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El paradís perdut (4-3-2012)

Les llàgrimes sanes només poden prove-
nir d’una mirada sincera i honrada sobre 
la realitat. No han de néixer de conflictes 
interns i malaltissos. Si algun moviment 
interior se’ns demana, perquè el nostre 
plor sigui medicinal, serà un mínim de sen-
sibilitat, una mica d’”humanitat”, una cer-
ta capacitat de commoure’s davant el mal.

La visió realista del mal ens produeix 
dolor, perquè portem dins la idea de bé i 
el sentiment de felicitat que l’acompanya. 
Sabem que les coses van poder ser d’una 
altra manera, que estem fets per a la fe-
licitat. Així, el dolor va acompanyat d’una 
certa enyorança de la felicitat perduda. Hi 
ha qui ha arribat a afirmar que tot allò que 
fem –el treball, l’art, la diversió, l’amis-
tat, la política... – no és més que intents 
de recuperar el paradís. Per al creient això 
és signe d’haver estat creats a imatge de 
Déu, destinats a participar de la seva felici-
tat mitjançant la comunió i l’amor a Déu, al 
germà i al món. Diu el Gran Cànon que vam 
ser creats, no pròpiament nus, sinó vestits 
de la bellesa de l’univers:

“Oh creador meu, com terrisser que 
treballa la dòcil argila, em vas donar carn i 
ossos, alè i vida... (Jo, vestit) per la túnica 
de bellesa teixida pel mateix Creador” 
(Oda 1a).

El cas és que de fet aquesta bellesa, 
aquesta plenitud, avui es troba malmesa. 
El projecte de Déu, que era la felicitat de 
l’home com a fruit de la comunió, esdevin-
gué –i segueix esdevenint– desgràcia, com 
a conseqüència de l’apropiació, el domini 
i en lluita de poder. Aquesta lluita passa 
per l’aniquilació de l’altre, de Déu negat o 
manipulat, del germà utilitzat o matat, del 
món explotat i degradat. La bellesa resta 
tacada o marcida i la felicitat convertida en 
record llunyà.

Aquest acte i aquest procés, que traves-
sa tota la història humana i tota biografia 
personal és el que anomenem “pecat” i el 
seu efecte és la mort. 

El rebuig dels vincles amb Déu, amb 
l’altre i amb el món, en un primer moment, 
produeix una sensació de llibertat: “jo de-
cideixo i jo obro”, “jo sóc la mesura de la 
veritat i la font exclusiva de les meves de-
cisions”, “jo actuo en funció de les meves 
necessitats”. És el primer pas vers l’enlai-
rament i, en definitiva, com diu el Gran Cà-
non, la “autoidolatria”:

“He esdevingut ídol de mi mateix” (Oda 
4a).

L’individu construeix els seus murs, i 
mor víctima de la solitud que ell mateix ha 
triat. La qual cosa no seria tan terrible, si 
aquesta conseqüència només l’afectés a 
ell. Però la realitat és que ell s’ha encaste-
llat a costa dels altres i la seva manera de 
viure crea i alimenta una cadena de soli-
tuds i de mort.

“Vaig trepitjar les petjades de Caín, 
per pròpia voluntat. I em vaig convertir 
en assassí de la meva ànima, perquè vaig 
viure esclau de la mort en les meves males 
accions” (Oda 1a).

Els homes també inventem maneres de 
supervivència, acceptant que tots som in-

[ ]Escrits
dominicals
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dividus depredadors: pactem un equilibri 
de forces i interessos, com el mercat, o 
bé establim una massa idolàtrica, com els 
règims col·lectivistes. Una falsa pau, una 
tranquil·litat massa fràgil, avui, sens dub-
te, absolutament trencada.

Mentre, l’ésser humà mor d’enyorança 
o sobreviu, conservant un fil d’il·lusió en 
què el paradís encara es pugui recuperar, 
quan reneixi la comunió.

Lluny del jardí (11-3-2012)

Si fem un esforç d’imaginació compren-
drem fàcilment la situació que vivim els hu-
mans. Segons insinua la Bíblia, el paradís 
és com un jardí tancat. Un jardí bellíssim i 
sobreabundant, en el qual es pot respirar 
la felicitat plena. Fora d’aquest jardí estem 
els humans, que, sabent-ho o no, intentem 
entrar-hi sigui com sigui. Mirem de fer-ho, 
no per pur capritx, sinó perquè sabem que 
és la nostra casa, que vam ser fets per a 
viure-hi i que de fet vam estar-hi, tot i que 
ara ens vegem privats de la seva plenitud. 
Els humans ens sentim així veritablement 
“bandejats i exiliats”.

Observant com se situa cadascun dels 
humans davant aquest jardí, podem dis-
tingir maneres d’afrontar la vida. Uns es 
troben a la porta o a mitja distància, sense 
fer res, mirant de tant en tant al jardí tan-
cat, sumits en la malenconia i la tristesa, 
només lamentant-se de com van de mala-
ment les coses, potser esperant que algú, 
algun dia, obri la porta. Uns altres estan 
lluny, però molt atrafegats i preocupats 
d’aconseguir dues conviccions: una, que 
tal jardí, o no existeix o millor oblidar-ho 
i actuar com si no existís; una altra, que 
hem de fabricar-lo segons els nostres cri-
teris, amb les nostres pròpies mans, apro-

fitant les forces que tenim. Uns altres, es-
tan encara més lluny: són els que pensen 
que no cal esperar ni bastir res; tan sols 
deixar-se portar pels impulsos i necessi-
tats, aprofitar i gaudir al màxim del que 
tenim, i no pensar més. Uns altres, senten 
l’absència del jardí, però han conegut quin 
és el seu secret, la seva essència, la seva 
llei i, en conseqüència, s’apliquen a posar-
la en pràctica ja aquí amb l’esperança que 
experimentaran una mica de la felicitat 
perduda. Uns altres, finalment, no només 
saben aquesta llei i miren de complir-la, 
sinó que a més han descobert com algú 
ha aconseguit complir-la plenament i que, 
en fer-ho, ha obert el camí que condueix 
al jardí, fins a obrir i franquejar la porta, 
de forma que quedi oberta definitivament, 
per a tot el qui desitgi entrar-hi.

Fixem-nos que tots saben que estan 
fora del paradís (àdhuc els que neguen 
la seva existència), car el sofriment de la 
humanitat és evident. La diferència rau (si 
se’ns permet usar una expressió de moda) 
en “com gestionen” aquesta absència. 
Per als cristians, el pecat consisteix en 
una mala gestió de l’absència del paradís, 
almenys en una gestió equivocada, supo-
sant que això es faci de manera conscient 
i voluntària. És com un arquer que erra el 
blanc, dirà Màxim el Confessor: tots els 
impulsos vitals, destinats a la comunió 
amb Déu, amb els altres i amb el món, són 
orientats en direcció errònia. El pecat és 
in-sensatesa i in-consciència, viure al mar-
ge o en contra del sentit pel qual vam ser 
creats.

S’entén així que el pecat sigui per a al-
guns el que designem amb un terme ma-
lauradament famós: una espècie de “cor-
rupció” de la humanitat, una degradació 
de la bellesa original. El Gran Cànon dirà:
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bellesa de la imatge original… Vaig des-
figurar la bellesa de la teva imatge i vaig 
menysprear els teus manaments” (Oda 
18a)

La passió, força feta per estimar, es 
converteix en potència que domina, fins a 
destruir l’altre. La violència i el crim passi-
onal arriben a ser la contradicció absoluta 
de l’amor, la lletjor i la foscor més llunyana 
del paradís.

“Expulsat de la cambra nupcial, exclòs 
de les noces de l’Anyell. Ressec d’oli, el 
meu llum s’apaga. La porta del banquet 
està tancada davant els meus ulls embar-
gats pel somni. He estat llançat fora, lligat 
de mans i peus.” (Oda 4a)

No hi haurà alegria veritable, mentre no 
se senti una veu autoritzada que torni a 
convidar, que desperti i obri, que alliberi a 
qui sincerament busqui i respongui.

Passió per l’Evangeli (18-3-2012)

En ple camí quaresmal trobem la invitació 
a reflexionar i orar entorn del seminari i la 
vocació sacerdotal. El missatge concret 
que centra la nostra atenció és Passió per 
l’Evangeli, donant a entendre que un dels 
estímuls i aliments d’una vocació al sacer-
doci és sentir un profund apassionament 
per servir l’Evangeli.

Ens preguntem si aquest lema és adient, 
davant el moment cultural que vivim avui. 
Alguns analistes diuen que ja va passar el 
temps dels lliuraments apassionats a qual-
sevol causa, deixant pas a postures “líqui-
des i descafeïnades”; que els moviments 
d’indignació són més de ràbia contra les 
agressions sofertes, que de lluita apas-
sionada per una causa o un projecte de 
societat. Diuen que els “absoluts”, que de-

manaven el lliurament absolut (total i per 
sempre), van morir i que vivim immersos 
en el mar capritxós d’allò relatiu, voluble, 
i pragmàtic. En tant què això sigui veritat, 
la vocació al sacerdoci es fa molt difícil o 
impossible. Hom pensa que, per la mateixa 
raó, es farà difícil o impossible la fe cristia-
na i, amb ella, qualsevol vocació en sentit 
cristià (treball, servei concret, vida matri-
monial, vida consagrada...).

Tinguem en compte que la paraula pas-
sió té diferents significats. Segons una 
determinada manera de pensar, que va 
formular una filosofia antiga i sostenen 
algunes religions orientals, les passions 
formen part d’una zona de la persona hu-
mana caracteritzada per la irracionalitat, el 
descontrol, les turbulències, la inestabili-
tat, l’error. En conseqüència, cal superar-
les. En determinades psicologies, per con-
tra, les passions produeixen desequilibris, 
perquè són com víctimes de la repressió 
i per això la tasca terapèutica consisteix 
a alliberar-les. En la tradició cristiana les 
passions no són dolentes en si, perquè 
van ser posades per Déu en l’ésser humà, 
però, com a conseqüència del pecat, estan 
desorientades, fora de l’ordre i el sentit 
que tenien per creació. Citàvem l’Oda 8a 
del Gran Cànon de Sant Andreu de Creta: 
“Les passions van deformar en mi la belle-
sa de la imatge original… Vaig desfigurar 
la bellesa de la teva imatge”. Quan la per-
sona humana és regenerada pel que ano-
menem “la gràcia”, tota la força passional, 
lluny de desaparèixer, es re–orienta i s’or-
dena a la seva fi, que és donar força i in-
tensitat a l’amor. Així podem parlar de Pas-
sió per l’Evangeli, com a sinònim d’”amor 
intens per l’Evangeli”.

Però també la paraula Evangeli hauria 
d’explicar-se. Alguns poden pensar que és 
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una cosa, a tot estirar una idea, o potser 
un ideal o una bona causa… Segons aquest 
sentit, el lema tampoc no semblaria opor-
tú, atenent a la present situació cultural. 
Diuen que les grans causes utòpiques ja 
no mouen la gent… No obstant això, per 
als cristians, Evangeli és un missatge que 
es veu sempre lligat a l’acte de transme-
tre-ho, de Jesucrist als homes. Això vol dir 
que el centre, els protagonistes, abans 
que el missatge en si, són el qui l’emet i 
els seus destinataris. Més encara, el con-
tingut del missatge és idèntic a la persona 
que l’origina, Jesucrist. En aquest sentit el 
lema en el fons vol dir: “Amor apassionat 
per Jesucrist i pels germans”. Jesucrist i 
els germans sí que mereixen ser estimats 
apassionadament. Així entenem la vocació 
al sacerdoci.

- Aquest amor apassionat per Jesucrist i 
pels germans és absolutament indis-
pensable perquè existeixi autèntica 
vocació sacerdotal.

- La vocació sacerdotal inclou renúnci-
es. Però només una passió més gran 
pot vèncer una altra passió.

- Quan l’amor apassionat troba el seu 
compliment, es converteix en la font 
de la més gran alegria.

Canta el Gran Cànon als Apòstols i els 
seus successors: 

“Braços de foc impalpable, oh Apòstols, 
abrandeu les escòries de les meves 
passions, comunicant-me la flama de 
l’amor diví” (Oda 8a).

Nosaltres pecadors (25-3-2012)

Podem fer un pas endavant en el camí de 
la quaresma sense deixar la línia que ens 
traça el Gran Cànon de Sant Andreu de Cre-
ta, és a dir, deixar-nos guarir per les llàgri-

mes que desperta la visió sincera i realista 
del mal. Només que aquest pas ensopega 
amb un obstacle seriós, que sempre ha 
estat, en tota la història de la humanitat, 
però que algunes ideologies han fomen-
tat, justificant-ho amb idees i raonaments 
en aparença convincents.

Em refereixo a la convicció que la res-
ponsabilitat del mal sempre està fora d’un 
mateix. Tots som bons, però són les es-
tructures les qui provoquen les injustícies; 
som bones persones, però és l’ambient el 
que ens domina; alguns obren el mal, però 
ha estat la societat que els ha fet així. I 
la veritat és que no hi ha res més anònim 
que “les estructures”, “l’ambient”, “la so-
cietat”. Sembla que són sacs sense fons, 
on anem llançant les responsabilitats, a 
fi que no ens esquitxin i alliberar-nos així 
de qualsevol moviment interior de dolor o 
de mala consciència. La cosa ve de lluny: 
Adam va tirar la culpa a Eva i Eva a la serp. 
Una sortida tan freqüent, encara que sigui 
tan falsa i tan poc honrada.

El Gran Cànon reflecteix una idea, que 
prové dels primers segles de cristianisme 
amb els Sants Pares i que va perviure en 
alguns teòlegs de l’Edat Mitjana i de l’or-
todòxia actual: tots els homes i dones de 
tots els temps i de l’actualitat estem tan 
vinculats uns a uns altres, que formem 
una espècie d’un únic subjecte. Cadascun 
porta en si la humanitat sencera, encara 
que no ho sembli i alguns mirin de negar-
ho; ningú no és estrany, tots som solidaris 
per al mal i per al bé. Aquesta mena d’únic 
subjecte no és un ens abstracte i anònim 
sobre el qual llançar les nostres culpes, ja 
que porta tots els noms concrets que han 
existit i existiran.

Segons aquesta manera de pensar, tota 
la història que apareix en la Bíblia, que 
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4 Llàgrimes de llibertat (1-4-2012)

Què hem de fer per sortir de la foscor? In-
voquem Jesucrist, però on ens podrà tro-
bar, donar-nos la mà i aixecar-nos? Com ho 
farà?

El comentari del teòleg O. Clément 
sobre el pas que dóna el Gran Cànon en 
aquest punt, introdueix una cita esgarri-
fosa del mestre d’esperit (staretz) Silvà: 
“Mantingues el teu esperit en l’infern i no 
desesperis”. Quelcom inexplicable, si te-
nim en compte que allò propi de l’infern 
és la impossibilitat d’esperança. Però en 
realitat es parla aquí de l’infern del con-
trasentit i del sofriment humà, fruit del 
pecat. El missatge és que nosaltres no 
podem sortir d’ell per les nostres pròpies 
forces. No obstant això “una confiança 
sorprenent de vida emergeix al llarg de 
tot el poema”, diu l’autor citat. Aquest és 
el repte: anar des de la impotència, vers 
l’abandó confiat al que és “dolçor de la 
nostra vida, pel qual vam ser creats” (Oda 
3a). Ell ens buscarà i ens trobarà en el ma-
teix lloc de mort.

El penediment com a sortida a la lliber-
tat no gens té d’heroisme. Tot el seu mis-
teri consisteix a deixar-se trobar, prendre 
i abraçar. S’explica amb tres paràboles 
evangèliques.

Nosaltres som assaltats, robats, malfe-
rits en ple camí pels propis pecats. Alguns 
ens veuen i miren cap a un altre costat:

“Però tu, Jesús, fill de Maria, et vas atu-
rar al costat meu... Et vas inclinar sobre mi 
i em vas guarir” (Oda 1a, 17).

Nosaltres preferim seguir el camí pro-
pi, sense vincles ni lligams, fins que ens 
veiem sols i desorientats, com l’ovella 
perduda, fins que el Pastor bo ens troba 
i ens carrega sobre les seves espatlles. 

diem Història de Salvació, com el que ha 
ocorregut fins ara i el que està ocorrent 
avui al món, és també història de tots, 
meva i nostra. És també història dels meus 
pecats i de la meva salvació. Per tant, 
som pelegrins fora del Paradís en Adam i 
Eva, som assassins en Caín no suportant 
la bondat del germà i aniquilant-ho, som 
agents de divisió quan ens erigim orgu-
llosos de poder en Babel, venem la nostra 
dignitat per interessos en Essaú, utilit-
zem i suprimim l’innocent en els germans 
de Josep, som durs de cor i esclavitzem i 
oprimim el poble per pur interès i cobdí-
cia en el faraó, ens rebel·lem davant els 
obstacles del camí cap a la llibertat en els 
hebreus, som tolerants amb la iniquitat i 
l’abús d’allò sagrat en Elí, som seduïts i 
joguina de la passió en Samsó, degradem 
i destruïm prepotents per satisfer el desig 
sexual en David i Salomó, provoquem divi-
sió i cisma deixant-nos portar per l’ambi-
ció i la violència en Roboam i Jeroboam… 
No obstant això, el bé i la justícia també 
s’han anat obrint camí: sóc salvat en la fi-
delitat d’Abraham i Moisès, en la innocèn-
cia de Josep, en la valentia de Jeremies…

Arribat el moment cimal de la nostra 
història, tot el mal contra Déu i contra 
l’innocent es concentra i s’acarnissa en 
Jesús, però en Ell també esclata la bondat 
victoriosa. I Jesús també és història meva 
i nostra, d’aquesta humanitat que anhela 
recuperar el paradís. 

“En tu em refugio, Senyor Jesús. 
Allibera’m de l’abisme sense fons del 
pecat i de la desesperació… Sóc aquella 
dracma que, portant l’efígie reial, va caure 
de les teves mans a terra… Tot d’una vas 
encendre el llum… per buscar la teva efígie 
i trobar-la, oh Verb. Pietat de mi, oh Déu, 
pietat de mi.” (Oda 6a, 13-14).
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Nosaltres reclamem per al nostre gaudi 
egoista tot allò que rebem de Déu Pare, 
fins a dilapidar tots els béns i perdre tota 
dignitat. Només ens queda clamar aver-
gonyits:

“Vine, Pare tot tendresa, abraça’m en la 
teva misericòrdia” (Oda 1a, 15).

Així mateix, trobem en l’Evangeli al-
guns personatges que funcionen a ma-
nera de miralls on mirar-nos. El fariseu 
és un que no té sortida, mentre segueixi 
“inflat” amb els seus propis mèrits, per 
molts gestos religiosos que faci. Vol-
guéssim ser el publicà, que no té altre 
discurs a fer davant de Déu, més que dir 
“tingues pietat de mi, Senyor, que sóc un 
pecador”. O potser Pere, que, espantat 
pel moviment de les ones crida “Senyor, 
salva’m”. O el bon lladre, que en el límit 
de la vida, rep tanta llum com per cla-
mar “Jesús, recorda’t de mi”. Igualment 
no desitjaríem estar sinó a l’alçada de la 
dona pecadora, que demostra amb els 
seus gestos i amb les seves llàgrimes 
que ha rebut immerescudament un il-
limitat amor perdonador.

- Cap compromís, cap acció, cap pla no 
ens portarà la llibertat.

- Cap gran pensament, cap raonament 
teològic, cap bell discurs, cap teràpia 
no ens rehabilitarà.

- Només unes llàgrimes sinceres, nas-
cudes d’haver estat derrotats per un 
amor immerescut ens portarà la pau.

Prostrats als peus de Jesús, les nostres 
llàgrimes són veu que implora i agraeix el 
seu amor, i el perfum que vessem sobre el 
seu cap, un gest senzill però farcit de sin-
cera lloança.

“Que jo pugui sentir la teva veu amiga, 
com el malfactor a la creu: ‘En veritat, tu 
seràs amb mi en el paradís’” (Oda 9a, 21).

Llàgrimes d’esperança (8-4-2012)

Convé acostar-nos a la Resurrecció de Je-
sús, recordant tota la problemàtica entorn 
de la fe que avui ocupa l’Església en gene-
ral i cadascun de nosaltres. Tenim a prop 
els qui no creuen, els qui creuen a mitges, 
els qui creuen en Jesús, però triant en el 
seu missatge i la seva vida el que conside-
ren “convincent” i excloent l’incomprensi-
ble, com ara la Resurrecció… No és aquest 
el moment d’entrar en discussió sobre el 
testimoniatge del Nou Testament referent 
a Jesucrist Ressuscitat, ni d’elaborar una 
apologètica sobre la seva possibilitat raci-
onal. Però sí que és oportú evocar el seu 
sentit, la seva importància decisiva per a la 
nostra vida. Sant Pau va haver de respon-
dre als qui dubtaven o la negaven, fins i tot 
entre els qui en principi havien abraçat la 
fe, i ens va deixar escrita aquella frase a la 
qual tornem tantes vegades:

“Si Crist no va ressuscitar, de res no ser-
veix el missatge que prediquem, ni tampoc 
serveix de res la fe que teniu” (1Co 15,14)

Sens dubte no volem una fe que “no 
serveixi de res”. Si Jesucrist va parlar i va 
obrar entre nosaltres va ser perquè la seva 
vida i el seu missatge “servís per a tot”, 
és a dir, perquè Ell mateix fos la resposta 
total i absoluta als grans interrogants i 
sofriments de la vida, particularment l’es-
pantós misteri de la mort.

El papa Benet XVI en una de les seves 
catequesis recordava que sant Pau deia 
als cristians que “abans vivíeu sense Déu 
i sense esperança” (Ef 2,12), perquè la re-
ligió dels grecs, els cultes i els mites pa-
gans no podien il·luminar el misteri de la 
mort, fins al punt que una antiga inscripció 
deia: “Que aviat tornem a caure del no-res 
al no-res!”. Ens preguntem si la nostra raó, 
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4 els nostres mites, les nostres filosofies, la 

nostra tècnica, han aconseguit desxifrar 
aquest misteri i si han aconseguit poder 
viure-ho en pau, més enllà dels placebos i 
de les cures pal·liatives.

La qüestió és molt seriosa, la més seri-
osa de la vida. Tota la bondat, la justícia i 
l’amor del món han d’acabar en el fracàs i 
en el no-res? Concretament, la bondat del 
propi Jesús, la veritat de les seves paraules 
i la força del seu amor no tenen més futur 
que la frustració de la creu?

El mateix comentarista del Gran Cànon 
de sant Andreu de Creta, malgrat haver-lo ti-
tulat Cant de les llàgrimes, afirma que tot el 
poema traspua una profunda alegria. Pen-
so en altres paraules de sant Pau dirigides 
a uns que havien sofert la mort d’un ésser 
proper: està bé que ploreu, però no ploreu 
com els homes que no tenen esperança (cf. 
1Tes 4,12). En el Gran Cànon l’alegria i l’es-
perança travessa tota l’experiència religiosa 
cristiana des del primer moment, en con-
siderar l’Encarnació. El Déu amb nosaltres 
(Emmanuel) és el Déu amb el nostre sofri-
ment i amb la nostra mort. Si totes les mares 
fins aleshores havien donat a llum fills per a 
la mort, Maria és la primera que va donar a 
llum el Fill per a la Vida. I des d’ella les llà-
grimes del part ja no tenen l’última paraula.

Més encara, el Fill que va engendrar, va 
omplir de Vida la terra guarint, ressuscitant 
i perdonant. I quan les forces del pecat 
i de la mort van arribar a ofegar-lo, en el 
seu últim alè de vida oferí al Pare i lliurà 
al món tot el que la humanitat necessitava 
per viure.

“Vas oferir per tots en la Creu, cos i sang, 
oh Verb: el teu cos per recrear el meu, la 
teva sang per rentar-me. Vas retornar el teu 
Esperit, oh Crist, per reconduir-me al Pare” 
(Oda 4a, 17).

“Si profund és el pou, tu tens la força de 
fer brollar sobre mi l’aigua del teu cor. Que 
jo en begui i no tingui més set, com un dia 
la samaritana, si tu m’inundes amb la teva 
mateixa vida” (Oda 5a, 19).

La bellesa recuperada (15-4-2012)

El pas de les llàgrimes al goig, o millor, 
la transformació del plor en joia, és una 
experiència essencialment cristiana. Era 
quelcom heretat de l’Antic Testament, en-
cara que corregit i augmentat, pel fet que el 
fonament d’aquesta experiència no era un 
simple canvi de sort, sinó ni més ni menys 
que el pas de la mort a la vida. Sis segles 
abans de Crist un jueu podia cantar:

“Els qui sembraven amb llàgrimes als 
ulls criden de goig a la sega. Sortien a sem-
brar tot plorant, carregats amb la llavor; i 
tornen cantant d’alegria, duent a coll les 
seves garbes.” (Sal 125.5-6).

Nosaltres resem el mateix salm, però 
amb més profunditat, transformat en pro-
clamació, com un crit de benaurança: “Be-
naurats els qui ploren, perquè ells seran 
consolats… i els pobres en l’esperit, i els 
perseguits per ser justos, i els famolencs, i 
els que busquen la pau, i els nets de cor…” 
(cf. Mt 5,1-12).

Hi ha cants de sembra, que marquen el 
dur ritme del treball, i cants de collita, que 
amaren d’alegria la festa. El nostre Gran 
Cànon de sant Andreu de Creta també es 
transforma en cant pasqual, quan posa veu 
i música a la bellesa de l’home nou ressus-
citat. Crist, que ens va trobar en els inferns, 
ens arrossega i ens embolcalla amb la seva 
resurrecció, retornant-nos la bellesa perdu-
da, fent que arribem a ser no només imatge 
de Déu, sinó també semblança seva. És la 
terra promesa ja conquistada després d’un 
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llarg pelegrinatge pel desert. El paradís 
obert i en part ja posseït. El camp on la 
llavor de Déu és plantada de nou, floreix i 
fructifica amb la saba del seu Esperit.

“Els Apòstols han plantat la vinya de 
l’Estimat, la vinya que envolta el món en 
l’embriaguesa de l’Esperit” (Oda 4a,3).

La bellesa de l’ésser humà ressuscitat, 
la semblança divina recuperada, consis-
teix en la saviesa, la sensatesa i l’equilibri 
de la criatura unificada. Tot el seu ser, cos, 
psique i esperit, es transforma en estatge 
de l’Esperit del Ressuscitat, la voluntat 
s’uneix estretament a la de Déu i totes 
les seves forces vitals s’integren en una 
fecunda harmonia. És l’ésser humà total, 
autèntic, aixecat, amo de si i lliure.

