caritat re-
cíproca, la compassió cap als més febles, 
així com la disponibilitat per al sacrifici.

Educar en la justícia
4. En el nostre món, en el qual el valor 

de la persona, de la seva dignitat i dels 
seus drets, més enllà de les declaracions 
d’intencions, està seriosament amenaçat 
per la tendència estesa a recórrer exclusi-
vament als criteris d’utilitat, del benefici i 
del tenir, és important no separar el con-
cepte de justícia de les seves arrels trans-
cendents. La justícia, en efecte, no és una 
simple convenció humana, ja que el que 
és just no està determinat originàriament 
per la llei positiva, sinó per la identitat pro-
funda de l’ésser humà. La visió integral de 
l’home és el que permet no caure en una 

obtenir un bé particular, ja sigui econòmic 
o social, individual o col·lectiu.

Només en la relació amb Déu comprèn 
també l’home el significat de la pròpia lli-
bertat. I és comesa de l’educació formar 
en l’autèntica llibertat, la qual no és l’ab-
sència de vincles o el domini del lliure al-
bir, no és l’absolutisme del jo. L’home que 
creu ser absolut, no dependre de res ni de 
ningú, que pot fer tot el que li passa pel 
cap, acaba per contradir la veritat del pro-
pi ésser, i perd la llibertat. Contràriament, 
l’home és un ésser relacional, que viu en 
relació amb els altres i, sobretot, amb Déu. 
L’autèntica llibertat mai no es pot aconse-
guir allunyant-se d’ell.

La llibertat és un valor preciós, però 
delicat; se la pot entendre i utilitzar mala-
ment. «En l’actualitat, un obstacle particu-
larment insidiós per a l’obra educativa és 
la presència massiva, en la nostra societat 
i cultura, del relativisme, que, com que no 
reconeix res com a definitiu, deixa com a 
última mesura només el propi jo amb els 
seus capricis; i, sota l’aparença de la lli-
bertat, es transforma per a cadascú en 
una presó, perquè separa l’un de l’altre, 
deixant cadascú tancat dins el seu propi 
“jo”. Per consegüent, dins aquest horitzó 
relativista no és possible una autèntica 
educació, perquè sense la llum de la veri-
tat, abans o després, tota persona queda 
condemnada a dubtar de la bondat de la 
seva vida mateixa i de les relacions que la 
constitueixen, de la validesa del seu esforç 
per a construir amb els altres quelcom en 
comú.»4.

Per a exercir la pròpia llibertat, l’home 
ha de superar per tant l’horitzó del relati-
visme i conèixer la veritat sobre ell mateix 
i sobre el bé i el mal. En el més íntim de 
la consciència l’home descobreix una llei 
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3 truir. Per a ser veritablement constructors 

de la pau, hem de ser educats en la com-
passió, la solidaritat, la col·laboració, 
la fraternitat; hem de ser actius dins les 
comunitats i atents a despertar les cons-
ciències sobre les qüestions nacionals i 
internacionals, així com sobre la impor-
tància de cercar maneres adequades de 
redistribució de la riquesa, de promoció 
del creixement, de la cooperació al desen-
volupament i de la resolució dels conflic-
tes. «Feliços els qui treballen per la pau, 
perquè seran anomenats fills de Déu» (Mt 
5,9).

La pau per a tots neix de la justícia de 
cadascú i ningú no pot eludir aquest com-
promís essencial de promoure la justícia, 
d’acord amb les pròpies competències i 
responsabilitats. Invito de manera parti-
cular els joves, que mantenen sempre viva 
la tensió envers els ideals, a tenir la paci-
ència i constància de cercar la justícia i la 
pau, de conrear el gust pel que és just i ve-
ritable, encara que això pugui comportar 
sacrifici i anar a contracorrent.

Aixecar els ulls a Déu
6. Davant el difícil desafiament que 

suposa recórrer la via de la justícia i de la 
pau, podem sentir-nos temptats de pre-
guntar-nos com el salmista: «Alço els ulls 
a les muntanyes: d’on em vindrà l’ajuda?» 
(Sal 121,1).

Vull dir amb força a tots, i particular-
ment als joves: «No són les ideologies 
allò que salva el món, sinó només dirigir 
la mirada al Déu vivent, que és el nostre 
creador, el garant de la nostra llibertat, el 
garant del que és realment bo i autèntic 
[…], mirar Déu, que és la mesura del que 
és just i, al mateix temps, és l’amor etern. 
I què pot salvar-nos sinó l’amor?»9. L’amor 

concepció contractualista de la justícia i 
obrir també per a ella l’horitzó de la soli-
daritat i de l’amor6.

No podem ignorar que certs corrents de 
la cultura moderna, sostinguda per princi-
pis econòmics racionalistes i individualis-
tes, han sostret al concepte de justícia les 
seves arrels transcendents, separant-lo de 
la caritat i la solidaritat: «La “ciutat de l’ho-
me” no es promou només amb relacions 
de drets i deures sinó, abans i més encara, 
amb relacions de gratuïtat, de misericòrdia 
i de comunió. La caritat manifesta sempre 
l’amor de Déu també en les relacions hu-
manes, atorgant valor teologal i salvador a 
tot compromís per la justícia en el món.»7.

«Feliços els qui tenen fam i set de ser 
justos, perquè seran saciats» (Mt 5,6). Se-
ran saciats perquè tenen fam i set de rela-
cions rectes amb Déu, amb ells mateixos, 
amb els seus germans i germanes i amb 
tota la creació.

Educar en la pau
5. «La pau no és solament absència de 

guerra i no es limita a assegurar l’equili-
bri entre forces adverses. No es pot tenir 
pau a la terra sense la salvaguarda dels 
béns de les persones, la lliure comunica-
ció entre els éssers humans, el respecte de 
la dignitat de les persones i dels pobles i 
la pràctica assídua de la fraternitat.»8. La 
pau és fruit de la justícia i efecte de la ca-
ritat. I és per damunt de tot do de Déu. Els 
cristians creiem que Crist és la nostra pau 
veritable: en ell, en la seva creu, Déu ha 
reconciliat amb ell el món i ha destruït les 
barreres que ens separaven els uns dels 
altres (cf. Ef 2,14-18); en ell hi ha una única 
família reconciliada en l’amor.

Però la pau no és només un do que es 
rep, sinó també una obra que s’ha de cons-
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respecte a les joves generacions d’avui i 
de demà, particularment per a educar-les 
a ser pacífiques i artífexs de pau. Consci-
ent de tot això, us transmeto aquestes re-
flexions i us dirigeixo una crida: unim les 
nostres forces espirituals, morals i mate-
rials per a «educar els joves en la justícia 
i la pau».

Benedictus pp XVI

NOTES

1 Discurs als Administradors de la Re-
gió del Laci, de l’Ajuntament i de la 
província de Roma (14 gener 2011), 
L’Osservatore Romano, ed. en llen-
gua espanyola (23 gener 2011), 3.

2 Comentari a l’Evangeli de Sant Joan, 
26,5.

3 Carta encíclica Caritas in veritate (29 
juny 2009), 11: AAS 101 (2009), 648; 
cf. Pau VI, Carta encíclica Populo-
rum progressio (26 març 1967), 14: 
AAS 59 (1967), 264.

4 Discurs en la cerimònia d’obertura de 
l’Assemblea eclesial de la diòce-
si de Roma (6 juny 2005): AAS 97 
(2005), 816.

5 Cf. Concili ecumènic Vaticà II, Consti-
tució pastoral Gaudium et spes, 16.

6 Cf. Discurs al Bundestag (Berlín, 22 
setembre 2011): L’Osservatore Ro-
mano, ed. en llengua espanyola (25 
setembre 2011), 6-7.

7 Carta encíclica Caritas in veritate (29 
juny 2009), 6: AAS 101 (2009), 644-
645.

8 Catecisme de l’Església catòlica, 2304.
9 Vetlla de pregària amb els joves (Colò-

nia, 20 agost 2005): AAS 97 (2005), 
885-886.

es complau en la veritat, és la força que 
ens fa capaços de comprometre’ns amb 
la veritat, la justícia, la pau, perquè tot ho 
excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho 
suporta (cf. 1Co 13,1-13).

Estimats joves, vosaltres sou un do 
preciós per a la societat. No us deixeu 
vèncer pel desànim davant les dificultats 
i no us lliureu a les falses solucions, que 
ben sovint es presenten com el camí més 
fàcil per a superar els problemes. No tin-
gueu por de comprometre-us, de fer front 
a l’esforç i al sacrifici, d’elegir els camins 
que requereixen fidelitat i constància, hu-
militat i dedicació. Viviu amb confiança la 
vostra joventut i aquests desitjos profunds 
de felicitat, de veritat, de bellesa i d’amor 
veritable que experimenteu. Viviu amb in-
tensitat aquesta etapa de la vostra vida 
tan rica i plena d’entusiasme.

Sigueu conscients que vosaltres sou un 
exemple i estímul per als adults, i ho sereu 
com més us esforceu per a superar les in-
justícies i la corrupció, com més desitgeu 
un futur millor i us comprometeu a cons-
truir-lo. Sigueu conscients de les vostres 
capacitats i mai no us tanqueu en vosal-
tres mateixos, sinó sapigueu treballar per 
un futur més lluminós per a tots. Mai no 
esteu sols. L’Església confia en vosaltres, 
us segueix, us anima i vol oferir-vos el 
que té de més valor: la possibilitat d’aixe-
car els ulls cap a Déu, de trobar Jesucrist, 
aquell qui és la justícia i la pau.

A tots vosaltres, homes i dones preocu-
pats per la causa de la pau: la pau no és un 
bé ja aconseguit, sinó una meta a la qual 
tots hem d’aspirar. Mirem amb més espe-
rança el futur, animem-nos mútuament en 
el nostre camí, treballem per a donar al 
nostre món un rostre més humà i fraternal 
i sentim-nos units en la responsabilitat 
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3 que ha de ser fidelment respectada, sigui 

aprofundida i presentada de manera que 
correspongui a les exigències del nostre 
temps»3. En aquest sentit, continua sent 
d’importància crucial l’afirmació inicial 
de la constitució dogmàtica Lumen genti-
um: «Crist és la llum dels pobles. Per això 
aquest sacrosant Sínode, reunit en l’Es-
perit Sant, desitja ardentment il·luminar 
tots els homes, anunciant l’evangeli a 
tota criatura (cf. Mc 16,15) amb la claredat 
de Crist, que resplendeix sobre la faç de 
l’Església.»4. Des de la llum de Crist que 
purifica, il·lumina i santifica en la celebra-
ció de la sagrada litúrgia (cf. Constitució 
Sacrosanctum Concilium), i amb la seva 
paraula divina (cf. Constitució dogmàtica 
Dei Verbum), el Concili ha volgut aprofun-
dir en la naturalesa íntima de l’Església 
(cf. Constitució dogmàtica Lumen genti-
um) i la seva relació amb el món contem-
porani (cf. Constitució pastoral Gaudium 
et spes). Al voltant de les seves quatre 
Constitucions, pilars veritables del Con-
cili, s’agrupen les Declaracions i Decrets, 
que aborden alguns dels principals desa-
fiaments del nostre temps.

