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Actualització	de	retribucions	a	preveres	
i	diaques

DECRET 02/08 
Sant Feliu de Llobregat, 7-4-2008

Considerant la conveniència d'actualitzar 
les percepcions econòmiques dels preve-
res i diaques, segons les possibilitats del 
Fons Comú Diocesà de Sant Feliu de Llo-
bregat; d'acord amb els cànons 281 i 1274 
del Codi de Dret Canònic, i havent realitzat 
les consultes oportunes;

PEL PRESENT decret disposem que 
aquest any, amb efecte des de primer de 
gener de 2008, d'acord amb les normes 
diocesanes sobre la retribució dels pre-
veres i diaques vigents al Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat, i segons acord amb els 
bisbes de les diòcesis de la Província Ecle-
siàstica de Barcelona, sigui augmentat el 
valor del punt en un 3% (tres per cent).

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

Sobre	la	solemnitat	de	la	Mare	de	Déu	
de	Montserrat	2008

DECRET 03/08
Sant Feliu de Llobregat, 11-4-2008

Atès que aquest any 2008 el 27 d'abril, la 
Solemnitat de la Mare de Déu de Mont-
serrat coincideix amb el 6è diumenge de 
Pasqua, la celebració litúrgica es trasllada 
a l'endemà, dilluns dia 28 d'abril. 

PEL PRESENT DECRET, i pel que fa al 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i donat 
el patronatge de la Mare de Déu de Mont-
serrat sobre la nostra Diòcesi, establim 
que a totes les parròquies i comunitats 
es puguin utilitzar també, en les misses 
d'aquest dia (i de la vigília), els	 textos	
eucològics	 propis	 de	 la	Mare	de	Déu	de	
Montserrat	(oració	col·lecta,	oració	sobre	
les	ofrenes,	oració	de	postcomunió,	i	pre-
faci).	 Però	 no	 així	 les	 lectures,	 que	 han	
de	 ser	 les	 pròpies	 del	 diumenge	 6è.	 de	
Pasqua	(cicle	A). 

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

[ ]Decrets
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Nomenament	de	diaca	adscrit	a	les	
parròquies	de	Santa	Maria	i	Santíssima	
Trinitat	de	Vilafranca	del	Penedès

Sant Feliu de Llobregat, 2-3-2008

Havent de procedir al nomenament de 
diaca adscrit a la Parròquia de Santa Maria 
i a la Parròquia Santíssima Trinitat, de 
Vilafranca del Penedès, tenint en compte 
el bé pastoral i ateses les circumstàncies 
personals de l'interessat, nomenem,

Mn.	Agustí	Roig	i	Marcè

per al càrrec de diaca adscrit de l'esmen-
tada parròquia, com a col·laborador del 
nostre ministeri en l'església de Sant Feliu 
de Llobregat, al servei del poble de Déu.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral i 
li conferim les facultats adients, segons el 
dret i les disposicions diocesanes.

Esperem que la seva personal dedi-
cació al ministeri i que la seva generosa 
disponibilitat, esdevindran un bé per a la 
vida i el servei pastoral de la diòcesi.

+Agustí	Cortés	Soriano
Bisbe	de	Sant	Feliu	de	Llobregat

Per	manament	del	Sr.	Bisbe,
Joan-Pere	Pulido,	prev.

Secretari	general	i	Canceller

Nomenament	d'adscrit	a	la	parròquia	de	
Sant	Pere	de	Gavà

Sant Feliu de Llobregat, 12-3-2008

Havent de procedir al nomenament d'ads-
crit a la parròquia de Sant Pere, de Gavà, 
tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn.		Luiz-Carlos	Rocha	de	Deus

Per al càrrec d'adscrit de l'esmentada 
parròquia, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l'església de Sant Feliu de Llo-
bregat, al servei del Poble de Déu.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons el 
dret i les disposicions diocesanes.

Esperem que la seva personal dedi-
cació al ministeri i que la seva generosa 
disponibilitat, esdevindran un bé per a la 
vida i el servei pastoral de la diòcesi.

+Agustí	Cortés	Soriano
Bisbe	de	Sant	Feliu	de	Llobregat

Per	manament	del	Sr.	Bisbe
Joan-Pere	Pulido,	prev.

Secretari	general	i	Canceller

[ ]Nomenaments 
parroquials
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Cloenda	de	la	visita	pastoral	a	l'Arxi-
prestat	de	Sant	Boi	de	Llobregat

Sant Feliu de Llobregat, 5-3-2008

El proper dissabte 8 de març a les 20h 
tindrà lloc l'acte de cloenda de la visita 
pastoral a l'Arxiprestat de Sant Boi de 
Llobregat del Sr. Bisbe de Sant Feliu de 
Llobregat, Agustí Cortés Soriano, que con-
sistirà en una eucaristia a la Parròquia de 
Sant Baldiri.

Des del passat 29 de gener de 2008 
s'està desenvolupant la visita pastoral del 
bisbe Agustí Cortés a l'Arxiprestat de Sant 
Boi de Llobregat, territori que comprèn les 
poblacions de Santa Coloma de Cervelló 
i Sant Boi de Llobregat. Ara, s'arriba a la 
cloenda amb aquesta eucaristia, que serà 
l'única missa vespertina que se celebrarà 
aquell dissabte 8 de març a la localitat de 
Sant Boi, remarcant-se d'aquesta manera 
el sentit de comunitat arxiprestal entorn 
del seu bisbe. 

Durant aquest període s'han produït 
diverses reunions, trobades i actes per tal 
de conèixer in	situ la realitat eclesial i social 
d'aquest territori, les seves necessitats i 
potencialitats. En destaquem els següents:

• Ajuntaments de Sant Boi de Llobre-
gat i Santa Coloma de Cervelló.

• Àmbit pastoral de la salut: Serveis de 
Salut Mental, Complex assistencial Beni-
to Menni, agents de pastoral de la salut, 
incloent-hi un homenatge al germà Far-
gas, OH,  pels seus anys de dedicació al 
servei dels malalts mentals.

• Àmbit pastoral de Càritas: amb tots 
els col·laboradors que hi treballen.

• Parròquia del Sagrat Cor de la Colò-
nia Güell.

• Responsables de centres educatius i 
professors de religió.

• Comunitats religioses dels salesians, 
claretians, hospitalaris i hospitalàries.

• A la celebració de cloenda es presen-
tarà un document amb les conclusions 
dels contactes establerts amb tots els 
actes d'aquesta Visita Pastoral.

Amb periodicitat de cinc anys, es dema-
na que els bisbes realitzin una visita pas-
toral a cadascun dels arxiprestats de la 
seva diòcesi. Des que el bisbe Agustí 
Cortés va prendre possessió del seu càrrec 
com a ordinari de la nova diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat el 12 de setembre de 
2004, ha visitat ja l'arxiprestat de Sant 
Feliu de Llobregat, el de Garraf i ara el de 
Sant Boi de Llobregat.

El	bisbe	Agustí	finalitza	la	visita	pastoral	
a	l'Arxiprestat	de	Sant	Boi	de	Llobregat.

Sant Feliu de Llobregat, 12-3-2008

El passat dissabte 8 de març a les 20h 
tingué lloc l'acte de cloenda de la visita 
pastoral a l'Arxiprestat de Sant Boi de 
Llobregat per part del bisbe de Sant Feliu 
de Llobregat, Agustí Cortés Soriano, que 
consistí en una eucaristia a la Parròquia de 
Sant Baldiri.

[ ]Comunicats i  
notes de premsa
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0Nombrosos fidels van assistir a aquesta 
missa, concelebrada per tots els rectors de 
la localitat i alguns preveres més. Aquesta 
va ser l'única missa vespertina celebrada 
aquell dissabte a Sant Boi de Llobregat, 
per remarcar d'aquesta manera el sentit de 
comunitat arxiprestal entorn del seu bisbe. 

Al final de la celebració, es va llegir 
un document que recollia les conclusions 
de totes les trobades realitzades des del 
29 de gener de 2008 –quan es va iniciar 
la visita pastoral– amb les parròquies, 
centres religiosos, catequistes, voluntaris 
de Càritas, Pastoral de la Salut, Pastoral 
Familiar, Consells d´Economia, professors 
de religió, germandats de la parròquia de 
Sant Josep Obrer, comunitats neocatecu-
menals, alcaldes de Sant Boi de Llobregat 
i de Santa Coloma de Cervelló… i moltes 
persones que en el darrer mes i mig s'han 
apropat a dialogar amb el bisbe Agustí.

Amb periodicitat de cinc anys, es dema-
na que els bisbes realitzin una visita pas-
toral a cadascun dels arxiprestats de la 
seva diòcesi. Des que el bisbe Agustí 
Cortés va prendre possessió del seu càrrec 
com a ordinari de la nova diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat el 12 de setembre de 
2004, ha visitat ja l'arxiprestat de Sant 
Feliu de Llobregat, el de Garraf i aquest 
últim de Sant Boi de Llobregat.

Els	misteris	d'Olesa	de	Montserrat	se	
celebren	enguany	amb	la	presència	del	
bisbe	de	Sant	Feliu	de	Llobregat,	Agustí	
Cortés	Soriano

Sant Feliu de Llobregat, 12-3-2008  

El proper 18 de març, dimarts sant, a les 
20h, el bisbe Agustí presidirà la Missa 

dels Misteris a la Parròquia de Santa Maria 
d'Olesa de Montserrat, celebració en la 
qual seran presents els 11 passos o escul-
tures que recorden els principals moments 
de la passió de Jesús.

La localitat d'Olesa de Montserrat, a 
banda de la representació de la Passió, 
té altres maneres de reviure els misteris 
fonamentals de la fe cristiana, com ara 
la tradició dels Monuments de Setmana 
Santa, els anomenats popularment "Mis-
teris", que es comença a documentar a 
la darreria del s. XVII i al llarg del s. XVIII, 
encara que el seu origen pot ser anterior.

Les onze imatges o conjunts escultòrics 
es conserven durant tot l'any a distintes 
cases de tot el municipi  i només un cop a 
l'any, es traslladen totes a l'església parro-
quial, per celebrar amb aquestes obres d'art 
la "Missa dels Misteris". Enguany aquesta 
celebració serà presidida pel bisbe de Sant 
Feliu de Llobregat, Agustí Cortés Soriano, el 
proper dimarts sant, i comptarà amb l'acom-
panyament musical de les dues corals d'Ole-
sa de Montserrat: l'Escolania (d'infants) i la 
Capella de Santa Maria (d'adults).

Les escenes representades i el seu llocs 
habituals de presència són:

• Jesús prega a l'hort de les oliveres 
(Veïnat de Santa Oliva)

• Bes de Judes – La traïció (Veïnat de 
l'Hospital)

• La flagel·lació – Jesús és assotat (Cal 
Puigjaner)

• "Ecce Homo" – Jesús davant de Pilat 
(ca l'Escossi)

• Camí del Calvari – El carrer de l'amar-
gura (Cal Pel·la)

• El Sant Crist de l'agonia – Crist és cla-
vat a la Creu (Veïnat de Sant Bernat)

• Sant Crist – Jesús mort a la creu (Par-
ròquia de Santa Maria)
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dels seus impostos es dedicarà així a la 
ingent labor que l'Església desenvolupa. 
A més, és	compatible	també	amb	marcar	
la	casella	a	favor	d'altres	"fins	socials", 
cosa que la mateixa Delegació d'Economia 
del Bisbat de Sant Feliu considera recoma-
nable. També es manifesta des d'aques-
ta Delegació la conveniència que l'Estat 
inclogués una tercera casella per a altres 
confessions i religions, fet que evitaria 
considerar aquesta praxi com un privilegi 
per a l'Església Catòlica.

En aquesta campanya de sensibilitza-
ció envers la corresponsabilitat de tots els 
qui confien en el que és i fa l'Església, i en 
continuïtat amb la campanya inicial que 
es va llançar al desembre de 2007, s'utilit-
zarà el web www.portantos.es  i la marca 
homònima xTANTS, que explica sintètica-
ment amb el seu logotip el que l'Església 
pretén transmetre: 

– el nou sistema d'assignació que 
s'obre després de l'acord assolit amb 
el Govern al desembre de 2006, 

– la labor social i pastoral que desen-
volupa l'Església, 

– la necessitat que els catòlics i aque-
lles persones que aprecien la tasca 
de l'Església donin suport a la seva 
labor perquè es pugui seguir ajudant 
a "tants" que ho necessiten. 

A més, en aquesta ocasió, els habituals 
tríptics informatius que es distribuïen per 
les diòcesis han estat substituïts per un 
nou instrument. Es tracta d'una publica-
ció amb format de periòdic	 xTANTS	 de	
20	 pàgines,	 que	 conté	 notícies,	 articles	
d'opinió,	entrevistes	i	reportatges	entorn	
del	 sosteniment	econòmic	de	 l'Església. 
Se n'ha realitzat un tiratge de 600.000 
exemplars per a tot l'estat espanyol, que 

• Soledat de Maria al peu de la creu – 
El calvari (Veïnat del c/Argelines – Cal 
Pomés)

• La Pietat – Jesús en els braços de la 
seva mare (Veïnat de Can Carreras)

• Sant sepulcre – Jesús és enterrat (Veï-
nat del c/Forn – Ca la Planxadora)

• Mare de Déu dels Dolors (Parròquia 
de Santa Maria)

Aquestes imatges, antigament sortien 
en processó pels carrers de la localitat. 
Actualment, la tradició ha evolucionat i 
ara són els veïns d'Olesa que recorren el 
poble anant a visitar els diversos misteris 
als seus emplaçaments els dies de dijous i 
divendres sants.

Renda	2008:	Campanya	de	sensibilitza-
ció	per	part	de	l'Església	envers	l'autofi-
nançament

Sant Feliu de Llobregat, 23-4-2008

La diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, jun-
tament amb la resta de diòcesis catalanes 
i de tot l'estat, ha engegat la Campanya de 
la Renda 2008, en el marc del programa per 
al sosteniment de l'Església, que s'adreça 
als fidels i simpatitzants que reconeguin la 
seva labor, per tal d'animar-los a marcar la 
X en la declaració de la renda. 

A partir d'aquest any el sosteniment 
econòmic de l'Església depèn exclusiva-
ment dels catòlics i de totes aquelles 
persones que, reconeixent la tasca de 
l'Església, valoren positivament tot allò 
que fa en benefici de la societat. Qui lliu-
rement vulgui fer-ho, pot marcar	la	casella 
de l'Església Catòlica en la seva declaració 
de la renda. Aquest gest no	 suposa	 al	
contribuent	ni	pagar	més	ni	que	 li	 retor-
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0s'estan distribuint per les parròquies 
durant aquest mes d'abril. A la diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat es distribuiran 
un total de 11.500 periòdics i 655 cartells 
informatius. 

Amb aquesta campanya, des de la Dele-
gació d'Economia, es vol motivar totes les 
persones a fi que, en fer la declaració 
de la renda, puguin exercir aquest gest 
solidari que, sense cap perjudici per al 
contribuent, suposa en canvi un benefici 
per al sosteniment de l'Església i les seves 
obres socials.

Polítiques	sense	esperança?	(2-3-2008)

Tot i que d'una manera o altra el cristianis-
me, tret d'alguns desviaments que s'han 
donat de tant en tant, sempre ha estat 
una força comunitària i social, encara avui 
sentim veus que ens diuen que els cristi-
ans com a tals hem de guardar silenci o no 
hem de fer res en l'àmbit social o polític. 
Per altra banda no falten creients que 
pensen que han de viure la seva fe només 
en la interioritat del cor i la seva esperança 
només mirant en el més enllà. 

Com ha entrat l'individualisme i l'espiri-
tualisme en la nostra mentalitat?