Què s’ha fet de totes les forces vitals de 
l’ésser humà? El pecat les havia deixat dis-
perses, desorientades i, per això, inútils, 
únicament ocupades a satisfer necessitats 
egoistes d’un cor ansiós. El pecat era una 
mena de “rovell” apegat a l’acer de les for-
ces vitals de l’ésser humà. La purificació 
de les llàgrimes ha netejat aquest rovell 
i l’acer brilla amb tota la seva esplendor. 
Així, en l’home nou res del que és, ni el 
seu cos, la seva psicologia o el seu esperit, 
queda anul·lat, sinó només reorientat mit-
jançant la transformació del desig.

- Observa que aquestes forces, des dels 
instints més elementals ara són vir-
tut, forces per obrar el bé.

- Experimenta que l’agressivitat des-
tructiva es transforma en servei.

- Descobreix que els seus afectes es-
pontanis, en altre temps centrats 
a donar satisfacció al propi jo, són 
transfigurats en l’amor més pur.

D’aquesta manera tot el nostre ésser 
va prenent la forma de Crist, mitjançant 
l’exercici de la virtut. És com si Crist pren-

gués la nostra carn i tot el nostre ser, in-
clòs el nostre cos, per seguir estimant en 
aquest món “a la manera humana”. I així, 
a través nostre, el món també va ressus-
citant.

Entre el cel i la terra (22-4-2012)

El sofriment està tan present en la vida, 
que frases com “hem vingut per sofrir”, 
“aquesta vall de llàgrimes” o, citant sant 
Pau, “estem crucificats amb Crist”, han tin-
gut entre nosaltres una gran fortuna en la 
tradició. Tanmateix, és molt més adient dir 
que els cristians “som ressuscitats”, que 
“existim com a ressuscitats”. El propi sant 
Pau ho tenia ben clar. No parlava de futur, 
sinó de present.

“Així doncs, si heu ressuscitat amb 
Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha 
el Crist assegut a la dreta de Déu” (Col 3,1).

La qüestió que es planteja és aclarir 
en què consisteix aquesta vida de ressus-
citats, precisament en aquest món, en el 
qual segueix havent-hi sofriment i mort.

Ho podem explicar, si no tenim inconve-
nient a utilitzar imatges ingènues, encara 
que suggestives, que ens serveix la Sagra-
da Escriptura. Així, ens imaginem que el cel, 
on habita Jesucrist gloriós, està “a dalt” 
i que la terra, per on nosaltres caminem, 
està “a baix”. Llavors, en principi la nostra 
vida consisteix en un anar pujant, és a dir, 
segons diu sant Pau, “un anar buscant els 
béns de dalt”. Però Jesucrist ens va ense-
nyar que, quan preguéssim, diguéssim al 
Pare: “que es faci la vostra voluntat, així a 
la terra com es fa en el cel”. No pensava que 
l’endemà d’haver cregut ja pujàvem al cel i 
ens hi quedàvem. Pel que sembla, pensava 
també en aquest món i la nostra situació 
en ell: “no et demano, Pare, que els retiris 
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4 del món, sinó que els preservis del mal” 

(Jn 17,15) i “aneu per tot el món predicant 
l’Evangeli” (Mc 16,15).

Llavors, la nostra vida de ressuscitats es 
mou entre el cel i la terra. Ve en la nostra 
ajuda una altra imatge, que ens serveix el 
Gran Cànon de sant Andreu de Creta, molt 
freqüent entre els Sants Pares de l’antigui-
tat: l’escala de Jacob. En quedar-se Jacob 
adormit sobre una pedra veu en somni una 
immensa escala, que des de la terra arriba-
va al cel; i hi pujaven i baixaven els àngels. 
I així pensaven els Sants Pares: aquesta 
escala és com Jesucrist, la seva humani-
tat, que, un cop ressuscitat, ha unit el cel 
amb la terra i ens permet accedir per ella 
a la llum, la claredat i la felicitat, al mateix 
temps que podem baixar portant el que allí 
hem viscut:

“Vas contemplar, ànima meva, l’esca-
la de Jacob, que unia la terra amb el cel. 
Per què no has iniciat encara la pujada en 
l’amor de Déu? (Oda 3a,16).

Pugem en l’amor de Déu, mitjançant 
l’esforç i la contemplació, tornem a la ter-
ra mitjançant l’exercici de la virtut. Alguns 
desitgen pujar buscant la glòria, però no 
volen baixar per no contaminar-se o per 
por de perdre la pau. Uns altres desitgen 
la pau que hi ha al cel, però no volen pujar, 
car temen oblidar-se de la terra i pensen 
que aquí ja la poden construir mitjançant 
un seriós compromís. Però la visió de Jacob 
deixa ben clar que per l’escala els àngels 
pujaven i baixaven (Gn 28,12). La nostra 
vida de ressuscitats es desenvolupa entre 
el cel i la terra en una tensió que ens ajuda 
a viure.

- És una recerca esforçada d’una claredat 
cada vegada major.

- Però també és goig i pau que neixen 
d’una presència viva ja aconseguida.

- És, a més, vida llançada al món com 
una força transformant.

Només qui coneix el misteri de Crist 
ho entendrà. Perquè el que ha passat és 
que hem estat embolcallats i travessats 
per l’Esperit d’amor del Ressuscitat, que 
ens eleva, ens omple d’alegria i ens llança 
a la terra perquè, ella també, s’encomani 
d’aquest mateix foc. Algun dia tot es resol-
drà en la pau.

Vida transfigurada (29-4-2012)

Uns, en saber que el Ressuscitat havia 
vençut el món, en el qual només hi ha so-
friment i pecat, van emprendre la fugida 
cap als núvols més alts de la glòria. Uns 
altres, entenent que Jesús havia vingut 
a canviar el món, es van ficar més en ell 
per lluitar contra la injustícia i implantar, 
a força de compromisos transformants, la 
“utopia del Regne”. Creiem que Jesucrist 
no va seguir ni un camí ni altre. Jesucrist 
simplement va morir i va ressuscitar.

Jesucrist no va abandonar el món a la 
seva sort, fugint a la tranquil·litat del cel. 
Tampoc no va venir per canviar el món 
amb un compromís ètic radical. Jesucrist 
pròpiament, en ressuscitar, “transfigurà 
el món”. O. Clément, en la seva glossa al 
Gran Cànon de sant Andreu de Creta, diu:

“La unió de les tenebres lluminoses 
amb el Déu, que és Vida i Amor, ens comu-
nica l’autèntic amor als éssers i les coses 
i fa de nosaltres els grans celebrants en 
camí”.

“L’autèntic amor”. No que altres amors 
a les coses, els anteriors a l’esdeveniment 
de la unió de les tenebres lluminoses amb 
el Déu Vida i Amor, fossin falsos, sinó que 
“no eren l’autèntic”. El que hi havia abans 
era, alhora, tenebra i llum. Amb la resur-
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recció la llum ha anat suplantant la te-
nebra, fins que la seva resplendor tot ho 
inunda. Així ho vivim simbòlicament i real 
la nit de la Vetlla de Pasqua, quan entrà-
vem al temple, fins llavors a les fosques, 
amb el ciri pasqual encès, fins que la seva 
llum es repartia i tot el temple quedava il-
luminat. En la foscor es pot tenir una cer-
ta notícia de les coses (i de les persones), 
àdhuc estimar-les. Però només quan ve la 
llum som capaços de descobrir el seu és-
ser veritable i, per tant, la seva bellesa i la 
seva bondat

La llum també posa al descobert els 
seus límits. Però, fins i tot en aquest cas, 
l’amor comunicat per qui és per Ell mateix 
Vida i Amor, ens permet estimar-los au-
tènticament. Perquè el cor purificat des-
cobreix la veritat dels éssers (i de les per-
sones), més enllà dels seus límits naturals 
o morals. Entén que “sota les cendres del 
pecat, el món en Crist és un esbarzer cre-
mant”. L’home santificat (ressuscitat) ho 
veu així, com una immensa manifestació 
de Déu (una teofania, a l’estil de la que va 
rebre Moisés en el Sinaí).

Crist Ressuscitat va bufar el seu alè so-
bre els deixebles (cf. Jn 20,22). Era el seu 
Esperit, que es comunica com el vent. I 
quan el vent arriba a les brases de foc que 
semblen apagades, les cendres que les co-
brien desapareixen, i les brases comencen 
a brillar, fins a produir de nou una flama, 
donant llum i calor. Així Crist Ressuscitat 
transfigura el món mitjançant el seu Espe-
rit. Les coses i els éssers són els mateixos, 
però ara brillen i il·luminen, perquè aparei-
xen amb la seva pròpia bellesa.

Llavors, en la persona que participa 
de l’esperit del ressuscitat, tot allò que 
existeix i va ser creat, la terra, el cosmos, 
les plantes, els animals, el cos, els senti-

ments, la intel·ligència, els afectes, entra 
en “un estat d’agraïment”, en l’atmosfera 
d’un immens cant de lloança. Així el Gran 
Cànon convida a tots els éssers:

“Tota carn vivent i la creació sencera 
glorifiquin aquell que enalteixen les po-
tències celestials; aquell que amb tremo-
lor adoren els àngels de foc. Que l’enaltei-
xin i el beneeixin pels segles” (Oda 8a).

“Escolta la meva veu, oh cel, parlaré i 
cantaré a Crist… Escolta, cel, la meva veu. 
Escolta’m, oh terra. Déu em recondueix a 
Ell i jo vull celebrar-ho” (Oda 2a).

Diu sant Pau que la creació sencera 
està sotmesa a esclavitud, gemega i plora 
esperant. Però ja pot cantar, perquè a ella 
i a nosaltres ja ens ha arribat la llibertat, 
encara que en esperança de la seva plena 
realització. Ella i nosaltres, en efecte, co-
mencem a transparentar Déu.
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Carta al conseller de Cultura de la Gene-
ralitat adherint-se a la candidatura de la 
Creu Sant Jordi per a la Passió d’Esparre-
guera 

Hble. Sr. D. Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura i 
Mitjans de Comunicació
Rambla de Santa Mònica, 8
Palau Marc
08002 - Barcelona

Sant Feliu de Llobregat, 20 de febrer de 2012

Honorable senyor:
Com a Bisbe de la Diòcesi de Sant Fe-

liu de Llobregat proposo a la Generalitat 
de Catalunya que es concedeixi la Creu de 
Sant Jordi a la Passió d’Esparreguera en 
aquest any 2012. 

Coneguda la iniciativa del Patronat 
Parroquial d’Esparreguera de sol·licitar la 
Creu de Sant Jordi pels mèrits que aquesta 
entitat ha fet en favor de la cultura al llarg 
dels anys.

Per això, considerem que la candida-
tura de la Passió d’Esparreguera a la Creu 
de Sant Jordi és mereixedora del reconei-
xement de les nombroses persones i insti-
tucions que han contribuït i contribueixen 
a fer possible que molts somnis i utopies, 

personals i col·lectives, esdevinguin una 
realitat fecunda en la nostra societat.

Aprofito l’avinentesa per saludar-lo ben 
cordialment.

† Agustí Cortés i Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

[ ]Cartes i
Exhortacions
Pastorals
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xença de l’Arxiprestat i de cadascuna de 
les comunitats cristianes, com a part inte-
grant de la nostra Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat.

1. En referència a les nostres parrò-
quies, vull recordar el que la Constitució 
Dogmàtica Lumen gentium, del Concili 
Vaticà II, refereix sobre la Parròquia, quan 
diu que aquesta és la part del territori de 
l’Església diocesana on, pel ministeri del 
pastor enviat pel bisbe, es donen les tres 
funcions que corresponen a l’Església. És 
a dir, a la parròquia és on habitualment la 
fe de l’Església és anunciada i alimentada, 
se celebra el misteri de Crist i és practicada 
la caritat1.

2. Convido a mantenir i enfortir la nos-
tra identitat cristiana, alimentada contínu-
ament amb la Paraula de Déu, els sagra-
ments, i el testimoni de la caritat. I, així, 
com diu el document dels bisbes de Cata-
lunya, “Al servei del nostre poble”:

“... servir la nostra societat, guiats per 
la llum de l’Evangeli, amb un nou impuls 
i coratge, tot multiplicant «els gestos con-
crets de solidaritat efectiva i constant, 
manifestant així que la caritat és el distin-
tiu de la nostra condició cristiana»2. Una 
realitat que és una oportunitat per a una 
nova proposta de la fe cristiana que, des 
de la llibertat i la proximitat a totes les per-
sones, proclama: «Déu t’estima. Crist ha 
vingut per tu. Sí, l’Església predica aquest 
Déu, no parla d’un Déu desconegut sinó 
del Déu que ens ha estimat fins a tal punt, 
que el seu Fill s’ha fet home per nosal-
tres»3.Un fet que, al mateix temps que ens 
obre a una esperança que supera totes les 
nostres expectatives, ens impulsa a treba-
llar per un món més just i fratern”4.

3. Vull agrair el ministeri dels preveres 
d’aquest Arxiprestat; el seu servei pasto-

Conclusions en la Visita Pastoral a l’Arxi-
prestat de Montserrat 

l’Excm. i Rvdm. sr. Agustí Cortés Soriano, 
bisbe titular de Sant Feliu de Llobregat, al 
terme de la visita pastoral a l’Arxiprestat 
de Montserrat i, d’acord amb el que ha po-
gut comprovar i del que els preveres, reli-
giosos i laics han manifestat, fa constar el 
que a continuació expressa.

La Visita Pastoral a l’Arxiprestat de 
Montserrat va començar el dia divuit de 
gener i es conclou avui, dia vint-i-quatre 
de març de 2012, celebrant l’eucaristia a 
la Parròquia de Santa Maria de Martorell. 
Han estat un total de disset parròquies 
visitades i també hi ha hagut una presèn-
cia significada en altres àmbits, com: a les 
comunitats religioses, als Ajuntaments, 
residències de gent gran, centres escolars 
i diferents col·lectius socials. 

Acabada la Visita Pastoral presento les 
següents conclusions que entrego al Vicari 
Episcopal i a l’Arxiprest per a ser valorades 
i treballades en les diferents comunitats 
cristianes. Aquestes conclusions s’han de 
complementar, a cada parròquia, amb l’ac-
ta corresponent de la Visita Pastoral.

En primer lloc, dono gràcies a Déu per 
l’experiència de la Visita Pastoral perquè 
ha contribuït a una major i millor conei-

[ ]Visites
Pastorals
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4 ral és signe lluminós de la presència del 

Crist ressuscitat, com a Bon Pastor. Da-
vant de la preocupació manifestada per la 
manca de preveres i vocacions, convido a 
incrementar la pregària, personal i comu-
nitària, demanant Déu que vulgui fer-nos 
el do de noves vocacions. També convido 
a valorar el ministeri del diaconat, propo-
sant-ho a persones idònies de les nostres 
comunitats cristianes, així com les cele-
bracions dominicals en absència de preve-
re (ADAP5) que han de ser, en la seva justa 
mesura, un ajut pastoral per a les nostres 
comunitats cristianes. Recordem que prò-
piament no substitueix, tret del cas de 
necessitat, l’eucaristia dominical que amb 
l’escolta de la Paraula de Déu i l’aliment 
del seu cos i la seva sang és la font que 
renova les nostres comunitats cristianes, 
essent la font i la força del seu testimoni 
i solidaritat6.

4. Fer tot el possible per a la coordina-
ció pastoral interna de l’Arxiprestat. Cons-
tatem la important i necessària presència 
dels laics en les nostres comunitats, com 
un veritable testimoni de coresponsabili-
tat pastoral. Els agents de pastoral no no-
més són actors o gestors d’activitats, sinó, 
i sobretot, cristians que aprofundeixen, 
enforteixen i celebren la seva fe i la pro-
posen a tots els homes de bona voluntat. 
Serà doncs important que els laics rebin 
una adequada formació, en cadascun dels 
àmbits pastorals on es fan presents, per 
acomplir la seva missió. Ajudarà a aquest 
repte vetllar per la bona coordinació de les 
diferents pastorals en les parròquies i l’Ar-
xiprestat. 

5. Valorem i agraïm la presencia de reli-
giosos i religioses en els diferents àmbits 
pastorals i socials de l’Arxiprestat. El seu 
servei és un veritable testimoni d’esperan-

ça al costat dels infants, joves, gent gran 
i malalts. Volem agrair especialment la 
seva col·laboració pastoral en les nostres 
comunitats cristianes, oferint com a servei 
eclesial i sota la inspiració de l’Evangeli, 
els seus carismes i serveis. 

6. He constatat el repte pastoral de la 
no continuïtat en la vida cristiana d’aquells 
que es preparen i reben algun dels sagra-
ments. La nostra inquietud no és només la 
de convidar-los a preparar un acte concret, 
sinó, sobretot, ajudar-los a experimentar 
una veritable trobada personal amb Jesu-
crist en l’Església i possibilitar veritables 
processos d’iniciació cristiana. 

Com a resposta a aquest repte pastoral 
hem iniciat un Itinerari Diocesà de Renova-
ció Cristiana que convido a acollir en l’Ar-
xiprestat i a cada parròquia com una bona 
experiència de renovació cristiana, oferint-
la especialment a aquells que, per dife-
rents motius, s’han allunyat de l’Església.

7. En referència a la catequesi de prepa-
ració a l’Eucaristia. Agraeixo el servei dels 
catequistes que són sovint el testimoni 
més directe de vida cristiana pels infants 
i joves. Convido a introduir, abans d’iniciar 
el procés catequètic, el que en alguns llocs 
anomenen “el despertar religiós” perquè 
es puguin rebre les nocions fonamentals 
de la vida cristiana. També serà important 
continuar vetllant per la participació dels 
pares en el procés catequètic dels seus 
fills, com a primers responsables de la 
seva educació cristiana, així com la forma-
ció dels i les catequistes, facilitant també 
els mitjans adients per a poder realitzar el 
seu servei, com dinàmiques adequades i 
mitjans audiovisuals que ajudin a presen-
tar el programa catequètic.

8. En referència a la classe de religió i 
moral catòlica a l’escola pública. Agraïm 
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seran més clars i entenedors, buidant de 
significat la nostra tradició i litúrgia. És per 
això que serà important vetllar perquè les 
nostres celebracions siguin entenedores 
i ben preparades, seguint les indicacions 
litúrgiques pertinents. Ajudarà a aquest 
repte la creació de grups de litúrgia en les 
parròquies que vetllin per la bona prepara-
ció de les celebracions litúrgiques.

He constatat també l’esforç per a man-
tenir la dignitat dels nostres temples, com 
a lloc de pregària, trobada cristiana i refe-
rència significada en els nostres pobles i 
viles, sovint amb la concreció de convenis 
amb els Ajuntaments que possibiliten la 
seva restauració. I convido a valorar espe-
cialment els espais de la reserva eucarís-
tica i del Sagrament del perdó com a refe-
rències fonamentals de la nostra fe i vida 
cristiana.

11. En referència a Càritas, valoro espe-
cialment el treball i servei dels voluntaris i 
professionals, com a signe clar i testimo-
nial de l’Església al costat dels nostres 
germans més necessitats. En referència 
a la crisi econòmica, cal que les nostres 
comunitats sàpiguen acompanyar aques-
ta problemàtica amb iniciatives concretes 
i en col·laboració amb altres entitats. La 
nostra actitud creient ens portarà a recor-
dar els valors de la justícia, de la veritat, de 
la austeritat i a continuar oferint el nostre 
ajut als més necessitats. Davant d’aquesta 
problemàtica, l’Església presenta la seva 
aportació des de la Paraula de Déu i la 
Doctrina Social de l’Església. Tampoc no 
podrem oblidar la vocació profètica, de-
nunciant amb claredat, les injustícies que 
perjudiquen especialment els més pobres. 
Vull remarcar també la bona col·laboració 
de les nostres comunitats en la integració 
dels immigrants en la nostra societat. Con-

el servei i esforç dels professors de religió. 
Hem constatat que en alguns centres edu-
catius no s’informa ni s’ofereix aquesta as-
signatura. Afirmem que la petició, per part 
dels pares cristians de la classe de religió 
pel seus fills, especialment en els centres 
públics, és un dret i un deure que hem de 
saber explicar i proposar. L’ensenyament 
té com objectiu fonamental la formació in-
tegral de la persona, així els pares cristians 
han de sentir la responsabilitat que els seus 
fills rebin una formació des de les referènci-
es i els valors de l’Humanisme cristià. Con-
vido a vetllar perquè hi hagi una coherència 
de formació entre els àmbits de la família, 
parròquia i escola que ajudi al progrés for-
matiu cristià dels nostres infants i joves.

9. En referència als mitjans de comuni-
cació i les notícies sobre l’Església. Cons-
tatem el gran silenci en alguns mitjans 
de les accions positives de l’Església i la 
manipulació ideològica d’algunes notíci-
es. Demanem que les informacions siguin 
veraces i objectives, demanem respecte 
en el tractament de les informacions que 
fan referència a l’Església i a la vida de les 
nostres comunitats. Constatem que sovint 
aquestes informacions no corresponen a 
la realitat. Aquesta referència la presen-
tem com un dret que hem de saber dema-
nar com a ciutadans de la nostra societat 
i, alhora, una invitació als cristians a saber 
interpretar aquestes informacions.

10. En referència a les nostres celebra-
cions litúrgiques convido a valorar que 
per aquells que no han estat iniciats en 
la fe, és normal que costi entendre el seu 
significat i, sobretot, viure-ho. Aquesta va-
loració ens torna a situar davant del repte 
pastoral de la iniciació cristiana en tots 
els àmbits de la pastoral. Hem de fugir de 
cercar altres signes, només pensant que 
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4 NOTES

1.  AA 10; SC 42.
2.  Benet XVI, Paraules durant la visita a 

l’Obra Benèfico Social del Nen Déu, 
Barcelona 7 de novembre de 2010.

3.  Assemblea especial per a Europa del 
Sínode dels Bisbes, Declaració final, 
13 de desembre de 1991, n. 3.

4.  Els bisbes catalans, “Al servei del 
nostre poble”, 21 de gener de 2011.

5. Celebració Dominical en Absència 
de Prevere, Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat 
2006.

6. Joan Pau II, Carta apostòlica, Dies 
domini, 1998.

7. Cf. Els bisbes de Catalunya, Directori 
de l’Arxiprestat, Documents del 
Magisteri, 36. Claret 2001.

8. Benet XVI, Carta apostòlica Porta 
fidei en forma de motu propio, Roma 
11 d'octubre de 2011, n.7

vido que en totes les nostres parròquies 
estigui instituït el grup de Càritas com a vi-
sibilitat concreta de l’atenció de l’Església 
als nostres germans més necessitats.

Finalment convido a valorar i potenciar 
el treball pastoral de conjunt, tant entre 
els preveres com entre els laics en els dife-
rents àmbits pastorals, així com la relació 
amb les corresponents Delegacions dioce-
sanes. És aquí on caldrà acollir la reflexió 
dels objectius pastorals diocesans7. Una 
nova etapa de reflexió, fruit del darrer 
Objectiu diocesà, és el que proposem en-
guany amb el lema: “El compromís social 
del cristià” que ens ajudarà a aprofundir 
en la nostra vocació de servei als nostres 
germans més necessitats amb la reflexió 
de la Paraula de Déu i la rica aportació de 
la Doctrina Social de l’Església.

Al terme d’aquesta Visita Pastoral, do-
nem gràcies a Déu per cadascuna de les 
comunitats cristianes d’aquest Arxiprestat 
de Montserrat i pels germans i germanes 
que col·laboren en els diferents àmbits de 
la pastoral. Demano a Déu que ens conti-
nuï beneint i enfortint amb bons fruits de 
fe, esperança i caritat. I així, com ens diu el 
Sant Pare Benet XVI en la carta apostòlica 
Porta fidei, viure i oferir als nostres ger-
mans “un compromís eclesial més conven-
çut en favor d’una nova evangelització per 
a redescobrir l’alegria de creure i tornar a 
trobar l’entusiasme de comunicar la fe8”.

Donat a la Parròquia de Santa Maria de 
Martorell, als vint-i-quatre dies del mes de 
març de dos mil dotze.

Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Senyor Bisbe,

Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, pvre.
Secretari de la Visita Pastoral
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lipsi, “una casa reial, uns sacerdots dedi-
cats a Déu, el Pare de Jesucrist” (Ap 1,6). 
Tots, per tant, som empesos, en primer 
lloc, a la compassió: ¿qui no tindrà a prop 
seu un desvalgut al qui portar la Bona 
Nova de l’Evangeli, qui no trobarà un cap-
tiu o un pecador per anunciar-li l’any de 
perdó i de gràcia, qui no descobrirà arran 
del seu camí un oprimit o un captiu...? Ho 
saben bé els diaques, que lliuren les seves 
persones al servei de la comunitat, mirant 
de viure l’esperit del Servent, que serveix 
fins a donar la seva vida.

Allò, però, que diem de tots els batejats, 
i especialment dels diaques, ho hem d’afir-
mar, amb un títol específic, dels preveres. 
Ells porten endavant el servei de la repre-
sentació sacramental i viva de Crist – Cap 
per a la comunitat. A ells pertoca per doble 
motiu i amb més urgència viure la compas-
sió que neix de la unció amb l’Esperit.

Ha estat la nostra preocupació al llarg 
d’aquest curs i ha inspirat la reflexió en les 
nostres trobades de formació permanent, 
els recessos i la convivència sacerdotal a 
Montserrat: “com millorar la nostra ma-
nera d’estar a prop del nostre poble, com 
acompanyar pastoralment els fidels, espe-
cialment els qui més pateixen per diferents 
motius, com encertar, d’acord amb la nos-
tra missió, en el lloc que ens correspon al 
costat dels nostres germans laics?”

Avui, en el marc de la Missa del Crisma, 
ens adonem que la unció amb l’Esperit del 
Senyor, tot provocant una actitud profun-
da de compassió, empeny a una missió. 
Perquè és una unció d’amor, del propi 
amor de Déu, que sempre és operatiu, que 
no només desperta moviments interiors, 
sinó també accions i conductes externes.

Fixem-nos en el que diu Jesucrist. Les 
seves paraules citen, modificant-les una 

Homilia en la Missa del Crisma 

Sant Feliu de Llobregat, 4-4-2012 

Germans preveres i diaques, seminaristes, 
religioses i religiosos, germans tots ben 
estimats.