Després del Concili, l’Església ha tre-
ballat perquè els seus rics ensenyaments 
siguin rebuts i aplicats en continuïtat amb 
tota la Tradició i sota la guia segura del 
Magisteri. Per a facilitar la recepció cor-
recta del Concili, els summes pontífexs 
han convocat reiteradament el Sínode dels 
Bisbes5, instituït pel servent de Déu Pau VI 
el 1965, proposant a l’Església directrius 
clares a través de les diverses exhortaci-
ons apostòliques postsinodals. La propera 
Assemblea General del Sínode dels Bis-
bes, l’octubre de 2012, tindrà com a tema: 
La nova evangelització per a la transmissió 
de la fe cristiana.

Nota amb indicacions �astorals �er a 
l’Any de la fe

Introducció
Amb la Carta apostòlica Porta fidei, d’11 
d’octubre de 2011, el sant pare Benet XVI 
ha proclamat un Any de la fe, que comen-
çarà l’11 d’octubre de 2012, en el cinquan-
tè aniversari de l’obertura del Concili ecu-
mènic Vaticà II, i conclourà el 24 de novem-
bre de 2013, Solemnitat de nostre Senyor 
Jesucrist, rei de l’univers.

Aquest any serà una ocasió propícia 
perquè tots els fidels comprenguin amb 
més profunditat que el fonament de la fe 
cristiana és «l’encontre amb un esdeveni-
ment, amb una Persona, que dóna un nou 
horitzó a la vida i, amb això, una orienta-
ció decisiva»1. Fonamentada en l’encontre 
amb Jesucrist ressuscitat, la fe podrà ser 
redescoberta íntegrament i en tot el seu 
esplendor. «També en els nostres dies la fe 
és un do que cal tornar a descobrir, conre-
ar i testimoniar. Que en aquesta celebració 
del baptisme el Senyor ens concedeixi a 
tots la gràcia de viure la bellesa i l’alegria 
de ser cristians.»2.

El començament de l’Any de la fe coin-
cideix amb el record agraït de dos grans 
esdeveniments que han marcat el rostre de 
l’Església dels nostres dies: els cinquanta 
anys passats des de l’obertura del concili 
Vaticà II per voluntat del beat Joan XXIII (1 
d’octubre de 1962) i els vint anys des de la 
promulgació del Catecisme de l’Església ca-
tòlica, llegat a l’Església pel beat Joan Pau II 
(11 d’octubre de 1992).

Segons les paraules del papa Joan   
XXIII, el Concili ha volgut «transmetre 
pura i íntegra, la doctrina, sense atenua-
cions ni deformacions» comprometent-se 
que «aquesta doctrina, certa i immutable, 



5 3

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 4

3

D o c u m e n t s

do; sagrada litúrgia, amb els sagraments 
en primer lloc; l’obrar cristià, exposat a 
partir del Decàleg, i, per últim, la pregà-
ria cristiana. Amb tot, al mateix temps, el 
contingut s’expressa sovint d’una manera 
“nova”, per a respondre als interrogants 
de la nostra època»10. Aquest Catecisme 
és «un instrument vàlid i legítim al servei 
de la comunió eclesial, i una regla segu-
ra per a l’ensenyament de la fe»11. Allí es 
troben «els continguts fonamentals de la 
fe, sintetitzats sistemàticament i orgànica-
ment. En efecte, en ell es posa de manifest 
la riquesa de l’ensenyament que l’Església 
ha rebut, custodiat i ofert en els seus dos 
mil anys d’història. De la Sagrada Escriptu-
ra als pares de l’Església, dels mestres de 
teologia als sants de tots els segles, el Ca-
tecisme ofereix una memòria permanent 
de les diferents maneres com l’Església 
ha meditat sobre la fe i ha progressat en la 
doctrina, per donar certesa als creients en 
la seva vida de fe»12. 

L’Any de la fe vol contribuir a una reno-
vada conversió al Senyor Jesús i al redes-
cobriment de la fe, de manera que tots els 
membres de l’Església siguin per al món 
actual testimonis joiosos i convincents del 
Senyor ressuscitat, capaços d’assenya-
lar la «porta de la fe» a tants que estan a 
la recerca de la veritat. Aquesta «porta» 
obre els ulls de l’home per veure Jesucrist 
present entre nosaltres «dia rere dia fins 
a la fi del món» (Mt 28,20). Ell ens ense-
nya com «l’art de viure» s’aprèn «en una 
relació intensa amb ell»13. «Amb el seu 
amor, Jesucrist atrau cap a ell els homes 
de cada generació: en tot temps, convoca 
l’Església i li confia l’anunci de l’evangeli, 
amb un manament que és sempre nou. Per 
això, també avui és necessari un compro-
mís eclesial més convençut en favor d’una 

Des del començament del seu pontifi-
cat, el papa Benet XVI s’ha compromès fer-
mament a procurar una correcta compren-
sió del Concili, rebutjant com a errònia 
l’anomenada hermenèutica de la disconti-
nuïtat i de la ruptura, i promovent la que ell 
mateix ha anomenat «hermenèutica de la 
reforma, de la renovació dins la continuïtat 
de l’únic subjecte-Església que el Senyor 
ens ha donat; és un subjecte que creix en 
el temps i es desenvolupa, però sent sem-
pre el mateix, subjecte únic del poble de 
Déu en camí»6. 

El Catecisme de l’Església catòlica, col-
locant-se en aquesta línia, per una part es 
presenta com un «autèntic fruit del concili 
Vaticà II»7, i per una altre intenta afavorir-
ne l’acollida. El Sínode Extraordinari dels 
Bisbes de 1985, convocat en ocasió del 
vintè aniversari de la clausura del concili 
Vaticà II i per a fer un balanç de la seva re-
cepció, va suggerir la preparació d’aquest 
Catecisme per a oferir al poble de Déu un 
compendi de tota la doctrina catòlica i un 
text de referència segura per als catecis-
mes locals. El papa Joan Pau II va acceptar 
aquesta proposta com un desig de «res-
pondre plenament a una necessitat real de 
l’Església universal i les Esglésies particu-
lars»8. Redactat en col·laboració amb tot 
l’episcopat de l’Església catòlica, aquest 
Catecisme «manifesta de veritat una certa 
“simfonia” de la fe»9. 

El Catecisme presenta «el que és nou 
i el que és vell (cf. Mt 13,52), atès que la 
fe és sempre la mateixa i, alhora, és font 
de llums sempre noves. Per a respondre 
a aquesta doble exigència, el Catecisme 
de l’Església catòlica, per una part, pren 
l’estructura “antiga”, tradicional, ja uti-
litzada pel catecisme de sant Pius V, arti-
culant el contingut en quatre parts: Cre-
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3 I. En l’àmbit d’Església universal

1. El principal esdeveniment al comen-
çament de l’Any de la fe serà la XIII Assem-
blea General Ordinària del Sínode dels Bis-
bes, convocada pel papa Benet XVI per al 
mes d’octubre de 2012 i dedicada al tema 
de La nova evangelització per a la trans-
missió de la fe cristiana. Durant el Sínode, 
l’11 d’octubre de 2012 tindrà lloc una so-
lemne celebració per donar inici a l’Any de 
la fe, en record del cinquantè aniversari de 
l’obertura del concili Vaticà II.

2. En l’Any de la fe cal encoratjar els pe-
legrinatges dels fidels a la seu de Pere, per 
a professar la fe en Déu Pare, Fill i Esperit 
Sant, unint-se a aquell que avui està cridat 
a confirmar en la fe els seus germans (cf. 
Lc 22,32). Serà important també fomentar 
els pelegrinatges a Terra Santa, el lloc que 
va tenir la primícia de conèixer Jesús, el 
Salvador, i Maria, la seva mare.

3. Durant aquest any serà útil invitar els 
fidels a adreçar-se, amb particular devoció 
a Maria, imatge de l’Església, que «reu-
neix en ella i reflecteix d’alguna manera 
les veritats supremes de la fe»19. Per tant, 
s’hauria d’encoratjar qualsevol iniciativa 
que ajudi els fidels a reconèixer el paper 
especial de Maria en el misteri de la salva-
ció, a estimar-la filialment i a imitar-ne la fe 
i la virtut. Per a això serà molt convenient 
organitzar pelegrinatges, celebracions i re-
unions als principals santuaris.

4. La propera Jornada Mundial de la Jo-
ventut de Rio de Janeiro, el juliol de 2013, 
oferirà als joves una ocasió privilegiada 
per a experimentar el goig que prové de la 
fe en el Senyor Jesús i de la comunió amb 
el Sant Pare, en la gran família de l’Esglé-
sia.

5. Pel que fa a això, seria convenient la 
realització de simposis, congressos i reuni-

nova evangelització per a redescobrir l’ale-
gria de creure i tornar a trobar l’entusias-
me de comunicar la fe.»14.

Per encàrrec del papa Benet XVI15, la 
Congregació per a la doctrina de la fe, 
d’acord amb els Dicasteris competents 
de la Santa Seu i amb la contribució de la 
Comissió per a la preparació de l’Any de 
la fe16, ha escrit aquesta Nota amb indica-
cions per a viure aquest temps de gràcia, 
les quals no exclouen altres propostes que 
l’Esperit Sant vulgui suscitar entre els pas-
tors i fidels de diferents parts del món.

Indicacions
«Sé en qui he cregut» (2Tm 1,12): 

aquestes paraules de sant Pau ens ajuden 
a comprendre que la fe «és per damunt de 
tot una adhesió personal de l’home a Déu; 
és al mateix temps i inseparablement l’as-
sentiment lliure a tota la veritat que Déu 
ha revelat»17. La fe com a confiança per-
sonal en el Senyor i la fe que professem 
en el Credo són inseparables, s’evoquen i 
exigeixen mútuament. Hi ha un fort vincle 
entre la fe viscuda i els seus continguts: la 
fe dels testimonis i confessors és també la 
fe dels apòstols i doctors de l’Església.