Diu l'encíclica que amb la modernitat 
hi va haver un procés de substitució: la 
redempció que s'esperava de la fe en Jesu-
crist va ser substituïda per l'esperança en 
el poder de la ciència aplicada a la natura 
(la tècnica) i de la raó i la llibertat com a 
rectores de tota la vida humana. És el que 
anomenem "fe o esperança en el progrés 
de la humanitat sola". La fe restava sense 
relleu en el món concret i present. Aquesta 
fe o esperança en el poder de la ciència, 
de la raó i de la llibertat per a portar la feli-
citat al món fou l'origen de les dues grans 
revolucions de la modernitat: la burgesa i 
la marxista. Així junt al tecnicisme, al capi-
talisme liberal o al comunisme, en totes les 
seves variants i graus, miren de dominar el 

[ ]Escrits              
dominicals
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0 món. Fora d'aquesta "raó" ningú no pot 

dir res. Una important ministra del govern 
ens ho advertia clarament: "Las opiniones 
de los cristianos en materia política válida 
para todos, deben fundamentarse en la 
razón, una razón que haga abstracción de 
convicciones morales o religiosas".

Sembla lògic i senzill. Però la realitat 
és molt més complexa. El progrés assolit 
per aquesta via ha estat espectacular de 
debò. Però hem progressat en humanitat? 
Som realment més feliços? No hem patit 
al segle passat genocidis "raonables" que 
mai havia conegut la humanitat?

"Tots nosaltres hem estat testimonis 
de com el progrés, en mans equivocades, 
pot convertir-se, i s'ha convertit de fet, en 
un progrés terrible en el mal. Si el progrés 
tècnic no es correspon amb un progrés en 
la formació ètica de l'home, amb el crei-
xement de l'home interior (cf. Ef 3,16; 2Co 
4,16), no és un progrés sinó una amenaça 
per a l'home i per al món" (n. 22).

Aleshores, què podem esperar?
- Hem d'esperar que la tècnica serveixi 

la dignitat humana i la veritable feli-
citat de l'ésser humà.

- Hem d'esperar que la raó cerqui la 
veritat de la vida i de la humanitat.

- Hem d'esperar que la llibertat desco-
breixi el bé i el realitzi.

Voldríem que les polítiques del progrés 
humà (els programes electorals), tot tro-
bant la font de la dignitat humana, de la 
veritat sobre l'home i la vida, del bé per a 
l'ésser humà, en Jesucrist, esdevinguessin 
camí de veritable esperança. Jesucrist els 
aportaria, a creients i no creients, allò que 
no està al seu abast: el fonament de tot (el 
principi i la fi) i la possibilitat de la conver-
sió del cor (en el present).

Jesucrist té vocació d'universalitat. Però 

no es pot imposar, ni tampoc sotmetre's 
a referèndum polític. No seria correcte 
parlar "d'una política específica cristia-
na", perquè de cristianes, poden haver-hi 
moltes polítiques. Però sí de polítiques 
més o menys coherents amb l'Evangeli i, 
sobretot, de cristians que, com a tals, fan 
política. Aquests practiquen l'art (és un art 
de debò) de traduir l'esperança cristiana 
en projecte social concret i en gestió del 
poder polític. No pot haver-hi més gran 
dignificació de la vida política.

Esperances	polítiques	(9-3-2008)

És clar que l'ambient creat per la campa-
nya electoral i la convocatòria d'eleccions 
té molt a veure amb l'encíclica del Papa 
sobre l'esperança, que anem comentant. 
Els polítics han maldat per guanyar la 
nostra confiança, fent-nos promeses per 
al futur, que acompliran si els donem els 
vots i triomfen en les eleccions. Qui confia 
en aquell que fa una promesa exerceix en 
certa manera l'esperança.

Només dir que hi ha "esperances" i 
hi ha "l'esperança". Els polítics ens ofe-
reixen esperances: són les promeses a 
curt termini i sobre coses necessàries i 
importants per a la vida, però que poden 
ser d'una manera o d'una altra i en tot cas 
resten a l'extern de les nostres persones. 
L'esperança de la qual ens parla l'encíclica 
fa referència al fi últim, afecta la felicitat 
personal i col·lectiva (de tota la persona i 
de tota la humanitat), i a més d'una manera 
definitiva. Però aquests no són dos mons 
independents: les esperances polítiques 
han de ser camí cap a l'esperança, i segons 
aquesta, així s'han d'organitzar aquelles. 
De fet tothom, polítics o no, tenen una idea 
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0de felicitat o de fi últim (i si no la tinguessin 
aniríem donant pals de cec i acabaríem 
malament). El que diem de les esperances 
polítiques, ho diem també de tots "els 
remeis" de la tècnica i la ciència.

"Al llarg de la seva existència, l'home té 
moltes esperances, més grans o més peti-
tes, diferents segons els períodes de la 
seva vida. A vegades pot semblar que una 
d'aquestes esperances l'omple totalment i 
que no en necessita cap altra... Així, enca-
ra que sigui necessari un interès constant 
per a millorar el món, el món millor del 
demà no pot ser el contingut propi i sufi-
cient de la nostra esperança. Pel que fa a 
això es planteja sempre la pregunta: Quan 
és millor el món? Què és el que el fa bo? 
Segons quin criteri es pot valorar si és bo? 
I per quines vies es pot aconseguir aques-
ta bondat?" (n. 30)

El que sí sabem és que, per molt gran-
diloqüents que siguin els discursos i molt 
intervencionistes i agosarats que siguin 
els programes, allò de la bondat, la jus-
tícia en tots els seus vessants, la felicitat 
personal, no es pot imposar, ni garantir: 
demana convicció, adhesió lliure, opcions 
interiors. I és en aquest espai on viu i tre-
balla "l'esperança".

- Si no existeix la gran esperança, les 
esperances (com ara les polítiques) 
s'ensorren.

- Però si existeix, la gran esperança 
determina el marc i l'horitzó de bon-
dat, de bé, de bellesa, de veritat, de 
justícia, de felicitat: dintre d'aquest 
horitzó les esperances petites són 
llums, com planetes d'un gran sol.

- El gran servei que la fe cristiana ofe-
reix a la democràcia és la convicció 
que existeix la gran esperança i que a 
més té un nom ben concret.

No només des d'aquesta fe, sinó també 
des de l'experiència quotidiana, podem 
dir que "solament l'amor redimeix l'ho-
me" (n. 26). Potser per això els dos darrers 
papes parlaven sovint del fet que hem 
de maldar per "la civilització de l'amor". 
Unes paraules que no sonarien bé en un 
discurs de míting polític (Déu sap quina 
seria la reacció mediàtica), i que no es 
poden dir segons en quines àgores, però 
el significat de les quals és quelcom que 
sempre hem de dur al cor. És l'únic lloc on 
es poden entendre i viure. Podrien brollar 
des d'aquí polítiques amb esperança?

Esperança	d'amor	(16-3-2008)

Quan diem que "solament l'amor redimeix 
l'home" (n. 26 de l'encíclica), i que els dos 
darrers papes proposaven treballar per 
tal d'assolir "la civilització de l'amor", no 
estem dient cap "frase maca", ni estem 
afavorint cap sentiment romàntic de la 
vida. La qüestió és molt més seriosa i pro-
funda. També molt més concreta.

Fa una estona llegeixo a la premsa que 
l'escriptor nord-americà Philip Roth ha 
publicat en castellà la seva darrera novel-
la, que du el títol de Sale	el	espectro. L'ar-
ticle reprodueix una entrevista que li fan. 
Sembla que les seves novel·les són una 
mena de projecció de la seva experiència 
personal, de manera que el protagonista 
ve a reflectir les seves sensacions, pròpies 
dels seus setanta cinc anys, viscuts en una 
certa solitud. En un moment de la conver-
sa diu: "Mi novela es sobre la vida que se 
escapa".

Desconec el desenllaç del seu argu-
ment. Però, tot aprofundint en el missatge 
central de l'encíclica, ens agradaria que el 
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0 resum d'aquesta obra es pogués expres-

sar així: "Mi novela es sobre la vida que se 
da". Aleshores disposaríem d'un nou tes-
timoniatge d'esperança, que ens fa molta 
falta en el nostre món cultural.

Perquè l'encíclica de Benet XVI no obli-
da, ni la vàlua de la política, que el propi 
Philip Roth reconeix igualment, ni l'expe-
riència forta de l'amor humà, que aquest 
autor sembla albirar en l'enamorament 
d'una noia jove, ni la decadència de la 
vida humana fins a la mort. El que canvia 
és aquella convicció segons la qual l'amor 
transforma la decadència en esperança. 

"L'home és redimit per l'amor... Quan 
un experimenta un gran amor en la seva 
vida, es tracta d'un moment de redempció 
que dóna un nou sentit a la seva existèn-
cia... (Però aquest amor) pot ser destruït 
per la mort. L'ésser humà necessita un 
amor incondicionat. Necessita aquesta 
certesa que li fa dir: 'Ni la mort ni la 
vida...  no ens podrà separar de l'amor 
de Déu que s'ha manifestat en Jesucrist, 
Senyor nostre' (Rm 8,38-39)... Per mitjà 
d'ell estem segurs de Déu, d'un Déu que 
no és una llunyana causa primera del món, 
perquè el seu Fill unigènit s'ha fet home i 
cadascú pot dir d'ell: 'Visc gràcies a la fe 
en el Fill de Déu, que em va estimar i es 
va entregar ell mateix per mi' (Ga 2,20)". 
(n. 26)

Així doncs, la vida veritable, és a dir, 
la vida esperançada, aquella digna d'és-
ser viscuda, només pot ser garantida per 
l'amor indefectible.

- El nostre cos pot defallir i la nostra 
psicologia perdre facultats, i els nos-
tres projectes poden fracassar. Però 
sempre restarà l'amor que Déu ens té.

- Poden ésser reduïdes al mínim les 
nostres facultats humanes. Però, 

mentre quedi un petit raig d'esma, 
sempre podrem estimar. 

- Perquè on hi ha amor hi ha vida i, per 
tant hi ha esperança.

Que l'amor viscut en Jesucrist no es faci 
malbé i acabi triomfant sobre qualsevol 
mena de mort, ja és una altra qüestió. 
Només podem dir que els cristians vivim 
i morim amb aquesta certesa; que a més 
cada any la renovem a la nit de Pasqua, 
i que amb ella, no només vivim esperan-
çats, sinó que servim els germans.

Aleshores la vida no s'escola, ni fuig, ni 
ens la prenen. Som nosaltres qui la donem.

Ja	no	tenim	por	d'estimar	(23-3-2008)

Celebrem la Pasqua enduts per l'anhel 
profund de trobar un motiu real per a 
l'esperança, amb la idea de verificar si 
l'amor acaba triomfant. És el que ens per-
met el retrobament amb el Ressuscitat. 
Un cop l'hem trobat, o millor, un cop ens 
hem deixat trobar per Ell, davant nostre 
se'ns obre el desplegament d'una vida 
ben nova. Aparentment res ha canviat. 
La ciutat, les estructures, la política, els 
negocis, les persones, els carrers són els 
mateixos. Tanmateix tot ha canviat, per-
què nosaltres, el que som i fem des del 
més profund, els nostres cors, hem canvi-
at radicalment. Ara "vivim de debò", ens 
apassionem per la vida, ens lliurem a viure 
amb profunditat i intensitat. Hem entès 
que "tota la vida és relació amb qui és la 
font de la vida". Que "si estem en relació 
amb aquell que no mor, que és la Vida 
mateixa i l'Amor mateix, llavors estem en 
la vida. Llavors vivim." (n. 27).

Però un cop més es pregunta l'encícli-
ca si aquesta manera de pensar no ens 
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0porta a l'individualisme, a interessar-nos 
només per la pròpia esperança i la pròpia 
salvació.

"La relació amb Jesús és una relació 
amb aquell que es va entregar a si mateix 
en rescat per tots nosaltres (cf. 1Tm 2,6). 
Estar en comunió amb Jesucrist ens fa 
participar en el seu ser «per a tots», fa 
que aquesta sigui la nostra manera de ser. 
Ens compromet en favor dels altres, però 
només estant en comunió amb Ell podem 
realment arribar a ser per als altres, per a 
tots." (n. 28)

Així doncs, lluny de tota mena d'indi-
vidualisme egoista, l'esperança cristiana 
que neix de trobar el Ressuscitat consis-
teix en aquella manera de ser i viure, que 
es podria definir com "existir per a tots". 
Aquesta afirmació vol dir quelcom tan 
concret, que ens pot servir per discernir 
si vertaderament hem ressuscitat amb 
Crist i si, per tant, vivim amb esperança 
cristiana.

- Si hem ressuscitat amb Crist, no tin-
drem por d'estimar apassionadament 
els altres, sinó que ens refiarem del 
triomf de l'amor.

- Si hem ressuscitat amb Crist, la nos-
tra alegria no serà pas forçada ni 
teatral, sinó que brollarà d'un cor 
profundament feliç.

- Si hem ressuscitat amb Crist, no fugi-
rem dels compromisos agosarats, 
sinó que les nostres decisions esta-
ran emparades per la pau i la fermesa 
del qui té la victòria assegurada.

Volem una guia per discernir el "grau 
de resurrecció" que vivim? Fixem-nos en 
els ulls: la mirada ha de ser de pau i d'ale-
gria serena. Fixem-nos en les mans: han 
d'estar disposades a ajudar els germans. 
Fixem-nos en els sentiments: són fonamen-

talment positius, res fa por, tot és gaudi, 
llibertat... L'encíclica ens recorda encara 
un altre signe de resurrecció ben significa-
tiu, citant el gran doctor grec de l'Església, 
sant Màxim el Confessor (†662): el cristià 
que a la Pasqua ha ressuscitat amb Crist 
no anteposa res al coneixement i a l'amor 
de Déu, però aquesta primacia de l'amor 
de Déu, alhora que el porta a pregar i a 
tractar amb Ell en els sagraments, té una 
manifestació ben fefaent en la pràctica: 
"Qui estima Déu no pot guardar per a si 
els diners, sinó que els reparteix «segons 
Déu» […], a imitació de Déu, sense cap 
discriminació".

Els diners, el temps, els afectes, que 
repartim segons Déu als germans són 
signe i testimoni de Resurrecció. És a dir, 
d'esperança.

L'esperança,	principi	vocacional										
(30-3-2008)

És oportú l'esment que fa l'encíclica a la 
planificació i orientació de la vida per-
sonal, precisament en aquest punt de la 
reflexió. És el seu lloc, perquè el que es 
diu a propòsit de la vocació personal no 
s'hauria entès abans o s'hauria entès 
malament.

Hem descobert que l'esperança cris-
tiana rau en l'amor indefectible que hem 
rebut en Crist i que aquest amor ens obre 
a estimar, sense por ni recances, els ger-
mans. Com hem dit, la vida esperançada 
cristiana és la vida lliurada pels altres. 
Però ara l'encíclica va deixant els terrenys 
de grans profunditats per tal d'acostar-se 
progressivament als àmbits més tangibles 
de la vida. Sembla voler demostrar, per 
això, que tot allò que ha estat reflexionat 
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0 té una conseqüència directa en aquesta 

vida.
I ho fa, un cop més, fent servir el tes-

timoniatge de sant Agustí. El sant doctor 
s'havia convertit al cristianisme i, d'acord 
amb els seus sentiments i inclinacions, 
havia ja planejat una vida en pau, lliu-
rada a la pregària, l'estudi, la comunitat 
de germans i el treball al camp. Aquesta 
era "la seva esperança", o millor, la seva 
"il·lusió". Però es va demostrar que no 
sempre les nostres il·lusions coincideixen 
amb l'esperança de Déu. Sembla ser que, 
amb "santa argúcia", un amic cristià li va 
demanar que anés a Hipona, on podria 
establir una de les seves comunitats i 
incorporar-hi un nou membre. Varen anar 
a la catedral on se celebrava una assem-
blea. Li havien preparat un "aguait fra-
tern": el bisbe Valeri parlava, dient que 
necessitaven urgentment un prevere que 
l'ajudés a predicar i pogués fer front als 
maniqueus i donatistes. Tota l'assemblea 
es va girar cap a sant Agustí i tothom va 
començar a cridar el seu nom i a picar 
de mans, alhora que l'empenyien cap al 
presbiteri... Espantat, es resistia, plorant i 
mirant de fugir. Aleshores, segons explica 
a les seves Confessions, va entendre que 
el bisbe i tota l'Església li posava al davant 
el gran principi vocacional: "Ell (Crist) ha 
mort per tots perquè els qui viuen ja no 
visquin per a ells mateixos, sinó per a 
aquell qui ha mort i ressuscitat per tots 
ells" (cf. 2Co 5,15). La qual cosa vol dir a 
la pràctica viure, morir i ressuscitar per a 
tots, tal com Ell ho va fer:

"Viure per a ell significa deixar-se mode-
lar en el seu 'ser-per a'. (...)'És l'Evangeli el 
que m'espanta' -dirà sant Agustí-, aquest 
temor saludable que ens impedeix viure 
per a nosaltres mateixos i que ens impulsa 

a transmetre la nostra esperança comu-
na." (n. 29)

Per tant la vocació cristiana no es recol-
za en l'esperança perquè hom confia que 
el seu projecte es realitzarà.