Lloat sigui Jesucrist, que ens aplega un 
any més en aquesta celebració de la Mis-
sa Crismal, veritable goig per a la nostra 
Església Diocesana i per a cadascú de nos-
altres!

Si em permeteu, vull començar aquesta 
breu homilia amb unes paraules, que fè-
iem servir de cloenda en la que pronunci-
àrem l’any passat tal dia com avui. Dèiem: 
“Som talment ministres de la compassió, 
que és al fonament i a l’origen del nostre 
sacerdoci. ¿Què altra cosa vol dir «l’Espe-
rit del Senyor reposa sobre meu, ja que 
Ell m’ha ungit», pronunciat per qualsevol 
de nosaltres?” Esmentàvem aleshores la 
necessitat de viure la compassió envers 
els germans que pateixen tot tipus de so-
friment, de manera especial, el sofriment 
provocat per la crisi econòmica. 

En efecte, la unció amb el crisma, aquell 
oli que penetra i roman operatiu amb el 
seu perfum, la unció amb l’Esperit, l’hem 
rebuda tots els batejats i formem tots, per 
això, com hem escoltat al llibre de l’Apoca-

[ ]Homilies
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4 mica, l’oracle del profeta Isaïes, que es di-

rigia al Poble en el context de la tornada 
de l’exili i de la restauració de Jerusalem. 
El sofriment del poble era aleshores físic 
i material, encara que ja apuntava a arrels 
més profundes. En boca de Jesús aquestes 
paraules van més enllà, es refereixen al 
sofriment humà de tot tipus, però que té 
el seu origen en aquella llunyania de Déu, 
que ens fa dèbils, esclaus, oprimits pels 
nostres propis pecats. El seu missatge és 
el del Servent Profeta enviat per Déu, por-
tador per tant de l’amor de Déu compassiu 
i actiu, per salvar el poble. L’acció que li 
dicta aquest amor és paraula i obra. És la 
proclamació de l’any de gràcia i de perdó, 
és la inauguració efectiva del temps d’alli-
berament de tot esclavatge. És igualment 
el gest d’il·luminar i alliberar realment els 
homes de tota misèria humana.

Mirem ara el que fem nosaltres. Ens 
hem de preguntar si la unció de l’amor de 
l’Esperit, a més de moure’ns a compassió 
envers els germans que pateixen, també 
ens inspira la paraula i l’obra a favor seu; 
si deixem que aquest Esperit  amari tot el 
que diem i fem pels altres.

Cal dir-ho especialment en referència 
al nostre ministeri sacerdotal. La nostra 
missió sacerdotal és missió de paraules i 
d’obres, que brollen de l’Esperit d’amor, 
amb el qual hem estat ungits, i que van 
adreçades als nostres germans desvalguts. 
Les paraules de la predicació, els gests sa-
cramentals, els treballs acompanyant la 
comunitat, són efecte de la mateixa unció, 
com fruits del mateix impuls d’amor con-
cret. Quan parlem, ara amb la solemnitat 
d’una predicació, ara el diàleg quotidià, 
transmetem Bona Notícia, quan oferim el 
perdó de l’Església en el sagrament de la 
reconciliació alliberem els oprimits, quan 

maldem per la comunió eclesial, realitzem 
l’any de gràcia del Senyor, quan acom-
panyem els qui pateixen, els apropem la 
salvació, quan presidim la celebració de 
cada sagrament, sobretot l’eucaristia, els 
servim la presència guaridora i salvadora 
de l’únic Servent, únic Ungit, únic Sacer-
dot, únic Profeta, que posseeix en plenitud 
l’Esperit d’amor de Déu, Jesucrist.

Permeteu-me de concloure aquestes 
paraules convidant-vos a trobar-nos tots 
plegats en Jesucrist Servent, ungit per l’Es-
perit. No només per encertar en la manera 
de servir els altres, com hem dit abans, 
sinó també per reviure allò que ens és avui 
tan urgent: la fraternitat en el servei. El fet 
de ser germans ens ve als cristians de la 
comuna condició: estar batejats i ser cre-
ients. Als preveres ens ve a més per l’orde-
nació, per haver estat constituïts membres 
del mateix presbiteri, en rebre la mateixa 
unció de l’Esperit que ens consagra sacer-
dots i apòstols.

Hem d’aprofundir en aquest fet mera-
vellós de ser veritablement germans en el 
ministeri. Sempre és oportú recordar-ho, 
però avui, com ens deia el Papa amb mo-
tiu de la Quaresma, ens és particularment 
urgent i necessari. Perquè és en els mo-
ments de dificultat, quan necessitem els 
germans ben a prop. Per la mateixa raó és 
en aquests moments quan el compromís 
d’oferir i viure la germanor és més exigible.

Com créixer en germanor sacerdotal, 
com entomar aquest repte, de vegades di-
fícil? Aquesta unció de l’Esperit que ens fa 
apòstols de l’Ungit, roman invisible, per-
què en aquesta història les coses de l’Es-
perit s’amaguen als ulls humans, i també 
perquè els nostres defectes, pecats i feble-
ses enterboleixen la seva lluentor. Però, 
com hem dit, aquesta unció desperta com-
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B i s b e  d i o c e s à

Amb la seva companyia i la seva inter-
cessió renovem la nostra esperança.

Mare de Déu de Montserrat, pregueu 
per nosaltres.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

passió, en el sentit genuí de la paraula. Su-
perada tota pretensió de prepotència o su-
perioritat, l’Esperit ens mou a portar amb 
l’altre estimat la llosa dels seus defectes, 
més encara ens mou a “com – patir” els 
seus sofriments. ¿Què som els preveres, 
sinó un grapat de deixebles que mirem 
de portar endavant, de la millor manera 
que sabem, un ministeri, que ens depassa 
absolutament, arrossegant les nostres po-
breses, sens dubte no millors que aquells 
primers Apòstols, i que fem camí entre cor-
presos i refiats només en el fet que Jesús 
va voler fer-se servir d’aquella colla d’ho-
mes dèbils i pecadors? És més fàcil viure 
la fraternitat sacerdotal des del reconeixe-
ment d’aquesta realitat pobra, compartida 
per tots nosaltres sense excepció.

Però en tot cas, no oblidem que també 
creix la fraternitat sacerdotal, quan cadas-
cú fa l’esforç de descobrir la unció sacer-
dotal en el germà. En descobrir que és la 
mateixa consagració i lloar Déu per ella en 
el germà, aquest es veu molt més a prop, 
perquè se li reconeix com a membre del 
propi cos, co-partícip d’una mateixa rea-
litat espiritual. Més a prop encara, si junt 
a la unció de l’Esperit, hom reconeix la 
mateixa elecció i la mateixa missió, rebu-
des, sense cap mèrit, de la mà del mateix 
Senyor.

Us convido a demanar insistentment a 
la Mare de Déu de Montserrat que ens aju-
di a saber rebre l’Esperit i fer-lo fructificar 
en el servei als germans. Ella és mestra 
a acollir l’amor de Déu, mare en la com-
passió, germana a gaudir de la comunió 
fraterna. Sota el seu mantell ens sentim 
més Església, més Poble de Déu ungit per 
l’amor de l’Esperit, que peregrina humil-
ment com a Diòcesi estimada de Sant Fe-
liu de Llobregat.
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Respostes per a la revista Temes d’Avui 
sobre l’Any de la fe a la diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat

El Sant Pare en un discurs recent ha dit 
que el gran tema d’aquest any com tam-
bé dels pròxims és “com anunciar l’Evan-
geli”. Per això ha proclamat un “Any de la 
fe”, que començarà l’11 d’octubre de 2012 i 
conclourà el 24 de novembre de 2013.

1. Quina importància i significat pensa 
que pot tenir aquest Any de la Fe per als 
fidels de la seva diòcesi?

Fa ja anys que pràcticament tota l’Es-
glésia ha fet una aposta pel revifament de 
la fe i del seu anunci. Aquest objectiu fona-
mental és fruit d’un discerniment profund 
de la situació que viu el Poble de Déu en 
el present moment històric. Per tal d’as-
solir aquest objectiu es va promoure, ja 
en temps del papa Joan Pau II i, en certa 
manera amb Pau VI, l’anomenada “Nova 
Evangelització”, que més que un projecte 
pastoral definit i concret, és tot un taran-
nà, una manera de ser i de viure a l’Esglé-
sia i al món d’avui. La seva característica 
essencial és la intenció de recuperar tota 
la força i el vigor de la fe, pròpies dels seus 
inicis.

El fet que la Diòcesi de Sant Feliu co-
mencés com a tal diòcesi fa set anys, va 

afavorir respirar aquesta atmosfera des 
del primer moment. Així ho mostren els 
diferents objectius pastorals que ens hem 
anat proposant cada any. La mateixa lògica 
d’aquests objectius ens ha portat a bastir i 
proposar un Itinerari de Renovació Cristia-
na, que es basa en els següents principis: 
fer la proposta i la crida des de la diòcesi 
i la parròquia, anar a allò més essencial i 
originari de la fe, privilegiar l’experiència 
religiosa cristiana (pregària), integració 
plena en la comunitat parroquial, recerca 
en diàleg de grup, el tracte constant amb 
la Paraula de Déu, protagonisme del propis 
laics que fan camí de fe, experiència d’Es-
glésia diocesana en encontres periòdics.

En aquest sentit, l’Any de la Fe pot es-
devenir una confirmació del camí engegat 
i, alhora, un aprofundiment i ampliació 
d’allò ja assumit. De fet ens esperona i ens 
suggereix nous camins per tal de caminar 
en la mateixa direcció. Així ens fem ressò 
de la invitació oportuna de tornar a beure 
del pou profund i ric del Concili Vaticà II i 
del Catecisme de l’Església Catòlica. Espe-
rem treure’n profit, no només com a curio-
sitat històrica, sinó com a veritables fonts 
de vida cristiana per al moment actual.

2. La Congregació de la Doctrina de la 
Fe ha publicat unes Indicacions Pastorals 
per a l’Any de la Fe i proposa molts sug-
geriments concrets. Quines iniciatives li 
agradaria que es posessin en marxa a la 
seva diòcesi?

A l’espera d’altres iniciatives que vin-
dran, fruit de consultes i reflexió comuna, 
pensem aprofitar les celebracions que te-
níem previstes per als participants en l’Iti-
nerari de Renovació Cristiana, en aquest 
cas obertes a tothom, fent-les coincidir 
amb les que ens són proposades per la 
Congregació de la Doctrina de la Fe: inici 

[ ]Articles i
altres escrits
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B i s b e  d i o c e s à

de l’Any, Pentecosta, Cloenda, Penitencial 
d’Advent i Quaresma... Igualment es tindrà 
molt present el Catecisme de l’Església Ca-
tòlica en els materials que es proposaran 
en aquest Itinerari, particularment en la 
fase més catequètica. 

Per descomptat l’Any de la Fe serà pre-
sent en l’Objectiu Diocesà i en tots el pro-
grames i planificacions de les Delegacions 
Diocesanes que es realitzaran al llarg de 
tot el curs. A més, com ja s’havia suggerit 
entre nosaltres, voldríem crear un senzill 
espai de diàleg entre la fe i el món de la 
creació artística i la cultura en general.

Ens agradaria, per altra banda, engegar 
alguna iniciativa que ens ajudi a ponderar 
i discernir adequadament el fet del Concili 
Vaticà II, com un fet que ha marcat d’una 
manera decisiva la fe de tots els cristians, 
laics, religiosos i preveres, que avui són 
majoritàriament protagonistes de la vida 
de les nostres comunitats.

En conjunt l’Any de la Fe és una opor-
tunitat que l’Esperit ens ha posat a l’abast 
perquè creixem i estem a l’alçada del que 
ens està demanant avui la voluntat de 
Déu, com a creients i com a Església.

+ Agustí Cortés Soriano. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
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4 Es redactarà un acta degudament sig-

nada pels presents, que serà enviada a 
la Secretari General del Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat, i en restarà una còpia 
a l’Arxiu de la Basílica de Santa Maria. La 
partida del seu baptisme en l’Església Or-
todoxa serà inscrita en el Llibre d’assenta-
ments de Baptismes de la Basílica de San-
ta Maria amb una nota marginal, on consti 
les dades de la seva recepció en l’Església 
Catòlica.

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, prev.

Secretari general i canceller

Decret 02 /12 .- Admissió a l’Església ca-
tòlica de Raimon Vives Martí 

Sant Feliu de Llobregat, 30 d’abril de 2012

Agustí Cortés Soriano, Bisbe titular de la 
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat; 

Exposa que 
Havent rebut dels Srs. Carles Vives Bu-

jaldón i Montserrat Martí Romeu, pares de 
l’infant Raimon Vives Martí, la sol·licitud 
de ser admès a l’Església Catòlica, el qual 
ha nascut a la ciutat d’Oriol, província 
d’Oriol (Rússia), el 23 de maig de 2002, 
batejat en l’Església Ortodoxa, el 15 de 
gener de 2003, segons certificat de bap-
tisme,

Havent rebut la petició del Rector de la 
Basílica de Santa Maria de Vilafranca del 
Penedès i Vicari general, Mn. Jaume Ber-
doy Alemany,

I havent rebut els interessats la infor-
mació i la catequesi adient sobre la fe de 
l’Església Catòlica, que reben i accepten 
lliurement i conscient,

Decreta que l’infant Raimon Vives Mar-
tí sigui rebut a la nostra Església Catòlica, 
pel rector de la Basílica de Santa Maria de 
Vilafranca del Penedès, mitjançant la reci-
tació de la professió de fe dels pares i da-
vant de dos testimonis.

[ ]Decrets
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Nomenaments parroquials
 
•  Mn. Joan Antoni Dólera amb la confor-
mitat de Mons. Casimiro López Llorente, 
Bisbe de Sogorb-Castelló, ordinari de l’in-
teressat, ha estat nomenat rector de Sant 
Marçal i Sant Pere apòstol, de Castellet i la 
Gornal el 20 de febrer de 2012. 
•  Mn Jordi Tres i Bosch ha estat nomenat 
vicari de la Parròquia de Sant Salvador, de 
Cabrera d’Anoia el 7 de febrer de 2012. 
•  Mn. Joan-Lluís Salas i Valle ha estat no-
menat diaca adscrit a la Parròquia de Sant 
Cosme i Sant Damià, del Prat de Llobregat 
el 29 d’abril de 2012.

S e c r e t a r i a  G e n e r a l

[ ]Nomenaments
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4 4 de març. Visita pastoral del senyor bis-

be a l’Arxiprestat de Montserrat: Presideix 
la Missa estacional a la parròquia de Sant 
Esteve de Masquefa i l’assemblea parro-
quial.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia en el 
Segon diumenge de Quaresma a la Cate-
dral de Sant Llorenç.

6 de març. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Montserrat: Visita el 
col·legi de les Dominiques de l’Anunciata a 
Monistrol de Montserrat. A continuació vi-
sita l’Ajuntament de Monistrol de Montser-
rat i, a continuació amb el senyor rector, vi-
sita la rectoria i signa els llibres d’assenta-
ments sacramentals. Finalment es reuneix 
amb un grup de feligresos que formaran el 
nou Consell Pastoral Parroquial.

8 de març. Entrevista del senyor bisbe 
amb el Consiliari, president i altres repre-
sentants del Moviment de la Joventut Catò-
lica Obrera, a la Casa de l’Església.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Montserrat: Visita a l’Ajunta-
ment d’Olesa de Montserrat i altres com: 
la residència per a gent gran de la Mare 
de Déu de Montserrat, la residència Santa 
Oliva, la comunitat i col·legi de les germa-
nes escolàpies filles de Maria. A la tarda, 
a la rectoria on signa el llibres d’assenta-
ments sacramentals i es reuneix amb els 
grups parroquials de catequistes, Econo-
mia, Agrupació Escolta i, finalment, amb 
el Consell Pastoral Parroquial ampliat amb 
altres representants de grups parroquials.

9 de març. Reunió del Consell Episcopal.
Reunió de la Delegació diocesana de Famí-
lia i Vida.

MARÇ

1 de març. El senyor bisbe presideix la reu-
nió del Consell de Consultors a la Casa de 
l’Església.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Montserrat: Visita a l’ Ajunta-
ment de Masquefa i, a continuació a les sa-
les parroquials, es reuneix amb els mem-
bres del Consell Pastoral Parroquial i altres 
representants de la comunitat cristiana.

2 de març. Reunió de la Delegació dioce-
sana d’Ensenyament amb professors de 
religió i moral catòlica de les escoles pú-
bliques, a la Casa de l’Església. En aquesta 
trobada es va presentar la nova legislació 
del Concurs de trasllat de professors.

3 de març. Trobada formativa dels anima-
dors de l’Itinerari Diocesà de Renovació 
Cristiana, a la Casa de l’Església.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Montserrat: Visita a l’Església 
de Sant Joan Samora on presideix una 
pregària i diàleg amb feligresos que hi 
assisteixen a la celebració dominical. Tot 
seguit, presideix la Missa estacional a la 
parròquia de Sant Esteve Sesrovires i l’as-
semblea parroquial.

[ ]Crònica
diocesana
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V i d a  D i o c e s a n a

visita la Residència per a gent gran Vitàlia. 
A continuació visita el centre escolar J.J. OR-
TIZ i saluda l’equip directiu. Més tard visita 
les germanes Religioses Filipenses Missio-
neres de l’Ensenyament amb les quals resa 
les Vespres i comparteix el sopar. Finalment 
presideix la reunió amb el Consell Pastoral 
parroquial, ampliat amb altres represen-
tants de la comunitat cristiana.

16 de març. Reunió del Consell Episcopal.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Montserrat: Visita a l’Ajunta-
ment de Marganell. A continuació visita 
la rectoria de Santa Cecília de Marganell 
i signa els llibres d’assentaments sacra-
mentals. Més tard es reuneix amb les cate-
quistes de la parròquia de Sant Andreu, de 
Sant Andreu de la Barca.

17 de març. El senyor bisbe presideix la re-
unió del Consell Pastoral Diocesà a la Casa 
de l’Església.
Trobada formativa dels animadors de l’Iti-
nerari Diocesà de Renovació Cristiana, a la 
Casa de l’Església.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Montserrat: Visita a la rectoria 
de la parròquia de Sant Andreu de Sant 
Andreu de la Barca i signa els llibres d’as-
sentaments sacramentals. A continuació 
presideix la Missa estacional i Assemblea 
parroquial.

18 de març. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Montserrat: Assem-
blea parroquial i Missa estacional a la par-
ròquia de Santa Cecília de Marganell.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia amb 
motiu del 50è aniversari de la inauguració 
de la capella de Sant Josep de Can Cartró 
de Lavern.

10 de març. El senyor bisbe presideix el 
recés de Quaresma per a la Vida Consa-
grada. A continuació comparteix el dinar 
amb els assistents al recés, a la Casa de 
l’Església.
Trobada de la Delegació diocesana de Fa-
mília i Vida, amb la sessió de Diàleg en Fa-
mília, a la Casa de l’Església.
Visita pastoral del senyor bisbe bisbe a 
l’Arxiprestat de Montserrat: Missa estaci-
onal a la parròquia de Santa Maria d’Olesa 
de Montserrat i assemblea parroquial.

11 de març. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Montserrat: Missa 
estacional a la parròquia de Sant Pere de 
Monistrol de Montserrat i assemblea par-
roquial.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia en el 
Tercer diumenge de Quaresma a la Cate-
dral de Sant Llorenç.

12-14 de març. El senyor bisbe presideix 
la XXXIII trobada de rectors i seglars res-
ponsables de Santuaris de Catalunya i les 
Illes, a Eivissa.

12 de març. Recés de Quaresma per a pre-
veres i diaques de les dues vicaries, a la 
Residència Mare Ràfols de Vilafranca del 
Penedès i presidit per Mons. Jaume Traser-
ra, bisbe emèrit de Solsona.

15 de març. Visita pastoral del senyor bisbe 
a l’Arxiprestat de Montserrat: Visita a les 
germanes de la Companyia de Filles de la 
Caritat de Sant Vicenç de Paül a la Residèn-
cia de la Immaculada de Sant Andreu de la 
Barca on presideix l’eucaristia en la Festa 
de Santa Lluïsa de Marillach. Visita a l’Ajun-
tament de Sant Andreu de la Barca. A Sol 
Ponent fa el rés de l’Hora menor. Després 
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4 19-25 de març. Setmana catalana de la fa-

mília.

20 de març. Reunió de la Delegació dioce-
sana de Pastoral Sacramental i Litúrgia, a 
la Casa de l’Església.

21 de març. El senyor bisbe presideix la re-
unió d’Arxiprestos de la Vicaria del Pene-
dès-Anoia-Garraf, a Piera.

22 de març. El senyor bisbe presideix la 
trobada del Consell del Presbiteri, a la 
Casa de l’Església.

23 de març. Mn. Antoni Vegara i Camprubí, 
prevere, mor als 39 anys.
El senyor bisbe presideix el funeral del 
pare de Mn. Manel Roig, Sr. Cristòfol Roig, 
a la parròquia de Sant Pere de Perafort a 
Tarragona.
El senyor bisbe visita la residència sacer-
dotal de Sant Josep Oriol a Barcelona i 
comparteix el dinar amb els residents.
El senyor bisbe presideix la reunió de la 
Fundació Laurentius, a la Casa de l’Església.
Conferència en la Setmana catalana de la 
Família: “Estima la vida, tota la vida”, a la 
Casa de l’Església.

24 de març. El senyor bisbe presideix el fu-
neral per Mn. Antoni Vegara i Camprubí, a 
la Catedral de Sant Llorenç.
Trobada de professors i mestres cristians, 
a la Casa de l’Església.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Montserrat: Trobada arxipres-
tal i presentació de les conclusions de la 
visita pastoral. A continuació presideix 
l’eucaristia a la parròquia de Santa Maria 
de Martorell com a conclusió de la Visita 
Pastoral de l’Arxiprestat de Montserrat

25 de març. Jornada diocesana de la Famí-
lia. El senyor bisbe presideix l’eucaristia a 
la Catedral de Sant Llorenç. A continuació 
comparteix el dinar i participa en la taula 
rodona sobre la Família i la crisi econòmica.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia en el 
Cinquè diumenge de Quaresma a la Cate-
dral de Llorenç.

28 de març. Reunió de la Delegació dioce-
sana de Pastoral Vocacional.

29 de març. El senyor bisbe presideix la 
reunió d’Arxiprestos de la Vicaria del Llo-
bregat, a la Casa de l’Església.

30 de març. Reunió del Consell Episcopal.

31 de març. El senyor bisbe concelebra 
en l’eucaristia a la Catedral de Barcelona, 
amb motiu de la cloenda del bicentenari 
del naixement del Beat Pare Tous.

ABRIL

1 d’abril. El senyor bisbe presideix la bene-
dicció de Rams a la plaça de la Vila de Sant 
Feliu de Llobregat i, a continuació, presi-
deix l’eucaristia del Diumenge de Rams a 
la Catedral de Sant Llorenç.

2 d’abril. El senyor bisbe participa en el 
programa “La Taula de l’Evangeli” de Rà-
dio Principat.

3 d’abril. El senyor bisbe presideix l’eu-
caristia dels Misteris de Setmana Santa, 
a la parròquia de Santa Maria d’Olesa de 
Montserrat.

4 d’abril. El senyor bisbe presideix la 
Missa del Crisma a la Catedral de Sant 
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àstica de Barcelona, a la parròquia de Sant 
Pere de Gavà.

16 d’abril. El senyor bisbe acull els semi-
naristes del curs de pastoral en la visita 
que fan a la Casa de l’Església, a continua-
ció comparteix el dinar amb ells.

17 d’abril. El senyor bisbe es troba amb 
els preveres de l’Arxiprestat de Montserrat 
per a la revisió de la Visita Pastoral.

18 d’abril. El senyor bisbe presideix l’eu-
caristia a la Catedral de Sant Llorenç, en 
acció de gràcies per la seva ordenació 
episcopal.

19 d’abril. Reunió de la Delegació dioce-
sana de Pastoral Vocacional, a la Casa de 
l’Església.

20 d’abril. Reunió del Consell Episcopal.
Reunió de la Delegació diocesana de Famí-
lia i Vida.
El senyor bisbe presideix la reunió de la 
Fundació Laurentius, a la Casa de l’Esglé-
sia.

21 d’abril. El senyor bisbe presideix la tro-
bada de Delegats diocesans de Família i 
Vida de la Conferència Episcopal Tarraco-
nense, a la Casa de l’Església.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 
parròquia de Sant Pere de Gavà, on confe-
reix el sagrament de la Confirmació.

22 d’abril. El senyor bisbe presideix l’eu-
caristia a l’Església parroquial de Santa 
Maria de Cervelló, amb motiu de la bene-
dicció del nou altar, ambó i Creu i Acció de 
gràcies en la cloenda del bicentenari del 
naixement del Beat Pare Tous amb desco-

Llorenç, de Sant Feliu de Llobregat, amb 
la benedicció dels Sants Olis. En la matei-
xa celebració es fa una col·lecta en favor 
del projecte de Càritas de la construcció 
de pisos d’acolliment social de Gelida. A 
continuació participa en la conferència de 
Càritas i el dinar de germanor, a la Casa de 
l’Església. 

5 d’abril. El senyor bisbe presideix la ce-
lebració del Dijous Sant, a la Catedral de 
Sant Llorenç.

6 d’abril. El senyor bisbe presideix la pre-
gària de l’Ofici de Lectures i Laudes a la 
Catedral de Sant Llorenç.
El senyor bisbe presideix la celebració del 
Divendres Sant, a la Catedral de Sant Llo-
renç i el Via Crucis al voltant de la Plaça de 
la Vila.

7 d’abril. El senyor bisbe participa en la 
trobada de Setmana Santa de la JOC, a la 
Casa d’Espiritualitat de la Sagrada Família 
del Pare Manyanet de Begues.
El senyor bisbe presideix la Solemne Vetlla 
Pasqual de la Resurrecció, a la Catedral de 
Sant Llorenç.

8 d’abril. El senyor bisbe presideix l’euca-
ristia de Pasqua a la Parròquia de Santa 
Maria del Bruc.

14 d’abril. El senyor bisbe presideix l’euca-
ristia del segon diumenge de Pasqua a la 
Parròquia de Sant Vicenç de Castellbisbal, 
on confereix el sagrament de la Confirma-
ció.