En aquest sentit, les següents indica-
cions per a l’Any de la fe tenen l’objectiu 
d’afavorir l’encontre amb Crist a través de 
testimonis autèntics de la fe i augmentar 
el coneixement dels seus continguts. Es 
tracta de propostes que tenen la intenció 
de sol·licitar una resposta eclesial davant 
la invitació del Sant Pare, per a viure en 
plenitud aquest any com un especial 
«temps de gràcia»18. El redescobriment 
joiós de la fe també ajudarà a consolidar 
la unitat i la comunió entre les diferents 
realitats que conformen la gran família de 
l’Església.
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que s’ha proposat el sacrosant concili 
Vaticà II»22. En particular, tindrà lloc una 
solemne celebració ecumènica per a rea-
firmar la fe en Crist de tots els batejats.

9. En el Consell pontifici per a la promo-
ció de la nova evangelització s’establirà 
una secretaria especial per a coordinar 
les diverses iniciatives sobre l’Any de la 
fe promogudes pels diferents Dicasteris 
de la Santa Seu o que de totes maneres 
siguin rellevants per a l’Església universal. 
Serà convenient que amb temps s’informi 
a aquesta secretaria sobre els principals 
esdeveniments que s’organitzin i també 
es podran suggerir iniciatives adients. La 
secretaria obrirà un lloc especial a Inter-
net per a proporcionar informació útil per 
a viure de manera efectiva l’Any de la fe.

10. Al final d’aquest any, en la Solemni-
tat de nostre Senyor Jesucrist, Rei de l’Uni-
vers, tindrà lloc una eucaristia celebrada 
pel Sant Pare, en la qual es renovarà so-
lemnement la professió de fe.

II. En l’àmbit de les Conferències epis-
copals23 

1. Les Conferències episcopals podran 
dedicar una jornada d’estudi al tema de 
la fe, del seu testimoniatge personal i de 
la seva transmissió a les noves generaci-
ons, d’acord amb la missió específica dels 
bisbes com a mestres i «pregoners de la 
fe»24.

2. Serà útil afavorir la reedició dels do-
cuments del concili Vaticà II, del Catecisme 
de l’Església catòlica i del seu Compendi, 
en edicions econòmiques i de butxaca, i la 
més àmplia difusió d’aquests textos amb 
l’ús de mitjans electrònics i tecnologies 
modernes.

3. S’espera que es renovi l’esforç per a 
traduir els documents del concili Vaticà II i 

ons de gran escala, fins i tot a nivell inter-
nacional, que afavoreixin la comunicació 
de testimonis autèntics de la fe i el conei-
xement dels continguts de la doctrina de 
l’Església catòlica. Demostrant que també 
avui la paraula de Déu continua creixent i 
escampant-se, és important que es doni 
testimoniatge que en Jesucrist «troba el 
seu compliment qualsevol afany i anhel 
del cor humà»20 i que la fe «es converteix 
en un nou criteri de pensament i d’acció 
que canvia tota la vida de l’home»21. Al-
guns congressos seran especialment dedi-
cats al redescobriment dels ensenyaments 
del concili Vaticà II.

6. L’Any de la fe oferirà a tots els cre-
ients una bona oportunitat per a aprofun-
dir en el coneixement dels principals docu-
ments del concili Vaticà II i en l’estudi del 
Catecisme de l’Església catòlica. Això val 
particularment per als candidats al sacer-
doci, en especial durant l’any propedèutic 
o els primers anys d’estudis teològics, per 
als novicis i novícies dels instituts de vida 
consagrada i les societats de vida apostò-
lica, així com per a aquells que es preparen 
per entrar en una associació o moviment 
eclesial.

7. Aquest any serà una ocasió propícia 
per a acollir amb més atenció les homilies, 
catequesis, discursos i altres intervenci-
ons del Sant Pare. Els pastors, persones 
consagrades i fidels laics, seran invitats a 
un compromís renovat d’adhesió eficaç i 
cordial a l’ensenyament del successor de 
Pere.

8. Durant l’Any de la fe, en col·laboració 
amb el Consell pontifici per a la unitat dels 
cristians, s’esperen iniciatives ecumèni-
ques dirigides a invocar de Déu i afavorir 
«la restauració de la unitat entre tots els 
cristians», que «és un dels fins principals 
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3 millor a les preguntes que sorgeixen en 

els diferents contextos culturals. Es trac-
ta dels desafiaments de les sectes, dels 
problemes associats amb el secularisme 
i el relativisme, i dels «interrogants que 
provenen d’un canvi de mentalitat que, 
sobretot avui, redueix l’àmbit de les cer-
teses racionals als dels èxits científics i 
tecnològics»26, així com altres dificultats 
específiques.

9. Seria desitjable revisar els catecis-
mes locals i els subsidis catequètics en ús 
a les Esglésies particulars, per a assegu-
rar-ne la plena conformitat amb el Catecis-
me de l’Església catòlica27. En el cas que 
alguns catecismes o subsidis per a la ca-
tequesi no estiguin en completa sintonia 
amb el Catecisme o que hi hagi mancan-
ces, serà oportú començar l’elaboració de 
nous catecismes, servint-se de l’exemple 
i l’ajuda d’altres Conferències episcopals 
que ja ho hagin fet.

10. En col·laboració amb la Congrega-
ció per a l’educació catòlica, competent 
en la matèria, serà oportú verificar que 
els continguts del Catecisme de l’Església 
catòlica estiguin presents en la Ratio de la 
formació dels futurs sacerdots i en el currí-
culum dels seus estudis teològics.

III. En l’àmbit diocesà
1. Es patrocina una celebració d’obertu-

ra de l’Any de la fe i de la seva solemne 
conclusió en l’àmbit de cada Església par-
ticular, per a «confessar la fe en el Senyor 
ressuscitat a les nostres catedrals i esglé-
sies de tot el món»28. 

2. Serà oportú organitzar a cada diòcesi 
una jornada sobre el Catecisme de l’Esglé-
sia catòlica, invitant a prendre-hi part so-
bretot a sacerdots, persones consagrades i 
catequistes. En aquesta ocasió, per exem-

del Catecisme de l’Església catòlica als idi-
omes que encara no tenen una traducció 
pròpia. Cal encoratjar iniciatives de suport 
caritatiu a les traduccions a les llengües 
locals dels territoris de missió les Esglé-
sies particulars dels quals no poden sos-
tenir-ne les despeses. Això es podrà dur a 
terme sota la direcció de la Congregació 
per a l’evangelització dels pobles.

4. Els pastors, aprofitant els nous llen-
guatges de la comunicació, s’han d’esfor-
çar per a promoure transmissions televisi-
ves o radiofòniques, pel·lícules i publicaci-
ons, fins i tot a nivell popular, accessibles 
a un públic ampli, sobre el tema de la fe, 
els seus principis i continguts, així com la 
importància eclesial del concili Vaticà II.

5. Els sants i beats són els autèntics tes-
timonis de la fe25. Per tant, serà convenient 
que les Conferències episcopals s’esforcin 
per fer conèixer els sants del seu territori, 
emprant fins i tot els mitjans moderns de 
comunicació social.

6. El món contemporani és sensible a la 
relació entre fe i art. En aquest sentit, es 
recomana a les Conferències episcopals 
que, per a enriquiment de la catequesi i 
una eventual col·laboració ecumènica, es 
fomenti l’estimació pel patrimoni artístic 
que es troba en llocs confiats a la seva 
atenció pastoral.

7. S’invita els docents dels centres d’es-
tudis teològics, seminaris i universitats ca-
tòliques a verificar la rellevància que, en el 
seu ensenyament, tenen els continguts del 
Catecisme de l’Església catòlica i les impli-
cacions que es deriven per a les seves res-
pectives disciplines.

8. Serà útil preparar, amb l’ajuda de 
teòlegs i escriptors de renom, subsidis 
divulgatius de caràcter apologètic (cf. 1Pe 
3,15), perquè els fidels puguin respondre 
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de la reforma en la continuïtat» i «el Cate-
cisme en l’atenció pastoral ordinària».

7. S’invita els bisbes a organitzar ce-
lebracions penitencials, particularment 
durant la Quaresma, en les quals es posi 
un èmfasi especial a demanar perdó a Déu 
pels pecats contra la fe. Aquest any serà 
també un temps favorable per a acostar-se 
amb més fe i freqüència al sagrament de la 
penitència.

8. S’espera la participació del món aca-
dèmic i de la cultura en un diàleg renovat 
i creatiu entre fe i raó, a través de simpo-
sis, congressos i jornades d’estudi, espe-
cialment a les universitats catòliques, que 
mostrin «com entre la fe i la ciència verta-
dera no pot haver-hi cap conflicte, perquè 
ambdues, encara que per camins distints, 
tendeixen a la veritat»29. 

9. Serà important promoure trobades 
amb persones que «fins i tot no reconei-
xent en elles el do de la fe, cerquen amb 
sinceritat el sentit últim i la veritat defi-
nitiva de la seva existència i del món»30, 
inspirant-se també en els diàlegs del pati 
dels gentils, iniciats sota la guia del Con-
sell pontifici per a la cultura.

10. L’Any de la fe serà una ocasió per 
a prestar més atenció a les escoles catò-
liques, llocs privilegiats per a oferir als 
alumnes un testimoni viu del Senyor, i con-
rear la fe amb una referència oportuna a 
l’ús de bons instruments catequètics, com 
per exemple el Compendi del Catecisme de 
l’Església catòlica o el Youcat.

IV. En l’àmbit de les parròquies, comu-
nitats, associacions, moviments

1. En preparació per a l’Any de la fe, tots 
els fidels estan invitats a llegir i meditar la 
Carta apostòlica Porta fidei del sant pare 
Benet XVI.

ple, les eparquies catòliques orientals po-
dran tenir un encontre amb els sacerdots 
per donar testimoni de la seva sensibilitat 
específica i tradició litúrgiques en l’única fe 
en Crist; així, les Esglésies particulars joves 
de les terres de missió podran ser invitades 
a oferir un testimoni renovat de l’alegria de 
la fe que les distingeix.

3. Cada bisbe podrà dedicar una Carta 
pastoral al tema de la fe, recordant la im-
portància del concili Vaticà II i el Catecisme 
de l’Església catòlica, tenint en compte les 
circumstàncies específiques de la porció 
de fidels a ell confiada.