- La meva vocació en la vida és el lloc o 
la manera com jo puc ésser per a Crist 
i per als germans.

- La meva vocació és un veritable ser-
vei a l'esperança del món, realitzat en 
l'Església.

- La meva vocació és la manera concre-
ta com jo visc, moro i ressuscito amb 
Crist i pels altres.

Ésser conseqüents amb aquesta visió 
de les coses ens porta a treballs, compli-
cacions, sofriments i contradiccions, que 
no entraven en els càlculs particulars. 
Però l'experiència i l'esperança ens han 
demostrat que ja podem gaudir aquí d'una 
veritable l'alegria, penyora de la gran feli-
citat, quan estimem i ens deixem estimar 
en aquesta vida concreta lliurada al Crist.

Llocs	d'esperança:	la	pregària	(6-4-2008)

Les darreres pàgines de l'encíclica Spe	
salvi volen ser un aterratge en els aspec-
tes concrets de la vida. Presenten per 
això el que anomena "llocs o escoles 
d'esperança", és a dir, alguns espais o 
moments de la nostra vida on s'aprèn 
i s'exerceix, d'una manera particular, la 
virtut de l'esperança, entesa tal com s'ha 
anat explicant fins ara.

El primer "lloc d'esperança" és l'oració.
Pensant-ho bé ens sorprèn que encara 

anem a l'oració com qui va a una obliga-
ció, havent de vèncer recances i mandres, 
que ens assetgen com a temptacions. Ens 
sorprèn aquest fet, perquè la veritable 
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donar-nos força per viure. Recordo un bon 
professor de Sagrada Escriptura, també 
bon capellà, que deia als alumnes més 
d'una vegada com, sovint, una estona de 
pregària davant l'Eucaristia li havia tornat 
els ànims davant un problema o un dis-
gust que havia tingut en la seva activitat 
pastoral. L'encíclica posa l'exemple tràgic 
i paradigmàtic del bisbe Van Thuan:

"Dels seus tretze anys de presó, nou 
dels quals en aïllament, l'inoblidable car-
denal Nguyen Van Thuan ens ha deixat un 
preciós opuscle: Pregàries	 d'esperança. 
Durant tretze anys a la presó, en una situ-
ació de desesperació aparentment total, 
l'escolta de Déu, poder parlar-li, va ser 
per a ell una força creixent d'esperança, 
que després del seu alliberament li va 
permetre ser per als homes de tot el món 
un testimoni de l'esperança, aquesta gran 
esperança que no s'apaga ni tan sols en 
les nits de la soledat." (n. 32)

Personalment considero una mica peri-
llós presentar la pregària com "un recurs" 
per a sortir-se'n quan tot falla: salut, recur-
sos materials, amics... ja que la pregària, 
com la fe, no és un recurs al costat d'uns 
altres, que fem servir per a compensar 
la nostra debilitat i la nostra impotència. 
És tota una altra cosa. Segueix essent 
veritat allò que diu l'encíclica: que l'oració 
descansa sobre el fet que, tot i trobar a la 
vida fracassos i traïcions, l'amor de Déu 
sempre hi serà, al nostre abast, garantit 
per Jesucrist, que va morir i ressuscitar per 
nosaltres. "Quan ja ningú no m'escolta, 
Déu encara ho fa. Quan ja no puc parlar 
amb ningú, ni invocar ningú, sempre puc 
parlar amb Déu. Si ja no hi ha ningú que 
pugui ajudar-me –quan es tracta d'una 
necessitat o d'una expectativa que supera 

la capacitat humana d'esperar–, Ell pot 
ajudar-me." (n. 32)

- La pregària és com la visita a un amic.  
El bon amic és il·luminació, descans, 
goig, embranzida per a seguir vivint.

- La comunicació amb ell, de vega-
des és silenci eloqüent, de vegades 
lloança, de vegades súplica, de vega-
des només presència que encoratja.

- L'efecte beneficiós de trobar-se amb 
ell és directament proporcional a la 
qualitat del seu amor, així com a la 
disposició a deixar-se estimar per ell.

Davant qui plorar? Amb qui compartir el 
goig d'una bona notícia? Qui ens permetrà 
refer i corregir el que hem fet malament? 
De qui rebre una paraula il·luminadora? A 
qui agrair la vida i la bellesa i l'existència 
tota? Només l'amic que alhora és Déu, el 
poder del qual és amar de manera abso-
luta. 

L'oració, doncs, en tant que comunica-
ció i intercanvi d'amor amb Déu és un lloc 
privilegiat d'esperança. Una altra qüestió 
és si estem a l'alçada d'aquesta manera 
d'estimar.

La		pregària	amb	el	got	eixamplat	i	net	
(13-4-2008)

Hem de deixar clar que si només bus-
quem els amics quan (o només perquè) 
els necessitem, no els estimem de debò. 
Per això, pròpiament parlant, la pregària 
no pot ser només un recurs per cobrir les 
nostres mancances, tot i que, com diu sant 
Agustí, la nostra situació davant Déu no 
pot ser altra que la de pobres captaires... 
En el fons el que fem en la veritable pregà-
ria, no és que Déu vingui a mi, a la meva 
necessitat, sinó que jo vagi on Ell és, per 



M a r ç  -  A b r i l  2 0 0 81 2 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

 2
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una doble experiència o una doble tasca 
en el cor: eixamplament i purificació.

L'encíclica fa servir un cop més una 
imatge catequètica de sant Agustí. Nor-
malment Déu retarda la unió amb Ell, per-
què abans ha de treballar el nostre cor. La 
nostra pregària neix del desig; però aquest 
és com un got, massa estret o petit, que a 
més pot contenir vinagre. Com pot vessar-
hi Déu la seva amistat, que és immensa i 
dolça com la mel? Cal un treball, possible-
ment llarg i feixuc, d'eixamplament i de 
purificació del got. 

"Imagina't que Déu vol omplir-te de 
mel (símbol de la tendresa i la bondat de 
Déu); si estàs ple de vinagre, on posaràs la 
mel? El got, és a dir, el cor ha de ser primer 
eixamplat i després purificat: alliberat del 
vinagre i del seu sabor. (...) Amb aquest 
esforç per alliberar-se del vinagre i del seu 
sabor, l'home no sols es fa lliure per a Déu, 
sinó que s'obre també als altres." (n. 33)

Segons la nostra manera de parlar diem: 
"aquest té un cor ben gran", per expressar 
que és generós, amable, acollidor. I Jesús 
digué: "benaurats els nets de cor perquè 
veuran Déu". Aleshores tot és qüestió d'en-
trar en el camí de l'amor, que sempre té 
aquesta doble dimensió: rebre (de Déu) i 
donar (a Déu i als germans). Aquest camí 
essencialment és camí de renúncia als propis 
interessos egoistes. Qui vol fer servir Déu 
en propi benefici en la pregària, és el mateix 
que en el fons vol que els altres el serveixin. 
Igualment qui prega de debò no pot deixar 
d'estimar vertaderament els germans: sem-
pre estimarà amb el seu amor gran i pur.

Si volem que la pregària sigui lloc d'espe-
rança, per a cadascú i per als altres, només 
resta assegurar que en aquest procés no 
ens enganyem a nosaltres mateixos.

- Ens coneixem i sabem que molt sovint 
caiem en auto-enganys: cadascú 
pensa des de les pròpies idees, jutja 
i decideix segons la seva voluntat, es 
perdona i s'allibera a si mateix...

- Per una banda, davant Déu només hi 
cap la confrontació entre Ell i la nos-
tra realitat, el que som íntimament 
i realment, en un clima d'absoluta 
sinceritat i "veritat".

- Per altra, davant Déu, quan ens man-
qui la força o la "inspiració" o la 
capacitat d'introspecció, ens caldrà 
fer servir sincerament la pregària de 
l'Església, com ara la litúrgia: en tant 
que heretada del mateix Jesús o puri-
ficada pels segles d'història, és camí 
segur d'amor.

Així, des de la pregària esdevenim 
"ministres d'esperança" per als germans. 
La nostra oració obre el món. I l'obre 
particularment cap al futur: l'amor etern 
del Ressuscitat, del que podem gaudir en 
la pregària, no té obstacles ni els podrà 
tenir mai.

Llocs	d'esperança:	l'acció	(20-4-2008)

Quan diem que la pregària és lloc 
d'esperança, no volem dir que vivim 
aquesta virtut només en el moment en 
què preguem. L'esperança es té o no es té 
i en tot cas es manifesta i demostra en tota 
la vida de la persona. Així, podem deter-
minar alguns altres moments en els quals 
exercim l'esperança d'una manera palesa 
i més significativa. L'encíclica n'assenyala 
tres: l'acció humana recta, el sofriment i 
el judici.

Qualsevol acció humana (des de la més 
elemental, com menjar, treballar, conver-



E s g l é s i a  d i o c e s a n a 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
 2

0sar, fins a la més transcendental, com 
tenir un fill, optar per una vocació, casar-
se, engegar un negoci...) és sempre una 
aposta pel futur. El dia que deixéssim de 
tenir la més mínima il·lusió pel demà, el 
món es paralitzaria. Això passa quan les 
dificultats i les frustracions són tantes que 
hom cau en l'abandó i la depressió. Pel 
contrari, quan sembla que tot va bé i ho 
podem fer tot, caiem en un optimisme fora 
de la realitat o en un fanatisme a la llarga 
destructiu.

"Només la gran esperança-certesa que, 
malgrat totes les frustracions, la meva 
vida personal i la història en el seu conjunt 
estan custodiades pel poder indestructi-
ble de l'Amor..., només una esperança així, 
pot en aquest cas donar encara ànim per 
actuar i continuar. Certament, no «podem 
construir» el regne de Déu amb les nostres 
forces, el que construïm és sempre regne 
de l'home amb tots els límits propis de la 
naturalesa humana. El regne de Déu és un 
do, i precisament per això és gran i bonic, 
i constitueix la resposta a l'esperança." 
(n. 35)

La modernitat ha privilegiat l'acció. El 
nostre cristianisme "actualitzat", el que 
sovint presentem als joves, privilegia 
"l'acció transformadora del món", el tre-
ball per un món més just, més solidari, 
més igualitari... Malauradament, tot i ser 
un llenguatge que encara sona bé, en això 
tenim poca clientela efectiva. Alguns fa 
temps que ja ho han intentat i han acabat 
sobrevivint, frustrats o decebuts, deixant-
se portar per les accions i il·lusions més 
immediates o petites, sense complicar-se 
gaire la vida; altres sembla que tranquil-
litzin la consciència dedicant-hi algun 
temps de la seva vida; altres només fan 
discursos; altres segueixen en la lluita 

apostant per un programa o una ideologia 
(de vegades mitificada), amb bona volun-
tat, però dintre del políticament possible, 
sabent que no poden demanar massa a la 
realitat.

- L'esperança cristiana demana l'acció. 
Però aquesta haurà de traspuar humi-
litat, perquè no és capaç, ni mereixe-
dora, de construir el cel, de fer un 
món absolutament feliç.

- No serà mai indiferent per a Déu i 
sempre afavorirà el desplegament 
de la història cap a un futur millor, 
segons el seu pla provident.

- Aquest desplegament passa per 
nosaltres mateixos sempre que ens 
obrim i obrim el món perquè hi entri 
Déu: la veritat, l'amor i el bé.

Sempre ens ha resultat curiós que els 
grans sants, autors d'obres extraordinà-
ries en favor de la humanitat oblidada 
i sofrent, mai hagin programat "canviar 
el món": simplement creien, esperaven i 
estimaven apassionadament. Molts dels 
que anomenem miracles no eren més que 
el món ressuscitat, el món nou de l'Espe-
rit, que ells mateixos portaven al cor i que 
deixaven expressar en les seves paraules 
i accions: per ells, sense saber-ho, el món 
ressuscitava.

Llocs	d'esperança:	el	sofriment											
(27-4-2008)

Recordem que allò de l'esperança, com 
qualsevol virtut, com el mateix Regne 
de Déu, és un dinamisme, una força que 
comença essent petita, que creix i es des-
envolupa fins a la maduresa, a mesura que 
hom l'exerceix i l'experimenta. Així diem 
que madurem en la fe, fent l'experiència 



M a r ç  -  A b r i l  2 0 0 81 2 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

 2
0 de creure i que creixem en l'amor, esti-

mant. En definitiva la millor escola de la 
virtut és la vida mateixa.

L'aprenentatge de l'esperança, el camí 
cap a la maduresa en aquesta virtut, passa 
per "lliçons"–claus, les més difícils en 
l'escola de la vida i també les més impor-
tants. Un cop "aprovades" aquestes lli-
çons, ja podem esperar que se'ns obriran 
les portes de la felicitat. Són les lliçons del 
sofriment i de la mort.

L'encíclica Spe	salvi ens parla del sofri-
ment com a lloc d'esperança.

No deixa de ser una terrible ironia per 
als benpensants d'avui (i de sempre). 
Perquè la nostra aspiració és la de ser 
feliços, mentre que la vida contínuament 
ens posa al davant límits que impedeixen 
aquesta felicitat. Això és el que volem dir 
quan diem que som éssers finits, sotme-
sos al sofriment. L'origen dels límits són la 
nostra pròpia naturalesa (límits físics, com 
ara una malaltia o límits psíquics, com ara 
un error de càlcul) i també la nostra volun-
tat, bàsicament el que anomenem "els 
nostres pecats". Ja ens costa acceptar el 
sofriment que ve de la nostra naturale-
sa limitada; però més encara ens costa 
integrar el sofriment que ve dels nostres 
pecats. Quan es barregen ambdues fonts 
de sofriment, els límits naturals i el pecat, 
com ara l'odi i l'opressió que provoca ter-
ribles sofriments psíquics i físics a l'altre, 
tenim una mena d'infern aquí a la terra. 
És el cas del camp de concentració que va 
patir el màrtir vietnamita Pau Le-Bao-Thin, 
segons l'exemple que posa l'encíclica, 
reproduint un fragment de la seva carta.

"Aquesta és una carta «des de l'infern». 
S'hi expressa tot l'horror d'un camp de 
concentració en el qual, als turments per 
part dels tirans, s'afegeix el desencadena-

ment del mal en les víctimes mateixes que, 
d'aquesta manera, es converteixen fins i 
tot en nous instruments de la crueltat dels 
torturadors." (n. 37)

En coneixem prou d'aquestes experi-
ències-límit on l'esperit humà es tiba fins 
a l'extrem de la seva resistència. Molts 
acaben ensorrant-se, altres amb un inter-
rogant "lluminós", com el gran creient D. 
Bonhoeffer, altres esdevenen grans testi-
monis de l'esperança, com San Juan de la 
Cruz empresonat, component el Cántico 
Espiritual, o el mateix Pau Le-Bao-Thin, 
que des del sofriment extrem escriu convi-
dant a l'esperança, o tants milers i milers 
de lluminàries en la foscor del sofriment 
humà.

- El primer que fem davant el sofriment 
és lluitar contra ell, particularment si 
qui pateix és una víctima innocent.

- El sofriment però es resisteix. Nosal-
tres, essent limitats i pecadors, no 
podem extirpar-lo. Només un Déu 
que, fent-se home, entra personal-
ment en la història i hi sofreix amb els 
que pateixen, pot fer-ho.

- No ha fet el miracle de treure el 
sofriment. Però sí que ens ha donat 
la capacitat d'acceptar la tribulació, 
madurar en ella i trobar-hi un sentit 
mitjançant la unió amb Crist, que ha 
sofert amb amor infinit.