15 d’abril. El senyor bisbe presideix l’euca-
ristia de la trobada de Germanor de l’Hos-
pitalitat de Lourdes de la Província Eclesi-
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4 El senyor bisbe presideix l’eucaristia en 

la Jornada Mundial de Pregària per les Vo-
cacions i quart diumenge de Pasqua a la 
Catedral de Sant Llorenç i confereix l’Orde 
Sagrat del Diaconat de Mn. Joan Salas.

berta d’una placa commemorativa del seu 
pas per la població de Cervelló i les seves 
missions populars.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia en la 
Trobada Pasqual de la Vicaria del Penedès-
Anoia-Garraf, a la parròquia de Sant Anto-
ni abat de Vilanova i La Geltrú.

23-27 d’abril. El senyor bisbe participa a 
l’Assemblea Plenària de la Conferència 
Episcopal Espanyola.

24 d’abril. Reunió de l’Equip diocesà de 
Pastoral Obrera, a la Casa de l’Església.

27 d’abril. El senyor bisbe presideix l’eu-
caristia a la Catedral de Sant Llorenç en la 
Solemnitat de la Mare de Déu de Montser-
rat, Patrona de la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat. A continuació sopa amb el se-
minaristes majors de la diòcesi, a la Casa 
de l’Església.

28 d’abril. El senyor bisbe saluda els par-
ticipants en la trobada de Càritas de volun-
taris dels Bancs d’aliments, a la Casa de 
l’Església.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia de 
Festa Major del Sant Crist, a la parròquia 
de Santa Maria de Piera. A continuació 
comparteix el dinar amb els preveres i laics 
representants de la comunitat cristiana.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 
parròquia de Sant Joan de Vilanova, on 
confereix el sagrament de la Confirmació.

29 d’abril. Trobada de les Delegacions de 
Pastoral Vocacional, de Vida Consagrada i 
Joventut en la Jornada Mundial de Pregària 
per les Vocacions, amb el lema “El servei 
com a vocació” amb la presència del Gmà. 
Miguel Martí.
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Cloenda de la visita pastoral a l’Arxipres-
tat de Montserrat

Sant Feliu de Llobregat, 19-3-2012

El proper dissabte 24 de març les parrò-
quies de l’Arxiprestat de Montserrat són 
convocades per als actes de cloenda de la 
visita pastoral que el bisbe de Sant Feliu 
de Llobregat, Mons. Agustí Cortés Soria-
no, va començar el passat 21 de gener. A 
les 17h, serà la rebuda dels assistents al 
Teatre del Foment, on es donarà lectura al 
document de les conclusions elaborat com 
a fruit de la visita i a les 19h se celebra-
rà l’eucaristia, presidida pel bisbe Agustí 
i concelebrada pel vicari episcopal, Mn. 
Antoni Roca, l’arxiprest, Mn. Joan Ramon 
Bullit, i altres preveres de l’arxiprestat.

Al llarg d’aquests gairebé quatre mesos 
s’han portat a terme tot un seguit de re-
unions, trobades i actes que han permès 
al Sr. Bisbe Agustí Cortés conèixer in situ 
la realitat eclesial i social d’aquesta zona 
que 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 Sesrovires 
i Santa Maria de Vilalba de Llobregat. En 

V i d a  D i o c e s a n a

Mn. Antoni Vegara Camprubí 

Mn. Antoni Vegara Camprubí, prevere de la 
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i Oficial 
de Cúria, va morir el 23 de març de 2012 
als 39 anys d’edat, confortat amb els sa-
graments de l’Església.

Les exèquies van tenir lloc a la S.E. Cate-
dral de Sant Llorenç, dissabte 24 de març, 
a les 12.30 h, en una celebració presidida 
pel bisbe Agustí.

Mn. Antoni va néixer el dia 15 d’abril 
de 1972 a Barcelona. Va realitzar els seus 
estudis i formació sacerdotal al Seminari 
Conciliar de Barcelona des de 1999. Va re-
bre l’ordre del diaconat el 19 de febrer de 
2006 i va ser ordenat com a prevere l’11 de 
febrer de 2007 per part del bisbe Agustí, 
a la S.E. Catedral de Sant Llorenç. Va col-
laborar pastoralment a les parròquies de 
Sant Baldiri, de Sant Boi de Llobregat, i 
de Santa Maria, de Castelldefels. Darrera-
ment desenvolupava els seus serveis com 
a Oficial de Cúria a la Casa de l’Església.

[ ] [ ]Necrològiques Informacions
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4 reptes pastorals que es constaten a l’arxi-

prestat i intuir conjuntament les possibles 
solucions.

“Vine i veuràs”, nova fase per a l’Itinerari 
Diocesà de Renovació Cristiana

Sant Feliu de Llobregat, 26-3-2012

El passat 17 de març a la Casa de l’Esglé-
sia, es va cloure la primera fase d’aquest 
projecte formatiu per als laics. Com a con-
clusió d’aquesta última sessió, es va cele-
brar una pregària d’enviament, presidida 
pel bisbe Agustí i adreçada als laics que 
han participat en aquest pla de formació, 
durant la qual van rebre de mans del bisbe 
la carta apostòlica Porta Fidei, de Benet 
XVI. Ara, s’enceta una nova fase, sota el 
lema “Vine i veuràs”, amb la qual es llança 
una crida a renovar la trobada amb Jesu-
crist o bé a escoltar un primer anunci de 
l’evangeli, en un clima obert de pregària i 
diàleg.

•	 Potser han passat molts anys des que 
vas sentir parlar de Déu...

•	 Potser recordes vagament allò que 
et van explicar, que semblava bonic, 
però que et queda lluny...

•	 Potser et sorprèn que encara hi hagi 
gent que es manifesta creient en 
Jesús...

•	 Potser has viscut una mala 
experiència d’Església...

Aquests són alguns dels missatges que 
volen convidar les persones, amb una cri-
da oberta i respectuosa, a participar en les 
trobades de la segona fase de l’Itinerari Di-
ocesà de Renovació Cristiana que s’enceta 
ara amb el lema “Vine i veuràs”.

Aquestes trobades es plantegen com 
a espai de diàleg i pregària, en un clima 

total, 15 municipis i nuclis de població de 
les comarques del Baix Llobregat, Anoia, 
Bages i Alt Penedès. 

Pel que fa a la realitat social, destaquem 
que el bisbe Agustí s’ha reunit amb tots els 
alcaldes dels diversos ajuntaments del ter-
ritori, ha visitat les instal·lacions de la fàbri-
ca SEAT i els hospitals de Martorell, diver-
ses residències de gent gran, escoles, etc. 

I quant a la realitat eclesial, el bisbe 
de Sant Feliu de Llobregat s’ha reunit 
amb cadascun dels preveres que 
atenen pastoralment les 17 parròquies 
del territori; amb el Consell Pastoral 
Arxiprestal, format per laics, per coordinar 
la vida eclesial en aquesta zona; s’ha trobat 
amb els equips de voluntaris de Càritas, 
els grups de joves, els i les catequistes, 
els acollidors de promesos i de pares de 
baptisme, els animadors de la litúrgia i 
altres grups d’església. Ha visitat també 
diverses comunitats religioses presents a 
l’arxiprestat:

•	 Els monjos benedictins, de Montser-
rat.

•	 Les Hospitalàries del Sagrat Cor de 
Jesús, de Martorell.

•	 Les Mercedàries Missioneres, de 
Martorell

•	 Les Escolàpies Filles de Maria, d’Ole-
sa de Montserrat.

•	 Les Filipenses Missioneres de l’Ense-
nyament, de Sant Andreu de la Barca.

•	 Les Filles de la Caritat, presents a 
Sant Andreu i a Olesa.

Especialment interessants han estat 
les ocasions de diàleg de tu a tu que s’han 
propiciat a les assemblees parroquials que 
han tingut lloc a cada parròquia, després 
de les respectives misses estacionals. Han 
estat moments d’escolta dels laics i d’in-
tercanvi molt propers, per compartir els 
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V i d a  D i o c e s a n a

vocats, amb una carta del senyor bisbe, 
els preveres, diaques, religiosos i religio-
ses i laics. I en la mateixa celebració, els 
preveres renoven les seves promeses sa-
cerdotals.

Un altre element destacable de la cele-
bració de dimecres 4 d’abril, valorat en el 
Consell Episcopal, el Consell del Presbite-
ri i el Col·legi de Consultors, serà el gest 
que els sacerdots de la diòcesi han volgut 
tenir donada la situació de precarietat de 
tantes persones afectades per la crisi: una 
aportació econòmica especial i voluntària 
dels preveres destinada a ajudar els més 
necessitats. Amb aquesta intenció, la col-
lecta es farà extensiva a tots els partici-
pants a l’eucaristia.

Un gest similar va realitzar-se ja l’any 
2009, en sintonia amb la carta pastoral del 
bisbe Agustí “Davant la crisi econòmica”, 
de desembre de 2008. Aleshores, el resul-
tat de la col·lecta va ser de 8.065’02€ re-
collits, que Càritas va destinar a l’ajuda de 
famílies necessitades.

Després de la missa, a l’auditori de la 
Casa de l’Església, representants de Càri-
tas informaran dels serveis socials de l’Es-
glésia al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
i concretament del projecte d’allotjaments 
socials de Gelida, al qual aniran destinats 
els fons recollits.

A continuació, preveres, diaques i semi-
naristes compartiran un dinar de germa-
nor a la mateixa Casa de l’Església, durant 
el qual rebran un homenatge aquells que 
celebren enguany els 25 i 50 anys de sa-
cerdoci.

6.513’10€ recollits a la col·lecta especial 
per Càritas, en la Missa del Crisma

Sant Feliu de Llobregat, 17-4-2012

obert que serveixi de renovació de l’en-
contre personal amb Jesús o bé com a 
espai d’un primer anunci del missatge de 
l’evangeli. Els dinamitzadors d’aquestes 
trobades seran els laics que des de setem-
bre han participat en la primera etapa de 
l’Itinerari, rebent una formació adequada 
que va culminar amb l’última sessió de 
dissabte 17 de març, incloent-hi la pregà-
ria d’enviament.

A partir d’aquest moment, a cada arxi-
prestat s’acabarà de concretar el calendari 
de llançament d’aquesta fase “Vine i veu-
ràs”, amb la proposta concreta de troba-
des a les diferents parròquies, segons les 
inquietuds i les respostes de les persones 
de cada lloc.

Dimecres Sant, 4 d’abril, Missa del Cris-
ma: Col·lecta especial per Càritas

Sant Feliu de Llobregat, 30-3-2012

El proper dimecres a les 11.00h tindrà lloc 
la “Missa del Crisma” a la Catedral de Sant 
Llorenç, celebració de marcat sentit dio-
cesà i que sol aplegar la gran majoria de 
preveres i diaques del bisbat. Amb la sen-
sibilitat creixent envers els més colpits per 
la crisi econòmica, la col·lecta d’aquesta 
eucaristia anirà adreçada a Càritas, i con-
cretament al projecte de construcció d’uns 
allotjaments socials ja engegats a la loca-
litat de Gelida. 

La “Missa del Crisma” se celebra en els 
primers dies de cada Setmana Santa. S’hi 
beneeixen els sants olis que després, al 
llarg de l’any s’utilitzaran en l’administra-
ció d’alguns sagraments, com el baptisme, 
la confirmació, l’ordenació sacerdotal o la 
unció dels malalts. És una convocatòria 
marcadament diocesana, ja que són con-
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4 Amb una sensibilitat creixent envers els 

més colpits per la crisi econòmica, la col-
lecta de la Missa del Crisma del passat 4 
d’abril a la Catedral de Sant Llorenç va te-
nir una destinació particular: els 6.513’10€ 
recollits s’adreçaran al projecte de cons-
trucció d’uns allotjaments socials que Cà-
ritas té en marxa a la localitat de Gelida. 

La iniciativa solidària va ser valorada en 
el Consell Episcopal, el Consell del Presbi-
teri i el Col·legi de Consultors, i d’aquesta 
manera, els preveres diocesans, junta-
ment amb els participants a la missa, van 
donar la seva aportació econòmica i volun-
tària per ajudar els més necessitats durant 
l’eucaristia, celebrada el dia de dimecres 
sant.

Un cop acabada la celebració a la cate-
dral, els preveres, diaques i seminaristes 
es van traslladar a la Casa de l’Església, on 
van escoltar una xerrada sobre l’acció con-
creta de Càritas a la diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat, a càrrec del Sr. Joan Torrents, 
conseller diocesà de Càritas.
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4 propi rector, al ministre que l’hagi presidit 

(nº 5). Queda clar que per casos especials 
o impossibilitats, l’empresa compti amb 
sacerdot o diaca que pugui fer el servei al 
tanatori, retribuint, en aquestes situaci-
ons, la persona que fa la celebració.

Per això l’empresa ens demana el nú-
mero de compte bancari i NIF de la par-
ròquia, per abonar els donatius. Després 
cada responsable de la parròquia veurà si 
ha de donar quelcom per desplaçament o 
perquè el servei l’ha encomanat a un altre 
prevere o diaca, generalment de la matei-
xa població o de l’Arxiprestat. El Directori 
insisteix que el responsable de les exèqui-
es, tant si es fa en l’església com si es fa 
en la capella del tanatori, és el rector de la 
parròquia del difunt o la dels seus famili-
ars més directes. A ell, li correspon presidir 
la celebració o encomanar-la a un altre pre-
vere o diaca... (nº 3).

Per agilitzar aquest tràmit, la Delegació 
Diocesana d’Economia farà arribar aques-
tes dades a “Serveis Integrals”. Si el nú-
mero de compte bancari parroquial –no 
personal- ha de ser diferent del que pa-
gueu el rebut de l’aportació al Fons Comú 
Diocesà comuniqueu a Economia el nú-
mero de compte que han de posar. Moltes 
gràcies.

Atentament,
Anton Roca i Roig, pvre.

Vicari episcopal

Carta als rectors de les parròquies de 
la Vicaria del Llobregat on treballen els 
“Serveis Funeraris Integrals”

Sant Feliu de Llobregat, 14-3-2012

Aquest grup d`empreses ens ha fet saber 
que a partir de l’1 d’abril, a fi d’estalviar el 
pagament d`IVA pel cobrament dels 60€ 
rebuts per cerimònia religiosa, formularà 
la factura als seus clients de tal manera 
que consti com a pagament a tercers el 
donatiu que la família fa directament a la 
parròquia. Així queda clar que les famílies 
fan l’aportació pels serveis religiosos a 
l’Església, no a la Funerària. 

Aquesta modalitat farà que després 
de cada cerimònia el rector (o qui en nom 
d’ell faci la cerimònia) haurà de firmar un 
imprès conforme la parròquia ha rebut de 
la família el donatiu (encara que a les par-
ròquies no els arribarà l’import fins a final 
de mes, mitjançant una transferència cada 
dia 28).

A l’empresa, se li ha demanat que –com 
expressa el Directori sobre l’atenció pas-
toral en les Exèquies del nostre bisbat- els 
donatius es destinin a la parròquia respon-
sable de la celebració -tant si aquesta es fa 
en l’església parroquial com si es fa en la 
capella del tanatori- o, segons el criteri del 

[ ]Vicaria de
Llobregat
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O r g a n i s m e s  D i o c e s a n s

activitats rebin el ressò necessari, així com 
que els membres de les diverses comu-
nitats i parròquies coneguin i facin seves 
aquestes propostes i accions.

Al final, es va dedicar un temps per ex-
plicar l’estat de la qüestió de l’Itinerari Di-
ocesà de Renovació Cristiana. La reunió va 
acabar-se amb informacions diverses per 
part d’alguns consellers.

Reunió 17-3-2012

En la reunió del Consell Pastoral Diocesà 
es va tractar de manera monogràfica el 
tema de la crisi que pateix el nostre país. 
Primer de tot, es va delimitar el significat 
de la paraula que és tan present avui en 
dia; tal com es va comentar, la temàtica es 
va presentar amb tres nivells de concreció: 
la crisi com a realitat econòmica, les acti-
vitats i propostes que des del nostre àm-
bit s’estan realitzant i la recerca de noves 
propostes des de la Diòcesi per treballar 
a favor d’aquells que més la pateixen. A 
més, es va remarcar que aquesta és una si-
tuació que depassa l’esfera de l’economia 
i afecta tota la realitat global de la persona 
i de la humanitat.

Diversos ponents van exposar les dife-
rents experiències que la Diòcesi està duent 
a terme en aquest àmbit; així, des de l’Ob-
jectiu diocesà, en les diverses comunitats 
i parròquies s’està treballant i aprofundint 
per descobrir maneres de fer més eficaces 
les propostes que ajudin a canviar aques-
ta realitat social. I des de Càritas, se’ns va 
informar de totes les activitats i poblacions 
en què actuen, així com dels nous projectes 
que s’estan posant en funcionament. 

Finalment, els membres del Consell van 
declarar la necessitat que totes aquestes 

[ ]Consell
Pastoral
Diocesà
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4 diverses aportacions sobre actes i aspec-

tes a tenir presents en la vida diocesana 
del curs vinent de cara a viure aquest Any 
de la Fe, i a fer de la seva celebració, així 
com de les formacions i reflexions que se’n 
derivin, un veritable moment de posada al 
dia de la nostra vivència cristiana.

Amb un temps de torn obert de paraula 
en què es comenten diversos temes més 
puntuals, es clou la reunió.

Reunió 22-3-2012

Es va celebrar la reunió ordinària del Con-
sell Presbiteral a la casa de l’Església, co-
mençant una nova etapa d’aquest organis-
mo diocesà un cop acabat el seu procés de 
renovació. 

Després de la pregària i les paraules 
inicials del bisbe Agustí, s’aborda la pro-
posta de situar l’escut del bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat al tron de la Mare de 
Déu de Montserrat, juntament amb els de 
les altres diòcesis. Es demana fer arribar la 
petició al Santuari de Montserrat. 

Es destina un espai de temps molt im-
portant al diàleg sobre la qüestió de la si-
tuació actual dels capellans i la distribució 
parroquial. A partir d’una presentació del 
tema a càrrec de Mn. Josep Maria Domin-
go, cada membre del Consell va anar fent 
les aportacions i reflexions que va consi-
derar oportunes, totes elles emmarcades 
en la urgent necessitat de replantejar els 
criteris sobre la distribució actual dels 
mossens, i sobre la pròpia manera d’exer-
cir el ministeri pastoral. 

En un segon moment de la reunió es re-
flexiona i es fan aportacions sobre l’Any de 
la Fe, convocat per Benet XVI per al proper 
curs. A partir del resum del document pon-
tifici, exposat per Mn. Anton Roca, es fan 

[ ]Consell del
Prebisteri
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Cloenda de les Jornades de Diàleg en Fa-
mília del curs 2011-12: La família: el tre-
ball i la festa

El passat dissabte, 14 d’abril de 2012, vam 
celebrar la darrera trobada de les Jornades 
de Diàleg en Família d’aquest curs.

Conduïts per Mn. Jaume Berdoy vam 
dialogar sobre el tema proposat per la dar-
rera Catequesi de preparació de la VII Tro-
bada Mundial de les Famílies amb el Papa 
a Milà: La Festa, temps per a la Comunitat.

Mn. Berdoy va destacar algunes idees 
com ara que “el dia del Senyor fa viure la 
festa com a temps per als altres, dia de la 
comunió i de la missió”, “Dia de la caritat” 
i “Dia de l’enviament a la missió”.

Hi van assistir quasi la totalitat dels ma-
trimonis que han participat en alguna de 
les anteriors trobades.

Ja estem preparant la propera edició 
entorn a l’any de la fe proclamat pel Papa 
Benet XVI des de l’onze d’octubre de 2012 
(als cinquanta anys de l’obertura del Con-
cili) fins al vint-i-quatre de novembre de 
2013 (festa de Crist Rei). 

Reunió amb els professors i mestres de 
religió dels centres educatius públics 

Va tenir lloc el passat 2 de març, a la Casa 
de l’Església, amb la presència d’una 
vuitantena de docents. A la reunió es va 
tractar el tema del concurs de trasllats i 
la previsió de places de mestres i profes-
sors de religió, en base a la resolució de 
la Generalitat convocant les places per al 
curs vinent. El Sr. Xavier Vilalta, del Servei 
de personal docent, als Serveis Territorials 
del Baix Llobregat del Departament d’En-
senyament, va explicar els aspectes tèc-
nics del concurs de trasllats.

[ ] [ ]Ensenyament Família i Vida



1 2 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

4

D e l e g a c i o n s  D i o c e s a n e s

Està previst que ben aviat aquestes 
religioses marxin cap a Tortosa. El bisbe, 
Mons. Xavier Salinas, hi està d’acord. 
Viuran en una ala del monestir de la Im-
maculada Concepció; actualment no hi 
ha comunitat. Com a treball tindran la res-
ponsabilitat de la Sagristia de la Catedral. 
Les germanes tenen moltes ganes d’anar-
hi. Creuen que a Tortosa podran aprendre 
més fàcilment el castellà. La superiora, la 
Gna. Trina, que acaba d’arribar d’Estats 
Units i del Canadà, s’ha de posar en con-
tacte amb el Sr. Bisbe de Tortosa, per tal 
de saber quan hi podran anar.

Roma, 15-1-2012. El papa Benet XVI ha 
autoritzat la santificació de la fundadora 
de les germanes de la Immaculada Con-
cepció, les Concepcionistes, la catalana 
Carmela Sallés, que va néixer a Vic el 1848 
i va morir a Madrid el 1911 amb el nom de 
María del Monte Carmeli.

A principi de gener Benet XVI ha aprovat 
el decret en què es reconeix que la monja 
va intercedir en un miracle. La data de la 
canonització encara no s’ha donat a co-
nèixer. La religiosa, abocada a la formació 
de la dona independentment de la classe 
social a què pertanyés, va impulsar l’es-
tudi entre les educadores religioses i va 
defensar la instrucció com a projecte inte-
gral. El 15 de març de 1998 Joan Pau II la va 
beatificar. 

La seva congregació, dedicada al món 
de l’ensenyament, abraça ara mateix resi-
dències, cases d’acollida i centres d’espi-
ritualitat, parròquies i col·legis. A Catalu-
nya n’hi ha dos, el col·legi La Presentació 
d’Arenys de Mar, al Maresme, i el col·legi 
M. M. Concepcionistes de Barcelona, al 
barri de Gràcia.

Crònica de la Delegació, des de gener a 
abril 

Sant Feliu de Llobregat, 9-1-2012. A la 
Casa de l’Església tingué lloc la reunió de 
la Comissió de la Delegació per a la Vida 
Consagrada del nostre Bisbat per a prepa-
rar la celebració de la Jornada Mundial de 
la Vida Consagrada, el recés de Quaresma, 
que dirigirà el Sr. Bisbe Agustí Cortés, i la 
Jornada de Formació al Monestir de Mont-
serrat, en la Setmana Santa.

Sant Feliu de Llobregat, 11-1-2012. A la 
Casa de l’Església reunió amb les Germa-
nes Missioneres Serventes de la Santíssi-
ma Trinitat. Són tres germanes, totes filipi-
nes. Actualment estan acollides al mones-
tir de dominiques de la Mare de Déu del 
Montsió, a Esplugues de Llobregat. Tenen 
moltes dificultats per a parlar i entendre 
el castellà, i no cal dir, el català. No tenen 
treball, ni una economia estable, que els 
permeti viure amb seguretat. Gràcies a la 
generositat de les monges dominiques 
poden anar endavant. Col·laboren amb el 
monestir fent algunes neteges i tenint cura 
de la sagristia. Fan la pregària de la Litúr-
gia de les Hores i els àpats a part de la co-
munitat de monges. Només participen de 
la missa conventual.

[ ]Vida 
consagrada
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4 El Delegat saludà el capellà de les mon-

ges, Mn. Gaspar Mora.

Sant Esteve Sesrovires, 20-1-2012. El P. 
Josep M. Henríquez, delegat, parla per telè-
fon amb la Mare Federal de les Monges Do-
miniques, Sor Teresa Gil. La Mare Federal 
va confirmar la decisió presa per ella matei-
xa de posposar l’elecció de priora del mo-
nestir de dominiques de la Mare de Déu del 
Montsió d’Esplugues de Llobregat a causa 
de la propera elecció de Federal al proper 
mes de maig. La Mare Federal li preocupa 
moltíssim l’estat actual de la comunitat. Li 
dol que no hagin fet una reflexió profunda 
sobre el present i el futur del monestir.

Queda amb el Delegat que, quan vingui 
a Barcelona per passar visita al monestir 
d’Esplugues de Llobregat, es veuran per a 
parlar de la situació actual del monestir i 
fer propostes de futur.

Barcelona, 1-2-2012. La Congregació 
Salesiana ha començat un camí de pre-
paració del bicentenari del naixement de 
Sant Joan Bosco, que se celebrarà el 2015. 

José Miguel Núñez, Conseller General 
salesià per a Europa Oest, a la qual per-
tany la Inspectoria de Barcelona, ha asse-
nyalat els reptes més immediats que té la 
Congregació a l’Estat espanyol: “El primer, 
un impuls renovador de la vida religiosa 
dels salesians. El segon, un anunci evan-
gèlic més incisiu i una proposta vocacional 
més audaç. El tercer, redimensionar les 
nostres presències i les nostres inspecto-
res per respondre millor i amb més força 
als desafiaments que ens plantegen espe-
cialment les noves pobreses juvenils”. 

Una de les iniciatives que es realitzarà 
serà la visita de l’urna, amb una relíquia 
del Sant, que recorrerà les obres salesia-

Esplugues de Llobregat, 19-1-2012. Vi-
sita Canònica al Monestir de Dominiques 
de la Mare de Déu del Montsió. La Visita 
no es va dur a terme perquè la Mare Fede-
ral va considerar oportú juntament amb la 
Mare Priora del monestir, Montserrat, pos-
posar l’elecció per al mes de juny. La causa 
del retard ha estat que el proper mes de 
maig hi haurà elecció de Mare Federal, i 
segons preveuen les seves Constitucions, 
tres mesos abans de l’elecció de Federal 
no hi pot haver als monestirs de la Federa-
ció elecció de priora. A l’elecció de Federal 
hi ha d’assistir la priora de cada monestir 
de la Federació acompanyada per una sub-
delegada. Per tant, fer elecció de priora ara 
al monestir de Montsió no és aconsellable.

L’estat de salut de la comunitat preo-
cupa, no tan sols al Sr. Bisbe Agustí, sinó 
també a la Mare Federal. La comunitat, 
tancant-se completament a la proposta 
de reflexionar sobre el present i el futur 
que la Mare Federal va demanar que fes-
sin tots els monestirs de la Federació, es 
van mantenir al marge. Aquesta reflexió va 
ser molt positiva per a tota la Federació. Es 
van ajuntar algunes comunitats. 