4. S’espera que a cada diòcesi, sota la 
responsabilitat del bisbe, s’organitzin es-
deveniments catequètics per a joves i per 
als qui cerquen trobar el sentit de la vida, 
a fi de descobrir la bellesa de la fe de l’Es-
glésia, aprofitant l’oportunitat de reunir-se 
amb els seus testimonis més reconeguts.

5. Serà oportú verificar la recepció del 
concili Vaticà II i del Catecisme de l’Església 
catòlica en la vida i missió de cada Església 
particular, especialment en l’àmbit cate-
quètic. En aquest sentit, s’espera un com-
promís renovat per part dels departaments 
de catequesi de les diòcesis, que, sostin-
guts per les comissions per a la catequesi 
de les Conferències episcopals, tenen el 
deure d’ocupar-se de la formació dels ca-
tequistes pel que fa als continguts de la fe.

6. La formació permanent del clergat 
podrà concentrar-se, particularment en 
aquest Any de la fe, en els documents del 
concili Vaticà II i el Catecisme de l’Església 
catòlica, tractant, per exemple, temes com 
«l’anunci de Crist ressuscitat», «l’Església 
sagrament de salvació», «la missió evan-
gelitzadora en el món d’avui», «fe i incre-
dulitat», «fe, ecumenisme i diàleg interre-
ligiós», «fe i vida eterna», «hermenèutica 
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3 conèixer i transmetre millor a les generaci-

ons futures la fe de sempre»33. 
6. Serà convenient promoure missions 

populars i altres iniciatives a les parrò-
quies i als llocs de treball, per ajudar els 
fidels a redescobrir el do de la fe baptis-
mal i la responsabilitat del seu testimoni, 
conscients que la vocació cristiana, «per la 
seva naturalesa mateix, és també vocació 
a l’apostolat»34. 

7. En aquest temps, els membres dels 
instituts de vida consagrada i de les socie-
tats de vida Apostòlica són cridats a com-
prometre’s en la nova evangelització mit-
jançant l’aportació dels carismes propis, 
amb una adhesió renovada al Senyor Je-
sús, fidels al Sant Pare i a la doctrina sana.

8. Les comunitats contemplatives du-
rant l’Any de la fe dedicaran una atenció 
particular a la pregària per la renovació 
de la fe en el poble de Déu i per un nou 
impuls en la seva transmissió a les joves 
generacions.

9. Les associacions i els moviments 
eclesials estan invitats a fer-se promotors 
d’iniciatives específiques que, mitjançant 
la contribució del carisma propi i en col-
laboració amb els pastors locals, s’incor-
porin al gran esdeveniment de l’Any de 
la fe. Les noves comunitats i moviments 
eclesials, de manera creativa i generosa, 
trobaran els mitjans més eficaços per a 
oferir el seu testimoni de fe al servei de 
l’Església.

10. Tots els fidels, cridats a revifar el do 
de la fe, intentaran comunicar l’experièn-
cia pròpia de fe i caritat35, dialogant amb 
els seus germans i germanes, fins i tot 
d’altres confessions cristianes, sense dei-
xar de costat els creients d’altres religions 
i els qui no creuen o són indiferents. Així 
s’espera que tot el poble cristià comenci 

2. L’Any de la fe «serà també una ocasió 
propícia per a intensificar la celebració de 
la fe en la litúrgia, i de manera particular 
en l’eucaristia»31. En l’eucaristia, misteri 
de la fe i font de la nova evangelització, la 
fe de l’Església és proclamada, celebrada 
i enfortida. Tots els fidels estan invitats a 
participar-hi de manera conscient, activa 
i fructuosa, per a ser testimonis autèntics 
del Senyor.

3. Els sacerdots podran dedicar més 
atenció a l’estudi dels documents del con-
cili Vaticà II i del Catecisme de l’Església 
catòlica, recollint-ne els fruits per a la pas-
toral parroquial catequesi, predicació, pre-
paració als sagraments, etc. i proposant 
cicles d’homilies sobre la fe o alguns dels 
seus aspectes específics, com per exem-
ple «l’encontre amb Crist», «els continguts 
fonamentals del Credo» i «la fe i l’Esglé-
sia»32. 

4. Els catequistes podran apel·lar enca-
ra més a la riquesa doctrinal del Catecisme 
de l’Església catòlica i, sota la responsabi-
litat dels rectors respectius, guiar grups de 
fidels en la lectura i l’aprofundiment comú 
d’aquest valuós instrument, amb la finali-
tat de crear petites comunitats de fe i tes-
timoni del Senyor Jesús.

5. S’espera per part de les parròquies 
un compromís renovat en la difusió i distri-
bució del Catecisme de l’Església catòlica 
i d’altres subsidis aptes per a les famíli-
es, autèntiques Esglésies domèstiques i 
llocs primaris de la transmissió de la fe. El 
context d’aquesta difusió podria ser, per 
exemple, les benediccions de les cases, el 
baptisme d’adults, les confirmacions i els 
matrimonis. Això contribuirà a confessar i 
aprofundir la doctrina catòlica «a les nos-
tres cases i amb les nostres famílies, per-
què cadascú senti amb força l’exigència de 
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33 Joan XXIII, Discurs durant la solem-
ne obertura del concili Vaticà II, 11 
d’octubre de 1962.

4 Concili ecumènic Vaticà II, Constitu-
ció dogmàtica Lumen gentium, n. 1.

5 Les Assemblees Ordinàries del Sí-
node dels Bisbes han tractat els 
temes següents: La preservació i 
l’enfortiment de la fe catòlica, la 
seva integritat, vigor, desenvolupa-
ment, coherència doctrinal i històri-
ca (1967); El sacerdoci ministerial i 
la justícia en el món (1971); L’evan-
gelització en el món modern (1974); 
La catequesi en el nostre temps 
(1977); La família cristiana (1980); 
La penitència i la reconciliació en la 
missió de l’Església (1983); La voca-
ció i missió dels laics en l’Església i 
en el món (1987); La formació dels 
sacerdots en les circumstàncies ac-
tuals (1991); La vida consagrada i la 
seva missió en l’Església i en el món 
(1994); El bisbe: servidor de l’evan-
geli de Jesucrist per a l’esperança 
del món (2001); L’eucaristia: font i 
cimal de la vida i la missió de l’Es-
glésia (2005); La paraula de Déu en 
la vida i missió de l’Església (2008).

6 Benet XVI, Discurs a la cúria roma-
na, 22 de desembre de 2005.

7 Idem., Carta apostòlica Porta fidei, 
n. 4.

8 Joan Pau II, Discurs de clausura de 
la II Assemblea Extraordinària del 
Sínode dels Bisbes, 7 de desembre 
de 1985, n. 6. El mateix pontífex, en 
la fase inicial d’aquest Sínode, du-
rant l’àngelus del 24 de novembre 
de 1985, va dir: «La fe és el principi 
basilar, és el seny, el criteri essen-
cial de la renovació que va preten-

D o c u m e n t s

una mena de missió entre les persones 
amb qui viuen i treballen, conscients d’ha-
ver «rebut la bona nova de la salvació per 
comunicar-la a tots»36. 

Conclusió
La fe «és companya de vida que ens 

permet distingir amb ulls sempre nous les 
meravelles que Déu fa per nosaltres. Inten-
tant percebre els signes dels temps en la 
història actual, ens compromet a cadascú 
a convertir-nos en un signe viu de la pre-
sència de Crist ressuscitat en el món»37.

 La fe és un acte personal i comunitari: 
és un do de Déu, per viure’l en la gran co-
munió de l’Església i comunicar-lo al món. 
Cada iniciativa de l’Any de la fe cerca afa-
vorir el joiós redescobriment i el renovat 
testimoniatge de la fe. La indicacions aquí 
oferides tenen l’objectiu d’invitar a tots els 
membres de l’Església a comprometre’s 
perquè aquest any sigui una ocasió privile-
giada per a compartir allò més valuós que 
té el cristià: Jesucrist, redemptor de l’ho-
me, rei de l’univers, «capdavanter de la fe i 
el qui la porta a la plenitud» (He 12,2).

Donat a Roma, a la seu de la Congrega-
ció per a la doctrina de la fe, el 6 de gener de 
2012, Solemnitat de l’Epifania del Senyor.

William cardenal Levada
Prefecte

† Lluís Ladària F., S.I.
Arquebisbe titular de Thibica

Secretari

NOTES

1 Benet XVI, Carta encíclica Deus ca-
ritas est, 25 de desembre de 2005, 
n. 1.

2 Idem., Homilia en la festa del Bap-
tisme del Senyor, 10 de gener de 
2010.
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3 fidei, n. 13.

21 Ibid., n. 6.
22 Concili ecumènic Vaticà II, Decret 

Unitatis redintegratio, n. 1.
23 Les indicacions que s’ofereixen a 

les Conferències episcopals valen 
també, de manera anàloga, per als 
Sínodes de bisbes de les Esglésies 
patriarcals i arquebisbals majors i 
per a les Assemblees d’Esglésies 
sui iuris.

24 Concili ecumènic Vaticà II, Consti-
tució dogmàtica Lumen gentium, n. 
25.

25 Cf. Benet XVI, Carta apostòlica 
Porta fidei, n. 13.

26 Ibid., n. 12.
27 Cf. Joan Pau II, Constitució apostòli-

ca Fidei depositum, n. 4.
28 Cf. Benet XVI, Carta apostòlica Por-

ta fidei, n. 8.
29 Ibid., n. 12.
30 Ibid., n. 10.
31 Ibid., n. 9.
32 Cf. Benet XVI, Exhortació apostòli-

ca postsinodal Verbum Domini, 30 
de setembre de 2010, n. 59-60 i 74.

33 Idem., Carta apostòlica Porta fidei, 
n. 8.

34 Concili ecumènic Vaticà II, Decret 
Apostolicam actuositatem, n. 2.

35 Cf. Benet XVI, Carta apostòlica Por-
ta fidei, n. 14.

36 Concili ecumènic Vaticà II, Constitu-
ció pastoral Gaudium et spes, n. 1.

37 Benet XVI, Carta apostòlica Porta 
fidei, n. 15.

dre el Concili. De la fe se’n deriva la 
norma moral, l’estil de vida, l’orien-
tació pràctica en cadascuna de les 
circumstàncies.»

9 Idem., Constitució apostòlica Fidei 
depositum, 11 d’octubre de 1992, n. 
2.

10 Ibid., n. 3.
11 Ibid., n. 4.
12 Benet XVI, Carta apostòlica Porta 

fidei, n. 11.
13 Idem., Discurs als participants en 

l’encontre promogut pel Consell 
pontifici per a la promoció de la 
nova evangelització, 15 d’octubre 
de 2011.