Deia Miguel de Unamuno que "Dios 
no ha venido al mundo para quitar el 
sufrimiento, sino para llenarlo con su pre-
sencia". Potser el sofriment esdevé porta 
d'esperança quan és amarat d'amor, del 
propi amor de Déu, de l'Esperit de Crist 
que amoroseix les nostres nafres.
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MARÇ

1	 de	 març. Celebració de l'Any Claret a 
Montserrat. Ofrena floral a l'estàtua del 
pare Claret i acte commemoratiu a la Sala 
de la Façana, amb la presència del provin-
cial dels claretians, Màxim Muñoz,  cmf.

1-2	de	març. Trobada de confirmació a la 
casa de colònies de Penyafort, amb parti-
cipació d'uns 80 nois i noies d'entre 14 i 16 
anys de Vilafranca i La Granada.

2	de	març. Visita Pastoral a l'Arxiprestat de 
Sant Boi de Llobregat. Visita a la Parròquia 
del Sagrat Cor de la Colònia Güell de Santa 
Coloma de Cervelló. El senyor bisbe es reu-
neix amb el consell parroquial ampliat amb 
diferents representants de la comunitat i 
celebra l'eucaristia estacional i a continuació 
es fa l'assemblea parroquial on es presenta 
al senyor bisbe l'informe de la parròquia i es 
fan diferents comentaris i peticions.

El senyor bisbe presideix la celebració de 
l'eucaristia a la Basílica de Santa Maria 
de Vilafranca on confereix el diaconat a 
Agustí Roig Marcè.

3-7	de	març. El senyor bisbe participa en 
l'Assemblea Plenària de la Conferència 
Episcopal Espanyola.

4	de	març. Reunió de la comissió de litúr-
gia del Consell de la Catedral

5	de	març. Reunió de la Delegació Dioce-
sana de Pastoral Vocacional.

8	 de	març. El senyor bisbe imparteix un 
recés de quaresma als religiosos i religio-
ses del bisbat al col·legi de les germanes 
de la Sagrada Família de Natzaret d'Esplu-
gues de Llobregat.

Jornada de Portes Obertes al Seminari 
Conciliar de Barcelona

Visita Pastoral a l'Arxiprestat de Sant Boi 
de Llobregat. El senyor bisbe presideix 
l'eucaristia en la cloenda de la visita pas-
toral a la Parròquia de Sant Baldiri de Sant 
Boi de Llobregat.

9	de	març. Dia del Seminari

El senyor bisbe celebra l'eucaristia a la 
Catedral de Sant Llorenç en el cinquè diu-
menge de Quaresma. 

10	de	març. Reunió de l'Equip de Pastoral 
Obrera al bisbat.

11	de	març. Trobada conjunta dels preve-
res i diaques de la diòcesi en el recés de 
quaresma amb el P. Màxim Muñoz, pro-
vincial del claretians, a la residència Mare 
Ràfols de Vilafranca del Penedès.

12	de	març. El senyor bisbe es reuneix amb 
els arxiprestos de la Vicaria del Llobregat a 
Esparreguera.

13	de	març. Reunió dels delegats de Pasto-
ral Vocacional de la Tarraconense.

[ ]Crònica     
diocesana
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0 Reunió de la Comissió de la Casa de l'Es-

glésia.

14	de	març. Reunió del Consell Episcopal.

El senyor bisbe presideix l'eucaristia en 
la trobada de les germandats a la Parrò-
quia de Sant Josep Obrer de Sant Boi de 
Llobregat.

El senyor bisbe participa en la pregària 
organitzada per la coordinadora de joves 
de l'Arxiprestat de Sant Boi de Llobregat 
a la Parròquia de la Mare de Déu de Mont-
serrat de Sant Boi de Llobregat.

15	 de	 març. Reunió del Consell Pastoral 
Diocesà.

16	 de	 març. El senyor bisbe presideix la 
benedicció dels rams i l'eucaristia en la 
celebració del Diumenge de Rams a la 
Catedral de Sant Llorenç.

18	de	març. El senyor bisbe participa en el 
funeral de la mare del senyor bisbe Joan-
Enric Vives en el Tanatori de Les Corts de 
Barcelona.

El senyor bisbe presideix l'eucaristia en la 
presentació dels Misteris a la Parròquia de 
Santa Maria d'Olesa de Montserrat.

19	de	març. El senyor bisbe presideix la cele-
bració de la Missa del Crisma a la Catedral 
de Sant Llorenç. A continuació s'organitza 
un dinar de germanor amb els preveres de 
la diòcesi al col·legi de les Filles del Bon Sal-
vador de Sant Feliu de Llobregat on es fa un 
record especial als preveres jubilats.

20	de	març. El senyor bisbe presideix la cele-

bració de Dijous Sant a la Catedral de Sant 
Llorenç. A continuació participa en l'Hora 
Santa davant del Monument preparat a la 
Capella del Sant Sagrament de la Catedral.

21	de	març. El senyor bisbe presideix la cele-
bració de Divendres Sant a la Catedral de 
Sant Llorenç. A continuació dirigeix la pregà-
ria del Via Crucis a la plaça de la Vila, organit-
zat per les comunitats parroquials i religioses 
de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat.

22	 de	març. El senyor bisbe presideix la 
Solemne Vigília Pasqual a la Catedral de 
Sant Llorenç.

23	 de	 març. El senyor bisbe presideix 
l'eucaristia de Diumenge de Pasqua a la 
Basílica de Santa Maria de Vilafranca del 
Penedès.

28	de	març. Reunió del senyor bisbe amb 
els delegats diocesans de Família i Vida.

29	de	març. El senyor bisbe presideix l'eu-
caristia a la Parròquia de Sant Joan Baptis-
ta de Viladecans on confereix el sagrament 
de la confirmació a un grup d'adults.

30	de	març. El senyor bisbe presideix l'eu-
caristia en l'Aplec de Cabrera d'Anoia.

ABRIL

2	 d'abril. Reunió del senyor bisbe amb 
els arxiprestos de la Vicaria del Penedès-
Anoia-Garraf a Vilanova i la Geltrú.

4	d'abril. Reunió del Consell Episcopal.

6	d'abril. Trobada de l'ESO de les diòcesis 
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0de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i 
Terrassa a Vilanova i la Geltrú. El senyor 
bisbe presideix l'eucaristia amb els joves  
participants a la Parròquia de Sant Joan 
Baptista de Vilanova i la Geltrú.

8	 d'abril. Trobada de preveres i diaques 
de la Vicaria del Penedès-Anoia-Garraf a 
la Residència Mare Ràfols de Vilafranca, 
amb la presència del P. Agustí Borrell, 
ocd, sobre el tema: Escoltar i actualitzar 
la Paraula.

Reunió de la comissió de litúrgia del Con-
sell de la Catedral.

9	d'abril. El senyor bisbe es reuneix amb 
els arxiprestos de la Vicaria del Llobregat 
a Sant Boi del Llobregat.

Reunió de la Delegació Diocesana de Pas-
toral Vocacional al bisbat.

10	d'abril. El senyor bisbe es reuneix amb 
el Consell Diocesà de Càritas.

11	d'abril. Reunió del Consell Episcopal.

12	d'abril. Curset per a lectors, organitzat 
per la Delegació Diocesana de Litúrgia, 
per a concretar l'objectiu diocesà, a la sala 
d'actes de l'Institut de salut mental Benito 
Menni de Sant Boi de Llobregat.

12,	 19	 i	 26	 d'abril. Curs d'iniciació al 
voluntariat social, organitzat per Càritas, a 
Viladecans, amb titulació homologada per 
la Federació Catalana de Voluntariat.   

13	 d'abril. Primera reunió dels coordina-
dors arxiprestals de la Delegació Diocesa-
na de Família i Vida al bisbat.

El senyor bisbe presideix l'eucaristia a la 
Parròquia de Santa Maria de Piera on con-
fereix el sagrament de la confirmació.

El senyor bisbe presideix l'eucaristia a 
la Catedral de Sant Llorenç en la Jornada 
Mundial de Pregària per les Vocacions.

14	 d'abril. Reunió de l'Equip Diocesà de 
Pastoral Obrera al bisbat.

14-16	d'abril. XII Curs Bàsic de Pastoral de 
la Salut per a voluntaris, amb la presència 
de 70 persones, a Sant Boi de Llobregat.

15	 d'abril. El senyor bisbe assisteix al 
funeral de la mare del bisbe Xavier Salines 
a la Catedral de Tortosa.

Trobada de preveres i diaques de la Vica-
ria del Llobregat al Noviciat de Pallejà, 
amb la presència del P. Agustí Borrell, 
ocd, sobre el tema: Escoltar i actualitzar 
la Paraula.

El senyor bisbe es reuneix amb els pre-
veres de l'Arxiprestat de Garraf a la Par-
ròquia de Santa Maria de Cubelles per 
revisar la visita pastoral.

16	 d'abril. El senyor bisbe participa en 
l'acte de la celebració del Dia de les 
Esquadres de la Regió Policial Metropoli-
tana Sud dels Mossos d'Esquadra al Palau 
Falguera de Sant Feliu de Llobregat.

El senyor bisbe participa en una trobada a 
la Parròquia de Santa Maria de Vilafranca, 
amb els joves que es confirmaran el dia 31 
de maig.

17	d'abril. El senyor bisbe es reuneix amb 



M a r ç  -  A b r i l  2 0 0 81 2 6
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

 2
0 els preveres de l'Arxiprestat de Sant Boi de 

Llobregat per a valorar la visita pastoral.

18	d'abril. Reunió del Consell Episcopal.

El senyor bisbe presideix l'eucaristia d'ac-
ció de gràcies a la Catedral de Sant Llorenç 
en el 10è aniversari de la seva ordenació 
episcopal.

19	d'abril. El senyor bisbe es reuneix amb 
el delegats de Família i Vida de la Tarraco-
nense a la Parròquia Verge de la Pau de 
Barcelona.

El senyor bisbe presideix la trobada d'in-
fants dels grups de catequesi de primera 
comunió a la Parròquia de Sant Josep 
Obrer de Sant Boi de Llobregat.

El senyor bisbe presideix l'eucaristia a 
la Parròquia de Sant Antoni de Pàdua de 
Sant Vicenç dels Horts on confereix el 
sagrament de la confirmació.

20	d'abril. El senyor bisbe presideix l'eu-
caristia en la Trobada Pasqual de la Vicaria 
del Penedès-Anoia-Garraf a la Parròquia 
de Sant Sadurní de Sant Sadurní d'Anoia.

22	d'abril. El senyor bisbe es reuneix amb 
el Consell Diocesà d'Economia.

23	d'abril. El senyor bisbe visita la comu-
nitat dels Fills de la Sagrada Família i el 
Col·legi de Sant Ramon de Vilafranca del 
Penedès, en la Festa de Sant Jordi.

El senyor bisbe es reuneix amb el Col·legi 
de Consultors

25	d'abril. Reunió del Consell Episcopal.

El senyor bisbe presideix l'eucaristia a la 
capella del Germans de la Sagrada Família 
de Belley, a Gavà, on confereix el sagra-
ment de la confirmació.

26	 d'abril. El senyor bisbe presideix el 
lliurament de premis del Concurs Bíblic 
que organitza la Federació de Cristians al 
col·legi de la Mare de Déu de la Salut dels 
Pares de Sant Pere ad Vincula de Sant 
Feliu de Llobregat.

El senyor bisbe presideix l'eucaristia a 
la Parròquia de Sant Nicasi de Gavà on 
dedica l'altar del temple i confereix el 
sagrament de la confirmació.

El senyor bisbe presideix l'eucaristia en la 
Vetlla de Santa Maria a Montserrat.

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.

29	d'abril. Reunió de la Delegació Dioce-
sana de Litúrgia i Pastoral Sacramental.

El senyor bisbe es reuneix amb el Secreta-
riat del Consell Pastoral Diocesà.

El senyor bisbe participa en la valoració del 
curs realitzat pel Centre d'Estudis Pastorals a 
l'Arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat.

30	d'abril. Reunió dels bisbes de la Provín-
cia Eclesiàstica de Barcelona.

El senyor bisbe visita la comunitat dels 
Pares de Sant Pere ad Vincula de Sant 
Feliu de Llobregat.
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Arxiprestat	de	Sant	Boi	de	Llobregat

Del 29 de gener al 8 de març de 2008

L'EXCM. I RVDM. SR. AGUSTÍ CORTÉS SORIA-
NO, BISBE TITULAR DE SANT FELIU DE LLO-
BREGAT. AL TERME DE LA VISITA PASTORAL, 
I D'ACORD AMB EL QUE HA POGUT COM-
PROVAR I DEL QUE ELS PREVERES, RELIGIO-
SOS I LAICS HAN MANIFESTAT, FA CONSTAR 
EL QUE A CONTINUACIÓ EXPRESSA.

CONCLUSIONS EN LA VISITA PASTORAL

La visita pastoral a l'Arxiprestat de Sant 
Boi de Llobregat s'ha realitzat entre els 
dies 30 de gener i 8 de març de 2008, 
amb l'eucaristia de cloenda de la visita a 
la Parròquia de Sant Baldiri de Sant Boi 
de Llobregat. Han estat un total de vuit 
parròquies visitades i diferents àmbits 
pastorals, com: Càritas, Economia, esco-
les cristianes, acollidors de promesos, 
Joventut, Pastoral de la Salut, preveres, 
religiosos i Consell Pastoral Arxiprestal. 
També hi ha hagut una presència en altres 
àmbits socials, com: centres educatius, 
residències, ajuntaments i diferents col-
lectius socials. 

Un cop conclosa aquesta visita pastoral 
hem pogut presentar diferents conclusi-

ons referents a cadascuna de les realitats 
pastorals de l'arxiprestat i del seu conjunt, 
de les quals passo informació als interes-
sats directament, al senyor vicari episco-
pal, al senyor arxiprest i a les delegacions 
corresponents. D'entre elles em permeto 
subratllar-ne aquí les següents:

• L'experiència de la visita pastoral 
ha contribuït a una major i millor 
coneixença de la realitat pastoral de 
l'Arxiprestat de Sant Boi de Llobre-
gat, tant personalment, com per a les 
mateixes comunitats.

• Constatem el gran nombre de col-
laboradors presents en les nostres 
comunitats. Un veritable testimoni de 
vida cristiana que viu i celebra la fe. 
Hem de tenir especial cura en l'acolli-
ment de tots aquells que s'apropin a 
la parròquia. Però no hem d'oblidar 
l'atenció als membres de la comuni-
tat, fent que els agents de pastoral 
rebin una veritable formació, poten-
ciant la identitat cristiana i la cohesió 
entre els diferents grups. Serà fona-
mental complementar la formació 
amb la vivència personal de la fe que 
porti a una veritable experiència de 
vida cristiana.

• Convidem a vetllar per la presència 
significada de les parròquies en la 
ciutat de Sant Boi de Llobregat i 
Santa Coloma de Cervelló. Una refe-
rència que ens ha de portar a dina-
mitzar el nostre testimoniatge cristià 
i les diferents col·laboracions a nivell 
social i cultural.

• Constatem diferents graus d'implica-
ció en les nostres comunitats i convi-
dem els fidels més propers a sentir-
se protagonistes i responsables en 
els diferents àmbits pastorals de la 

[ ]Visites
Pastorals
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0 comunitat cristiana. Caldrà potenciar 

els espais de trobada entre els dife-
rents grups de les nostres comunitats 
que ens ajudin a valorar i aprofundir 
la pròpia identitat cristiana que s'ha 
de traduir en veritables processos de 
fe. Hem de tenir confiança en el que 
creiem i volem viure: l'amor de Déu 
és l'únic que pot salvar la persona i el 
món. La gent reconeixerà qui estima 
de veritat en el testimoni coherent de 
la nostra fe.

• La parròquia és una realitat pasto-
ral que ha d'ajudar a experimentar 
el repte de l'evangelització com un 
veritable testimoniatge davant de 
l'individualisme present en la nos-
tra societat. No hem de renunciar 
al tracte personal amb tota persona 
que s'apropi a la nostra comunitat. 
Aquest objectiu ha de ser present en 
tota la comunitat, tant en el prevere 
com en cadascun dels laics.