El P. Josep M. Henríquez va aprofitar per 
saludar totes les monges. Més endavant –
cap al mes de juny- hi haurà la visita canò-
nica. Actualment al monestir hi ha vuit mon-
ges, totes elles ja grans i força delicades de 
salut. Hi ha una monja que, per raons de sa-
lut, està ingressada a la residència de Sant 
Joan de Déu. Tenen, a prova, una monja 
cistercenca. Aquest mes de maig li tocaria 
fer la professió solemne, però la priora, se-
guint el parer d’algunes germanes, pospo-
sarà la professió, si tot va bé, per al mes de 
maig de 2013. Ja s’anirà veient!

La Mare Priora ensenya al Delegat el 
monestir, sobretot el claustre i l’església.
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A la catedral de Sant Llorenç, benedicció 
de les candeles i celebració de l’eucaristia 
pel Sr. Bisbe i concelebrada pel Rector de 
la catedral, Mn. Francesc Tirado, pel Se-
cretari canceller Mn. Joan Pere Pulido i pel 
Delegat per a la Vida Consagrada Josep M. 
Henríquez, osb, junt amb uns 10 religiosos 
sacerdots, preveres seculars, i participació 
de religioses, religiosos i fidels, sobretot 
de Vida Creixent. Per causa del mal temps, 
neu i fred, disminuí força la presència de 
concelebrants, religiosos, religioses i fi-
dels.

Olesa de Montserrat, 11-2-2012. A la 
capella de la comunitat de la Congregació 
de les Mares Escolàpies, a les 11 del matí, 
el P. Josep M. Henríquez, osb, delegat per 
a la vida consagrada, va presidir la Missa 
exequial per l’ànima de la Gna. Maria Te-
resa Costa Prat. Concelebraren Mn. Esteve 
Fernández, rector de la parròquia de Santa 
Maria d’Olesa de Montserrat i capellà de 
les religiosos escolàpies, i el P. Xavier Al-
tés, osb, monjo de Montserrat, que era el 
pare espiritual de la Gna. Maria Teresa. Hi 
va assistir tota la comunitat de religioses, 
germans, familiars i amics de la Gna. Maria 
Teresa Costa.

Madrid, 11-2-2012. XV Capítol Provin-
cial dels Germans de la Sagrada Família. 
S’ha demanat que es tinguessin tres ac-
tituds importants: la primera, interioritat 
i vida espiritual; preparar el Capítol exi-
geix un acte espiritual, una mirada interi-
or, a l’interior habitat per Déu. En segon 
lloc, pensar i analitzar; des de la llum de 
l’Exhortació Apostòlica Vita consacrata, 
repensar com s’està vivint el que hom 
està cridat a viure. I en tercer lloc, mirar i 
interpretar; mirar el que passa al voltant, 

nes de l’Estat espanyol. L’urna visitarà Ca-
talunya el mes de novembre. Aquesta urna 
ja ha visitat les obres salesianes d’Àsia, 
Àfrica i Amèrica. 

A l’Estat espanyol hi ha 1160 salesians 
repartits en 140 comunitats i treballen en 
l’educació i l’evangelització dels joves i de 
les classes populars a través de l’escola 
(100), especialment amb centres de For-
mació Professional (36), parròquies (92), 
els oratoris-centres juvenils (100) i els 
projectes específics per joves en situació 
de risc i exclusió social (24). Són més de 
360 obres, amb uns 400.000 destinataris 
i 12.400 col·laboradors, entre educadors, 
animadors i catequistes. 

Els Salesians de Don Bosco (SDB) van ser 
fundats pel sant de Torí l’any 1859. En l’ac-
tualitat són 15.762, inclosos 120 bisbes i 6 
cardenals, i són presents en 130 països dedi-
cats a l’educació i evangelització dels joves. 

Sant Joan Bosco va donar origen, tam-
bé, a la Família Salesiana, que en l’actua-
litat la formen 28 organitzacions diverses, 
que han anat sorgint al llarg dels anys. 
Són grups de seglars, religioses i religio-
sos, instituts seculars, que s’inspiren en 
el sistema i carisma de Don Bosco. Els 
quatre primers grups, que es van crear ja 
en temps del sant, són les Filles de Ma-
ria Auxiliadora –Salesianes-, els Salesi-
ans Cooperadors, els Antics Alumnes de 
Don Bosco i l’Associació de Maria Auxili-
adora (ADMA). A l’Estat espanyol, a més 
d’aquests quatre, hi ha les Voluntàries de 
Don Bosco i Voluntaris amb Don Bosco 
-dos instituts seculars-, les Llars Don Bos-
co, l’Associació de Dames Salesianes i les 
Filles dels Sagrats Cors. 

Sant Feliu de Llobregat, 2-2-2012. Jor-
nada Mundial per a la Vida Consagrada. 
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4 nestir de Sant Pere de les Puel·les, donat 

per Mn. Joan Torra, amb una participació 
d’unes trenta monges. S’ha trobat molt 
positiu. També són molt ben acceptades 
les jornades de formació sobre lectures 
dels Pares de l’Església. S’estudia, alhora, 
l’organització del proper curset. S’aprova 
continuar el curset intensiu de formació 
patrística en sessions mensuals de tarda. 
Es prepara el proper número de Pasqua de 
la revista “Enllaç”. 

Barcelona, 22-2-2012. A la casa d’Exer-
cicis de Sant Ignasi, reunió dels Delegats 
per a la Vida Consagrada de Catalunya. Es 
va revisar la celebració de la Jornada de la 
Vida Consagrada als diversos bisbats, com 
és ara el formulari de la renovació de la 
consagració en comú, la confecció i trame-
sa dels cartells, idees sobre la celebració 
litúrgica, etc.

Monestir de Montserrat, 24-2-2012. 
El P. Josep M. Henríquez, osb, delegat per 
a la vida consagrada, a les 11 del matí, va 
assistir a la Missa exequial en sufragi de 
l’ànima del G. Miquel Vila, monjo de Mont-
serrat. Va presidir la missa el P. Josep M. 
Soler, abat del monestir.

Olesa de Montserrat, 26-2-2012. A les 
11 del matí, a la parròquia de Santa Maria, 
s’ha celebrat el 10è aniversari de la cano-
nització de Santa Paula Montal i Fornés 
de Sant Josep de Calassanç. Va néixer a 
Arenys de Mar, l’11 d’octubre de 1799. Va 
crear escoles a Arenys de Mar, Sabadell, 
Igualada, El Vendrell, El Masnou i a Olesa 
de Montserrat. De fet, amb la de Sabadell 
nasqué la congregació dedicada a l’ense-
nyament Escolàpies Sabadell – Col·legi 
Sant Josep de Calassanç, fundada a l’any 

adonar-se dels signes dels temps actuals, 
veure els senyals del nostre temps. 

Barcelona, 16-2-2012. El caputxí Jordi 
Cervera i el dominic Riccardo Lufrani han 
resseguit, cent anys després, el viatge que 
va fer el monjo de Montserrat Bonaventura 
Ubach al Sinaí. Un viatge del qual recent-
ment s’han editat els dietaris i que van ins-
pirar la novel·la “L’arqueòleg”. D’aquest 
viatge n’ha sortit el llibre “El camí d’Ubach, 
de Montserrat al Sinaí cent anys després”, 
que es presenta aquest dijous als Caput-
xins de Pompeia de Barcelona. El llibre es 
presentarà també el dimarts 21 al convent 
dels Caputxins de Sarrià i dijous 23 al 
d’Igualada. També aquest dissabte es fa 
una visita guiada al Museu de Montserrat.

Barcelona, 20-2-2012. A la seu de l’ar-
quebisbat, reunió de la Comissió Diocesa-
na de Monestirs. S’acomiada Mn. Josep 
Anton Arenas, Delegat per a la Vida Con-
templativa. Durant 40 anys ha estat dele-
gat per a la vida consagrada de l’arque-
bisbat de Barcelona. Li donem les gràcies 
per tot el treball que ha fet aquests darrers 
anys tenint cura dels monestirs. Assumeix 
el seu càrrec Mn. Rafel Prieto, que fa tres 
anys que és delegat per a la vida consa-
grada. Parlem del Fons Comú de la Comis-
sió. Aquest fons s’alimenta pràcticament 
dels diners que hi aporta l’arquebisbat. 
Es proposa que els altres delegats, el de 
Terrassa i el de Sant Feliu de Llobregat, 
parlin amb els seus bisbes corresponents 
perquè també llurs bisbats hi col·laborin. 
Es decideix fer una reunió extraordinària 
amb l’administrador de l’arquebisbat, Sr. 
Prats, per tal que ens digui com estan els 
comptes de la Comissió. Es fa una revisió 
del curset de formació de patrística al mo-
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D e l e g a c i o n s  D i o c e s a n e s

Sant Feliu de Llobregat, 7-3-2012. A 
la Casa de l’Església, el P. Josep M. Henrí-
quez, osb, delegat per a la vida consagra-
da, es reuní amb les Germanes Missione-
res Serventes de la Santíssima Trinitat per 
organitzar el trasllat al bisbat de Tortosa. 
Es decideix que aniran a Tortosa el 20 de 
març. Les Germanes lliuren una carta al Sr. 
Bisbe Agustí sol·licitant el canvi de bisbat.

Sant Feliu de Llobregat, 10-3-2012. A 
la Casa de l’Església va tenir lloc una jor-
nada de recés adreçada a religiosos i reli-
gioses del bisbat, amb la presència d’una 
setantena de persones. El mateix bisbe 
Agustí va predicar la reflexió, en la qual 
va parlar de la consagració a partir de la 
carta de sant Pere, com a moment de ple-
nitud que desencadena en la pròpia vida 
un dinamisme vers la perfecció. També va 
assenyalar la importància de “rectificar la 
vocació”, especialment en temps crítics o 
difícils com els actuals, seguint els exem-
ples d’Abraham, Moisès o l’apòstol Pere.

Barcelona, 14-3-2012. En l’Assemblea 
General de la Unió de Religiosos de Catalu-
nya, celebrada al Seminari Conciliar de Bar-
celona i encapçalada per la missa presidi-
da pel bisbe Romà Casanova, els assistents 
reflexionaren sobre “Com revifar la pasto-
ral vocacional a Catalunya” a partir de la 
conferència que protagonitzaren els salesi-
ans Rafael Gasol i Pep Alaman. Es constatà 
que aquest tema és essencial i important 
però que corre el risc de generar en els 
consagrats sentiments de cansament, im-
potència o angoixa. Els conferenciants, si 
bé no tenien receptes màgiques per al re-
vifament vocacional, sí que recordaren que 
hi ha un principi bàsic, fonamental: “Tota 
pastoral juvenil ha de ser vocacional... Hi 

1846. El 1859, la Mare Paula va arribar a 
Olesa de Montserrat on va realitzar la dar-
rera de les seves fundacions. En aquest 
poble va romandre durant 30 anys, fins a 
la seva mort el 26 de febrer de 1889. Va 
presidir l’eucaristia Mn. Esteve Fernández, 
rector de la parròquia. 

Barcelona, 27-2-2012. Al monestir de 
benedictines de Sant Pere de les Puel·les 
tingué lloc la trobada de Superiores Ma-
jors, Delegades, Abadesses i Priores. Hi 
participaren vint-i-quatre superiores. Hi 
assistiren algunes superiores del nostre 
bisbat de Sant Feliu de Llobregat. El lema 
de la trobada fou: “Caminar amb goig i es-
perança”.

Sant Feliu de Llobregat, 29-2-2012. A 
la Casa de l’Església té lloc la reunió dels 
delegats de Joventut, Vocacions i Vida Con-
sagrada per a preparar la Jornada Mundial 
de les Vocacions, que enguany s’escaurà 
el proper 29 d’abril. 

Martorell, 3-3-2012. A la comunitat de 
Germanes del Sagrat Cor de l’Hospital del 
Sagrat Cor va tenir lloc una jornada de re-
cés adreçada a la comunitat de religioses. 
El mateix Delegat, el P. Josep M. Henríquez, 
osb, predicà la reflexió, en la qual va parlar 
dels consagrats i la Nova Evangelització. 

Olesa de Montserrat, 6-3-2012. Es tan-
ca definitivament el Desert Carmelità de la 
Fraternitat Apostòlica Teresina Seglar, que 
actualment estava formada únicament per 
la Gna. Cecília, i que ha estat acollida per 
les Germanes del Sagrat Cor de Martorell. 
Més endavant anirà a la Residència d’an-
cians de les Germanes Paüles de Sant An-
dreu de la Barca.
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4 Olesa de Montserrat, 22-3-2012. El P. 

Josep M. Henríquez, osb, delegat per a 
la vida consagrada, va presidir la Missa 
exequial en sufragi de l’ànima de la Mare 
Maria Enrich i Jorba, religiosa de la Con-
gregació de les Mares Escolàpies, que se 
celebrà a la Parròquia de Santa Maria.

Manresa, 25-3-2012. A la Cova de Man-
resa s’inicià el tret de sortida al compte 
enrere per a la commemoració del cinquè 
centenari de l’estada de Sant Ignasi de 
Loiola a Manresa. Serà l’any 2022. Es pre-
sentà el projecte de la Cova i el nou Camí 
Ignasià, que anirà de Loiola a Manresa, 
passant per Montserrat. Montserrat serà 
una de les etapes clau d’aquest Camí. Sen-
se l’estada de Sant Ignasi a Montserrat, on 
va viure una experiència de reconciliació i 
despullament que el marcaria tota la vida, 
no s’entendria la seva estada a Manresa. 
L’acte va comptar, a més, amb diversos 
interludis musicals en clau multicultural i 
plurireligiosa.

Barcelona, 31-3-2012. A la Catedral de 
Barcelona tingué lloc una eucaristia de 
Cloenda del Bicentenari del Naixement del 
P. Tous, que presidí el Sr. Cardenal Lluís 
Martínez Sistach, i concelebraren el Sr. Bis-
be Agustí Cortés i altres bisbes catalans. 
Després de l’eucaristia es beneí la imatge 
del fundador de les Germanes Caputxines 
de la Mare del Diví Pastor, col·locada al 
claustre de la catedral. La cloenda de l’any 
del bicentenari s’acabà amb el lliurament 
de premis del concurs commemoratiu, que 
es realitzà al col·legi que la Congregació té 
al carrer Bailén de Barcelona. La Congre-
gació fundada pel P. Tous té una presència 
important al nostre bisbat a Capellades i a 
Pallejà, amb el noviciat.

ha hagut massa silenci... Cal fer propostes 
definides sense por... Algú ha de fer la crida 
concreta a la persona concreta...”. 

Durant l’assemblea general hi va haver 
un espai per tal de presentar dues inicia-
tives ben concretes. D’una banda, la pe-
riodista Míriam Díez va presentar el nou 
Observatori Blanquerna de Comunicació, 
Religió i Cultura que ella mateixa dirigeix. 
De l’altra, la salesiana Carme Canadell va 
parlar del projecte Evangeli i Cançó que té 
com objectiu rellançar la cançó per animar 
la pregària en català. A l’Assemblea Gene-
ral de l’URC hi assistiren una cinquantena 
de religiosos i religioses.

Sant Feliu de Llobregat, 14-3-2012. A la 
Casa de l’Església, el delegat, el P. Josep 
M. Henríquez, osb, es reuní amb la Mare 
Federal de les Dominiques, Sor Maria Te-
resa Gil, i amb la Priora del monestir de la 
Mare de Déu de Montsió, Mare Montser-
rat, per parlar del futur del monestir i de 
l’elecció de priora el proper mes de juny. 
La Mare Federal, de moment, veu oportú 
de no tancar el monestir. Entre altres te-
mes, es parla de les propietats del mones-
tir i de la seva protecció. Per aquest tema, 
la comunitat està en contacte amb la Dele-
gació de Patrimoni del Bisbat.

Esplugues de Llobregat-Tortosa, 20-3-
2012. El P. Josep M. Henríquez, osb, dele-
gat per a la vida consagrada, anà a buscar 
al monestir de dominiques de la Mare de 
Déu de Montsió d’Esplugues de Llobregat 
a les Germanes Missioneres Serventes de 
la Santíssima Trinitat per a acompanyar-
les a Tortosa. Les germanes viuran en un 
pis de la rectoria de la parròquia de Sant 
Blai de Tortosa. Està previst que treballin a 
la sagristia de la catedral de Tortosa. 
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Santa Església Catedral de Sant Llorenç, 
presidida pel nostre bisbe Agustí. A la mis-
sa hi assistirem religiosos i religioses de 
diferents congregacions.

Monestir de Montserrat, 4-4-2012. La 
Setmana Santa, a través de Montserrat TV. 
Durant aquests dies s’inicia, en període de 
proves, la transmissió en directe per TV per 
IP dels oficis del Santuari, que es podran 
seguir per Internet des de qualsevol punt 
del món. Montserrat Ràdio i Montserrat TV 
responen així a un projecte de la comuni-
tat benedictina que s’està desplegant amb 
la col·laboració del Grup Taelus de Comu-
nicació. En la seva elaboració intervenen 
diversos professionals dels mitjans audi-
ovisuals.

Madrid, 10/14-4-2012. En el Saló d’ac-
tes del Col·legi Calassanç de Madrid tin-
gué lloc la “41ª Semana Nacional de Vida 
Religiosa” organitzada per l’Institut Teo-
lògic de Vida Religiosa de Madrid, amb el 
lema “Vida evangelitzadora i evangèlica”. 
Els participants tingueren oportunitat de 
reflexionar i aprofundir, ajudats per desta-
cats ponents, en la dimensió evangelitza-
dora de la Vida Consagrada. Durant el con-
grés es feren presents el Nunci d’Espanya, 
Mons. Renzo Fratini, el Cardenal Prefecte 
de la CIVCSVA, Mons. Joao de Aviz, i altres 
autoritats importants de la vida de l’Esglé-
sia espanyola. Hi participaren més de 600 
religiosos i religioses de tot l’Estat.

Montserrat, 26-4-2012. Montserrat 
TV inicià a la Vetlla de Santa Maria, a les 
22.00 h., les emissions regulars per In-
ternet. A partir d’aquesta data, doncs, 
aquesta nova TV per IP retransmetrà tots 
els oficis que se celebrin a la Basílica de 

Monestir de Montserrat, 1/3-4-2012. 
Cinquenes Jornades de Formació de la De-
legació de Vida Consagrada. Aquest any 
van començar el Diumenge de Rams a la 
tarda i van acabar el Dimarts Sant després 
de dinar. Vam estrenar hostatgeria nova. 

Van desenvolupar-se feliçment, combi-
nant la participació en l’acció litúrgica dels 
dies sants i la presentació de temes de 
fons, impartits pels monjos: 

-  El P. Ignasi M. Fossas, prior, va fer una 
introducció a la Litúrgia de les Hores.

- El P. Lluís Duc va parlar de la nova 
evangelització.

- El G. Gabriel Soler va fer una 
presentació sobre la Representació 
del Crist en l’art romànic.

- El P. Damià Roure, bibliotecari de 
Montserrat, va fer una conferència 
sobre “La Biblioteca de Montserrat un 
espai de cultura al llarg dels segles”

- Vam tenir un col·loqui amb el P. 
Abat Josep M. Soler, en el qual van 
sortir temes molt interessants sobre 
l’Església, la vida religiosa i la nova 
evangelització.

- Es va fer una visita al Museu Bíblic.
- Al vespre del Diumenge de Rams, a 

la Basílica, vam assistir al concert de 
Setmana Santa.

- Van assistir-hi quinze persones 
consagrades del bisbat, de cinc 
congregacions diferents.

En la posada en comú es va considerar 
molt enriquidor el fet de continuar aquests 
dies de reflexió i formació. També es va 
valorar que les Jornades comencessin el 
Diumenge de Rams a la tarda.

Sant Feliu de Llobregat, 4-4-2012. El P. 
Josep M. Henríquez, delegat per a la vida 
consagrada, assistí a la Missa crismal, a la 
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4 Necrològiques

Olesa de Montserrat, 9-2-2012. Va morir 
la Gna. Maria Teresa Costa Prat. Tenia 82 
anys, en feia 60 que era religiosa de la Con-
gregació de les Mares Escolàpies. Va néixer 
el 15 d’octubre del 1929 a Castellolí. Es de-
dicà tota la vida a l’educació dels petits, en-
senyant als nens i les nenes a llegir i escriu-
re i a estimar Jesús. Va ser catequista de pri-
mera comunió, portant els infants, des dels 
primers anys, a Déu. Els darrers anys de la 
seva vida fou afectada per una poliartritis 
reumatoide que la deixà durant 10 anys im-
possibilitada en una cadira de rodes.

Monestir de Montserrat, 23-2-2012. Va 
morir el G. Miquel Vila i Vernet. Tenia 94 
anys i 52 de vida monàstica. Va néixer a 
Sabadell el 13 d’agost de 1917, era llicenci-
at en Farmàcia i va fer la professió solemne 
el 21 de desembre de 1981. 

D’adolescent, el G. Miquel va estudiar 
al col·legi del Collell, al Pla de l’Estany. 
Acabat el batxillerat, va estudiar farmàcia 
i es va llicenciar a la Universitat de Santi-
ago de Compostel·la. L’any 1946 va entrar 
a Montserrat i a l’inici del noviciat li va ser 
imposat el nom de Bernat. Va professar 
l’any 1949. Va treballar a la impremta, a 
la biblioteca, a la sagristia del Cambril i a 
la farmàcia de la infermeria, a més de fer, 
durant un temps, de professor de quími-
ca a l’Escolania. El 1963 va ser destinat al 
Monestir del Miracle, on va impartir clas-
ses a l’escola que hi havia pels infants 
del veïnat, a més de fer d’avicultor i de 
col·laborar en altres tasques d’aquesta 
casa depenent de Montserrat. El seu pro-
cés interior, però, el va portar a replante-
jar-se l’opció de vida monàstica que havia 
seguit, com ha apuntat el P. Abat Josep M. 
Soler a l’homilia del seu enterrament, que 
ha tingut lloc aquest migdia a la Basílica 

Santa Maria: Laudes (7.30 h.), la missa 
conventual del monestir dels diumenges i 
les solemnitats (11.00 h.), el Cant de la Sal-
ve i el Virolai a càrrec de l’Escolania (de di-
lluns a divendres, a les 13.00 h.) i l’ofici de 
Vespres (18.45 h.). Montserrat TV va eme-
tre en període de proves, durant la passa-
da Setmana Santa, totes les celebracions 
litúrgiques del Tríduum Pasqual des de 
la Basílica de Santa Maria. Properament, 
Montserrat TV anirà incorporant progra-
mació convencional a la seva graella, que 
actualment està formada per videonotíci-
es de l’àmbit de Montserrat, elaborades 
des del Departament de Comunicació de 
Montserrat.

Sant Feliu de Llobregat, 29-4-2012. 
El diumenge del Bon Pastor, se celebrà 
la XLIX Jornada Mundial de Pregària per 
les Vocacions, amb el lema: “Vós sabeu 
que us estimo”. A iniciativa de les Dele-
gacions de Joventut, Pastoral Vocacional 
i Vida Consagrada, a les 5 de la tarda, hi 
hagué una trobada a la Casa de l’Esglé-
sia per a totes aquelles persones que tre-
ballem com a voluntaris en els diversos 
àmbits de l’Església. El G. Miguel Martín, 
OH, exdelegat de la Pastoral de la Salut, 
féu una reflexió al voltant de la vocació 
com a servei, del do de la vida i de la gra-
tuïtat. Després de la reflexió hi hagué un 
petit treball de grups al voltant de la gra-
tuïtat. Hi participaren laics, saminaristes 
i religiosos. En total, una quarantena de 
participants. Després de la trobada, la 
majoria dels assistents participaren a 
l’eucaristia de les 7 de la tarda, presidi-
da pel bisbe Agustí, a la Catedral de Sant 
Llorenç, en la qual el Sr. Joan Salas Valle 
va rebre l’ordenació diaconal de mans 
del Sr. Bisbe.
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4Va estar als col·legis del Vendrell, Saba-
dell i Girona.

Va arribar a Olesa de Montserrat als 
26 anys plena d’il·lusió i dedicà els mi-
llors anys de la seva vida a les noies del 
col·legi. Va estar al front del batxillerat, 
comerç, música.... Durant l’estada a Olesa 
de Montserrat participà intensament en la 
vida parroquial animant les eucaristies to-
cant l’harmònium o dirigint els cants.

Després de 25 anys a Olesa de Montser-
rat va ser destinada al col·legi de Figueres, 
allà seguí la seva tasca educativa, especi-
alment ensenyant música per la qual tenia 
unes aptitud especials. Sempre oberta a 
les tasques de les parròquies de la pobla-
ció, en les quals col·laborà en la catequesi 
i la música.

Tornà a Olesa de Montserrat l’any 2007, 
ja jubilada, per formar part de la Comuni-
tat d’Escolàpies grans.

El seu bon caràcter, la delicadesa dels 
seus sentiments, el seu tracte educat i 
senzill,... la feien ser molt positiva en la 
comunitat i amb els professors amb qui 
col·laborava, i no cal dir amb els alumnes 
i ex-alumnes.

Durant la seva última i llarga malaltia 
ha manifestat la seva fe profunda, un amor 
total a Déu i a la seva Congregació.

D e l e g a c i o n s  D i o c e s a n e s

de Santa Maria de Montserrat. El 1971 va 
deixar el monestir -un cop obtinguda la 
dispensa corresponent- i va treballar en 
una farmàcia d’Abrera i, després, va pas-
sar a tenir farmàcia a Organyà. Amb tot, 
més endavant va arribar a la conclusió que 
aquest no era el seu camí i l’any 1980 va 
demanar de tornar a Montserrat i va ser 
admès novament. L’any següent va tor-
nar a prendre el seu compromís monàstic, 
per bé que conservant el nom de pila. En 
aquesta segona etapa, va treballar entre 
altres llocs al taller de fotografia, a les cò-
pies de música, a la sagristia d’aquesta 
basílica i al teloni de majordomia.

“Al llarg de tot el seu itinerari monàstic i 
malgrat les seves limitacions, el G. Miquel 
ha tingut la voluntat de servir el Senyor; 
volia fer-ho bé, i quan creia que hi fallava, 
se sentia molt malament”, ha dit el P. Jo-
sep M. Soler. “No li ha estat gens fàcil la 
lluita per mantenir la confiança interior, 
sobretot en alguns períodes. Les partícu-
les de metralla que des de la guerra civil 
li havien quedat incrustades al cap sovint 
li causaven molèsties i dolors”, ha desta-
cat el P. Josep M. Soler. Malgrat que “les 
dificultats que trobava feien que el seu ta-
rannà bromista i agut de vegades quedés 
velat, el G. Miquel es confiava a la miseri-
còrdia divina”.