14 Idem., Carta apostòlica Porta fidei, 
n. 7.

15 Cf. Ibid., n. 12.
16 Aquesta Comissió, constituïda a la 

Congregació per a la doctrina de 
la fe per manament del sant pare 
Benet XVI, compta entre els seus 
membres els cardenals William 
Levada, Francis Arinze, Angelo 
Bagnasco, Ivan Dias, Francis E. 
George, Zenon Grocholewski, 
Marc Ouellet, Mauro Piacenza, 
Jean-Pierre Ricard, Stani aw Ry
ko i Christoph Schönborn; els 

arquebisbes Salvatore Fisichella i 
Lluís F. Ladària; els bisbes Mario del 
Valle Moronta Rodríguez, Gerhard 
Ludwig Müller i Raffaello Martinelli.

17 Catecisme de l’Església catòlica, n. 
150.

18 Benet XVI, Carta apostòlica Porta 
fidei, n. 15.

19 Concili ecumènic Vaticà II, Consti-
tució dogmàtica Lumen gentium, n. 
65.

20 Benet XVI, Carta apostòlica Porta 



6 1

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 4

3

D o c u m e n t s

Eclesiologia missionera
Avui aquesta visió no ha disminuït, sinó 

que, al contrari, ha experimentat una re-
flexió teològica i pastoral fructífera, alhora 
que torna amb renovada urgència, ja que 
ha augmentat enormement el nombre 
d’aquells que encara no coneixen Crist: 
«Els homes que esperen Crist són encara 
un nombre immens», va comentar el beat 
Joan Pau II en la seva encíclica Redempto-
ris missio sobre la validesa del manament 
missioner, i afegia: «No podem romandre 
tranquils, pensant en els milions de ger-
mans i germanes, redimits també per la 
sang de Crist, que viuen sense conèixer 
l’amor de Déu» (n. 86). En la proclamació 
de l’Any de la fe, també jo he dit que Crist 
«avui, com ahir, […] ens envia pels camins 
del món per a proclamar el seu evangeli a 
tots els pobles de la terra» (carta apostò-
lica Porta fidei, 7); una proclamació que, 
com va afirmar també el servent de Déu 
Pau VI en la seva exhortació apostòlica 
Evangelii nuntiandi, «no constitueix per a 
l’Església quelcom d’ordre facultatiu: sinó 
el deure que li incumbeix, per manament 
del Senyor, amb vista que els homes cre-
guin i se salvin. Sí, aquest missatge és ne-
cessari. És únic. De cap manera no podria 
ser reemplaçat» (n. 5). Ens cal, per tant, 
reprendre el mateix fervor apostòlic de les 
primeres comunitats cristianes que, peti-
tes i indefenses, van ser capaces de difon-
dre l’evangeli a tot el món llavors conegut 
mitjançant el seu anunci i testimoniatge.

Així, no sorprèn que el concili Vaticà II 
i el Magisteri posterior de l’Església insis-
teixin de manera especial en el manament 
missioner que Crist ha confiat als seus 
deixebles i que ha de ser un compromís 
de tot el poble de Déu, Bisbes, sacerdots, 
diaques, religiosos, religioses i laics. L’en-

Missat�e de Benet X�I �er a la Jornada 
Missionera Mundial 2012 

Vaticà, 6-1-2012, Solemnitat de l’Epifania 
del Senyor

«Cridats a fer resplendir la Paraula de 
veritat» (carta apostòlica Porta fidei, n. 6)

Benvolguts germans i germanes,
La celebració de la Jornada Missionera 

Mundial d’enguany adquireix un significat 
especial. La celebració del 50è aniversari 
de l’inici del concili Vaticà II, l’obertura de 
l’Any de la fe i el Sínode dels Bisbes so-
bre la nova evangelització, contribueixen a 
reafirmar la voluntat de l’Església de com-
prometre’s amb més valor i zel en la missió 
ad gentes, per tal que l’evangeli arribi fins 
als límits de la terra.

El concili ecumènic Vaticà II, amb la 
participació de tants bisbes d’arreu de la 
terra, va ser un signe brillant de la univer-
salitat de l’Església, reunint per primera 
vegada tants pares conciliars procedents 
de l’Àsia, de l’Àfrica, de Llatinoamèrica i 
d’Oceania: bisbes missioners i bisbes au-
tòctons, pastors de comunitats disperses 
entre poblacions no cristianes, que van 
portar a les sessions del Concili la imatge 
d’una Església present a tots els conti-
nents, i que eren intèrprets de les realitats 
complexes del llavors anomenat Tercer 
Món. Rics d’una experiència que tenien 
pel fet de ser pastors d’Esglésies joves i 
en vies de formació, animats per la pas-
sió de la difusió del regne de Déu, ells van 
contribuir significativament a reafirmar la 
necessitat i la urgència de l’evangelització 
ad gentes, i d’aquesta manera portar al 
centre de l’eclesiologia la naturalesa mis-
sionera de l’Església.



G e n e r  -  F e b r e r  2 0 1 26 2
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 4
3 soner per causa de Jesucrist a favor dels 

[…] pagans» (Ef 3,1), ha treballat, sofert i 
lluitat per portar l’evangeli entre els pa-
gans (cf. Col 1,24-29), sense estalviar ener-
gies, temps ni mitjans per a fer conèixer el 
missatge de Crist.

També avui, la missió ad gentes ha de 
ser l’horitzó constant i el paradigma en 
totes les activitats eclesials, perquè la 
mateixa identitat de l’Església està cons-
tituïda per la fe en el misteri de Déu, que 
s’ha revelat en Crist per portar-nos la sal-
vació, i per la missió de testimoniar-lo i 
anunciar-lo al món, fins que ell torni. Com 
Pau, hem de dirigir-nos als qui són lluny, 
aquells que no coneixen encara Crist i que 
no han experimentat encara la paternitat 
de Déu, amb la consciència que «la coope-
ració missionera s’ha d’ampliar avui amb 
noves formes per incloure no sols l’ajuda 
econòmica, sinó també la participació 
directa en l’evangelització» (Joan Pau II, 
carta encíclica Redemptoris missio, 82). La 
celebració de l’Any de la fe i el Sínode dels 
bisbes sobre la nova evangelització seran 
ocasions propícies per a un nou impuls 
de la cooperació missionera, sobretot en 
aquesta segona dimensió.

La fe i l’anunci
L’afany de predicar Crist ens porta a lle-

gir la història per escrutar els problemes, 
les aspiracions i les esperances de la hu-
manitat, que Crist ha de guarir, purificar i 
omplir de la seva presència. Efectivament, 
el seu missatge és sempre actual, s’intro-
dueix en el cor de la història i és capaç de 
donar una resposta a les inquietuds més 
profundes de cada ésser humà. Per això 
l’Església ha de ser conscient, arreu, que 
«l’horitzó immens de la missió eclesial, 
la complexitat de la situació actual, re-

càrrec d’anunciar l’evangeli arreu de la ter-
ra correspon principalment als bisbes, pri-
mers responsables de l’evangelització del 
món, ja sigui com a membres del col·legi 
episcopal, o com a pastors de les Esglésies 
particulars. Ells, efectivament, «han estat 
consagrats no sols per a una diòcesi, sinó 
per a la salvació de tot el món» (Joan Pau 
II, carta encíclica Redemptoris missio, 63), 
«missatgers de la fe que porten nous dei-
xebles a Crist» (Ad gentes, 20) i fan «visi-
ble l’esperit i el zel missioner del poble de 
Déu, perquè tota la diòcesi es faci missio-
nera» (ibid., 38).

La prioritat d’evangelitzar
Per a un Pastor, doncs, el manament 

de predicar l’evangeli no s’exhaureix en 
l’atenció per la part del poble de Déu que 
se li ha confiat a la seva atenció pastoral, 
o en l’enviament d’algun sacerdot, laic o 
laica Fidei donum. Ha d’implicar totes les 
activitats de l’Església local, tots els seus 
sectors i, en resum, tot el seu ésser i el 
seu treball. El concili Vaticà II ho ha indicat 
amb claredat i el Magisteri posterior ho ha 
reiterat amb vigor. Això implica adequar 
constantment estils de vida, plans pasto-
rals i organitzacions diocesanes a aquesta 
dimensió fonamental de ser Església, es-
pecialment en el nostre món que canvia 
contínuament. I això val també tant per als 
instituts de vida consagrada i les societats 
de vida apostòliques, com per als movi-
ments eclesials: tots els components del 
gran mosaic de l’Església han de sentir-se 
fortament interpel·lats pel manament del 
Senyor de predicar l’evangeli, de manera 
que Crist sigui anunciat arreu. Nosaltres, 
els Pastors, els religiosos, les religioses i 
tots els fidels en Crist, hem de seguir les 
empremtes de l’apòstol Pau, el qual, «pre-
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pació d’evangelitzar mai no ha de quedar 
al marge de l’activitat eclesial i de la vida 
personal del cristià, sinó que ha de carac-
teritzar-la de manera destacada, consci-
ent de ser destinatari i, al mateix temps, 
missioner de l’evangeli. El punt central 
de l’anunci continua sent el mateix: el 
Kerigma de Crist mort i ressuscitat per a 
la salvació del món, el Kerigma de l’amor 
de Déu, absolut i total per a cada home 
i per a cada dona, que culmina en l’envi-
ament del Fill etern i unigènit, el Senyor 
Jesús, el qual no va refusar de compartir la 
pobresa de la nostra naturalesa humana, 
estimant-la i rescatant-la del pecat i de la 
mort mitjançant l’oferiment d’ell mateix a 
la creu.

En aquest designi d’amor realitzat en 
Crist, la fe en Déu és per damunt de tot un 
do i un misteri que hem d’acollir en el cor 
i en la vida, i del qual hem d’estar sempre 
agraïts al Senyor. Però la fe és un do que 
se’ns dóna per a ser compartit; és un ta-
lent rebut perquè doni fruit; és una llum 
que no ha de quedar amagada, sinó que 
ha d’il·luminar tota la casa. És el do més 
important que se’ns ha donat en la nostra 
existència i que no podem guardar-nos per 
a nosaltres mateixos.