• Serà important valorar totes i cadas-
cuna de les experiències i serveis 
que es fan dintre i al voltant de la 
parròquia. Sens dubte hi ha més cris-
tians més enllà de les nostres cele-
bracions litúrgiques. Però hem de dir 
que viure la fe sense la celebració 
dels sagraments és una mancança 
fonamental. Hem d'anar més enllà 
d'una fe individualista, la fe és també 
celebració i escolta comunitària de la 
Paraula de Déu. La fe no arriba a ser 
completa fins que no l'experimentem 
i compartim en la comunitat que cele-
bra la fe, especialment en l'eucaristia 
dominical. 

• Valorem i agraïm la presència dels 
religiosos en els diferents àmbits 
pastorals i socials de l'Arxiprestat 

de Sant Boi de Llobregat. El seu 
servei és, sens dubte, una presència 
significada de testimoniatge cristià 
al costat dels malalts, dels infants 
i joves. Volem agrair especialment 
la seva col·laboració pastoral en les 
nostres comunitats cristianes. Sens 
dubte formen part de la història de 
les nostres poblacions, oferint com 
a tasca eclesial i sota la inspiració 
de l'Evangeli, els seus carismes i ser-
veis.

• L'Arxiprestat de Sant Boi de Llobre-
gat té una marcada personalitat, amb 
realitats socials i pastorals molt defi-
nides. Aquesta característica dóna 
una fesomia molt plural. Aquesta 
diferència ha de ser una veritable 
riquesa que possibiliti el treball pas-
toral de conjunt. Valorem el treball 
pastoral que es porta a terme i con-
videm a concretar la coordinació pas-
toral, entre les diferents parròquies, 
dels àmbits pastorals presents a 
l'Arxiprestat. 

• Es constata la problemàtica pastoral 
de la no continuïtat, en la vida cristia-
na, d'aquells que es preparen i reben 
algun dels sagraments: els pares que 
demanen el sagrament del baptisme 
per als seus fills; els infants que 
reben el sagrament de l'eucaristia; 
els adolescents i joves que reben 
el sagrament de la confirmació; les 
parelles que reben el sagrament del 
matrimoni. Malgrat això, cal valorar 
els esforços pastorals que es fan en 
les comunitats, com: acollides perso-
nalitzades en les diferents cateque-
sis, celebracions litúrgiques adequa-
des a les diferents edats, trobades 
amb parelles joves que han rebut el 
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0sagrament del matrimoni, trobades 
amb temes de formació i altres ofer-
tes especialment dirigides a cristians 
allunyats. Aquest és un dels reptes 
més urgents en la nostra pastoral.

Destaquem les conclusions referents a 
alguns àmbits pastorals:

- En referència a Càritas	 Interparro-
quial. És una de les realitats pasto-
rals visitades i constatem que funcio-
nen amb una bona coordinació. Hem 
de convidar a millorar la informació 
de les diferents activitats en cadas-
cuna de la parròquies. S'ha informat 
de totes les diferents activitats en 
la reunió del dia set de febrer. Entre 
les peticions fetes, destaquem: La 
dificultat de trobar nous voluntaris, 
millorar el servei de recollida i dis-
tribució d'aliments, potenciar el ser-
vei del reforç escolar i vetllar pel 
seguiment personalitzat de cada cas. 
Es recorda gratament el treball de 
coordinació fet fins ara pel P. Pas-
qual Malo, salesià. Un dels temes a 
destacar seria el de la immigració. És 
una realitat significada en el nostre 
arxiprestat. Es demana definir uns 
criteris per a fer un bon servei pas-
toral des de les nostres comunitats. 
S'informa del document publicat per 
la Conferència Episcopal Espanyola 
sobre aquest tema i el treball que 
està fent l'equip de pastoral obrera 
del nostre bisbat.

- En referència a la catequesi	 de	 pri-
mera	comunió. En primer lloc agraïm 
el bon servei dels nostres cate-
quistes en cadascuna de les nos-
tres parròquies. Recollim la petició 
d'arribar a uns criteris arxiprestals 
comuns en la catequesi de Primera 

Comunió, entre altres temes, els refe-
rits a: l'edat en què han de començar 
els infants a rebre la catequesi, la 
seva durada i el catecisme, ja que 
es constata la diversitat de mètodes 
entre les parròquies de l'arxiprestat. 
Es constata la dificultat de la trans-
missió de la fe en les famílies i el 
poc nivell de coneixements i expe-
riència cristiana dels infants. També 
s'ha manifestat el repte necessari 
d'incorporar els pares en el procés 
catequètic dels seus fills i la seva 
incorporació en la vida de la comu-
nitat parroquial. Aquest tema s'està 
treballant en la Delegació Diocesana 
de Catequesi. En relació amb aquest 
tema, constatem que un dels reptes 
actuals en les nostres comunitats 
és el de la sensibilització dels pares 
en la responsabilitat de l'educació 
cristiana dels seus fills. En aquest 
sentit es valora el servei dels col·legis 
religiosos presents en la ciutat de 
Sant Boi de Llobregat. Alhora caldrà 
sensibilitzar també la importància en 
la demanda de la classe de religió, 
especialment en els centres públics. 

- En referència als acolliments	de	pro-
mesos. Es constata que hi ha dife-
rents mètodes en les acollides entre 
les nostres parròquies. S'informa del 
treball que els delegats de les diòce-
sis catalanes estan fent sobre aquest 
tema pastoral, com a demanada dels 
bisbes de la Conferència Episcopal 
Tarraconense. L'objectiu seria definir 
unes orientacions comunes, presen-
tant allò de fonamental que els nos-
tres acolliments han d'oferir. Convé 
que s'organitzi la coordinació arxi-
prestal en aquest àmbit pastoral amb 
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0 la responsabilitat d'un dels preveres. Cal-

drà presentar amb claredat el significat 
del matrimoni cristià a les parelles que 
acollim.

- En referència a la Pastoral	de	la	Salut. És 
una altra realitat pastoral ben coordinada 
en l'arxiprestat. Es recorda i s'agraeix el 
treball fet fins ara pel Gmà. Josep Fargas, 
de Sant Joan de Déu. I es constata que 
una de les noves problemàtiques socials 
és la gran quantitat de persones grans 
que viuen soles.

- En referència a la Pastoral	 de	 Joventut. 
Informem de l'inici de la coordinació 
d'aquesta realitat pastoral fruit de la 
visita pastoral. Recollim la petició que 
seria interessant que els joves també 
fessin experiències de fe en els altres 
àmbits de la pastoral: Càritas, Pastoral 
de la Salut, etc. I constatem que una de 
les preocupacions dels pares és el lleure 
dels seus fills. Les nostres comunitats 
haurien de poder oferir un espai de lleure 
en coherència amb la nostra proposta de 
fe i les altres activitats catequètiques i 
celebratives. Serà fonamental que els 
catequistes i monitors que acompan-
yen els nostres grups de joves siguin 
realment cristians convençuts, presents 
activament en les nostres parròquies.

- Recollim la demanda de la formació	 a	
tots	els	nivells	catequètics i, en especial, 
d'aquells agents pastorals que tenen 
la responsabilitat de coordinar els dife-
rents àmbits pastorals. És necessari defi-
nir i organitzar una veritable iniciació 
cristiana, essent fidels a les referències 
fonamentals de la nostra fe. Pel fet que 
no podem donar per suposada la fe en 
cap edat o condició de les persones que 
s'apropen a l'Església, hem de fer una 
aposta decidida per tot el que sigui "pro-

cés o camí de formació, que inclogui 
l'experiència personal de fe cristia-
na". Especialment haurem de tenir 
cura en oferir el catecumenat per als 
no batejats i, en general, donar un 
caire catecumenal a tots els proces-
sos catequètics.

Finalment destaquem altres referèn-
cies:

• Recollim la valoració feta sobre la 
manca de preveres. Aquesta reali-
tat ens ha de portar a incrementar 
la pregària, personal i comunitària, 
demanant Déu que vulgui fer-nos el 
do de noves vocacions al presbiterat, 
diaconat, a la vida religiosa. També 
serà important valorar i potenciar 
la presència i responsabilitat dels 
laics en els diferents àmbits pasto-
rals. Fem una crida especial a valorar 
el diaconat permanent, proposant-lo 
a persones idònies de les nostres 
comunitats cristianes.

• Valorem el servei de les escolanies en 
les parròquies. Un servei que ajuda a 
fer de les nostres celebracions verita-
bles pregàries ben preparades, signi-
ficatives i viscudes. Convido a valorar 
i potenciar aquest servei entre els 
nostres infants i joves.

• En referència a la visita als ajunta-
ments de Sant Boi de Llobregat i de 
Santa Coloma de Cervelló. Informem 
de la bona acollida per part dels 
alcaldes respectius i de l'interès de 
tenir una correcta relació amb les 
diferents parròquies i amb el Bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat. Entre els 
temes tractats, destaquem: Càritas 
interparroquial i el seu servei social a 
l'arxiprestat en col·laboració amb els 
assistents socials dels consistoris, 
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temple de Sant Antoni Maria Claret, la 
rehabilitació del Casal Parroquial de 
la Parròquia de Sant Baldiri i el tema 
de les antenes de telefonia mòbil que 
s'han instal·lat en alguns temples. 
També s'ha parlat dels arxius parro-
quials i de possibles col·laboracions 
per a poder conservar-los adequada-
ment.

• Davant la complexitat social i de la 
constatació del rebuig al fet religi-
ós, els cristians hem de mantenir i 
enfortir la nostra identitat cristiana, 
més enllà de l'esfera privada. Es con-
vida a potenciar la implicació social 
dels cristians en la realitat on viuen. 
Constatem una certa manipulació en 
les informacions que fan referència 
a la vida eclesial. Demanem que les 
informacions siguin veraces i objec-
tives. Demanem respecte en el trac-
tament 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. És un dret 
que hem de saber demanar com a 
ciutadans de la nostra societat.

• Fent referència a l'Objectiu Diocesà, 
convidem a incorporar-lo en el ritme 
normal de la pastoral de la parròquia. 
La nostra diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat, en els propers tres cursos, 
assumeix com a programa pastoral el 
que els bisbes catalans han proposat 
en el document: Creure en l'Evangeli 
i anunciar-lo amb nou ardor (febrer 
de 2007). Aquest programa pastoral 
es presenta amb un nou objectiu 
diocesà que ens aplega, un cop més 
com a Església particular, present en 

cadascuna de les nostres comunitats 
cristianes, i té com a referència la 
primera carta de sant Joan (1Jn 1,1-
4) amb el lema: EL QUE CREIEM I 
VIVIM, AIXÒ US ANUNCIEM.  Una 
nova etapa de reflexió diocesana fruit 
del treball fet sobre la pertinença i 
coresponsabilitat diocesana.

Donat a a la Parròquia de Sant Baldiri 
de Sant Boi de Llobregat, en el dia vuit del 
mes de març de dos mil vuit.

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

Joan-Pere	Pulido,	prev.
Secretari	de	la	visita	pastoral
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Missa	del	Crisma

Sant Feliu de Llobregat, 19-3-2008

Estimat pare abat
Germans preveres i diaques
Seminaristes
Religioses i religiosos
Germans tots ben estimats.

Un cop més ha ressonat per a nosaltres la 
crida de l'Església i ens hem deixat aplegar 
per aquesta veu, per tal de compartir el 
goig de celebrar la Missa del Crisma. En 
nom de l'Església de Sant Feliu de Llobre-
gat, moltes gràcies per la vostra presència.

Permeteu-me començar aquestes breus 
paraules, evocant una experiència gairebé 
quotidiana entre nosaltres. Em ve suggerida 
per la resposta d'una jove membre del Con-
sell Pastoral en la reunió de dissabte passat, 
a la meva pregunta de què caldria subratllar 
en aquesta homilia d'avui, davant els pre-
veres i diaques de la diòcesi: va respondre 
que enfront al cansament i la sensació de no 
poder arribar a tot, hem de dir una paraula 
d'ànim i confiança, així com una invitació a 
valorar persones i fets realment positius... 
Mirem d'aplicar aquesta recomanació al pro-
blema específic de l'evangelització.

Sovint escoltem de boca del preveres, 
diaques i ministres evangelitzadors en 

general, expressions que manifesten una 
certa frustració. Diem:"La nostra paraula, 
el nostre missatge, que n'és de difícil, 
quina poca eficàcia que té, que estranya 
resulta a les oïdes de la gent!". I tot seguit 
mirem de trobar-ne la causa. Cadascú 
segons la pròpia anàlisi i la pròpia men-
talitat hi dirà la seva: direm "no anunciem 
el que la gent necessita, no sabem fer-ho 
com cal, hem de canviar el llenguatge, 
és la gent que no vol escoltar, no tenim 
bona imatge ni prou crèdit davant l'opinió 
pública...".

Potser cadascú tingui part de raó. Però 
ara no és el moment de fer anàlisis ni 
estratègies pastorals. Som a la Missa del 
Crisma, que de per si ens situa al cor 
mateix de la nostra condició de servidors 
del Poble de Déu i, particularment, de ser-
vidors de la Paraula Evangèlica. Així, més 
que un treball reflexiu de càlculs i progra-
mes, avui celebrem, fem festa, portant al 
cor el nostre ésser, el tresor i el misteri del 
que som per elecció de Jesucrist i gràcia 
del seu Esperit.

Per tant la pregunta adient avui, davant 
la sensació d'ineficàcia o fracàs, és "quina 
relació hi ha entre el que som i la nostra 
paraula". Heus aquí, per tant, la qüestió 
de fons que ens cal formular: més enllà 
de les formes i dels mètodes, ¿parlem i 
actuem des del que som? ¿Ho fem amb 
fidelitat al nostre ésser?... Si tot el que fem 
i diem com a evangelitzadors brolla de la 
nostra persona, del nostre cor, ¿com és 
que va conformant-se la persona del veri-
table evangelitzador? ¿De qui cap esperar 
la paraula i el missatge adient?

El primer que ha fet avui Déu mitjan-
çant la seva Paraula és posar-nos davant 
la figura, prototipus de l'evangelitzador, 
que és el Profeta anunciat i acomplert en 

[ ]Homilies
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0Jesús. ¡Tant de bo féssim nosaltres avui 
com, segons diu el text evangèlic, feien 
els paisans de Jesús: "Tots tenien els ulls 
posats en Ell"! I encara millor: ¡Tant de bo 
aprenguéssim d'ell a parlar!

El cas és que Jesús s'identifica amb 
aquella figura anunciada per Isaïes en els 
anomenats "quatre poemes del Servent 
de Déu", un dels quals ha estat proclamat 
en la primera lectura i és aplicat per Jesús 
a la seva persona per a presentar-se a la 
Sinagoga de Natzaret. En efecte, més enllà 
de la qüestió exegètica de si tots quatre 
poemes es refereixen a la mateixa figura, 
el cert és que Jesús en diversos llocs del 
Nou Testament, es presenta a si mateix 
com el compliment en la seva persona del 
que aquest personatge representa. Ell és 
profeta i parla. Però, d'acord amb aques-
ta figura, ¿què diu, per què ho diu, a qui 
parla, quina és la seva eficàcia? 

Aquest profeta s'anomena "Servent" 
("Aquí teniu el meu servent" Is 42,1; 
"M'ha dit: tu ets el meu servent" Is 49,3). 
Parlar com a Servent de Déu demana: 
humilitat, docilitat, fidelitat vers Déu ("Un 
matí i un altre em desvetlla l'oïda perquè 
l'escolti i sàpiga parlar i convèncer. El 
Senyor, Déu sobirà, m'ha parlat a cau 
d'orella, i jo no m'he resistit ni m'he fet 
enrere." Is 50,4ss.). Demana a més imitar 
Déu en la manera de tractar la humani-
tat: senzillesa en les formes, acollida de 
la llum i la força més minsa i dèbil que 
trobem a la realitat ("No crida ni alça la 
veu, no la fa sentir pels carrers. No trenca 
la canya esquerdada ni apaga el ble que 
vacil·la" Is 42,2-3). Però, alhora, parlar 
com a Servent dóna una confiança i una 
seguretat, que permet ésser lliure, ferm 
i constant en l'anunci ("Porta la justícia 
amb fermesa, sense vacil·lar ni doblegar-

se, fins que l'haurà implantada a la terra; 
i els qui viuen lluny, a les illes, esperaran 
les seves decisions" Is 42,4; "Ha fet dels 
meus llavis una espasa tallant, m'amaga a 
l'ombra de la seva mà. M'ha convertit en 
una fletxa aguda, ben guardada en el seu 
buirac" Is 49,2). Confiança i fermesa que 
vénen del fet que ell ha estat elegit, con-
sagrat, destinat i avui és particularment 
estimat, fins a merèixer la complaença de 
Déu ("Aquí teniu el meu servent, que jo 
sostinc, el meu elegit, en qui m'he compla-
gut. He posat damunt d'ell el meu Esperit 
perquè porti la justícia a les nacions" Is 
42,1-3; "Abans de néixer, el Senyor em 
va cridar, va pronunciar el meu nom quan 
era a les entranyes de la mare" Is 49,1; 
"L'Esperit del Senyor, Déu sobirà, reposa 
sobre meu, perquè el Senyor m'ha ungit" 
Is 61,1). Per altra banda, el que diu és 
talment Evangeli, Bona Notícia, missatge 
i paraula de salvació per als que pateixen 
("M'ha enviat a portar la bona nova als 
desvalguts" Is 61,1).