Olesa de Montserrat, 21-3-2012. Va 
morir la Mare Maria Enrich i Jorba. Tenia 
90 anys, en feia 68 que era religiosa de la 
Congregació de les Mares Escolàpies. Va 
néixer a Igualada. A l’edat de 21 anys va 
entrar a la Congregació de les Mares Es-
colàpies seguint la crida de Déu a servir-lo 
educant els infants i joves en la Pietat i les 
Lletres sota el lema de Santa Paula: “Sal-
var les famílies ensenyant a les nenes en 
sant amor i temor de Déu”. 
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4 respecte a l’Eucaristia, tant a nivell de re-

flexió teòrica com de celebració litúrgica. 
El document de treball preparatori, titulat 
igual com el lema del congrés, aporta unes 
reflexions teològiques i pastorals que po-
den ajudar a aquest treball. Consta de dues 
parts: la primera, “Una oportunitat d’or”, 
inclou una presentació del congrés a partir 
del concepte d’eclesiologia i espiritualitat 
de comunió, amb una perspectiva ecumè-
nica, evangelitzadora, social, i fins i tot eco-
lògica; la segona part repassa les diferents 
parts de la missa, a partir de l’esmentat 
concepte de comunió, i prenent com a guia 
el relat dels deixebles d’Emaús (Lc 24,13-
35). Podeu trobar aquest document (“Re-
flexions teològiques i pastorals”), així com 
altres informacions al respecte, a la pàgina 
oficial del Congrés: www.iec2012.ie

Recollint les orientacions enviades als 
delegats de litúrgia, oferim algunes pautes 
i suggeriments. Per una banda, el Ritual de 
la Sagrada Comunió i del Culte al Misteri 
Eucarístic fora de la Missa proposa tres 
aspectes a tenir presents en la preparació 
d’aquesta mena de congressos que, apli-
cats al tema que ens ocupa, podrien ser:

- Impartir catequesis sobre l’Eucaris-
tia: la comunió, fonament de l’ecle-
siologia i de la missió de l’Església; 
l’Eucaristia com a forma de vida dels 
preveres, les famílies cristianes, les 
comunitats religioses…

- Promoure una participació més activa i 
conscient en la litúrgia, sobretot a partir 
de la centralitat de la celebració euca-
rística en la comunió eclesial; i recordar 
les necessàries predisposicions perso-
nals per a rebre la comunió sacramental

- Posar en marxa obres socials que 
manifestin la comunió i la solidaritat 
amb els pobres

“L’Eucaristia: comunió amb Crist i entre 
nosaltres”

Sant Feliu de Llobregat, març 2012

Aquest és el lema del Congrés Eucarístic 
Internacional que tindrà lloc, coincidint 
amb la Solemnitat de Corpus Christi, els 
propers dies del 10 al 17 de juny de 2012 
a Dublín (Irlanda). Serà un congrés una 
mica especial, ja que és la 50ª edició, i a 
més a més coincideix també amb el 50è. 
aniversari del Concili Vaticà II. Precisament 
el títol està inspirat en el n.7 de la Cons-
titució Lumen Gentium: “En la fracció del 
pa eucarístic participem realment del Cos 
del Senyor i ens elevem així a una comu-
nió amb Ell i entre nosaltres mateixos. Ja 
que el pa és un de sol, nosaltres, tot i que 
som molts, formem un sol cos; tots, efecti-
vament, participem d’aquest únic pa (1Co 
10,17). D’aquesta manera tots nosaltres 
esdevenim membres d’aquest cos (cf. 1Co 
12,27), i cada un en particular som mem-
bres els uns dels altres (Rm 12,5)”. A més a 
més, aquest Congrés empalma amb l’Any 
de la fe i el Sínode sobre la nova evangelit-
zació que tindran lloc d’aquí a pocs mesos.

La celebració d’aquest congrés ens 
pot donar peu a treballar a nivell diocesà 
i parroquial alguns aspectes importants 

[ ]Pastoral
Sacramental i
Litúrgia
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“Konvocats a servir” 

Amb aquest lema hem celebrat la Jornada 
Mundial de Pregària per les Vocacions les 
delegacions de Vida Religiosa, Joventut i 
Vocacional, el 29 d’abril. Aquest quart diu-
menge de Pasqua, diumenge del Bon Pas-
tor, ens ha semblat oportú posar en marxa 
aquesta nova iniciativa, a favor d’estendre 
per la diòcesi una cultura vocacional, que 
ens ajudi a viure tot allò que fem com a 
resposta a una crida que Déu ens fa.

Després de la benvinguda, va tenir lloc 
la xerrada de Miguel Martín, el treball en 
grups i una pregària d’acció de gràcies per 
a compartir els diferents serveis que rea-
litzem.

Molts ens hem afegit a l’ordenació dia-
conal de Joan Salas a la Catedral de Sant 
Llorenç.

Ara tenim tot un curs per a sumar-nos 
a les diferents accions que engega la de-
legació de Pastoral Vocacional, juntament 
amb d’altres delegacions: el mes de no-
vembre com a mes vocacional, l’estada a 
un arxiprestat, la cadena de pregària per 
les vocacions, el dia del Seminari, l’Espai 
Vocacional,... i ara també la Jornada Mun-
dial de Pregària per les Vocacions. Que sa-
piguem transmetre-ho a les persones amb 
qui col·laborem i compartim els serveis.

Per altra banda, a partir del que la Con-
gregació per al Culte Diví i la Discipli-
na dels Sagraments va proposar en 
el seu dia per a l’Any de l’Eucaristia, 
s’han presentat també alguns sugge-
riments per a les parròquies i comuni-
tats, entre les quals:

- Revisar la disposició dels llocs de la 
celebració (altar, ambó, seu), de la re-
serva de l’Eucaristia, així com també 
els llibres litúrgics, els signes, orna-
ments…

- Potenciar (o instituir) el grup litúrgic 
parroquial, cuidant els ministeris laïcals

- Donar atenció especial al cant litúrgic
- Programar trobades formatives sobre 

la centralitat de l’Eucaristia en la vida 
de l’Església i dels cristians 

- Donar a conèixer i treballar alguns 
documents com l’Ordenament Ge-
neral del Missal Romà, l’Exhortació 
postsinodal Sacramentum Caritatis…

- Promoure la manera d’“estar a l’es-
glésia”: recolliment, silenci, actituds, 
postures… 

- Redescobrir el propi temple, conei-
xent el sentit del que hi ha i s’hi fa

- Promoure algunes formes de culte 
eucarístic i de pregària personal i co-
munitària davant del Santíssim

- Verificar la regularitat i la dignitat de la 
distribució de la comunió als malalts…  

Tal com diu l’arquebisbe de la capital 
irlandesa, Mons. Diarmuid Martin, “espe-
rem que la reunió de l’Església universal a 
Dublín ajudi a entendre l’Eucaristia com la 
veritable i personal comunió amb Jesucrist 
i descobrir la fesomia essencialment euca-
rística de la comunitat cristiana”.

Xavier Aymerich, delegat

[ ]Pastoral
vocacional
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XXXIIIa Trobada de Rectors i Seglars dels 
Santuaris de Catalunya i Balears

Va tenir lloc del 12 al 14 de març, al san-
tuari del Carme d’Es Cubells, Eivissa, per 
aprofundir el tema de la celebració dels 
sagraments en els santuaris. Va assistir-
hi el bisbe Agustí, que és el responsable 
d’aquest àmbit pastoral a la Tarraconense, 
el P. Josep M. Sanromà, osb, delegat dio-
cesà i coordinador interdiocesà del Secre-
tariat de Santuaris de Catalunya i Balears, 
a més de nombrosos preveres i laics que 
atenen pastoralment els santuaris de Ca-
talunya i les Illes.

Pasqua ortodoxa a la diòcesi de Sant 
Feliu

Durant el mes d’abril dues comunitats or-
todoxes van celebrar la Vetlla Pasqual en 
esglésies catòliques, gràcies als acords de 
col·laboració entre ortodoxos i catòlics. El 
mateix dia que nosaltres celebrem la pas-
qua, ja que segueixen el calendari gregorià 
com els catòlics; la parròquia de Sant Se-
rafí de Zarov —ortodoxos romanesos— la 
va celebrar a la capella de sant Sebastià de 
Vilanova i la Geltrú. El dissabte 14 ho feien 
a la parròquia de Santa Magdalena d’Es-
plugues de Llobregat, la comunitat ortodo-
xa de Geòrgia, que segueix, com la majoria 
d’esglésies ortodoxes, el calendari julià. 

[ ] [ ]Ecumenisme Pastoral de
santuaris,
peregrinacions i
turisme
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4 gués aquells béns que es trobaven en el 

seu respectiu territori.
Per tal que les dues noves diòcesis re-

bessin més béns immobles que els que 
tenien en el propi territori, es demanà a la 
Congregació per als Bisbes que modifiqués 
aquells principis normatius pel que fa a la 
divisió dels béns immobles i que aquesta 
divisió es pogués fer proporcionalment al 
nombre d’habitants de cadascuna de les 
tres diòcesis. La Congregació per als Bis-
bes va aprovar aquesta petició.

Fins a l’any 2006 no es va disposar de 
l’inventari de tots els béns immobles. Per 
aquesta raó la Comissió Tècnica nomena-
da pel Sr. Nunci no pogué abordar de ma-
nera efectiva la divisió fins a aquesta data. 
La Comissió Tècnica treballà intensament 
fins a arribar a elaborar una proposta. Pos-
teriorment, aquesta proposta fou estudia-
da i aprovada pels Srs. Bisbes de la Provín-
cia Eclesiàstica de Barcelona i enviada pel 
Sr. Cardenal Arquebisbe Metropolità de 
Barcelona a la Congregació per als Bisbes. 
Aquesta Congregació ha ratificat l’acord 
dels Srs. Bisbes de la Província Eclesiàsti-
ca de Barcelona.

La Residència Sacerdotal Sant Josep 
Oriol continuarà estant al servei dels cape-
llans dels tres bisbats.

La Congregació per als Bisbes també 
ha determinat que els béns propietat del 
Seminari Conciliar de l’arxidiòcesi de Bar-
celona en el moment de la divisió es re-
parteixin entre les tres diòcesis segons el 
nombre d’habitants.

Comunicat dels bisbes de la Província 
Eclesiàstica de Barcelona sobre la divisió 
de béns 

Barcelona, 19-4-2012

La santa seu ratifica els acords dels bisbes 
de la província eclesiàstica de Barcelona 
sobre la divisió de béns. 

La Congregació per als Bisbes ha rati-
ficat els acords entre l’arxidiòcesi de Bar-
celona, la diòcesi de Terrassa i la diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat, que formen la 
Província Eclesiàstica de Barcelona, sobre 
el repartiment dels béns amb motiu de la 
divisió de l’arxidiòcesi de Barcelona.

Les esmentades noves diòcesis foren 
creades sense que hi hagués cap estudi 
preparatori sobre la divisió dels béns de 
l’arxidiòcesi de Barcelona.

La Santa Seu envià uns principis d’obli-
gat compliment per a la divisió dels béns 
mobles i immobles de l’antiga arxidiòcesi 
de Barcelona. Els esmentats principis esta-
blien que el repartiment dels béns mobles 
s’havia de fer proporcionalment al nombre 
d’habitants de cada diòcesi en el moment 
de la partició (56’85% Barcelona, 24’04% 
Terrassa i 19’11% Sant Feliu de Llobregat). 
Pels béns immobles, aquells principis nor-
matius aconsellaven que cada diòcesi tin-

[ ]Província
Eclesiàstica de
Barcelona



1 3 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

4

D o c u m e n t s

Seminaris:

• Seminari Conciliar de Barcelona 
c. Diputació, 231, Barcelona. 
Tel. 934 541 600
Inclou els seminaristes de les diòcesis 
següents:
 - Seminaristes de Barcelona
 - Seminaristes de Sant Feliu de 
    Llobregat

• Seminari Major Interdiocesà
c. Casp, 49, Barcelona. Tel. 932 652 226
Agrupa els següents seminaris diocesans:
 -Seminari de Tarragona
 -Seminari de Girona
 -Seminari de Lleida
 -Seminari de Solsona
 -Seminari de Tortosa
 -Seminari d’Urgell
 -Seminari de Vic

•Seminari de Terrassa
Santjoanistes, 2, Valldoreix. 
Tel. 936 744 999

El dia del Seminari a les diòcesis catalanes 

Barcelona, 14-3-2012

Amb el lema “Passió per l’Evangeli”, les 
diòcesis catalanes celebraran el pròxim 
diumenge 18 de març el Dia del Seminari.

Adjuntem les estadístiques dels semi-
naristes majors de les diòcesis catalanes 
durant el curs 2011-2012

[ ]Conferència
Episcopal
Tarraconense

Diòcesi
Número de Seminaristes 

2011-2012
Nous ingressos Ordenats 2011

Barcelona 27 6 3

Tarragona 4 2 1

Girona 7 1 -

Lleida 3 1 2

Sant Feliu de Llobregat 6 1 1

Solsona 1 - -

Terrassa 35 5 6

Tortosa 2 - -

Urgell 9 2 -

Vic 5 1 1

TOTAL 99 19 14
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4 Obispo emérito de Tui-Vigo, Mons. D. José 

Cerviño Cerviño; y el pasado sábado, 21 de 
abril, el emérito de Calahorra y La Calza-
da-Logroño, Mons. D. Ramón Búa Otero. 
Asimismo, durante la reunión de la Asam-
blea Plenaria, los obispos han tenido noti-
cia del fallecimiento de Mons. D. José Mª 
Eguaras Iriarte, presbítero, Canónigo de la 
Catedral de Málaga, que fue Vicesecretario 
para Asuntos Generales de la CEE, desde 
su constitución en 1966 hasta el año 1993, 
en que se jubiló. La Asamblea le ha recor-
dado con gratitud y el Cardenal Rouco ha 
enviado una carta de pésame al Obispo de 
Málaga en nombre de los obispos miem-
bros de la Conferencia Episcopal Española.

Discurso inaugural del Cardenal Rouco 
El Arzobispo de Madrid y Presidente de 

la CEE, Cardenal Antonio Mª Rouco Vare-
la, adelantó en el discurso inaugural las 
líneas centrales del nuevo Plan Pastoral, el 
octavo en la historia de la CEE. Este Plan 
Pastoral se aprueba en el contexto de la 
“Nueva Evangelización” y del Año de la Fe, 
anunciado por Benedicto XVI y que comen-
zará el próximo 11 de octubre.

La coincidencia del quinquenio del nue-
vo Plan Pastoral con los cincuenta años 
del comienzo y de la clausura del Concilio 
Vaticano II proporciona una buena ocasión 
–tal y como subrayó el Cardenal Rouco - 
para “redoblar el empeño que venimos 
sosteniendo en la recepción cada vez más 
viva y fiel de sus enseñanzas”.

El Cardenal Rouco Varela también se 
refirió en su discurso a la situación social 
que estamos atravesando y afirmó que “es 
nuestro deber ayudar al análisis cultural y 
moral necesario para llegar al fondo de las 
causas de la situación dificilísima que vivi-
mos”. En este sentido advirtió que “si no 

Nota de prensa final de la XCIX Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal Es-
pañola

Madrid, 27-4-2012

Los obispos españoles han celebrado, 
del lunes 23 al viernes 27 de abril, la XCIX 
Asamblea Plenaria de la Conferencia Epis-
copal Española.

Han participado 75 de los 76 obispos 
que hay actualmente en activo: 2 carde-
nales, 13 arzobispos más el Ordinario cas-
trense, 53 diocesanos y 7 auxiliares. Tam-
bién han asistido varios obispos eméritos. 
No ha podido estar presente el Obispo de 
Girona, Mons. D. Francesc Pardo Artigas, 
quien representa a la CEE en el VII Congre-
so Mundial de Pastoral del Turismo que se 
celebra en Cancún (México) del 23 al 27 de 
abril. El Obispo de Orense, Mons. D. José 
Leonardo Lemos Montanet, ha participado 
por primera vez tras su ordenación episco-
pal el pasado 11 de febrero. El prelado ha 
quedado adscrito a la Subcomisión Epis-
copal de Catequesis.

La Asamblea ha tenido un recuerdo es-
pecial para los tres obispos fallecidos des-
de la última Plenaria. El 6 de abril falleció 
el Obispo emérito de Tenerife, Mons. D. Fe-
lipe Fernández García; el 18 de abril, el 

[ ]Conferència
Episcopal
Espanyola
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(IV impar) y el Leccionario para las ferias 
de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua 
(VII). También se ha aprobado la nueva tra-
ducción de los Praenotanda, que se inclu-
yen en todos los Leccionarios. Todo ha de 
recibir ahora la recognitio de la Congrega-
ción para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos.

Plan Pastoral de la CEE
Los obispos han aprobado el Plan Pas-

toral de la CEE que lleva por título, “La 
nueva evangelización desde la Palabra de 
Dios. Por tu Palabra, echaré las redes (Lc 
5,5)”, que tendrá vigencia hasta el año 
2015.

El nuevo Plan Pastoral está inspirado 
por las recientes visitas del Papa Bene-
dicto XVI a España. De hecho, los obispos 
decidieron aplazar su redacción con el fin 
de incluir las enseñanzas que el Santo Pa-
dre impartió durante la Jornada Mundial 
de la Juventud Madrid 2011. Otros acon-
tecimientos que han estado presentes 
en la redacción del Plan son la anunciada 
proclamación de san Juan Ávila como Doc-
tor de la Iglesia; la próxima celebración 
del quinto centenario del nacimiento de 
santa Teresa de Jesús; y la publicación de 
la Sagrada Biblia. Versión oficial de la CEE.

El Plan Pastoral se desarrolla dentro 
del período en el que conmemoraremos 
el 50º aniversario de la apertura y de la 
clausura del Concilio Vaticano II. El Año 
de la fe, convocado por Benedicto XVI, 
será ocasión propicia para volver sobre 
el Concilio. Por ello, el Plan prevé que en 
los próximos años se vuelva a impulsar la 
recepción de la herencia conciliar, mos-
trando la riqueza de los textos conciliares 
en continuidad con la Tradición viva de la 
Iglesia. En este sentido, el Plan Pastoral 

se sigue el camino que hace posible la ca-
ridad no será posible una buena solución 
de la crisis” y que “sin fe no puede haber 
verdadera caridad, capaz de despejar los 
obstáculos para esa imprescindible liber-
tad espiritual que da frutos abundantes de 
justicia, solidaridad y paz”.

Los obispos se han hecho eco en la 
Asamblea de estas palabras del Cardenal 
y han reconocido expresamente el gran 
trabajo que, en particular en esta difícil co-
yuntura, se viene haciendo en las Cáritas 
parroquiales, diocesanas y Federación Es-
pañola, así como el empeño de solidaridad 
cristiana de otras instituciones católicas y 
de los fieles. Los obispos apelan a seguir 
en la práctica de la comunicación cristiana 
de bienes para seguir ayudando espiritual 
y materialmente a las personas más afec-
tadas por la crisis.

Saludo del Nuncio
El Nuncio de Su Santidad en España, 

Mons. D. Renzo Fratini, en su saludo a la 
Plenaria, resaltó la importancia de distin-
tos temas que ha abordado la Asamblea 
estos días. Mons. Fratini manifestó su ale-
gria por la próxima Declaración del Doc-
torado de san Juan de Ávila que será “sin 
duda un gran bien para toda la Iglesia”.

Nuevos Leccionarios para el Año Litúr-
gico 2012-2013

La Asamblea Plenaria ha aprobado los 
Leccionarios básicos que se usarán el 
próximo Año Litúrgico 2012-2013 en la ce-
lebración de la Santa Misa. Estos nuevos 
leccionarios incorporan el texto de la Sa-
grada Biblia. Versión oficial de la Conferen-
cia Episcopal Española. Se trata del Leccio-
nario dominical y festivo del Ciclo C (III), el 
Leccionario ferial para los años impares 
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4 del Maestro Ávila, y se invita a peregrinar 

a Roma para asistir a la celebración de su 
proclamación como Doctor de la Iglesia. 
Se adjunta el texto íntegro del Mensaje.

Con el mismo motivo, la Asamblea ha 
aprobado también un Comunicado más 
amplio, que se publicará próximamente.

Congreso de Pastoral Juvenil en Valencia
Los obispos han conocido los últimos 

preparativos para la celebración de un 
Congreso Nacional de Pastoral Juvenil, 
que estaba incluido en el anterior Plan 
Pastoral de la CEE y que decidió aplazarse 
hasta después de la JMJ Madrid 2011. Está 
dirigido a agentes de pastoral juvenil, lleva 
por lema También vosotros daréis testimo-
nio (Jn 15, 27) y se celebrará en Valencia 
del 1 al 4 de noviembre de 2012.

Otros documentos de la CEE
La Plenaria ha aprobado los documen-

tos “La verdad del amor humano. Orien-
taciones sobre el amor conyugal, la ideo-
logía de género y la legislación familiar”, 
que ha presentado la Comisión Episcopal 
de Apostolado Seglar y “Vocaciones sacer-
dotales para el siglo XXI”, que ha presen-
tado la Comisión Episcopal de Seminarios 
y Universidades. Estos textos tendrán la 
autoría de la Asamblea Plenaria, pero pa-
sarán a la próxima reunión de la Comisión 
Permanente, quien dará su aprobación 
a las últimas redacciones hechas con las 
aportaciones que los obispos han realiza-
do en estos días.

Otros temas del orden del día
En la Asamblea se ha informado tam-

bién sobre diversos asuntos de seguimien-
to y sobre las actividades de las distintas 
Comisiones Episcopales. Además, se han 

recoge como acción culminante del quin-
quenio la celebración, en el año 2015, de 
un Congreso que conmemore el 50º ani-
versario del Concilio.

En el contexto del mencionado Año de 
la Fe, el Plan Pastoral recuerda, con pala-
bras del Papa Benedicto XVI, que “por la 
fe, los mártires entregaron su vida como 
testimonio de la verdad del Evangelio, 
que los había transformado y hecho capa-
ces de llegar hasta el mayor don del amor 
con el perdón de sus perseguidores”. La 
Iglesia que peregrina en España ha sido 
agraciada con un gran número de estos 
testigos privilegiados del Señor y en par-
ticular se destaca en el texto del Plan Pas-
toral a los mártires del siglo XX que son 
grandes intercesores y “un estímulo muy 
valioso para una profesión de fe íntegra y 
valerosa”. Unos mil de ellos ya han sido 
canonizados o beatificados y otro buen 
número será beatificado próximamente. 
En concreto, el Plan recoge como otra de 
sus acciones la preparación y celebración, 
en Octubre de 2013, de una ceremonia de 
beatificación de mártires del siglo XX en 
España. El lugar en el que se realizará se 
decidirá oportunamente.

El texto del Plan Pastoral, que ahora ha 
sido aprobado, se hará público una vez in-
troducidas las aportaciones que los obis-
pos han hecho en esta Asamblea Plenaria.

Mensaje sobre el Doctorado de San 
Juan de Ávila 

La Plenaria ha aprobado un breve Men-
saje, dirigido a todo el pueblo de Dios, con 
motivo de la próxima proclamación de San 
Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia 
Universal. En el texto, se explica qué es 
un Doctor de la Iglesia, se presentan los 
rasgos fundamentales de la vida y obra 
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Missatge “urbi et orbi” de Benet XVI per 
al diumenge de Pasqua

Vaticà, 8-4-2012

Benvolguts germans i germanes de Roma i 
d’arreu del món,

«Surrexit Christus, spes mea» ‘El Crist 
en qui jo espero, el Crist ressuscità’ (Se-
qüència pasqual).

Arribi a tots vosaltres la veu exultant 
de l’Església, amb les paraules que l’antic 
himne posa en llavis de Maria Magdale-
na, la primera a veure, el matí de Pasqua, 
Jesús ressuscitat. Ella va anar corrents a 
trobar els altres deixebles i, amb el cor es-
glaiat, els va anunciar: «He vist el Senyor» 
(Jn 20,18). També nosaltres, que hem tra-
vessat el desert de la Quaresma i els dies 
dolorosos de la Passió, avui obrim les por-
tes al crit de victòria: «Ha ressuscitat! Re-
alment ha ressuscitat!»

Tot cristià reviu l’experiència de Maria 
Magdalena. És un encontre que canvia la 
vida: l’encontre amb un home únic, que 
ens fa sentir tota la bondat i la veritat 
de Déu, que ens lliura del mal, no d’una 
manera superficial, momentània, sinó 
que ens en lliura radicalment, ens gua-
reix completament i ens torna la dignitat. 
Heus aquí per què Maria Magdalena ano-

aprobado las intenciones de la CEE para el 
Apostolado de la Oración para 2013.

Por otra parte, se ha erigido canónica-
mente y se han aprobado los estatutos de 
las Fundaciones privadas “Fundación Edu-
cativa Escolapias”, “Fundación Escolapias 
Montal” y “Fundació Escolàpies”. Y se ha 
aprobado la modificación de los estatutos 
del Movimiento Familiar Cristiano y de Ma-
nos Unidas.

[ ]Santa Seu



M a r ç  -  A b r i l  2 0 1 21 4 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
4 en lluita sense mida. / El Rei de vida, mort, 

/ ja regna amb nova vida.» Els senyals de 
la resurrecció testimonien la victòria de la 
vida sobre la mort, de l’amor sobre l’odi, 
de la misericòrdia sobre la venjança: «El 
Crist que revivia amb glòria sense fi. / Els 
àngels sense dol, / les benes i el llençol.»

Estimats germans i germanes: si Jesús 
ha ressuscitat, llavors –i només llavors– 
ha esdevingut quelcom realment nou que 
canvia la condició de l’home i del món. 
Llavors ell, Jesús, és algú de qui podem 
fiar-nos de manera absoluta, i no sols con-
fiar en el seu missatge, sinó precisament 
en ell, perquè el ressuscitat no pertany al 
passat, sinó que és present avui, viu. Crist 
és esperança i consol de manera particu-
lar per a les comunitats cristianes que més 
proves pateixen a causa de la fe, per discri-
minacions i persecucions. I és present com 
a força d’esperança a través de la seva Es-
glésia, proper a cada situació humana de 
sofriment i injustícia.