L’anunci es transforma en caritat
Ai de mi si no evangelitzés!, diu l’apòs-

tol Pau (cf. 1Co 9,16). Aquestes paraules 
ressonen amb força per a cada cristià i 
per a cada comunitat cristiana a tots els 
continents. També a les Esglésies dels 
territoris de missió, esglésies majorità-
riament joves, sovint de recent creació, 
el caràcter missioner ha esdevingut una 
dimensió connatural, fins i tot quan elles 
mateixes encara necessiten missioners. 
Molts sacerdots, religiosos i religioses 

quereixen avui noves formes per a poder 
comunicar eficaçment la paraula de Déu» 
(Benet XVI, exhortació apostòlica postsi-
nodal Verbum Domini, 97). Això exigeix, 
en primer lloc, una renovada adhesió de fe 
personal i comunitària a l’evangeli de Je-
sucrist, «en un moment de canvi profund 
com el que està vivint la humanitat» (carta 
apostòlica Porta fidei, 8).

En efecte, un dels obstacles per a l’im-
puls de l’evangelització és la crisi de fe, no 
sols en el món occidental, sinó a la majo-
ria de la humanitat que, això no obstant, 
té fam i set de Déu i ha de ser invitada i 
conduïda al pa de vida i a l’aigua viva, com 
la samaritana que arriba al pou de Jacob i 
conversa amb Crist. Com ho relata l’evan-
gelista Joan, la història d’aquesta dona és 
particularment significativa (cf. Jn 4,1-30): 
troba Jesús, que li demana que li deixi 
beure, després li parla d’una aigua nova, 
capaç de sadollar la set per sempre. La 
dona al principi no l’entén, es queda en el 
nivell material, però el Senyor la guia len-
tament a emprendre un camí de fe que la 
porta a reconèixer-lo com el Messies. Pel 
que fa a això, diu sant Agustí: «Després 
d’haver acollit en el cor Crist Senyor, quina 
altra cosa hauria pogut fer [aquesta dona] 
sinó deixar el càntir i córrer a anunciar la 
bona notícia?» (In Ioannis Ev., 15,30). L’en-
contre amb Crist com a Persona viva, que 
satisfà la set del cor, no pot deixar de por-
tar al desig de compartir amb d’altres el 
goig d’aquesta presència i de fer-la conèi-
xer, perquè tothom la pugui experimentar. 
Cal renovar l’entusiasme de comunicar la 
fe per a promoure una nova evangelització 
de les comunitats i dels països d’antiga 
tradició cristiana, que estan perdent la re-
ferència de Déu, de manera que es pugui 
redescobrir l’alegria de creure. La preocu-
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3 Missat�e de Benet X�I �er a la quaresma 

2012 

Vaticà, 3-11-2011
«Fixem-nos1 els uns en els altres per ani-
mar-nos a l’amor fratern i a les bones 
obres» (He 10,24).

Benvolguts germans i germanes,
La Quaresma ens ofereix un cop més 

l’oportunitat de reflexionar sobre el cor 
de la vida cristiana: la caritat. En efecte, 
aquest és un temps propici perquè, amb 
l’ajuda de la paraula de Déu i dels sagra-
ments, renovem el nostre camí de fe, tant 
personal com comunitari. Es tracta d’un 
itinerari marcat per la pregària i el compar-
tir, pel silenci i el dejuni, tot esperant viure 
l’alegria pasqual.

Aquest any vull proposar algunes refle-
xions a la llum d’un text bíblic breu tret de 
la Carta als Hebreus: «Fixem-nos els uns 
en els altres per animar-nos a l’amor fra-
tern i a les bones obres» (10,24). Aquesta 
frase forma part d’una perícope en la qual 
l’escriptor sagrat exhorta a confiar en Je-
sucrist com a summe sacerdot, que ens 
va obtenir el perdó i l’accés a Déu. El fruit 
d’acollir Crist és una vida que es desple-
ga d’acord amb les tres virtuts teologals: 
es tracta d’acostar-se al Senyor «amb cor 
sincer i fe plena» (v. 22), de mantenir-nos 
ferms en «l’esperança que professem» (v. 
23), amb una atenció constant per realit-
zar junt amb els germans «l’amor fratern 
i les bones obres» (cf. v. 24). Així mateix, 
s’afirma que per a sostenir aquesta con-
ducta evangèlica és important participar 
en les trobades litúrgiques i de pregària 
de la comunitat, amb els ulls fits en la 
meta escatològica: la comunió plena en 
Déu (cf. v. 25). Em detinc en el verset 24, 
que, en poques paraules, ofereix un en-

d’arreu del món, nombrosos laics i fins i 
tot famílies senceres deixen els seus pa-
ïsos, les seves comunitats locals i se’n 
van a altres Esglésies per a testimoniar i 
anunciar el nom de Crist, en el qual la hu-
manitat troba la salvació. Es tracta d’una 
expressió de profunda comunió, d’un 
compartir i d’una caritat entre les Esglé-
sies, perquè cada home pugui escoltar o 
tornar a escoltar l’anunci que guareix i, 
així, acostar-se als sagraments, font de la 
vida veritable.

Al costat d’aquest gran signe de fe que 
es transforma en caritat, recordo i dono les 
gràcies a les Obres Missionals Pontifícies, 
instrument de cooperació en la missió uni-
versal de l’Església en el món. Per mitjà de 
les seves activitats, l’anunci de l’evangeli 
es converteix en una intervenció d’ajuda 
al proïsme, de justícia per als més pobres, 
de possibilitat d’instrucció en els pobles 
més recòndits, d’assistència mèdica en 
llocs remots, de superació de la misèria, 
de rehabilitació dels marginats, de suport 
al desenvolupament dels pobles, de supe-
ració de les divisions ètniques, de respec-
te per la vida en cadascuna de les seves 
etapes.

Estimats germans i germanes, invoco 
l’efusió de l’Esperit Sant sobre l’obra de 
l’evangelització ad gentes, i en particular 
sobre els qui hi treballen, perquè la gràcia 
de Déu la faci caminar més decididament 
en la història del món. Amb el beat John 
Henry Newman voldria implorar: «Acom-
panya, oh Senyor, els teus missioners a 
les terres per a evangelitzar; posa les pa-
raules justes als seus llavis, fes fructuós 
el seu treball.» Que la Mare de Déu, mare 
de l’Església i Estel de l’evangelització, 
acompanyi tots els missioners de l’evan-
geli.
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de Déu: el fet de ser germans en humani-
tat i, en molts casos, també en la fe, ha de 
portar-nos a veure en l’altre un veritable 
alter ego, al qual el Senyor estima infini-
tament. Si conreem aquesta mirada de fra-
ternitat, la solidaritat, la justícia, així com 
la misericòrdia i la compassió, brollaran de 
manera natural del nostre cor. El servent 
de Déu Pau VI afirmava que el món actual 
pateix especialment de manca de fraterni-
tat: «El món està malalt. El seu mal el tro-
bem menys en la dilapidació dels recursos 
i en l’acaparament per part d’alguns que 
no pas en la manca de fraternitat entre els 
homes i entre els pobles» [carta encícli-
ca Populorum progressio (26 de març de 
1967), n. 66].

L’atenció a l’altre comporta desitjar el bé 
per a ell o per a ella en tots els aspectes: 
físic, moral i espiritual. La cultura contem-
porània sembla haver perdut el sentit del 
bé i del mal, per la qual cosa cal reafirmar 
amb força que el bé existeix i venç, perquè 
Déu és «bo i fa el bé» (cf. Sl 119,68). El bé 
és qui suscita, protegeix i promou la vida, 
la fraternitat i la comunió. La responsabili-
tat amb el proïsme significa, per tant, voler 
el bé de l’altre i fer-lo, desitjant que també 
ell s’obri a la lògica del bé; interessar-se pel 
germà significa obrir els ulls a les seves ne-
cessitats. La Sagrada Escriptura ens posa 
en guàrdia davant el perill de tenir el cor en-
durit per una mena d’«anestèsia espiritual» 
que ens deixa cecs davant els sofriments 
dels altres. L’evangelista Lluc refereix dues 
paràboles de Jesús, en les quals s’indiquen 
dos exemples d’aquesta situació que pot 
crear-se en el cor de l’home. En la paràbo-
la del bon Samarità, el sacerdot i el levita 
«van passar de llarg», amb indiferència, 
davant l’home al qual els bandolers havi-
en desposseït i apallissat (cf. Lc 10,30-32), 

senyament preciós i sempre actual sobre 
tres aspectes de la vida cristiana: l’aten-
ció al proïsme, la reciprocitat i la santedat 
personal.

1. «Fixem-nos»: la responsabilitat amb 
el germà

El primer element és la invitació a fi-
xar-se: el verb grec emprat és katanoein, 
que significa ‘observar bé’, ‘estar atents’, 
‘mirar conscientment’, ‘adonar-se d’una 
realitat’. El trobem a l’Evangeli, quan Jesús 
invita els deixebles a fixar-se en els ocells 
del cel, que no treballen i són objecte de la 
sol·lícita i atenta providència divina (cf. Lc 
12,24), i a adonar-se de la biga que hi ha 
en el nostre ull abans de veure la brossa 
de l’ull del germà (cf. Lc 6,41). Ho trobem 
també en un altre passatge de la mateixa 
Carta als Hebreus, com a invitació a «fixar 
la nostra mirada en Jesús» (cf. 3,1), l’Apòs-
tol i Summe Sacerdot de la nostra fe. Per 
tant, el verb que obre la nostra exhortació 
invita a fixar la mirada en l’altre, sobretot 
en Jesús, i a estar atents els uns dels al-
tres, a no mostrar-se estranys, indiferents 
al destí dels germans. Això no obstant, ben 
sovint preval l’actitud contrària: la indife-
rència o el desinterès, que neixen de l’ego-
isme, encobert sota l’aparença del res-
pecte per l’«esfera privada». També avui 
ressona amb força la veu del Senyor que 
ens crida a cadascun de nosaltres a fer-nos 
càrrec de l’altre. Avui Déu ens continua de-
manant que siguem «guardians» dels nos-
tres germans (cf. Gn 4,9), que mantinguem 
relacions caracteritzades per l’atenció re-
ciproca, per l’atenció al bé de l’altre i a tot 
el seu bé. El gran manament de l’amor al 
proïsme exigeix i urgeix a prendre consci-
ència que tenim una responsabilitat res-
pecte a aquell que, com jo, és criatura i fill 
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3 sinó també per la de la seva ànima, pel 