Germans, quan arriba el moment del 
desencís o del cansament en la nostra 
tasca evangelitzadora, ¿per què no tornem 
sobre el que som realment i revisem si la 
nostra paraula neix d'aquest ésser nostre 
que hem rebut de Déu? Concretament 
¿parlem com a servents de Déu en favor 
dels nostres germans desvalguts? ¿Hem 
deixat que cada matí ens desvetlli i ens 
parli a cau d'orella? No fa gaires dies ens 
recordava el bisbe Uriarte a Montserrat 
aquell missatge de sant Agustí citat a la 
Dei	 Verbum: "Som per fora predicadors 
buits de la paraula de Déu, si no en som 
oients per dins" (n. 25). La qualitat del 
bon evangelitzador es mesura, no pas 
per la seva eloqüència i els seus recursos 
humans, ni per la seva loquacitat, sinó pel 
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0 fet de practicar constantment l'escolta 

de la Paraula: si es deixa desvetllar cada 
matí per Déu i si, escoltant la Paraula, 
l'obeeix... ¿Potser que ens arribi només 
allò que ens agrada, deixant de banda allò 
que no voldríem escoltar? Pensem que 
aquesta Paraula, objectiva, neta, profè-
tica, està continguda i viva a la Sagrada 
Escriptura; però també que té el seu ressò 
en els gemecs, les llàgrimes, els crits que 
ens arriben dels nostres germans desval-
guts. ¿O potser que els nostres germans 
visquin en el núvol de la inconsciència, 
massa satisfets i enlluernats pel benestar 
material? ¿O potser que nosaltres no som 
capaços de descobrir el seu abatiment i 
el seu sofriment més profund? ¿O potser 
que havent-lo descobert no sabem fer-lo 
descobrir per ells?

És ben conegut aquell principi fonamen-
tal de la teologia de Karl Rahner, segons 
el qual l'ésser humà és estructuralment 
(essencialment) "oient de la Paraula". Si 
això és veritat, no practicar l'escolta de la 
Paraula significarà una certa pèrdua d'hu-
manitat. I si és l'evangelitzador el qui cau 
en aquesta mancança, la seva paraula no 
comunicarà "humanitat", no serà huma-
nitzadora de debò. Aleshores, ¿de qui 
podrem esperar una paraula de vida?

Recordem a més que el Servent de Déu 
(Jesucrist) s'identifica com el qui porta la 
Bona Notícia als desvalguts. L'exigència 
d'escoltar abans la Paraula, demana que 
ell hagi rebut i acollit al seu cor aquesta 
Bona Notícia, amb tot el que això supo-
sa per a la seva persona i la seva vida. 
I la Bona Notícia que el Servent Profeta 
ha escoltat es pot resumir en aquestes 
paraules: "Aquí teniu el meu servent, 
que jo sostinc, el meu elegit, en qui m'he 
complagut. He posat damunt d'ell el meu 

Esperit" (Is 42,1); o també "L'Esperit del 
Senyor, Déu sobirà, reposa sobre meu, 
perquè el Senyor m'ha ungit..." (Is 61,1). La 
nostra manera de ser i de parlar, ¿és pròpia 
dels servents que han estat evangelitzats, 
que han rebut i han gaudit d'aquesta Bona 
Notícia, que se senten sostinguts per Déu, 
regalats per la seva complaença, ungits pel 
seu Esperit d'amor? L'evangelitzador no 
només tramet un missatge de salvació, sinó 
que també el porta al cor, perquè ell mateix 
se sent i viu com qui ha estat salvat.

Per aquest camí, ¿podem pensar en 
una màxima identificació entre missatge 
i missatger? Sí, en efecte. El Profeta Evan-
gelitzador perfecte i l'Evangeli tot sencer 
esdevenen una sola cosa en Jesucrist: qui 
va escoltar sortint del Baptisme l'Evangeli 
pur, les paraules més esperades, "tu ets 
el meu Fill estimat, en tu m'he compla-
gut" (Mt 3,17) és el mateix que diu "el 
Senyor m'ha ungit per portar la Bona 
Nova al desvalgut..." (Is 61,1): evangeli i 
evangelitzador són un mateix. Per això a 
dalt del Tabor, un cop declarada la unció, 
"aquest és el meu Fill estimat", afegeix la 
invitació "escolteu-lo" (Mt 17,5): com si 
digués, "a Ell sol heu d'escoltar, a Ell heu 
de mirar, perquè en Ell trobareu l'amor de 
Déu, en Ell sou estimats com a fills: Ell és 
l'Evangeli".

Germans: no arribem nosaltres a tant. 
No som l'Evangeli, sinó que el portem 
als llavis i el trametem. Però el fet que 
avui celebrem, és a dir, la unció baptis-
mal i sacerdotal en el mateix Esperit de 
Jesucrist, ens està demanant que el Crist 
que prediquem també el visquem al cor 
i que conformi tota la nostra manera de 
viure, de parlar i d'estar entre els nostres 
germans. Això és l'únic necessari. En cap 
moment Jesucrist ens ha garantit l'èxit 
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0en la nostra tasca evangelitzadora, ans 
al contrari aquell Servent no només era 
profeta, sinó que va esdevenir sacerdot 
oferint-se ell mateix en sacrifici per tots.

Per això, no és que "solucionem" els 
sofriments ni evitem les llàgrimes de 
l'evangelitzador, però sí ho viurem d'una 
manera molt diferent: el mateix que Jesús 
ens va prometre, que ningú ens trauria 
l'alegria, així podem esperar que res ens 
farà perdre la pau.

La Mare de Déu de Montserrat, des de 
l'horitzó de la seva muntanya, ens recor-
darà que ella és Reina dels Apòstols, no 
pels seus discursos, sinó perquè es va fer 
serventa fidel. Si les llàgrimes del sofri-
ment o les boires de l'error no ens impe-
deixen de contemplar-la, la nostra paraula 
evangelitzadora també serà un ressò de 
les seves: un cant de lloança, amarat de 
profunda i desbordant alegria.

Que ella ens ajudi i intercedeixi per 
nosaltres.

+	Agustí	Cortés	Soriano
Bisbe	de	Sant	Feliu	de	Llobregat.

Vetlla	de	la	Mare	de	Déu	de	Montserrat	
(26-4-2008)

Estimat germà Sr. Bisbe d'Urgell,
pare abat,
germans preveres i diaques,
comunitat de monjos i monges, 
religiosos i religioses...

Estimats tots, especialment els que 
participen en aquesta celebració gràcies a 
les ones de la ràdio:

Aquesta nit, tot contemplant el que 
fem en acudir a pregar als peus de la Mare 
de Déu, any rere any segons costum de 
molts de vosaltres, em ve al cap aquella 

pregunta inquietant: què és el que ens 
empeny a venir puntualment a Montser-
rat? Quin misteri hi ha dins nostre o bé 
entre nosaltres, com a grup o comunitat, 
que doni raó d'aquest fet? Què és el que 
ens aplega, particularment aquesta vetlla 
de pregària, a nosaltres, gent de tota edat 
i condició? És un fenomen, que mereix la 
nostra meditació, fins i tot la nostra pre-
gària; per algú, en un altre sentit, només 
esdevindrà un fet digne d'ésser estudiat 
per qualsevol investigador de la sociologia 
de la religió...

En el fons, la pregunta ve a ser la 
mateixa que ens plantegem quan mirem 
d'explicar per què anem a missa cada diu-
menge, o perquè fem altres celebracions 
o aplecs de pregària... (Només que aquí 
hi ha un fet diferencial molt important: la 
presència de la imatge de la Mare de Déu 
de Montserrat). 

Però, tractant de respondre a la pre-
gunta, ens convé recordar dos principis 
importants. Primer, que el cristià i l'Esglé-
sia no som com una pedra feta i immòbil, 
sinó que som organismes vius, que estan 
en moviment constant. Segon, que aquest 
moviment és semblant al flux de la sang al 
nostre cos: la sang porta aliment, oxigen 
i recursos de tota mena a cadascun dels 
membres i òrgans del cos, i ho fa anant i 
tornant sense parar al cor. Aquest, amb 
els seus batecs, el seus moviments de 
contracció i dilatació, posa en moviment la 
sang, rebent-la i enviant-la constantment.

Així nosaltres, els cristians, i la nostra 
Església, funcionem com la sang. Com 
ella mirem de portar vida a tot arreu, però 
la força i el moviment ens ve del fet que 
tenim un cor que batega sense parar. Quin 
és el cor de l'Església? El cor de l'Esglé-
sia és l'Eucaristia: ens hi apleguem cada 
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tot arreu portant vida. Són el batecs de 
l'Eucaristia el que ens permet viure i donar 
vida al món.

Apliquem ara aquest principi a la nostra 
vetlla. Som com aquell flux de sang que va 
cercant el cor per tal d'agafar-ne impuls i 
força, recuperar moviment i ésser enviat. 
Pugem a Montserrat i què hi trobem? 
Trobem el cor de l'Església: nosaltres, 
el Poble de Déu, reunits amb la Mare de 
Déu, per pregar i celebrar l'Eucaristia. No 
us sembla que aquesta és la gran riquesa 
que avui compartim? Maria, membre pri-
mer i excel·lent de l'Església, sempre hi 
és present, en totes les eucaristies; però 
aquí a Montserrat en som més conscients i 
sobretot la sentim molt més a prop nostre, 
com a germana que ens acompanya en el 
camí i en la pregària.

Com podríem gaudir d'aquesta pre-
sència de Maria enmig nostre, al cor de la 
nostra Església, que busca viure i donar 
vida?

Recordem què és el que va passar al 
començament de l'Església. Els Apòstols 
havien estat testimonis de la Resurrecció i 
de l'Ascensió de Jesús; havien rebut l'en-
càrrec d'anunciar l'Evangeli per tot el món, 
junt a la promesa de l'Esperit Sant. Hem 
escoltat a la lectura dels Fets del Apòstols 
que tot seguit, no se n'anaren cadascú a 
casa seva o pels camins del món predi-
cant, (no s'apuntaren a un curset d'anàlisi 
sociològica del món o de tècniques de pro-
paganda), sinó que s'aplegaren amb Maria 
a la casa del cenacle. Allí esperaren.

Voldria, doncs, ara posar de manifest un 
primer fruit de la nostra pregària aquesta 
nit. Aquí al cor de l'Església, deixant-nos 
acompanyar per Maria, aprenem d'ella a 
saber esperar.

Ens cal saber esperar amb Maria. Ella, 
com els pobres d'esperit, refiats de Déu, 
va saber esperar el consol d'Israel i va gau-
dir de la resposta encoratjant del Senyor. 
Però també, així ens ho recorda la pregària 
del Papa Benet XVI, va compartir la terrible 
contradicció de la Creu. Nosaltres, sentint-
la al costat nostre ens adonem que no té 
por. Li ho havia dit l'àngel ("no tinguis por 
Maria": Lc 1,30), ho havia sentit dir tantes 
vegades al seu Fill ("Tingueu coratge", 
Jn 16,33; "que no tremoli el vostre cor ni 
s'acovardeixi", Jn 14,27). El seu silenci, la 
seva constància, el seu equilibri, la seva 
confiança absoluta en Déu, ens donen 
seguretat. Quan, envoltats d'interrogants, 
amenaçats pels fracassos o desorientats, 
caiguem en la desesperança, o ens deixem 
portar pel neguit i la por, només recordar 
com ella va sostenir la fe al peu de la creu, 
ens permet recuperar la pau. I un cop com 
Maria hem estat testimonis de la Resur-
recció, anem amb ella i els deixebles al 
cenacle per compartir l'hora de l'espera. 
Ja vindrà la llum de l'Esperit.

Però trobar la presència de Maria a l'Eu-
caristia d'aquesta nit, en tant que formant 
part del cor d'Església, ens permet gaudir 
d'un altre fruit. Maria és al mig de la nos-
tra assemblea, no només com Església 
que espera i rep, sinó també com a font 
que dóna. Vull dir que Maria, a més d'una 
presència que acompanya en l'espera, 
esdevé per a nosaltres una font activa de 
benedicció.

Ella és beneïda. Quan la seva cosina la 
saluda dient-li "ets beneïda entre totes 
les dones" (Lc 1,42) està indicant que 
Maria era "la més regalada", la primera 
de totes les criatures, amb la benedicció 
de l'amor del Pare en Jesucrist. És plena 
d'aquella benedicció que canta l'himne de 
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0la carta als Efesis i que suara hem escol-
tat: "Beneït sigui el Déu i Pare de nostre 
Senyor Jesucrist, que ens ha beneït en 
Crist, amb tota mena de benediccions dalt 
del cel: en Ell ens elegí... per amor (i per 
Ell) ens destinà... en Ell hem rebut l'herèn-
cia" (Ef 1,3ss).

Però recordem que ella és una de nosal-
tres, membre del nostre Poble i que, per 
tant, la seva riquesa també és nostra. Ens 
la mirem i, de la mateixa manera que hom 
se sent cofoi amb un sa orgull de l'èxit o de 
la vàlua personal d'un germà o d'un amic, 
nosaltres sentim el sant orgull de tenir-la 
com a germana al nostre Poble. La sobre-
abundància de la seva gràcia és un actiu 
nostre, és riquesa de la nostra Església. 
No l'oblidem, sobretot en els moments en 
què descobrim amb tristesa les nombro-
ses deficiències de la nostra vida: el seu 
record ens aixecarà l'ànim i direm, "amb 
ella podem seguir endavant".

Però, a més, essent beneïda, alhora 
és font de benedicció, rebem d'ella, per 
mitjà de la seva acció intercessora, molts 
favors. Tot ve de la seva mirada amatent 
vers la nostra necessitat. Estar pendent 
del que necessita l'amic és prova de ver-
tadera amistat. I de fet necessitem moltes 
coses. Tanmateix a la nostra vida, la que 
fem seguint el propi instint natural, com 
ho fa tothom, sempre ens mancarà quel-
com d'absolutament necessari: allò que 
ha portat Jesús al món, el seu vi, la seva 
vida, la seva gràcia, el seu amor. Ens hem 
d'imaginar Maria fixant la seva mirada en 
nosaltres, en el que som i fem; i tot seguit 
mussitant al seu Fill a cau d'orella: "Guai-
ta, han fet el que han pogut, se'ls han 
esgotat les forces, els falta la teva gràcia i 
el teu amor". I sense fer cas de la resposta 
del Fill, sentir que ens diu: "feu el que Ell 

us digui". I, tot obeint Jesús, comprovar 
nosaltres que la nostra vida, fins alesho-
res esforçada, però insípida (com la dels 
bons jueus complidors estrictes de la Llei), 
adquireix el millor sabor i el més pur color 
del seu amor.

Tot això, i moltes més coses, passen 
aquí al cor de l'Església, a la pregària 
acompanyada per Maria, a l'eucaristia 
celebrada comptant amb la seva presèn-
cia.

Però la sang surt amb nou impuls del 
cor per tal de portar vida a tot l'organisme. 
Tot i que un encontre d'amor no necessita 
justificació i no té per què estar al servei 
d'un altre objectiu, no venim aquí només 
per complaure'ns en la trobada. Entre 
altres motius, perquè mai una experiència 
d'amor de Déu acaba tancada en si matei-
xa: seria una contradicció. La vida segueix, 
cada racó del món necessita l'escalfor, 
l'aliment, la vida, que només la saba reno-
vada li pot fornir. 