Que Crist ressuscitat atorgui espe-
rança al Pròxim Orient, perquè tots els 
components ètnics, culturals i religiosos 
d’aquesta regió col·laborin en favor del bé 
comú i el respecte dels drets humans. En 
particular, que a Síria cessi el vessament 
de sang i s’emprengui sense demora la via 
del respecte, del diàleg i de la reconcilia-
ció, com ho demana també la comunitat 
internacional. I que els nombrosos prò-
fugs provinents d’aquest país i necessitats 
d’assistència humanitària, trobin una aco-
llida i solidaritat que alleugin els seus pe-
nosos sofriments. Que la victòria pasqual 
encoratgi el poble iraquià a no escatimar 
cap esforç per avançar en el camí de l’es-
tabilitat i del desenvolupament. I, a Terra 
Santa, que israelians i palestins repren-
guin el procés de pau.

mena Jesús «el Crist en qui jo espero»: 
perquè ha estat ell qui l’ha fet renéixer, 
qui li ha donat un futur nou, una existèn-
cia bona, lliure del mal. «El Crist en qui 
jo espero» significa que cada desig meu 
de bé troba en ell una possibilitat real: 
amb ell puc esperar que la meva vida si-
gui bona i plena, eterna, perquè és Déu 
mateix qui s’ha fet proper fins entrar en la 
nostra humanitat.

Però Maria Magdalena, com els altres 
deixebles, han hagut de veure Jesús rebut-
jat pels caps del poble, capturat, flagel·lat, 
condemnat a mort i crucificat. Ha d’haver 
estat insuportable veure la Bondat en per-
sona sotmesa a la maldat humana, la Veri-
tat escarnida per la mentida, la Misericòr-
dia injuriada per la venjança. Amb la mort 
de Jesús semblava que fracassés l’esperan-
ça dels qui van confiar en ell. Però aquella 
fe mai no els va deixar del tot: sobretot en 
el cor de la Mare de Déu, la mare de Jesús, 
la flama va quedar encesa amb vivor tam-
bé en la foscor de la nit. En aquest món, 
l’esperança no pot deixar d’experimentar 
la duresa del mal. No és només el mur de 
la mort el que l’obstaculitza, sinó encara 
més, els fiblons de l’enveja i l’orgull, de la 
mentida i de la violència. Jesús ha passat 
per aquesta trama mortal per obrir-nos el 
pas cap al regne de la vida. Va haver-hi un 
moment en què Jesús apareixia derrotat: 
les tenebres havien envaït la terra, el silen-
ci de Déu era total, l’esperança una parau-
la que semblava vana.

I heus aquí que, a l’alba del dia després 
del dissabte, es troba el sepulcre buit. Des-
prés, Jesús es manifesta a Maria Magdale-
na, a les altres dones, als deixebles. La fe 
reneix més viva i més forta que mai, ja in-
vencible, perquè, fonamentada en una ex-
periència decisiva, «lluitaren Vida i Mort / 
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Rio de Janeiro l’any 2013, que tindrà com a 
tema «Aneu a tots els pobles i feu-los dei-
xebles meus!» (cf. Mt 28,19).

Aquest any, el tema de la Jornada Mun-
dial de la Joventut ens el dóna l’exhortació 
de la Carta de l’apòstol sant Pau als cris-
tians de Filips: «Viviu sempre contents en 
el Senyor!» (4,4). En efecte, L’alegria és 
un element central de l’experiència cris-
tiana. També experimentem en cada Jor-
nada Mundial de la Joventut una alegria 
intensa: l’alegria de la comunió, l’alegria 
de ser cristians, l’alegria de la fe. Aquesta 
és una de les característiques d’aquestes 
trobades. Veiem la força atraient que té: 
en un món marcat sovint per la tristesa i 
la inquietud, l’alegria és un testimoniatge 
important de la bellesa i fiabilitat de la fe 
cristiana.

L’Església té la vocació de portar l’ale-
gria al món, una alegria autèntica i dura-
dora, aquella que els àngels van anunciar 
als pastors de Betlem la nit del naixement 
de Jesús (cf. Lc 2,10). Déu no sols ha par-
lat, no sols ha fet signes prodigiosos en 
la història de la humanitat, sinó que s’ha 
fet tan proper que ha arribat a fer-se un 
de nosaltres, recorrent totes les etapes 
de la vida de l’home. En el difícil context 
actual, molts joves del vostre entorn tenen 
una necessitat immensa de sentir que el 
missatge cristià és un missatge d’alegria 
i d’esperança. Voldria reflexionar ara amb 
vosaltres sobre aquesta alegria, sobre els 
camins per trobar-la, perquè pugueu viure-
la cada vegada amb més profunditat i ser-
ne missatgers entre els qui us envolten.

1. El nostre cor està fet per a l’alegria
L’aspiració a l’alegria està gravada en 

el més íntim de l’ésser humà. Més enllà 
de les satisfaccions immediates i passat-
geres, el nostre cor cerca l’alegria profun-

Que el Senyor, vencedor del mal i de la 
mort, sostingui les comunitats cristianes 
del continent africà, els doni esperança 
per afrontar les dificultats i els faci agents 
de pau i artífexs del desenvolupament de 
les societats a les quals pertanyen.

Que Jesús ressuscitat reconforti les po-
blacions de la Banya d’Àfrica i n’afavorei-
xi la reconciliació; que ajudi la regió dels 
Grans Llacs, el Sudan i el Sudan del Sud, 
concedint als seus habitants la força del 
perdó. I que a Mali, que travessa un mo-
ment polític delicat, Crist gloriós li doni 
pau i estabilitat. Que a Nigèria, escenari 
en els últims temps d’atemptats terroris-
tes sagnants, l’alegria pasqual li infongui 
les energies necessàries per a recomençar 
a construir una societat pacífica i respectu-
osa de la llibertat religiosa de tots els seus 
ciutadans.

Feliç Pasqua a tots.

Missatge de Benet XVI per a la XXVII Jor-
nada Mundial de la Joventut 2012 «Viviu 
sempre contents en el Senyor!» (Fl 4,4)

Vaticà, 15-3-2012

Benvolguts joves,
M’alegro d’adreçar-me novament a vosal-
tres en ocasió de la XXVII Jornada Mundi-
al de la Joventut. El record de la trobada 
de Madrid el passat mes d’agost conti-
nua molt present en el meu cor. Va ser un 
moment extraordinari de gràcia, durant 
el qual el Senyor va beneir els joves allí 
presents, vinguts d’arreu del món. Dono 
gràcies a Déu pels molts fruits que va sus-
citar en aquelles jornades i que en el futur 
continuaran multiplicant-se entre els joves 
i les comunitats a les quals pertanyen. Ara 
ens estem dirigint ja cap a la propera cita a 



M a r ç  -  A b r i l  2 0 1 21 4 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
4 com erronis, o almenys perillosos. Però, 

com podem distingir les alegries verita-
blement duradores dels plaers immediats 
i enganyosos? Com podem trobar en la 
vida l’alegria veritable, aquella que dura i 
no ens abandona ni en els moments més 
difícils?

2. Déu és la font de l’alegria veritable
En realitat, totes les alegries autènti-

ques, ja siguin les petites del dia a dia o 
les grans de la vida, tenen l’origen en Déu, 
encara que no ho sembli a primera vista, 
perquè Déu és comunió d’amor etern, és 
alegria infinita que no es tanca en ella ma-
teixa, sinó que es difon en aquells que ell 
estima i que l’estimen. Déu ens ha creat 
a imatge seva per amor i per a vessar da-
munt nostre el seu amor, per omplir-nos de 
la seva presència i la seva gràcia. Déu vol 
fer-nos partícips de la seva alegria, divina 
i eterna, fent que descobrim que el valor i 
el sentit profund de la nostra vida es troba 
a ser acceptats, acollits i estimats per ell, 
i no amb una acollida fràgil com pot ser la 
humana, sinó amb una acollida incondici-
onal com ho és la divina: jo sóc estimat, 
tinc un lloc en el món i en la història, sóc 
estimat personalment per Déu. I si Déu 
m’accepta, m’estima i n’estic segur, llavors 
sabré amb claredat i certesa que és bo que 
jo sigui, que existeixi.

Aquest amor infinit de Déu per cadas-
cun de nosaltres es manifesta de manera 
plena en Jesucrist. En ell es troba l’alegria 
que cerquem. En l’evangeli veiem que els 
fets que marquen l’inici de la vida de Je-
sús es caracteritzen per l’alegria. Quan 
l’arcàngel Gabriel anuncia a la Mare de 
Déu que serà mare del Salvador, comen-
ça amb aquesta frase: «Déu te guard» 
(literalment: «Alegra’t», que en grec era 
una salutació molt comuna) (Lc 1,28). En 

da, plena i perdurable, que pugui donar 
«gust» a l’existència. I això val sobretot 
per a vosaltres, perquè la joventut és un 
període d’un descobriment continuat de la 
vida, del món, dels altres i d’un mateix. És 
un temps d’obertura cap al futur, en què es 
manifesten els grans desitjos de felicitat, 
d’amistat, de compartició i de veritat; en 
què un és impulsat per ideals i es conce-
ben projectes.

Cada dia el Senyor ens ofereix tantes 
alegries senzilles: l’alegria de viure, l’ale-
gria davant la bellesa de la natura, l’alegria 
d’un treball ben fet, l’alegria del servei, 
l’alegria de l’amor sincer i pur. I si mirem 
amb atenció, hi ha tants motius per a l’ale-
gria: els moments entranyables de la vida 
familiar, l’amistat compartida, el descobri-
ment de les capacitats personals d’un ma-
teix i la consecució de bons resultats, l’es-
timació que altres ens tenen, la possibili-
tat d’expressar-se i sentir-se compresos, 
la sensació de ser útils per al proïsme. I, 
a més, l’adquisició de nous coneixements 
mitjançant els estudis, el descobriment de 
noves dimensions a través de viatges i tro-
bades, la possibilitat de fer projectes per 
al futur. També poden produir en nosaltres 
una alegria veritable l’experiència de lle-
gir una obra literària, d’admirar una obra 
mestra de l’art, d’escoltar i interpretar la 
música o de veure una pel·lícula.

Però cada dia hi ha tantes dificultats 
amb les quals ens trobem en el nostre cor, 
tenim tantes preocupacions per al futur, 
que ens podem preguntar si l’alegria plena 
i duradora a la qual aspirem no és potser 
una il·lusió i una fugida de la realitat. Hi 
ha molts joves que es pregunten: és veri-
tablement possible en l’actualitat l’alegria 
plena? Aquesta recerca segueix camins 
diversos, alguns dels quals es manifesten 
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nosaltres en l’alegria plena, la que ell com-
parteix amb el Pare, perquè l’amor amb 
què el Pare l’estima estigui en nosaltres 
(cf. Jn 17,26). L’alegria cristiana és obrir-se 
a aquest amor de Déu i pertànyer a ell.

Els evangelis relaten que Maria Mag-
dalena i altres dones van anar a visitar el 
sepulcre on havien posat Jesús després 
de la seva mort i van rebre d’un àngel una 
notícia desconcertant: la de la seva resur-
recció. Llavors, així ho escriu l’Evangelista, 
van abandonar el sepulcre molt de pressa, 
«amb por, però amb una gran alegria», 
i van córrer a anunciar la feliç notícia als 
deixebles. Jesús va sortir al seu encontre 
i els va dir: «Déu vos guard» (literalment: 
«Alegreu-vos», que en grec era una saluta-
ció molt comuna) (Mt 28,8-9). És l’alegria 
de la salvació que els ofereix: Crist és el 
vivent, és aquell que ha vençut el mal, el 
pecat i la mort. Ell és present enmig nostre 
Ressuscitat, fins al final dels temps (cf. Mt 
28,20). El mal no té l’última paraula sobre 
la nostra vida, sinó que la fe en Crist sal-
vador ens diu que l’amor de Déu és el que 
venç.

Aquesta alegria profunda és fruit de 
l’Esperit Sant que ens fa fills de Déu, capa-
ços de viure i d’assaborir la seva bondat, 
de dirigir-nos a ell amb l’expressió «Abbà, 
Pare» (Rm 8,15). L’alegria és signe de la 
seva presència i de la seva acció en nosal-
tres.

3. Conservar en el cor l’alegria cristiana
Aquí ens preguntem: Com podem rebre 

i conservar aquest do de l’alegria profun-
da, de l’alegria espiritual?

Un Salm diu: «Que sigui el Senyor la 
teva delícia: ell et donarà el que desitja el 
teu cor» (Sl 37,4). Jesús explica que «amb 
el Regne del cel passa com amb un tresor 
amagat en un camp: l’home que el troba 

el naixement de Jesús, l’àngel del Senyor 
diu als pastors: «Us anuncio una bona 
nova que portarà a tot el poble una gran 
alegria: avui, a la ciutat de David, us ha 
nascut un salvador, que és el Messies, el 
Senyor» (Lc 2,11). I per als Mags que cer-
caven el nen, «l’alegria que tingueren en 
veure l’estrella va ser immensa» (Mt 2,10). 
El motiu d’aquesta alegria és, per tant, la 
proximitat de Déu, que s’ha fet un de nos-
altres. Això és el que sant Pau va voler dir 
quan escrivia als cristians de Filips: «Viviu 
sempre contents en el Senyor! Ho repetei-
xo: viviu contents! Que tothom us conegui 
com a gent de bon tracte. El Senyor és a 
prop» (Fl 4,4-5). La primera causa de la 
nostra alegria és la proximitat del Senyor, 
que m’acull i m’estima.

En efecte, l’encontre amb Jesús pro-
dueix sempre una gran alegria interior. 
Ho podem veure en molts episodis dels 
evangelis. Recordem la visita de Jesús a 
Zaqueu, un recaptador d’impostos desho-
nest, un pecador públic, a qui Jesús diu: 
«Avui m’haig d’hostatjar a casa teva.». I 
sant Lluc diu que Zaqueu «el va acollir amb 
alegria» (Lc 19,5-6). És l’alegria de l’encon-
tre amb el Senyor; és sentir l’amor de Déu 
que pot transformar tota l’existència i por-
tar la salvació. Zaqueu decideix canviar de 
vida i donar la meitat dels seus béns als 
pobres.

A l’hora de la passió de Jesús, aquest 
amor es manifesta amb tota la seva força. 
Ell, en els últims moments de la seva vida 
terrenal, en el sopar amb els seus amics, 
diu: «Tal com el Pare m’estima, també jo 
us estimo a vosaltres. Manteniu-vos en el 
meu amor. […] Us he dit tot això perquè la 
meva joia sigui també la vostra, i la vostra 
joia sigui completa» (Jn 15,9.11). Jesús vol 
introduir els seus deixebles i cadascun de 
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4 llegir i meditar la Sagrada Escriptura; allí 

trobareu una resposta a les preguntes més 
profundes sobre la veritat que niua en el 
vostre cor i la vostra ment. La Paraula de 
Déu fa que descobrim les meravelles que 
Déu ha obrat en la història de l’home i que, 
plens d’alegria, proclamem en lloança i 
adoració: «Veniu, celebrem el Senyor amb 
crits de festa, aclamem la roca que ens 
salva. […] Agenollem-nos davant el Senyor 
que ens ha creat» (Sl 95,1.6).

La litúrgia, en particular, és el lloc per 
excel·lència on es manifesta l’alegria que 
l’Església rep del Senyor i transmet al 
món. Cada diumenge, en l’eucaristia, les 
comunitats cristianes celebren el Misteri 
central de la salvació: la mort i resurrecció 
de Crist. Aquest és un moment fonamen-
tal per al camí de cada deixeble del Se-
nyor, en què es fa present el seu sacrifici 
d’amor; és el dia en què trobem el Crist 
ressuscitat, escoltem la seva Paraula, ens 
alimentem del seu cos i la seva sang. Un 
Salm afirma: «Avui és el dia que ha fet el 
Senyor: alegrem-nos-en i celebrem-lo» (Sl 
118,24). La nit de Pasqua, l’Església canta 
l’Exultet, expressió d’alegria per la victòria 
de Jesucrist sobre el pecat i la mort: «Exul-
tin de joia tots els àngels del cel […]. Que la 
terra també s’ompli d’alegria il·luminada i 
radiant de la claror […]. Que el cant joiós 
de tot el poble ressoni en aquesta sagrada 
nau.» L’alegria cristiana neix de saber-se 
estimats per un Déu que s’ha fet home, 
que ha donat la seva vida per nosaltres 
i ha vençut el mal i la mort; és viure per 
amor a ell. Santa Teresa de l’Infant Jesús, 
jove carmelita, va escriure: «Jesús, la meva 
alegria és estimar-te a tu» (Poesia 45/7).

4. L’alegria de l’amor
Benvolguts amics, l’alegria està íntima-

ment unida a l’amor; ambdós són fruits in-

el torna a amagar i, ple de joia, se’n va a 
vendre tot el que té i compra aquell camp» 
(Mt 13,44). Trobar i conservar l’alegria es-
piritual sorgeix de l’encontre amb el Se-
nyor, que demana que el seguim, que ens 
decidim amb determinació, posant tota la 
nostra confiança en ell. Estimats joves, no 
tingueu por d’arriscar la vostra vida obrint-
la a Jesucrist i al seu evangeli; és el camí 
per tenir la pau i la felicitat veritable dins 
nosaltres mateixos, és el camí per a la re-
alització vertadera de la nostra existència 
de fills de Déu, creats a imatge i semblan-
ça seva.

Cercar l’alegria en el Senyor: l’alegria és 
fruit de la fe, és reconèixer cada dia la seva 
presència, la seva amistat: «El Senyor és a 
prop» (Fl 4,5); és tornar a posar la nostra 
confiança en ell, és créixer en el seu conei-
xement i en el seu amor. L’Any de la fe, que 
iniciarem d’aquí a pocs mesos, ens ajuda-
rà i estimularà. Benvolguts amics, apre-
neu a veure com actua Déu en les vostres 
vides, descobriu-lo amagat en el cor dels 
esdeveniments de cada dia. Creieu que ell 
és sempre fidel a l’aliança que ha segellat 
amb vosaltres el dia del vostre baptisme. 
Sapigueu que mai no us abandonarà. Di-
rigiu sovint la vostra mirada cap a ell. A la 
creu va lliurar la vida perquè us estima. La 
contemplació d’un amor tan gran dóna als 
nostres cors una esperança i una alegria 
que res no pot destruir. Un cristià mai no 
pot estar trist, perquè ha trobat Crist, que 
ha donat la vida per ell.

Cercar el Senyor, trobar-lo, significa 
també acollir la seva Paraula, que és ale-
gria per al cor. El profeta Jeremies escriu: 
«Quan m’arribava la teva paraula, jo la 
devorava: ella ha estat el goig i l’alegria 
del meu cor. Jo porto el teu nom, Senyor, 
Déu de l’univers» (Jr 15,16). Apreneu a 
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la vida al Senyor. Estimats joves, no tin-
gueu por de la crida de Crist a la vida religi-
osa, monàstica, missionera o al sacerdoci. 
Tingueu la certesa que omple d’alegria els 
qui, dedicant-li la vida des d’aquesta pers-
pectiva, responen a la seva invitació a dei-
xar-ho tot per quedar-se amb ell i dedicar-
se amb tot el cor al servei dels altres. De la 
mateixa manera, és gran l’alegria que ell 
regala a l’home i a la dona que es donen 
totalment l’un a l’altre en el matrimoni per 
a formar una família i convertir-se en signe 
de l’amor de Crist per la seva Església.

Voldria esmentar un tercer element per 
entrar en l’alegria de l’amor: fer que creixi 
en la vostra vida i en la vida de les vostres 
comunitats la comunió fraternal. Hi ha un 
vincle estret entre la comunió i l’alegria. 
No en va sant Pau va escriure la seva ex-
hortació en plural; és a dir, no s’adreça a 
cadascú en singular, sinó que afirma: «Vi-
viu sempre contents en el Senyor!» (Fl 4,4). 
Només junts, vivint en comunió fraternal, 
podem experimentar aquesta alegria. El 
llibre dels Fets dels Apòstols descriu així 
la primera comunitat cristiana: «Partien el 
pa i prenien junts el seu aliment amb joia i 
senzillesa de cor» (Ac 2,46). Apliqueu-vos 
també vosaltres a fons perquè les comuni-
tats cristianes puguin ser llocs privilegiats 
on es comparteixi, s’atengui i es cuidin els 
uns als altres.

5. L’alegria de la conversió
Benvolguts amics, per viure l’alegria 

veritable també cal identificar les temp-
tacions que l’allunyen. La cultura actual 
porta sovint a cercar metes, realitzacions i 
plaers immediats, afavorint més la incons-
tància que la perseverança en l’esforç i la 
fidelitat als compromisos. Els missatges 
que rebeu empenyen a entrar en la lògica 
del consum, prometent una felicitat artifi-

separables de l’Esperit Sant (cf. Ga 5,23). 
L’amor produeix alegria, i l’alegria és una 
forma de l’amor. La beata mare Teresa de 
Calcuta, recordant les paraules de Jesús: 
«Fa més feliç donar que rebre» (Ac 20,35), 
deia: «L’alegria és una xarxa d’amor per a 
capturar les ànimes. Déu estima qui dóna 
amb alegria. I qui dóna amb alegria dóna 
més.» El servent de Déu Pau VI va escriure: 
«En Déu mateix, tot és alegria perquè tot 
és un do» (Ex. ap. Gaudete in Domino, 9 de 
maig de 1975).

Pensant en els diferents àmbits de la 
vostra vida, voldria dir-vos que estimar 
significa constància, fidelitat, tenir fe en 
els compromisos. I això, en primer lloc, 
amb les amistats. Els nostres amics espe-
ren que siguem sincers, lleials, fidels, per-
què l’amor veritable és perseverant també 
i sobretot en les dificultats. I el mateix val 
per al treball, els estudis i els serveis que 
exerciu. La fidelitat i la perseverança en el 
bé porten a l’alegria, encara que aquesta 
no sigui sempre immediata.

Per entrar en l’alegria de l’amor es-
tem cridats també a ser generosos, a no 
conformar-nos a donar el mínim, sinó a 
comprometre’ns a fons, amb una atenció 
especial pels més necessitats. El món ne-
cessita homes i dones competents i gene-
rosos, que es posin al servei del bé comú. 
Esforceu-vos per estudiar amb seriositat; 
conreeu els vostres talents i poseu-los des 
d’ara al servei del proïsme. Cerqueu la ma-
nera de contribuir, allí on estigueu, perquè 
la societat sigui més justa i humana. Que 
tota la vostra vida estigui impulsada per 
l’esperit de servei, i no per la recerca del 
poder, de l’èxit material i dels diners.

A propòsit de generositat, he d’esmen-
tar una alegria especial: és la que se sent 
quan es respon a la vocació de lliurar tota 
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els seus braços, us purificarà i us omplirà 
de la seva alegria: «Hi haurà més alegria 
en el cel per un sol pecador que es conver-
teix» (Lc 15,7).

6. L’alegria en les proves
Al final potser quedarà en el nostre cor 

la pregunta de si és possible viure de veri-
tat amb alegria fins i tot enmig de tantes 
proves de la vida, especialment les més 
doloroses i misterioses; de si seguir el Se-
nyor i fiar-se’n dóna sempre la felicitat.

La resposta ens la poden donar algu-
nes experiències de joves com vosaltres 
que han trobat precisament en Crist la 
llum que permet donar força i esperança, 
també enmig de situacions molt difícils. 
El beat Pier Giorgio Frassati (1901-1925) 
va experimentar tantes proves en la seva 
breu existència! Una d’elles concernia a 
la seva vida sentimental, que l’havia ferit 
profundament. Precisament en aquesta 
situació, va escriure a la seva germana: 
«Tu em preguntes si sóc alegre; i com no 
podria ser-ho? Mentre la fe em doni la for-
ça estaré sempre alegre. Un catòlic no pot 
deixar de ser alegre. […] El fi per al qual 
hem estat creats ens indica el camí que, 
encara que estigui sembrat d’espines, no 
és un camí trist, és alegre fins i tot també 
a través del dolor» (Carta a la germana Lu-
ciana, Torí, 14 de febrer de 1925). I el beat 
Joan Pau II, en presentar-lo com a model, 
va dir d’ell: «Era un jove d’una alegria con-
tagiosa, una alegria que superava també 
tantes dificultats de la seva vida» (Discurs 
als joves, Torí, 13 d’abril de 1980).

Més pròxima a nosaltres, la jove Chia-
ra Badano (1971-1990), recentment be-
atificada, va experimentar com el dolor 
pot ser transfigurat per l’amor i estar ha-
bitat per l’alegria. A l’edat de 18 anys, en 

cial. L’experiència ensenya que posseir no 
coincideix amb l’alegria. Hi ha tantes per-
sones que, malgrat tenir béns materials en 
abundància, sovint estan oprimides per la 
desesperació, la tristesa i senten un buit 
en la vida. Per romandre en l’alegria, es-
tem cridats a viure en l’amor i la veritat, a 
viure en Déu.

La voluntat de Déu és que nosaltres si-
guem feliços. Per a això ens ha donat les 
indicacions concretes per al nostre camí: 
els manaments. Complint-los trobem el 
camí de la vida i de la felicitat. Encara que 
a primera vista puguin semblar un conjunt 
de prohibicions, gairebé un obstacle a la 
llibertat, si els meditem més atentament a 
la llum del missatge de Crist, representen 
un conjunt de regles de vida essencials i 
valuoses que condueixen a una existència 
feliç, realitzada segons el projecte de Déu. 
Quantes vegades, en canvi, constatem que 
construir ignorant Déu i la seva voluntat 
ens porta a la desil·lusió, a la tristesa i al 
sentiment de derrota. L’experiència del pe-
cat com un rebuig a seguir-lo, com ofensa 
a la seva amistat, enfosqueix el nostre cor.

Però encara que a vegades el camí cris-
tià no sigui fàcil i el compromís de fidelitat 
a l’amor del Senyor trobi obstacles o regis-
tri caigudes, Déu, en la seva misericòrdia, 
no ens abandona, sinó que ens ofereix 
sempre la possibilitat de tornar a ell, de 
reconciliar-nos amb ell, d’experimentar 
l’alegria del seu amor que perdona i torna 
a acollir.

Estimats joves, recorreu sovint al sagra-
ment de la penitència i la reconciliació! És 
el sagrament de l’alegria retrobada. De-
maneu a l’Esperit Sant la llum per a saber 
reconèixer el vostre pecat i la capacitat 
de demanar perdó a Déu acostant-vos a 
aquest sagrament amb constància, sereni-
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perquè la nostra joia sigui completa» (1Jn 
1,3-4).