seu destí últim. En la Sagrada Escriptura 
llegim: «Reprèn l’assenyat i t’estimarà. El 
savi serà més savi si l’instrueixes; alliço-
na el just i augmentarà el seu saber» (Pr 
9,8-9). Crist mateix ens mana reprendre 
el germà que està cometent un pecat (cf. 
Mt 18,15). El verb emprat per a definir la 
correcció fraterna –elenchein– és el mateix 
que indica la missió profètica, pròpia dels 
cristians, que denuncien una generació 
que es lliura al mal (cf. Ef 5,11). La tradi-
ció de l’Església enumera entre les obres 
de misericòrdia espirituals la de «corregir 
el qui va errat». És important recuperar 
aquesta dimensió de la caritat cristiana. 
Davant del mal no s’ha de callar. Penso 
aquí en l’actitud d’aquells cristians que, 
per respecte humà o per simple comodi-
tat, s’adeqüen a la mentalitat comuna, en 
comptes de posar en guàrdia els seus ger-
mans sobre les maneres de pensar i d’ac-
tuar que contradiuen la veritat i no seguei-
xen el camí del bé. Això no obstant, allò 
que anima la reprensió cristiana mai no és 
un esperit de condemna o de recriminació; 
allò que la mou és sempre l’amor i la mise-
ricòrdia, i brolla de la vertadera sol·licitud 
pel bé del germà. L’apòstol Pau afirma: «Si 
descobriu que algú ha comès una falta, 
vosaltres, els qui heu rebut l’Esperit, aju-
deu-lo a refer-se, amb esperit de dolcesa, i 
penseu en vosaltres mateixos, que també 
podríeu caure en temptació» (Ga 6,1). En 
el nostre món impregnat d’individualisme, 
és necessari que es redescobreixi la im-
portància de la correcció fraterna, per a ca-
minar plegats cap a la santedat. Fins i tot 
el just pot caure set vegades (cf. Pr 24,16), 
diu l’Escriptura, i tots som febles i caiem 
(cf. 1Jn 1,8). Per tant, és un gran servei aju-
dar i deixar-se ajudar a llegir amb veritat 

i en la del ric epuló, aquell home carregat 
de béns que no s’adona de la condició del 
pobre Llàtzer, que mor de fam vora el seu 
portal (cf. Lc 16,19). En ambdós casos es 
tracta del contrari de fixar-se, de mirar amb 
amor i compassió. Què és el que impedeix 
aquesta mirada humana i amorosa envers 
el germà? Ben sovint són la riquesa materi-
al i la sacietat, però també el fet d’antepo-
sar els nostres interessos i les nostres pre-
ocupacions a tota la resta. Mai no hem de 
ser incapaços de «tenir misericòrdia» amb 
qui sofreix; les nostres coses i els nostres 
problemes mai no han d’absorbir el nostre 
cor fins al punt de fer-nos sords al crit del 
pobre. En canvi, precisament la humilitat 
de cor i l’experiència personal del sofriment 
poden ser la font d’un despertar interior a la 
compassió i a l’empatia: «El just promou els 
drets dels pobres, el malvat és incapaç de 
reconèixer-los» (Pr 29,7). Es comprèn així la 
benaurança dels qui ploren (cf. Mt 5,4), és 
a dir, dels qui són capaços de sortir d’ells 
mateixos per a commoure’s pel dolor dels 
altres. L’encontre amb l’altre i el fet d’obrir 
el cor a la seva necessitat són ocasió de sal-
vació i de benaurança.

El fet de fixar-se en el germà comprèn 
a més la sol·licitud pel seu bé espiritual. 
I aquí vull recordar un aspecte de la vida 
cristiana que d’acord amb el meu parer 
que ha caigut en l’oblit: la correcció frater-
na amb vista a la salvació eterna. Avui som 
generalment molt sensibles a l’aspecte de 
l’atenció i la caritat en relació amb el bé 
físic i material dels altres, però callem gai-
rebé del tot quan es tracta de la responsa-
bilitat espiritual amb els germans. No era 
així en l’Església dels primers temps i en 
les comunitats veritablement madures en 
la fe, en les quals les persones no sols s’in-
teressaven per la salut corporal del germà, 
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Crist, es verifica aquesta reciprocitat: la co-
munitat no cessa de fer penitència i d’invo-
car perdó pels pecats dels seus fills, però 
al mateix temps s’alegra, i contínuament 
s’omple de goig pels testimonis de virtut i 
de caritat, que es multipliquen. «Que tots 
els membres tinguin la mateixa sol·licitud 
els uns pels altres» (1Co 12,25), afirma sant 
Pau, perquè formem un sol cos. La caritat 
amb els germans, una de les expressions 
de la qual és l’almoina —una pràctica qua-
resmal típica junt amb la pregària i el de-
juni—, rau en aquesta pertinença comuna. 
Tot cristià pot expressar en la preocupació 
concreta pels més pobres la seva participa-
ció de l’únic cos que és l’Església. L’atenció 
als altres en la reciprocitat és també reco-
nèixer el bé que el Senyor realitza en ells i 
agrair amb ells els prodigis de gràcia que 
el Déu bo i totpoderós continua realitzant 
en els seus fills. Quan un cristià s’adona de 
l’acció de l’Esperit Sant en l’altre, no pot 
deixar d’alegrar-se i glorificar el Pare del 
cel (cf. Mt 5,16).

3. «Per animar-nos a l’amor fratern i a les 
bones obres»: caminar plegats en la sante-
dat.

Aquesta expressió de la Carta als He-
breus (10,24) ens porta a considerar la 
crida universal a la santedat, el camí cons-
tant en la vida espiritual, a aspirar als ca-
rismes superiors i a una caritat cada cop 
més alta i fecunda (cf. 1Co 12,31-13,13). 
L’atenció recíproca té com a finalitat ani-
mar-se mútuament a un amor efectiu cada 
vegada més gran, «com l’aurora: cada cop 
es fa més clara fins que arriba el ple del 
dia» (Pr 4,18), a l’espera de viure el dia 
sense posta en Déu. El temps que se’ns 
ha donat en la nostra vida és preciós per 
a descobrir i fer bones obres en l’amor de 

a dins d’un mateix, per a millorar la nos-
tra vida i caminar cada cop més rectament 
pels camins del Senyor. Sempre és neces-
sària una mirada que estimi i corregeixi, 
que conegui i reconegui, que discerneixi i 
perdoni (cf. Lc 22,61), com ho ha fet Déu i 
ho fa amb cadascun de nosaltres.

2. «Els uns en els altres»: el do de la re-
ciprocitat

Aquest ser «guardians» dels altres con-
trasta amb una mentalitat que, en reduir 
la vida només a la dimensió terrenal, no 
la considera en perspectiva escatològica 
i accepta qualsevol decisió moral en nom 
de la llibertat individual. Una societat com 
l’actual pot arribar a ser sorda, tant da-
vant els sofriments físics, com davant les 
exigències espirituals i morals de la vida. 
En la comunitat cristiana no ha de ser així. 
L’apòstol Pau invita a cercar allò que «por-
ta la pau i que edifica la comunitat» (Rm 
14,19), intentant «complaure els altres i 
procurant el bé d’ells, per tal d’edificar la 
comunitat» (cf. ib. 15,2), sense cercar el 
propi benefici «sinó el bé de tots, perquè 
se salvin» (1Co 10,33). Aquesta correcció i 
exhortació mútua, amb esperit d’humilitat 
i de caritat, ha de formar part de la vida de 
la comunitat cristiana.

Els deixebles del Senyor, units a Crist 
mitjançant l’eucaristia, viuen en una comu-
nió que els vincula els uns als altres com 
membres d’un sol cos. Això significa que 
l’altre em pertany, la seva vida, la seva sal-
vació, tenen a veure amb la meva vida i amb 
la meva salvació. Aquí toquem un element 
molt profund de la comunió: la nostra exis-
tència està relacionada amb la dels altres, 
tant en el bé com en el mal; tant el pecat 
com les obres de caritat tenen també una 
dimensió social. En l’Església, cos místic de 
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3 Nota de la traductora: La traducció de la 

Bíblia Catalana Interconfessional empra el 
verb vetllar en comptes de fixar-se («Vet-
llem els uns pels altres per animar-nos a 
l’amor fratern i a les bones obres»), però 
mantenim el verb fixar-se per tal de no 
canviar el significat de la glossa que fa el 
Sant Pare més endavant en relació amb el 
significat que té aquest verb.

Déu. Així l’Església mateixa creix i es de-
senvolupa per arribar a la maduresa de la 
plenitud del Crist (cf. Ef 4,13). En aquesta 
perspectiva dinàmica de creixement se si-
tua la nostra exhortació a animar-nos recí-
procament per a aconseguir la plenitud de 
l’amor i de les bones obres.

Lamentablement, sempre és present la 
temptació de la tebiesa, de sufocar l’Es-
perit, de negar-se a «comerciar amb els 
talents» que se’ns han donat per al nostre 
bé i per al dels altres (cf. Mt 25,25 i s.). Tots 
hem rebut riqueses espirituals o materials 
útils per al compliment del pla diví, per al 
be de l’Església i la salvació personal (cf. 
Lc 12,21b; 1Tm 6,18). Els mestres d’espi-
ritualitat recorden que, en la vida de fe, 
qui no avança, retrocedeix. Estimats ger-
mans i germanes, acceptem la invitació, 
sempre actual, d’aspirar a un «alt grau de 
la vida cristiana» [Joan Pau II, Carta apos-
tòlica Novo millennio ineunte (6 de gener 
de 2001), n. 31]. En reconèixer i proclamar 
beats i sants alguns cristians exemplars, 
la saviesa de l’Església té també com a 
objecte suscitar el desig d’imitar-ne les 
virtuts. Sant Pau exhorta: «Avanceu-vos a 
honorar-vos els uns als altres» (Rm 12,10).

Davant d’un món que exigeix dels cris-
tians un testimoniatge renovat d’amor i 
fidelitat al Senyor, tothom ha de sentir la 
urgència de posar-se a competir en la ca-
ritat, en el servei i en les bones obres (cf. 
He 6,10). Aquesta crida és especialment 
intensa en el temps sant de preparació per 
a la Pasqua. Amb els meus millors desitjos 
d’una santa i fecunda Quaresma, us en-
comano a la intercessió de la Santíssima 
Mare de Déu i de cor us imparteixo a tots 
la benedicció apostòlica.