Cada vegada que Déu s'ha fet present 
al món ha desencadenat una ona immensa 
de vida i de llum que mira d'estendre's 
fins als límits de la terra. Avui ens ho ha 
dit el llibre del  Siràcida: la saviesa de Déu 
és al temple, però del temple passa a la 
ciutat de Jerusalem i de Jerusalem a tot el 
poble d'Israel, i des d'Israel a tot el món. 
Així mateix l'Església començà en aquella 
estança del cenacle, d'ella sortí la vida 
vers la ciutat i de la ciutat al món jueu, i 
del món jueu s'expandí a tot el món, tal 
com Jesús havia promès: "rebreu la força 
de l'Esperit que us farà testimonis meus a 
Jerusalem, a tot Judea, a Samaria i fins a 
l'extrem de la terra" (Ac 1,8).

Aquesta nit, doncs, que ens permet 
d'ésser al cor de l'Església, amb Maria i els 
germans, som cridats a entrar en aquesta 
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vol expandir-se per tot arreu, a tots el 
racons del nostre món on, amb els altres, 
anem fent història. Amb l'impuls i la força 
que ens ha donat el cor, hi portem la 
joia de creure, la capacitat d'una espera 
esperançada i l'escalfor de l'amor de Déu. 
Completarem així el cicle de la vida, que 
sempre ve de Déu i a Ell torna en un movi-
ment infinit.

Només ens resta recordar que tot el que 
hem dit de Maria present al cor de l'Esglé-
sia, té una explicació. En realitat ella és 
presència en l'espera, presència activa 
com a font de benedicció i companya 
en la tasca evangelitzadora, perquè ella 
mateixa és sempre al cor de Déu. Tal com 
ha d'estar sempre l'Església... i cadascú 
de nosaltres. És així com tenim garantida 
la nostra presència al món, estimant-lo i 
salvant-lo, segons la voluntat de Déu.

Que ella, la Mare de Déu de Montserrat, 
per la seva intercessió, ens obtingui del 
seu Fill aquest do.

+	Agustí	Cortés	Soriano
Bisbe	de	Sant	Feliu	de	Llobregat.

Pròleg	a	l'obra:	Josep Casas Ros. La 
força del dia a dia. La història del semi-
narista màrtir d'Ordal	d'Agustí	Roig	i	
Marcè	(Abril	2007)

Mn. Agustí Roig i Marcè posa a les nostres 
mans una obra ben peculiar. La seva lectu-
ra ens descobreix, tant en el fons, com en 
la forma, quelcom més que una història.

En efecte, aquest llibre és història i és 
testimoniatge. No podia ser d'altra mane-
ra, ja que els fets narrats, essent realitats 
històriques, per nosaltres tenen una càr-
rega testimonial indiscutible. Més encara, 
pensem que no es poden interpretar altra-
ment que sota aquesta perspectiva testi-
monial. Algun teòleg podria dir que fins i 
tot aquesta és de debò, també, "història 
de salvació".

Així ho ha entès l'autor i així ens ho ha 
volgut transmetre. Hem d'agrair-li per això, 
no només la recollida de dades fefaents, 
sinó també l'encert d'haver trobat el gène-
re literari adient a la matèria que tracta. 
Endevinem la seva intenció: el rigor d'una 
història asèptica, a més de no dir res, no 
seria fidel als mateixos fets; i alhora un dis-
curs només reflexiu i moralitzant no seria 
seriós i esdevindria igualment inútil. El 
resultat és aquest treball digne i valuós per 
a la biografia del nostre màrtir Josep Cases 
Ros i per a la nostra edificació espiritual.

[ ]Articles i altres 
escrits
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0qual cosa, a més de justificar la pregunta 
suara plantejada, alhora ens permet sentir 
un sant orgull recordant la vida i el mar-
tiri de Josep Casas Ros. Perquè, tal com 
evidencia el llibre, la seva vocació anava 
covant-se, per aquells camins secrets de 
la Providència, en la fe senzilla i autèntica 
dels pares, en la seva pregària, en la seva 
honradesa, en la manera de celebrar i el 
testimoniatge del rector de la parròquia, 
en l'ambient sa que l'envoltava, en les 
experiències religioses del Seminari...

Aquest treball, doncs, ens posa a 
l'abast d'una manera molt entenedora el 
que hi ha al fons de la vida i el martiri de 
Josep Casas Ros. Ens ajuda a donar grà-
cies a Déu, un cop més, pel seu testimo-
niatge; a més mereix el nostre agraïment 
a l'autor per la feina ben feta, i desperta 
en nosaltres un desig: que el llibre sigui 
llegit amb la mateixa intenció com fou 
escrit, trobant-hi una història real, que 
ens parla i interpel·la. Llavors podrem 
prometre un abundant profit il·lustratiu i, 
sobretot, espiritual.

+	Agustí	Cortés	Soriano
Bisbe	de	Sant	Feliu	de	Llobregat.

Presentació	a	l'opuscle	Càritas interpa-
rroquial de Vilafranca del Penedès "Més 
de mig segle de servei als més necessi-
tats"	–	(18-4-2008)

Amb molt de gust accedeixo a la petició 
que m'ha estat dirigida per Càritas Inter-
parroquial de Vilafranca del Penedès de 
fer una breu presentació d'aquesta síntesi 
històrica de la institució "Mig segle de 
servei als necessitats".

D'ençà que vaig tenir notícia de Càritas 
Interparroquial de Vilafranca i de la seva 

Uns dels mèrits del llibre és permetre'ns 
d'endinsar-nos, mitjançant encertades i 
belles descripcions ambientals, en el món 
i en l'Església d'aleshores. Això ens facilita 
"entendre" millor (si és que podem dir-
ho així), aquells fets esgarrifosos. Però no 
podem evitar que l'atenció se'ns dirigei-
xi cap al moment present, tot salvant les 
distàncies. Concretament cap al moment 
eclesial que vivim. De manera que espon-
tàniament sorgeix la pregunta: si aquella 
Església, amb les greus dificultats que tra-
vessava, va donar com a fruit aquestes 
vocacions de tal qualitat cristiana i espiritu-
al, com ara les del protagonista Josep Casas 
Ros i el seu cosí Joaquim, quina Església 
hauria de ser la nostra avui, perquè ens 
donés uns fruits semblants? Si no gau-
dim avui d'aquests fruits, què tenien ells 
que nosaltres no tenim? Potser la pregunta 
s'hagi de plantejar no només mirant l'àmbit 
eclesial, sinó també la societat, l'ambient 
cultural, el context polític, però era el d'ales-
hores més favorable que el d'avui?

Qüestions força interessants, que aquí 
no es poden respondre. Però sí mereixen 
la nostra reflexió i fins i tot la nostra ora-
ció. Aquesta obra que palesa allò quotidià 
i "normal" de la vida de Josep Casas Ros, 
és a dir, que ens apropa al terreny on es 
desenvolupa l'autèntica vida de l'Esperit, 
ens forneix de bons elements des dels 
quals podríem esbrinar la resposta. Dei-
xem-ho a la responsabilitat del lector.

El que sí podem dir és que les vocacions 
al sacerdoci, tot reconeixent la llibertat de 
l'Esperit, no són mera casualitat. Són fruit 
d'una vida cristiana arrelada, autèntica i 
profunda. I aquesta vida es verifica en tots 
els àmbits on es realitza l'Església, des 
de la família, fins al Seminari i la diòcesi, 
passant per la parròquia, els grups... La 
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voler donar resposta amb esperit d'inici-
ativa i molta generositat a aquestes situ-
acions, prenent decisions i compromisos 
de manera autònoma amb els mitjans i les 
possibilitats que eren a l'abast.

I aquest és el detall més significatiu, 
que ens du a recordar els inicis, no tant 
com d'un organisme, com d'unes perso-
nes concretes, que des del seu esperit i 
carisma tiraven endavant les iniciatives en 
favor dels més necessitats. Pensem en Ful-
genci Mestres, Josep Perera, Mn. Josep M. 
Juncà i, sobretot, Mn. Joan Vinyeta, junt a 
altres voluntaris i gent de l'Acció Catòlica. 
Els vincles institucionals amb Càritas Bar-
celona vingueren en un segon moment, 
per via natural i de necessitat lògica. I a 
més aquests vincles institucionals no ofe-
garen l'esperit i el carisma d'aquell grup 
germinal, capaç de fer una bella i sentida 
pregària al començament i a la cloenda de 
cadascuna de les reunions setmanals, tal 
com aquí ens deixa constància l'autor.

Aquests fets ens porten a subratllar un 
altre dels trets de Càritas Vilafranca en la 
seva història. Mica en mica va anar creant-
s'hi "el grup de Càritas Interparroquial", 
però des dels seus orígens no es podia con-
siderar com "un grup al costat de les parrò-
quies o de l'Església", menys encara com 
un grup que "col·laborava amb les parrò-
quies i amb altres institucions". Perquè 
Càritas era i és talment la mateixa comu-
nitat, parròquia o Església, que treballa i 
actua en favor dels més pobres: tot i que 
aleshores no es formulava amb aquestes 
mateixes paraules, era, i és avui, un dels 
camins o instruments, mitjançant els quals 
les comunitats cristianes acompleixen el 
seu deure moral d'obrar concretament la 
Doctrina Social de l'Església. Un camí, cal 

obra vaig pensar que constituïa un verta-
der "actiu" en la nostra Església Diocesa-
na de Sant Feliu de Llobregat. Tot d'una 
que era constituïda la nova diòcesi assu-
mia alhora tota la riquesa de l'Esperit que 
el Poble de Déu, amb fidelitat a l'Evangeli, 
havia anat creant en aquest territori. Així, 
al llarg de més de cinquanta anys les par-
ròquies de Vilafranca han anant exercint 
el seu compromís evangèlic d'atendre les 
necessitats dels més pobres mitjançant 
aquesta institució. Ara amb perspectiva 
històrica i davant el treball que presen-
tem podem dir que sens dubte Càritas 
Interparroquial ha estat l'eina més adient 
en mans de les comunitats cristianes de 
Vilafranca per a servir els pobres.

De la mateixa manera com un riu troba 
en les seves aigües fontanals, no tan abun-
doses, però sí transparents, allò que li és 
més essencial, allò que el defineix, així les 
parròquies i l'actual Càritas de Vilafranca 
retroben en aquest llibre la saba vital i el 
nucli del que és com a institució d'Església 
al servei de la justícia social. Remuntant el 
camí fins als orígens aquest llibre ha pale-
sat alguns dels seus trets essencials.

Un dels més importants és el fet que 
Càritas Vilafranca no ha estat la implantació 
en les parròquies de la ciutat d'un organis-
me que ja existia, sinó que va néixer "des 
de la base", per iniciativa i intuïció d'unes 
persones concretes, membres de la comuni-
tat cristiana. És cert que ja a la dècada dels 
quaranta, en plena postguerra, i sobretot 
pels cinquanta, existia arreu dels àmbits 
eclesials d'Espanya una sensibilitat creixent 
vers les necessitats dels més pobres: les 
situacions de misèria colpejaven necessàri-
ament les consciències cristianes d'alesho-
res. A més Càritas, com a institució eclesial 
creada per Pius XII ja existia. Però el fet és 
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la imaginació, per a trobar solucions a pro-
blemes, que semblen impossibles o inabas-
tables en una comunitat minsa de recursos. 
Una prova que pot més la força de la caritat 
que no pas els mitjans materials.

En aquest sentit s'entenen iniciatives 
tan eficaces i senzilles com l'atenció als 
treballadors temporals ("segarretes"), el 
programa de visita als malalts, les cam-
panyes en favor de famílies amb nounats, 
l'atenció als passavolants, el rober... Això 
junt a altres iniciatives més agosarades, 
també fruit d'una caritat activa i realista, 
com ara la promoció d'habitatges per als 
sense sostre, els convenis amb instituci-
ons financeres i civils, l'alberg...

Avui Càritas Interparroquial de Vila-
franca gaudeix d'una bona anomenada i 
mereix la confiança de la societat vilafran-
quina. També en aquest punt no podem 
oblidar que la institució no és tal, sinó en 
les persones que la porten. Durant més de 
trenta anys la Sra. Jordina Gallemí com a 
presidenta i una bona colla de voluntàries 
i voluntaris, són el rostre més immediat 
davant la societat del servei de Càritas 
Interparroquial de Vilafranca. Mitjançant 
tots ells també les parròquies de Vilafran-
ca serveixen els pobres.

Ens afegim, doncs, a l'acció de gràcies a 
Déu per aquesta història del passat. Però 
també pel present, avui penyora i garan-
tia d'un futur que podem albirar fruitós 
en obres d'ajuda als pobres: de ben cert 
l'amor concret de l'Església a Vilafranca 
pels més necessitats no s'esgotarà.

Que Déu, en les mans del qual hi és tot, 
el que som i serem, segueixi beneint la 
vostra generositat.

+	Agustí	Cortés	Soriano
Bisbe	de	Sant	Feliu	de	Llobregat

dir-ho, fins i tot "institucional", en el sentit 
que, sense excloure moltes altres vies d'ac-
ció social de l'Església en favor dels pobres, 
nascudes al si de molt diversos carismes, 
forneix d'instrument "oficial", en tant que 
actua en nom de la mateixa Església.

L'evolució de Càritas que en aquest 
apunt històric es reflecteix posa de manifest 
els canvis que ha experimentat la institució, 
seguint el ritme de les transformacions de 
la societat i de la mateixa Església. Convé 
subratllar en aquest sentit la renovació que 
es va produir al voltant del concili Vaticà II. 
Aquesta renovació incloïa anar més enllà, 
sense oblidar-la, de la tasca merament 
assistencial, analitzant-hi les causes estruc-
turals de la pobresa, la participació en cam-
panyes d'àmbit internacional, l'obertura a 
col·laboració amb entitats civils, etc. Però 
també i sobretot significava situar Càritas i 
el seu treball dintre del que podem anome-
nar "la gran qüestió de la relació de l'Esglé-
sia amb el món i la societat d'avui". Aquest 
llibre és per això un testimoniatge concret 
d'alguns dels principis, idees i interrogants, 
que pertanyen a aquesta "gran qüestió". 
De fet l'Església a Vilafranca, les seves 
comunitats cristianes, al llarg d'aquesta 
història s'han fet presents a la societat vila-
franquina, junt a d'altres maneres i camins, 
mitjançant l'acció de Càritas Interparroquial 
en favor dels més pobres.

Això no ens pot fer oblidar que ha estat 
el treball constant i la generositat de per-
sones voluntàries concretes la causa que 
en aquest camí de més de cinquanta anys 
Càritas Interparroquial de Vilafranca hagi 
adquirit una personalitat i un estil propis. És 
l'efecte d'haver anat responent a problemes 
ben específics del seu entorn, fent servir el 
que Joan Pau II deia "la caritat imaginativa". 
La "caritat imaginativa" és aquell amor als 
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SALUT

XII	 Curs	 Bàsic	 de	 Pastoral	 de	 la	 Salut.	
Arxiprestat	de	Sant	Boi	de	Llobregat

Abril 2008

Bona Pasqua!!
¡Es Pascua porque Cristo ha Resucitado!

Me es grato dirigirme a vosotros para 
animaros a participar en el XII Curso Básico 
de Pastoral de la Salud. Nuestro arcipres-
tazgo cuenta con una gran riqueza que sois 
vosotros, la Pastoral de la Salud es una de 
las que cuenta con más personas implica-
das y con conciencia sobre la necesidad de 
estar preparados para nuestro menester. 
Es una buena oportunidad poder asistir y 
así recibir una mejor formación.

En la visita Pastoral, el Sr. Obispo, Mon-
señor Agustín Cortés, se interesó muchísi-
mo por saber si los animadores recibían 
un buen acompañamiento y le dio gran 
importancia a este curso que gracias a 
vosotros y a la constancia e ilusión del 
Hermano Fargas ha hecho posible llegar 
a este número tan redondo. ¿Vamos a ser 
los doce que mandó Él a consolar al pue-
blo sufriente llevando la Buena Nueva?