A vegades es presenta una imatge del 
cristianisme com una proposta de vida que 
oprimeix la nostra llibertat, que va contra 
el nostre desig de felicitat i alegria. Però 
això no correspon a la veritat. Els cristians 
són homes i dones veritablement feliços, 
perquè saben que mai no estan sols, sinó 
que sempre estan sostinguts per les mans 
de Déu. Sobretot vosaltres, joves deixe-
bles de Crist, teniu la tasca de mostrar al 
món que la fe porta una felicitat i alegria 
vertadera, plena i duradora. I si la manera 
de viure dels cristians sembla a vegades 
cansada i avorrida, llavors sigueu vosal-
tres els primers a donar testimoniatge del 
rostre alegre i feliç de la fe. L’evangeli és la 
«bona notícia» que Déu ens estima i que 
cadascun de nosaltres és important per a 
ell. Mostreu al món que això de veritat és 
així.

Per tant, sigueu missioners entusias-
mats de la nova evangelització. Porteu als 
qui pateixen, als qui l’estan cercant, l’ale-
gria que Jesús vol regalar. Porteu-la a les 
vostres famílies, a les vostres escoles i uni-
versitats, als vostres llocs de treball i als 
vostres grups d’amics, allí on viviu. Veureu 
que és contagiosa. I rebreu el cent per un: 
l’alegria de la salvació per a vosaltres ma-
teixos, l’alegria de veure la misericòrdia de 
Déu que obra en els cors. El dia del vostre 
encontre definitiu amb el Senyor, ell po-
drà dir-vos: «Servent bo i fidel! […] Entra al 
goig del teu senyor» (Mt 25,21).

Que la Mare de Déu us acompanyi en 
aquest camí. Ella va acollir el Senyor dins 
seu i el va anunciar amb un cant de lloança 
i d’alegria, el Magníficat: «La meva ànima 
magnifica el Senyor, el meu esperit celebra 
Déu que em salva» (Lc 1,46-47). Maria va 

un moment en què el càncer la feia patir 
de manera particular, va pregar l’Esperit 
Sant perquè intercedís pels joves del seu 
Moviment. A més de la seva curació, va 
demanar a Déu que il·luminés amb el seu 
Esperit a tots aquells joves, que els donés 
la saviesa i la llum: «Va ser un moment de 
Déu: patia molt físicament, però l’ànima 
cantava» (Carta a Chiara Lubich, Sassello, 
20 de desembre de 1989). La clau de la 
seva pau i alegria era la confiança plena en 
el Senyor i l’acceptació de la malaltia com 
a expressió misteriosa de la seva voluntat 
per al seu bé i el dels altres. Sovint repetia: 
«Jesús, si tu ho vols, jo també ho vull.»

Són dos senzills testimonis, entre molts 
altres, que mostren que el cristià autèntic 
no està mai desesperat o trist, fins i tot da-
vant les proves més dures, i mostren que 
l’alegria cristiana no és una fugida de la 
realitat, sinó una força sobrenatural per a 
fer front i viure les dificultats quotidianes. 
Sabem que Crist crucificat i ressuscitat 
és amb nosaltres, és l’amic sempre fidel. 
Quan participem en els seus sofriments, 
participem també en la seva alegria. Amb 
ell i en ell, el sofriment es transforma en 
amor. I aquí es troba l’alegria (cf. Col 1,24).

7. Testimonis de l’alegria
Benvolguts amics, per a concloure vol-

dria encoratjar-vos a ser missioners de 
l’alegria. No es pot ser feliç si els altres no 
en són. Per això, cal compartir l’alegria. 
Aneu a mostrar als altres joves la vostra 
alegria d’haver trobat aquell tresor preciós 
que és Jesús mateix. No podem conservar 
per a nosaltres l’alegria de la fe; perquè 
aquesta pugui romandre en nosaltres, 
hem de transmetre-la. Sant Joan afirma: 
«Us anunciem allò que hem vist i sentit, 
perquè també vosaltres estigueu en comu-
nió amb nosaltres […]. I escrivim tot això 
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providència de Déu, el Salmista exclama: 
«Quan miro el cel que han creat les teves 
mans, la lluna i els estels que hi has po-
sat, jo em dic: “Què és l’home, perquè te’n 
recordis? Què és un mortal, perquè el tin-
guis present?”» (Sl 8,4-5). La veritat pro-
funda de la nostra existència està, doncs, 
tancada en aquest sorprenent misteri: 
qualsevol criatura, en particular qualsevol 
persona humana, és fruit d’un pensament 
i d’un acte d’amor de Déu, amor immens, 
fidel, etern (cf. Jr 31,3). El descobriment 
d’aquesta realitat és el que canvia verita-
blement la nostra vida en el més profund. 
En una cèlebre pàgina de les Confessions, 
sant Agustí expressa amb gran intensitat 
el seu descobriment de Déu, summa belle-
sa i amor, un Déu que havia estat sempre a 
prop seu, i al qual al final va obrir la ment i 
el cor perquè fossin transformats: «Tard us 
vaig estimar, Bellesa tan antiga i tan nova, 
tard us vaig estimar! I vós éreu dintre meu i 
jo a fora, i així per fora us cercava; i, defor-
me com era, em llançava sobre aquestes 
coses belles que vós vau crear. Vós éreu 
amb mi, però jo no era amb vós. Em rete-
nien lluny vostre aquelles coses que, si no 
estiguessin en vós, no existirien. Em vau 
cridar i vau clamar, i vau trencar la meva 
sordesa; vau brillar i vau resplendir, i vau 
guarir la meva ceguesa; vau difondre el 
vostre perfum, i el vaig aspirar, i ara us 
anhelo; vaig assaborir-vos, i ara sento fam 
i set de vós; em vau tocar, i vaig desitjar 
amb ànsia la pau que procedeix de vós» 
(X, 27,38). Amb aquestes imatges, el Sant 
d’Hipona intentava descriure el misteri 
inefable de l’encontre amb Déu, amb un 
amor que transforma tota l’existència.

Es tracta d’un amor sense reserves que 
ens precedeix, ens sosté i ens crida durant 

respondre plenament a l’amor de Déu de-
dicant-li la vida en un servei humil i total. 
És anomenada Causa de la nostra alegria 
perquè ens ha donat Jesús. Que ella us in-
trodueixi en aquella alegria que ningú no 
us podrà prendre.

Benedictus pp. XVI

Missatge de Benet XVI per a la XLIX Jor-
nada Mundial de Pregària per les Voca-
cions, 29-4-2012 

Vaticà, 18-10-2011

Benvolguts germans i germanes,
La XLIX Jornada Mundial de Pregària 
per les Vocacions, que se celebrarà el 
29 d’abril de 2012, quart diumenge de 
Pasqua, ens invita a reflexionar sobre el 
tema: Les vocacions, do de la caritat de 
Déu.

La font de qualsevol do perfecte és 
Déu Amor –Deus caritas est–: «el qui està 
en l’amor està en Déu, i Déu està en ell» 
(1Jn 4,16). La Sagrada Escriptura narra 
la història d’aquest vincle originari en-
tre Déu i la humanitat, que precedeix la 
creació mateixa. Sant Pau, en escriure als 
cristians de la ciutat d’Efes, eleva un him-
ne de gratitud i lloança al Pare, el qual, 
amb benevolència infinita, disposa al 
llarg dels segles la realització del seu pla 
universal de salvació, que és un designi 
d’amor. En el Fill Jesús –afirma l’Apòs-
tol– «ens escollí en ell abans de crear el 
món, perquè fóssim sants, irreprensibles 
als seus ulls» (Ef 1,4). Som estimats per 
Déu fins i tot abans de venir a l’existència. 
Mogut exclusivament pel seu amor incon-
dicional, ell ens «ha creat del no-res» (cf. 
2Ma 7,28) per portar-nos a la comunió 
plena amb ell.
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tornar a anunciar, especialment a les no-
ves generacions, la bellesa captivadora 
d’aquest amor diví, que precedeix i acom-
panya: és l’entrellat secret, és la motivació 
que mai no falla, ni tan sols en les circums-
tàncies més difícils.

Estimats germans i germanes, hem 
d’obrir la nostra vida a aquest amor; cada 
dia Jesucrist ens crida a la perfecció de 
l’amor del Pare (cf. Mt 5,48). La grandesa 
de la vida cristiana consisteix en efecte a 
estimar «com» ho fa Déu; es tracta d’un 
amor que es manifesta en el do total d’ell 
mateix fidel i fecund. Sant Joan de la Creu, 
responent a la priora del monestir de Se-
gòvia, afligida per la dramàtica situació 
de suspensió en què es trobava el Sant 
en aquells anys, la invita a actuar d’acord 
amb Déu: «No penseu una altra cosa sinó 
que tot ho ordena Déu. I on no hi ha amor, 
poseu-hi amor, i en traureu amor» (Episto-
lari, 26).

En aquest terreny oblatiu, a l’obertura a 
l’amor de Déu i com a fruit d’aquest amor, 
neixen i creixen totes les vocacions. I be-
vent d’aquesta font mitjançant la pregà-
ria, amb el tracte freqüent amb la Paraula 
i amb els sagraments, especialment amb 
l’eucaristia, serà possible viure l’amor al 
proïsme en què s’aprèn a descobrir el ros-
tre de Crist Senyor (cf. Mt 25,31-46). Per a 
expressar el vincle indissoluble que hi ha 
entre aquests «dos amors» –l’amor a Déu 
i l’amor al proïsme– que brollen de la ma-
teixa font divina i que s’hi orienten, el Papa 
sant Gregori Magne fa servir l’exemple de 
la planta petita: «En el terreny del nos-
tre cor, [Déu] ha plantat primer l’arrel de 
l’amor a ell i després s’ha desenvolupat, 
com un calze, l’amor fratern» (Moralium 
Libri, sive expositio in Librum B. Job, Ll. VII, 
cap. 24, 28; PL 75, 780D).

el camí de la vida i té la seva arrel en la 
gratuïtat absoluta de Déu. Referint-se en 
concret al ministeri sacerdotal, el meu 
predecessor, el beat Joan Pau II, afirmava 
que «qualsevol gest ministerial, al mateix 
temps que porta a estimar i servir l’Esglé-
sia, ajuda a madurar cada vegada més en 
l’amor i en el servei a Jesucrist, cap, pastor 
i espòs de l’Església; en un amor que es 
configura sempre com a resposta a l’amor 
precedent, lliure i gratuït, de Déu en Crist» 
(exhortació apostòlica Pastores dabo vo-
bis, 25). En efecte, tota vocació específica 
neix de la iniciativa de Déu; és el do de la 
caritat de Déu. Ell és qui fa el «primer pas» 
i no com a conseqüència d’una bondat 
particular que troba en nosaltres, sinó en 
virtut de la presència del seu amor mateix, 
que «donant-nos l’Esperit Sant, ha vessat 
en els nostres cors» (Rm 5,5).

En tot moment, en l’origen de la crida 
divina es troba la iniciativa de l’amor in-
finit de Déu, que es manifesta plenament 
en Jesucrist. Com vaig escriure en la meva 
primera encíclica Deus caritas est, «de fet, 
Déu és visible de moltes maneres. En la 
història d’amor que ens narra la Bíblia, ell 
surt al nostre encontre, mira d’atreure’ns, 
arribant fins a l’Últim Sopar, fins al Cor 
traspassat a la creu, fins a les aparicions 
del Ressuscitat i les grans obres mitjan-
çant les quals ell, per l’acció dels Apòstols, 
ha guiat el caminar de l’Església naixent. El 
Senyor tampoc ha estat absent en la histò-
ria successiva de l’Església: sempre ve al 
nostre encontre a través dels homes en els 
quals ell es reflecteix; mitjançant la seva 
Paraula, en els sagraments, especialment 
l’eucaristia» (n. 17).

L’amor de Déu roman per sempre, és 
fidel a ell mateix, a la «promesa feta per a 
mil generacions» (Sl 105,8). Cal, per tant, 
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4 sacerdoci o a una especial consagració. 

És important que es creïn en l’Església les 
condicions favorables perquè puguin aflo-
rar tants sí en resposta generosa a la crida 
de l’amor de Déu.

Serà tasca de la pastoral vocacional 
oferir punts d’orientació per a un camí 
fructuós. Un element central ha de ser 
l’amor a la paraula de Déu, a través d’una 
familiaritat creixent amb la Sagrada Escrip-
tura i d’una pregària personal i comunità-
ria atenta i constant, per a ser capaços de 
sentir la crida divina enmig de tantes veus 
que omplen la vida diària. Però, sobre-
tot, que l’eucaristia sigui el «centre vital» 
de qualsevol camí vocacional: és aquí on 
l’amor de Déu ens toca en el sacrifici de 
Crist, expressió perfecta de l’amor, i és 
aquí on aprenem una vegada i una altra a 
viure la «gran mesura» de l’amor de Déu. 
Paraula, pregària i eucaristia són el tresor 
preciós per a comprendre la bellesa d’una 
vida totalment gastada pel Regne.

Desitjo que les Esglésies locals, en 
tots els seus estaments, siguin un «lloc» 
de discerniment atent i de verificació vo-
cacional profunda, oferint als joves un 
acompanyament espiritual savi i vigorós. 
D’aquesta manera, la comunitat cristiana 
es converteix ella mateixa en manifestació 
de la caritat de Déu que custodia en ella 
qualsevol crida. Aquesta dinàmica, que 
respon a les instàncies del manament nou 
de Jesús, es pot dur a terme de manera elo-
qüent i singular a les famílies cristianes, 
l’amor de les quals és expressió de l’amor 
de Crist que es va lliurar a ell mateix per la 
seva Església (cf. Ef 5,32). A les famílies, 
«comunitat de vida i d’amor» (Gaudium 
et spes, 48), les noves generacions poden 
tenir una experiència admirable d’aquest 
amor oblatiu. Elles, efectivament, no sols 

Aquestes dues expressions de l’únic 
amor diví han de ser viscudes amb especi-
al intensitat i puresa de cor pels qui s’han 
decidit a emprendre un camí de discerni-
ment vocacional vers el ministeri sacer-
dotal i la vida consagrada; constitueixen 
el seu element determinant. En efecte, 
l’amor a Déu, del qual els preveres i els 
religiosos es converteixen en imatges visi-
bles –encara que sempre imperfectes– és 
la motivació de la resposta a la crida d’es-
pecial consagració al Senyor a través de 
l’ordenació presbiteral o la professió dels 
consells evangèlics. La força de la respos-
ta de sant Pere al Mestre diví: «Tu saps 
que t’estimo» (Jn 21,15), és el secret d’una 
existència lliurada i viscuda en plenitud i, 
per això, plena d’alegria profunda.

L’altra expressió concreta de l’amor, 
l’amor al proïsme, sobretot envers els més 
necessitats i els que pateixen, és l’impuls 
decisiu que fa del sacerdot i de la perso-
na consagrada algú que suscita comu-
nió entre la gent i que és un sembrador 
d’esperança. La relació dels consagrats, 
especialment del sacerdot, amb la comu-
nitat cristiana és vital i arriba a ser part 
fonamental del seu horitzó afectiu. Pel que 
fa a això, al sant Rector d’Ars li agradava 
repetir: «El sacerdot no és sacerdot per a 
ell mateix; ho és per a vosaltres» (Le curé 
d’Ars. Sa pensée - Son cœur, Foi Vivante, 
1966, p. 100).

Estimats germans en l’episcopat, esti-
mats preveres, diaques, consagrats i con-
sagrades, catequistes, agents de pastoral 
i tots els qui us dediqueu a l’educació de 
les noves generacions, us exhorto amb 
viva sol·licitud a prestar atenció a tots 
els qui a les comunitats parroquials, les 
associacions i els moviments adverteixen 
la manifestació dels signes d’una crida al 
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Acte de proclamació de fragments de 
l’evangeli de Marc, amb motiu de la “Mis-
sió Metròpolis”, al Palau de la Música de 
Barcelona

Barcelona, 5-3-2012

El diumenge 4 de març, a la tarda, al Palau 
de la Música Catalana, a Barcelona, va te-
nir lloc la lectura pública de diversos frag-
ments de l’Evangeli de sant Marc, a càrrec 
de personalitats de la cultura i dels mitjans 
de comunicació, en el marc de les accions 
pastorals per a promoure la Nova Evan-
gelització. Aquest acte, un dels celebrats 
conjuntament amb altres onze grans ciu-
tats europees amb motiu de la “Missió Me-
tròpolis” durant aquesta Quaresma, va ser 
presidit pel Sr. Cardenal Lluís Martínez Sis-
tach, amb l’assistència de Mons. Sebastià 
Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, així 
com de representants de les parròquies, 
comunitats, moviments i institucions de 
l’arxidiòcesi.

Abans de començar la lectura, l’Orques-
tra jove del Masnou va interpretar La rus-
tica de Vivaldi. A continuació, el Sr. Carde-
nal va donar la benvinguda als assistents 
i va introduir l’acte afirmant que “la nova 
evangelització pretén anunciar Jesús i el 
seu Evangeli, amb el desig que sigui una 

són el lloc privilegiat de la formació hu-
mana i cristiana, sinó que poden conver-
tir-se en «el seminari primer i millor de la 
vocació a la vida de consagració pel regne 
de Déu» (exhortació apostòlica Familiaris 
consortio, 53), fent descobrir, precisament 
en el si de la llar, la bellesa i la importància 
del sacerdoci i de la vida consagrada. Els 
pastors i tots els fidels laics han de col-
laborar sempre perquè dins l’Església es 
multipliquin aquestes «cases i escoles de 
comunió» seguint el model de la Sagrada 
Família de Natzaret, reflex harmoniós a la 
terra de la vida de la Santíssima Trinitat.

Amb aquests desitjos, imparteixo de 
cor la benedicció apostòlica a vosaltres, 
venerables germans en l’episcopat, als 
sacerdots, als diaques, als religiosos, a les 
religioses i a tots els fidels laics, en parti-
cular als joves que amb cor dòcil es posen 
a l’escolta de la veu de Déu, disposats a 
acollir-la amb adhesió generosa i fidel.

Benedictus pp. XVI

[ ]Altres
informacions
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4 majestuosament amb la seva presència 

cada escena. La nena Natàlia Torrabadella, 
revestida amb alba i amb una veu clara i 
angelical, va cloure la lectura de l’Evangeli 
de sant Marc.

Finalment, el Sr. Cardenal va cloure 
l’acte eminentment religiós, de pregària 
i d’anunci de l’Evangeli, agraint a les per-
sonalitats la lectura dels fragments de 
l’Evangeli segons sant Marc; als músics, 
cantors i actors, que haguessin posat els 
seus dons al servei de la Paraula de Déu, 
i a la Fundació del Palau de la Música Ca-
talana, la generositat d’oferir el Palau per 
a la celebració de l’acte. I va convidar els 
assistents a portar la Bona Nova a tothom 
i a acollir amb goig la invitació de Jesús 
d’evangelitzar, és a dir, de propiciar un en-
contre personal amb el Senyor.

Mn. Josep Amiell, la Gna. Dolors Canal, 
la fundació privada de la Passió d’Espar-
reguera i la fundació Blanquerna, entre 
d’altres persones i entitats, guardonats 
amb la Creu de Sant Jordi

Barcelona, 20-4-2012

Avui a la tarda, al Saló Sant Jordi del Palau 
de la Generalitat, el Molt Hble. President 
Sr. Artur Mas lliurarà la Creu de Sant Jordi 
a vint-i-cinc personalitats i quinze entitats 
que s’han destacat en el servei a Catalu-
nya en el pla cívic i cultural.

Mn. Josep Amiell Solè és sacerdot del 
bisbat d’Urgell i impulsor de la cultura ara-
nesa, i serà guardonat “per la sostinguda 
tasca de recerca, preservació i promoció 
que ha fet del patrimoni, de les tradicions 
i de la llengua de la Vall d’Aran, a la qual 
ha traduït el Nou Testament. I també per la 
seva trajectòria pastoral en el si del bisbat 

autèntica Bona Nova pels homes i dones 
que ens envolten enmig de les dificultats 
i sofriments, les mancances i les penúries 
que ocasiona la greu crisi econòmica i de 
valors que estem vivint”. El Sr. Cardenal 
afegí que “el silenci, l’escolta i la música 
es faran pregària en proclamar l’Evangeli 
de sant Marc, que és un text senzill i pro-
fund, sòlid i vital” i va expressar que du-
rant la lectura el Senyor espera la “nostra 
resposta, en el fons del nostre cor, a la pre-
gunta: Qui dieu que sóc jo?”.

Seguidament, va començar la lectura 
dels fragments de l’Evangeli de sant Marc, 
amb acompanyament musical al teclat a 
càrrec d’Antoni Olaf. La lectura va constar 
de quatre blocs d’uns vint minuts, alterna-
da amb diferents interpretacions musicals 
per part de l’Orquestra jove del Masnou 
i el Cor de la Catedral de Barcelona, i il-
lustrada amb projecció de passatges de 
l’Evangeli, amb imatges procedents de di-
ferents capelles d’arreu de Catalunya. Les 
personalitats encarregades de posar veu 
a l’Evangeli foren, en aquest ordre, Sara 
Cruz, de Ràdio Estel; Xavier Coral, perio-
dista; Dídac Ramírez, economista; Arturo 
Sanagustín, periodista; Francesc Torralba, 
filòsof; David Jou, físic; Eugeni Gay, jurista; 
Justo Molinero, empresari; Enric Frigola, 
periodista; Joan Barril, periodista; Josep 
Cuní, periodista; Carles Torner, escriptor; 
Dolors Borau, escriptora; Luis del Olmo, 
periodista; Xavier Solà, periodista; Sílvia 
Cóppulo i Tomás Molina, periodistes, i Joan 
Pons, baríton, van fer de cronista, sinago-
ga i Jesús, respectivament, en una lectura 
intensa de la Passió, que va fer augmentar 
l’emoció dels assistents. Aquesta lectu-
ra va ser acompanyada pels personatges 
de la Passió, de Llinars, que, silenciosa-
ment, apareixien a l’escenari i plasmaven 
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Avui dimecres dia 11 d’abril, al migdia, ha 
tingut lloc, a la Sala de Juntes del Palau 
Episcopal de Barcelona, la conferència de 
premsa de presentació de l’acció conjunta 
de Càritas diocesana de Barcelona, amb la 
Fundació FC Barcelona i el RCD Espanyol 
per combatre l’atur juvenil. Els dos clubs 
esportius donen suport al projecte “Joves 
a l’atur”. L’acte ha estat presidit pel carde-
nal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de 
Barcelona, acompanyat a la taula pels pre-
sidents de les dues entitats esportives, Sr. 
Sandro Rosell i Sr. Ramon Condal.

En començar la roda de premsa, el Sr. 
Cardenal ha saludat els assistents i els ha 
agraït la seva presència. Tot seguit, ha pre-
sentat el projecte “Joves a l’atur”, una inici-
ativa del cardenal de Barcelona amb motiu 
del 50è aniversari de la seva ordenació sa-
cerdotal. El projecte el duu a terme Càritas 
diocesana de Barcelona i pretén fer front 
als alts índexs d’atur juvenil -que ara ma-
teix se situen per sobre del 50%-, ofereix 
orientació laboral, recerca de feina, borsa 
de treball i coneixement de la llengua. 

El Sr. Sandro Rosell ha destacat que el 
FC Barcelona vol ajudar que la gent sigui 
conscient d’aquest actual problema soci-
al i vol posar el seu gra de sorra facilitant 
l’accés al mercat laboral d’un grup de cin-
quanta d’aquests joves, que a partir d’avui 
mateix ja començaran a treballar en pràc-
tiques a les instal·lacions del Camp Nou, 
durant un trimestre. 

Per part seva, el Sr. Ramon Condal ha 
expressat que tots hem de donar el nos-
tre sí a ajudar i ha informat que en el pro-
per partit a Cornellà-El Prat, diumenge 15 
d’abril a les 12 h, els jugadors del RCD Es-
panyol sortiran al camp, acompanyats de 
diversos joves, amb una pancarta amb el 
lema “Marca un gol a l’atur juvenil” i es 

d’Urgell, vinculada singularment a la Vall, 
de la qual ha estat arxipreste”.

La Gna. Dolors Canal Vilarrasa, de la 
Institució Xaveriana, educadora, serà 
guardonada “per la seva trajectòria en 
l’àmbit educatiu i, singularment, en la For-
mació Professional. Ha estat professora i 
directora de l’Escola Tècnico-Professional 
Xavier, de Barcelona, i s’ha vinculat a im-
portants instàncies educatives inspirades 
en l’humanisme cristià. Cal destacar-ne la 
tasca pionera en la promoció professional 
de la dona”.

Entre les entitats, rebrà la Creu de Sant 
Jordi, en forma de placa, la Fundació Pri-
vada de la Passió d’Esparreguera “en re-
coneixement a la trajectòria d’una entitat 
que promou un dels espectacles de refe-
rència de la cultura popular i tradicional de 
Catalunya, amb quatre segles de represen-
tacions. El conjunt d’activitats que impul-
sa, de caire cultural, social i esportiu, con-
tribueix a la dinamització de la vila del Baix 
Llobregat i és un exemple de vertebració 
col·lectiva”. 

També rebrà la Creu de Sant Jordi la 
Fundació Blanquerna “per la seva aporta-
ció a la comunitat educativa a partir de la 
fidelitat a uns valors humanistes, a un estil 
de mestratge i a la vocació de servei públic 
des de la iniciativa social. Vinculada a la 
Universitat Ramon Llull, incideix en àmbits 
com l’educació, la psicologia, l’esport, la 
comunicació i la salut, en els quals ha con-
tribuït a formar bons professionals”.

Presentació de l’acció conjunta de Càritas 
diocesana de Barcelona amb la fundació 
FC Barcelona i el RCD Espanyol, per com-
batre l’atur juvenil 

Barcelona, 11-4-2012
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4 projectarà a les pantalles un DVD per a 

sensibilitzar tothom. Aquest acte es realit-
zarà de manera semblant al Camp Nou, el 
proper dimecres 2 de maig.

Finalment, el Sr. Cardenal ha agraït la 
col·laboració generosa i la disponibilitat 
dels dos presidents i dels dos clubs en la 
presentació d’aquest projecte per tal de 
sensibilitzar la societat en aquest greu 
problema pels joves i per les seves famí-
lies, ha informat que l’any passat un miler 
de joves ja es van beneficiar d’aquest pro-
grama seriós, eficaç i sòlid; i que una acció 
social similar s’està duent a terme en onze 
grans ciutats europees, agermanades amb 
Barcelona en la Missió Metròpolis.
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