Benedictus pp. XVI
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D o c u m e n t s

nova evangelització i els reptes de la seva 
aplicació”, “Les conversions pastorals que 
les comunitats cristianes han de viure per 
a inscriure’s en la nova evangelització i cri-
teris per a dur-les a terme” i “La posada 
en funcionament de la nova evangelització 
a partir d’unes experiències concretes”. El 
diàleg amb els assistents, tant en les sessi-
ons plenàries com en els grups, ha permès 
contrastar l’experiència pastoral diocesa-
na de Mons. Rey, que ell ha sintetitzat amb 
la frase: “Hem de passar de la pastoral de 
la campana a la pastoral del timbre”, de la 
crida més general a tothom a l’atenció més 
concreta i a l’anunci de l’Evangeli a cada 
persona i a cada família.

Els congressistes han participat també 
en quatre tallers, que han presentat expe-
riències concretes de nova evangelització 
en infants –l’oratori o com iniciar els in-
fants en la pregària, pel P. Gonçal Carbó, 
de València-, en joves –els “sentinelles del 
matí”, per Don Andrea Brugnoli, d’Itàlia-, 
i en adults –el curs “Alpha”, pel Sr. José 
Alberto Barrera, de Madrid, i el “Tornar a 
creure”, per Mn. Xavier Morlans, de Barce-
lona-.

Una constant del Congrés ha estat 
l’afirmació que l’anunci sempre nou de 
l’Evangeli de Jesucrist ha d’anar precedit i 
acompanyat per la pregària confiada i per 
la celebració dels sagraments. Els partici-
pants ho han viscut amb el rés de les hores 
litúrgiques dels Laudes i les Vespres, en la 
vetlla de pregària de la nit de dissabte i en 
les celebracions eucarístiques presidides, 
el dissabte, per Mons. Novell, a la parrò-
quia de Crist Rei i el diumenge, per Mons. 
Casanova, a la basílica de Santa Maria de 
La Seu, de Manresa.

En la cloenda del Congrés, Mons. Ca-
sanova i Mons. Novell han agraït a Mons. 

I Con�rés de no�a e�an�elització, or�anit�
zat �er les diòcesis de �ic i de �olsona 

Manresa, 8-1-2012

“Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles 
meus. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins 
a la fi del món” (Mt 28,20)

Aquest cap de setmana s’ha celebrat a 
Manresa el I Congrés de Nova Evangelitza-
ció, organitzat per les diòcesis de Vic i de 
Solsona.

Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, i 
Mons. Xavier Novell, bisbe de Solsona, 
justificaven la convocatòria a les seves 
Esglésies diocesanes, en sintonia amb 
les iniciatives del Papa Benet XVI, “per a 
conèixer què és i com es realitza la nova 
evangelització en un context social secu-
laritzat com és el nostre”. En el Congrés 
hi ha participat més de 500 persones, no 
només de les diòcesis de Vic i de Solsona, 
sinó de la resta de Catalunya i de diversos 
indrets d’Espanya.

El Congrés ha tingut com a ponent prin-
cipal el bisbe francès Dominique Rey, que 
presideix des de fa onze anys la diòcesi de 
Fréjus-Toulon, al sud-est de França, prop 
de Marsella. Mons. Rey ha exposat en tres 
ponències com duu a terme l’evangelitza-
ció en la seva diòcesi: “La definició de la 

[ ]Altres
informacions
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un nou ardor, involucrant les parròquies, 
les comunitats i les institucions de la diò-
cesi.

El Sr. Cardenal ha afegit que en la nova 
evangelització, que es dóna en països 
que fa segles que han estat evangelitzats, 
es vol donar importància a la Paraula de 
Déu, al bisbe diocesà, a la Catedral, a la 
conversió i a l’acció social. Per aquest mo-
tiu, la iniciativa de la “Missió Metròpolis”, 
a Barcelona, es concretarà en la lectura 
pública de diversos fragments de l’Evan-
geli segons Sant Marc, per part de disset 
personalitats de la cultura, dels mitjans i 
de l’esport, intercalada amb intervencions 
musicals, que tindrà lloc el diumenge 4 de 
març, a les 18 h, al Palau de la Música Ca-
talana, amb l’assistència de representants 
de les parròquies i realitats eclesials de 
l’arxidiòcesi. A més, s’ha publicat l’Evan-
geli de Marc en deu llengües i també una 
edició catalana i una edició castellana (de 
10.000 exemplars cada una) amb subsidis 
didàctics, materials pedagògics, unitats i 
preguntes per a la reflexió, per tal que es 
pugui fer arribar a persones conegudes 
que han deixat la pràctica religiosa o se 
senten allunyades de l’Església.

Així mateix, es vol posar en relleu que el 
bisbe és en l’Església diocesana el primer 
evangelitzador. Per això, el Sr. Cardenal 
farà una catequesi als catecúmens, una 
altra als joves i una altra a les famílies. La 
catequesi als catecúmens es farà el dia 26 
de febrer, a les 17.30 h, a la Catedral de 
Barcelona; la dels joves, el dia 10 de març, 
a les 17.30 h, a la Parròquia de Betlem i la 
de les famílies, el dia 24 de març, a les 17 
h, a la Basílica de la Sagrada Família.

El Sr. Cardenal ha afegit que “el mis-
satge de Jesucrist porta a la conversió, a 

Rey, als ponents dels tallers i a tots els 
participants les seves aportacions i s’han 
compromès a seguir treballant en l’anunci 
de l’Evangeli, avui i aquí, al servei de les 
comunitats cristianes i de tota la societat.

Presentació de la “Missió Metrò�olis”, 
una iniciati�a �er �romoure la no�a e�an�
�elització

Barcelona, 23-2-2012

Aneu per tot el món i anuncieu la bona 
nova de l’evangeli a tota la creació (Mc 
16,15)

Avui dijous dia 23 de febrer, al migdia, 
ha tingut lloc, a la Sala de Juntes del Palau 
Episcopal de Barcelona, la conferència de 
premsa de presentació de la “Missió Me-
tròpolis”, en la qual han intervingut el Sr. 
Cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebis-
be de Barcelona, el Dr. Armand Puig, degà 
de la Facultat de Teologia de Catalunya i 
coordinador de la comissió organitzado-
ra per a treballar aquesta iniciativa, i Mn. 
Bruno Bérchez, delegat de pastoral de jo-
ventut de l’arquebisbat de Barcelona.

El Sr. Cardenal ha començat la seva in-
tervenció explicant l’origen de la “Missió 
Metròpolis”, una nova iniciativa pastoral 
promoguda pel Pontifici Consell per la Pro-
moció de la Nova Evangelització, presidit 
per l’arquebisbe Rino Fisichella, que es 
durà a terme, durant aquesta Quaresma, 
a dotze ciutats europees (Barcelona, Bu-
dapest, Brussel·les, Dublín, Frankfurt, Lis-
boa, Liverpool, París, Torí, Varsòvia, Viena 
i Zagreb), i ha detallat les activitats que es 
desenvoluparan a Barcelona, les quals se-
ran comunes a les dotze ciutats europees, 
adaptades a cada situació, sobretot dedi-
cades a la formació, en ordre a promoure 
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3comentari previ i un guió indicatiu amb 
preguntes per a la reflexió personal o co-
munitària, del qual també es farà un DVD 
per a persones sordes i invidents.

Finalment, el Sr. Cardenal ha agraït l’as-
sistència als representants dels diferents 
mitjans de comunicació i tot el que faran 
per poder difondre les activitats de la Mis-
sió Metròpolis, i ha afegit que els carde-
nals i arquebisbes avaluaran l’experiència 
de la “Missió Metròpolis” el proper mes de 
juliol.

prendre consciència dels nostres pecats i 
celebrar el sagrament de la Reconciliació 
com expressió de l’amor misericordiós 
del Senyor”. Per això, es vol potenciar la 
celebració d’aquest sagrament durant la 
quaresma a la Catedral i arreu. A la Cate-
dral, hi haurà la celebració comunitària del 
sagrament del Perdó, amb la participació 
de totes les parròquies de l’arxiprestat, el 
16 de març, a les 19.30 h. 

Una altra de les activitats evangelitza-
dores serà una lectura de fragments del lli-
bre de les Confessions de Sant Agustí, diri-
gida als professors de les universitats que 
hi ha a l’arxidiòcesi, amb introduccions del 
Dr. David Jou. Aquest acte tindrà lloc el dia 
20 de març, a les 19 h, a l’Aula Magna del 
Seminari Conciliar de Barcelona.

Per últim, el Sr. Cardenal ha exposat 
una acció pastoral social que es durà a ter-
me per promoure la Nova Evangelització: 
la presentació i potenciació del projecte 
d’ajut als Joves a l’atur -el 50% de la joven-
tut-, realitzat per Càritas Diocesana.

Per part seva, Mn. Bruno Bérchez ha 
presentat més concretament la cateque-
si que es farà pels joves, que versarà so-
bre qui és Jesús, sobre “Jesús i els joves 
d’avui”, i ha destacat que en finalitzar l’ac-
te s’entregarà als joves l’Evangeli de Marc 
i se’ls proposarà que pensin alguna forma 
per entregar l’Evangeli a altres joves, per 
tal que siguin conscients que ells tenen un 
tresor entre mans i el poden transmetre a 
les seves amistats.

A continuació, el Dr. Armand Puig ha 
expressat que la “Missió Metròpolis” con-
sisteix en el fet de ‘sortir’, anar a trobar 
persones, sense jutjar ningú, i ‘anunciar’, 
i ha donat indicacions per a la lectura de 
l’edició de l’Evangeli de Marc, que consta 
d’una introducció, dotze unitats amb un 
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UN NOU CONCEPTE EN SERVEIS FUNERARIS

Barcelona - Baix Llobregat - Bages
A Barcelona: Tanatori Les Corts  · Tanatori Sant Gervasi · Tanatori Sancho de Ávila  · Tanatori Collserola

Tanatori Mémora Molins de Rei · Tanatori Mémora Esplugues · Mémora Funerària Fontal · Tanatori Mémora Navàs
Tanatori Mémora Súria · Tanatori Mémora Balsareny · Tanatori Mémora Sallent · Tanatori Mémora Santpedor   

Amb una trucada ens ocupem de tot
Amb SFB-Grupo Mémora pot escollir tanatori
Pagament fraccionat sense interessos 
Gestionem serveis particulars i de companyies d’assegurances

24 hores / 365 dies
902 231 132

www.sfbsa.es  www.memora.es

Tanatori Les Corts - Barcelona Tanatori Mémora Esplugues Tanatori Mémora Molins de Rei
936 687 961934 700 895

Mémora Funerària Fontal
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Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. 
C/ Armenteres 35 
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 632 76 30 - Fax 93 632 76 31
butlleti@bisbatsantfeliu.cat
www.bisbatsantfeliu.cat