El Tema del Día del Enfermo es el eje 
central de nuestro Curso este año: "Ante el 

Reunió	del	Consell	Pastoral	Diocesà	(15-
3-2008)

A la reunió d'aquest dia es van tractar 
fonamentalment els següents temes:

• Els consells pastorals parroquials 
• Valoració del treball fet fins ara res-

pecte a l'Objectiu Diocesà. 
• L'Església en el marc polític actual.
Es va fer una breu aportació sobre la 

qüestió dels consells pastorals parroqui-
als, segons el Directori de la Parròquia 
(publicació apareguda arran del Concili 
Provincial Tarraconense), el Concili Vaticà 
II i el Dret Canònic. Va servir d'introduc-
ció per a diàleg entre els presents, que 
van expressar les aspiracions i els reptes 
d'aquests àmbits eclesials. 

La valoració del treball de l'Objectiu 
Diocesà "La inspiració i la comunió que 
neixen d'escoltar la Paraula de Déu" va 
resultar en general positiva, i es va recor-
dar les diverses iniciatives portades a 
terme d'abast diocesà o arxiprestal.

Per acabar, el bisbe Agustí va expressar 
algunes reflexions entorn la situació de 
l'Església en el context polític actual.  

 

[ ]Organismes
diocesans [ ]Delegacions
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0duelo, caminos de esperanza" el tema que 
se nos ofrece es especialmente entrañable 
en nuestra pastoral, ya que si bien durante la 
enfermedad se viven una serie de pérdidas, 
en el duelo la pérdida se vive como definitiva 
y es desde nuestra esperanza cristiana donde 
podemos encontrar las herramientas para 
volver a renacer en una Pascua que nace 
del dolor. Aún así nos ayudarán este año a 
trabajar el tema unos profesionales expertos 
en cada materia desde todos los campos: 
psicológicos, sanitarios, sacramentales.

También contaremos con el acompaña-
miento de nuestro Consiliario de la Pasto-
ral de la Salud Mn. Xavier Sobrevía.

Con el deseo de gozar de un curso 
para formarnos y estar en comunión todos 
juntos.

Consol	Franch	
Coordinadora	de	la	Pastoral	de	la	Salud

Arciprestazgo	de	Sant	Boi.

PROGRAMA

Día 14, lunes, a las 20:15h.
"Ciencia y Fe, reto y realidad en el duelo 
personal". Sra. Mª José Martínez Lapeña, 
DUE. Enfermera consultora de Sant Pau, 
FERS, Vall d'Hebron.

Día 15, martes, a las 20h.
"La enfermedad como proceso del duelo". 
Mn. Alfons Gea, Delegat Pastoral de la 
Salut del Bisbat de Terrassa. Responsable 
del Servei Municipal d'atenció al Dol de 
Terrassa y coordinador del SIPS.

Día 16, miércoles, a las 20h.
"El acompañamiento del duelo desde la 
Liturgia". Mn. Josep Massana, párroco de 
la Parroquia de la Soledad de Igualada y 
Arcipreste de Anoia – Segarra.

LITÚRGIA	I	PASTORAL	SACRAMENTAL

Sobre	la	celebració	de	Sant	Josep

Aquest any el dia 19 de març coincideix 
amb el Dimecres Sant. Per tant, és del 
tot impossible celebrar la Solemnitat de 
Sant Josep en la data pròpia. La litúrgia 
d'aquest dia, tant en les lectures, els tex-
tos del missal, com els ornaments, són 
del Dimecres Sant. Certament, el sentit 
comú aconsella fer alguna referència a 
la celebració del dia de sant Josep a les 
monicions inicial i final, a les pregàries dels 
fidels… La celebració litúrgica, tanmateix, 
es trasllada; en aquest cas s'ha establert 
que sigui avançada al dissabte 15 de març, 
vigília del Diumenge de Rams. Per cert, 
el Dia del Seminari s'ha avançat també al 
diumenge V de Quaresma, 9 de març.

Pregària	davant	la	situació	de	sequera

Sant Feliu de Llobregat, 24-4-2008

Arran de la greu situació de sequera que 
viu el nostre país, des de diferents àmbits 
s'ha suggerit la conveniència d'incloure 
en les nostres celebracions algun tipus 
de pregària per la pluja, per tal de posar 
davant Déu aquesta dificultat que estem 
vivint en aquests moments. Després de 
parlar-ne amb el senyor bisbe, oferim a 
continuació dos models d'intenció per afe-
gir al formulari de la pregària dels fidels. 
Es pot fer quan es consideri adient per 
la situació meteorològica, que es preveu 
s'allargui durant els propers mesos, i tant 
en dies feiners com festius.

El primer model correspon al que va 
proposar l'Arquebisbat de Barcelona ; el 
segon és una fórmula més genèrica.
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0 ses d'aquest dia (i de la vigília), els	textos	

eucològics	 propis	 de	 la	Mare	de	Déu	de	
Montserrat	(oració	col·lecta,	oració	sobre	
les	ofrenes,	oració	de	postcomunió,	i	pre-
faci).	 Però	 no	 així	 les	 lectures,	 que	 han	
de	 ser	 les	 pròpies	 del	 diumenge	 6è	 de	
Pasqua	(cicle	A). Per altra banda, cal tenir 
en compte que el to solemne i pasqual 
permet perfectament lligar el sentit de les 
dues celebracions.

	
Xavier	Aymerich,	delegat

MISSIONS

Trobada	 de	 Reflexió	 Missionera:	 1	 de	
març:	"Testimonis	de	l'Evangeli"

Les Delegacions Diocesanes de Missions 
de Catalunya i Balears a la Casa de la 
Sagrada Família del Baixador de Vallvi-
drera	 (Barcelona) es reuniren el dia 1 de 
març 2008 amb aquests Objectius per a  la 
Conscienciació Missionera: 

- D'acord amb el Concili de la Tarraco-
nense  promoure  que  "la dimensió 
missionera com a element primordial 
de la pastoral ordinària, estigui pre-
sent en cada Església Diocesana..." 
(CPT, 161)

- Sensibilitzar cristians compromesos 
a fi que ajudin a la conscienciació 
missionera de les seves Comunitats 
Parroquials,  moviments...

Tingué	aquests	Destinataris:
- Cristians amb desig d'aprofundir la 

dimensió missionera de la seva fe.
- Catequistes i monitors/es que vul-

guin donar una dimensió missionera 
a la seva tasca pastoral.

- Col·laboradors/es a les delegacions 
diocesanes de Missions

1-	Per	la	pluja,	que	ha	de	portar	l'aigua	
que	la	nostra	societat	necessita:	que	Déu,	
provident	i	bo,	ens	la	concedeixi	com	una	
benedicció	que	davalli	del	cel	fins	a	nosal-
tres.	PREGUEM.

2-	Per	tots	els	indrets	que	viuen	en	situa-
ció	de	sequera	i	manca	d'aigua:	que	davalli	
del	cel	el	do	de	la	pluja,	com	una	benedic-
ció	de	Déu,	provident	i	bo.	PREGUEM.

Recordem també que al Missal Romà, 
dintre del capítol de "Misses i oracions 
per motius diversos", existeix un formu-
lari "Per demanar la pluja", que inclou 
una oració col·lecta pròpia per a aquesta 
intenció (pàg. 906). Aquesta oració es pot 
fer servir en dies ferials, sempre que no 
s'hagi de celebrar cap altra memòria.

Xavier	Aymerich	i	Miñarro,	delegat

Celebració	de	la	festa	de	la	Mare	de	Déu	
de	Montserrat	al	Bisbat	de	Sant	Feliu	de	
Llobregat

Aquest any el 27 d'abril coincideix amb el 
6è diumenge de Pasqua, i per tant, segons 
els criteris litúrgics, no es pot celebrar la 
Solemnitat de la Mare de Déu de Montse-
rrat. La celebració litúrgica es trasllada a 
l'endemà, dilluns dia 28 d'abril. Malgrat 
tot, i per la importància d'aquesta festa 
(patrona de les diòcesis de Catalunya), és 
lògic que es facin referències a la Mare de 
Déu de Montserrat en les monicions inicial 
i final, a l'homilia, a la pregària dels fidels, 
i evidentment es pot cantar el Virolai al 
final de la celebració. 

Pel que fa al bisbat de Sant Feliu de Llo-
bregat, i donat el patronatge de la Mare de 
Déu de Montserrat sobre la nostra diòcesi, 
el senyor bisbe Agustí ha establert que a 
totes les parròquies i comunitats del bis-
bat es puguin utilitzar també, en les mis-
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0• Els falten formadors i professors sufi-
cientment preparats.

• Necessiten mitjans materials per a la 
formació adient: llocs d'estudi, aules, 
capelles.

VIDA	CONSAGRADA	

Març	

23.3/12.4.08.	 XVI	 Capítol	 General	 dels	
Salesians. Se celebra a Roma, del 23 de 
febrer al 12 d'abril, amb la temàtica de 
fons: "Tornar a la identitat carismàtica i a 
la passió apostòlica de Don Bosco". Dos- 
cents trenta-tres salesians es reuneixen 
al voltant del Rector Major, Don Pascual 
Chávez, per reflexionar tots junts com res-
pondre a les necessitats dels joves d'avui, 
tot mantenint la fidelitat i la vivacitat del 
carisma de Don Bosco, que s'expressa en 
el lema «Da mihi animas cetera tolle».

5.3.08.	 Barcelona. A la casa de Sant 
Ignasi de Sarrià, LVIII	 Assemblea	 de	 la	
URC. El tema de fons va ser La	 intercul-
turalitat,	 repte	 per	 a	 la	 vida	 religiosa. El 
bisbe Joan Godayol, SDB, va explicar la 
seva experiència missionera com a català 
nascut a Mataró en les terres altes del Perú 
on es fa realitat l'expressió "els pobres ens 
evangelitzen". Va insistir en la necessitat 
d'anar a l'essencial, que és la llei de l'amor, 
i no quedar condicionats per les petites 
seguretats i normes d'un lloc determinat. 
Allò que val més per a l'evangelització és el 
testimoni personal, no tant les estructures 
ni les grans organitzacions. L'Església, per-
què és catòlica, no ha de quedar reclosa a 
la cultura d'occident, atès que el fenomen 
de la globalització ens porta a la intercultu-

La	 dinàmica	 fou:	 En el cicle de tres 
anys reflexionar i aprofundir sobre els 
"Reptes	de	la	Missió	avui".	A través d'una 
exposició metòdica, reflexió personal i en 
grup, diàleg, pregària, anar descobrint les 
realitats des de l'actualitat del "Diàleg	
interreligiós"	 i de la "Inculturació	 de	
l'Evangeli", sota el guiatge de	Mn.	Soro,		
prevere	de l'Arquebisbat de Tarragona.

Les	 Vocacions	 Natives:	 diumenge	 27	
d'abril.	 "Les	 vocacions	 natives	 necessi-
ten	la	nostra	ajuda"

«Demano al Senyor, i que ell permeti i 
concedeixi a tota l'Església que ningú 
cridat pel Senyor al sacerdoci o a la vida 
religiosa en terres de missió, en les Esglé-
sies naixents, en quedi exclòs per manca 
de recursos materials o econòmics» (Joan 
Pau II).

En els últims anys les vocacions al 
sacerdoci i a la vida consagrada estan 
experimentant  un augment en els conti-
nents i països on la fe cristiana i les comu-
nitats es van estabilitzant. 

Els seminaristes dels territoris de mis-
sió que han de ser atesos per l'Obra de 
Sant Pere Apòstol en l'actualitat són: – 
Àfrica, 51.871 – Amèrica, 6.382 – Àsia 
21.947 – Europa 376 – Oceania, 801. En	
total	81.323

El creixement de les vocacions no ha 
sigut proporcional a les ajudes rebudes. 
Això significa que les carències s'han 
incrementat :

• L'obra de Sant Pere Apòstol sols 
pot ajudar parcialment un de cada 4 
seminaristes.

• Alguns seminaris han de tancar per 
manca d'aliments per als seus semi-
naristes.
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0 que porta a l'anunci i a comunió. L'evan-

gelitzador és, per damunt de tot, un oient 
de la Paraula: "A vosaltres us he dit amics 
perquè us he fet conèixer tot allò que he 
sentit del meu Pare" (Jn 15, 15). 

Va proposar diversos textos per a la 
lectio	divina.	Un dels textos clàssics qua-
resmals és la guarició del sordmut (Mc 
7, 31-37), que bé podem aplicar a la nos-
tra humanitat que no escolta perquè és 
sorda. Efata és una paraula baptismal, 
que ens convida a preguntar-nos: ¿Com a 
creients i consagrats, quines paraules han 
ressonat especialment en la nostra vida? 
¿Què hem escoltat?

- Una crida a la conversió i al segui-
ment, que sempre són personalitzats 
(Mt 4, 12-22).

- Una crida específica a la vida consa-
grada. Les dues crides no són nivells 
divergents sinó complementaris. El 
consagrat/da ha de trobar el fona-
ment de la seva vocació en el camí de 
les benaurances, que són una crida a 
la radicalitat, a un "plus" a un "més" 
. En el capítol de les benaurances o 
"felicitats" podem trobar la lectura 
evangèlica dels tres vots: Pobresa: 
"Feliços els pobres en l'esperit... No 
amuntegueu tresors aquí a la terra..." 
(Mt 5, 3.8, 19s). Obediència: "Feliços 
els qui tenen fam..." (Mt 5, 6.17s). Fam 
apassionada per la justícia i la veritat, 
fam d'obeir la voluntat de Déu. Caste-
dat: "Feliços els nets de cor..." (Mt 5, 
8). La pobresa i la netedat del cor es 
refereixen no solament a la sexualitat 
sinó als sentiments i a les intencions. 
Els vots, en sentit unitari, són una 
crida a l'amor més pur, al deseiximent 
de tota possessió i al lliurament total 
a la construcció del Regne.

ralitat, fenomen que avui ja experimentem 
al nostre país. Cal donar protagonisme als 
laics i despertar la seva vocació missionera 
que, igual que la vida consagrada, té el 
seu fonament en el baptisme. Hem de tenir 
capacitat de sorpresa davant els grans 
valors d'altres cultures i escoltar l'Esperit 
que hi parla i ens ensenya l'amplitud i la 
profunditat del Crist, pedra angular i fona-
ment de la vertadera humanització.

Van explicar l'experiència viscuda a 
casa nostra tres religiosos/es d'altres 
continents: per l'Índia, Jesu Doss, claretià; 
per Guatemala, Miriam Zapeta, domini-
ca de l'Anunciata, i per Moçambic, Lucia 
Alexandre Raul, mercedària. A continuació 
va obrir-se un diàleg enriquidor sobre un 
tema de tanta rellevància.

En la sessió de la tarda van ser elegits els 
nous membres de la Junta i va constituir-se 
la Comissió permanent; van ser aprovats el 
balanç del 2007 i el pressupost del 2008. 
El P. Enric Puig, SJ, del Secretariat de l'Es-
cola Cristiana, va informar sobre la situació 
actual i es van donar diverses informacions 
sobre altres temes d'interès.

8.3.08.	Esplugues	de	Llobregat. Al Col-
legi Natzaret, de les Missioneres Filles 
de la Sagrada Família de Natzaret, troba-
da recés	 de	 Quaresma, amb participació 
d'uns 50 religiosos/es. 

El Sr. bisbe Agustí Cortés va dirigir el 
recés tot partint de l'experiència origi-
nal dels primers deixebles: "Us anunciem 
allò que existia des del principi, allò que 
hem sentit, que hem vist amb els nostres 
ulls..." (1Jn 1, 1-4). Experiència que abasta 
totes les dimensions de la persona, fins i 
tot la física, en contra dels corrents doce-
tes del temps. No és fruit de l'elucubració 
o del raciocini sinó d'un testimoni viscut 
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0Esplugues, van voler compartir amb nosal-
tres la seva joia i esperança i van projectar 
un powerpoint de la memòria.

17-19.3.08.	 Monestir	 de	 Montserrat.	
Segones	Jornades	de	Formació	de	la	Dele-
gació	de	Vida	Consagrada.	Van desenvolu-
par-se feliçment, combinant la participació 
en l'acció litúrgica dels dies sants amb la 
presentació de temes de fons impartits per 
monjos de Montserrat:  "Buscar Déu en els 
salms" pel P. Ramon Ribera; "Cercar Déu en 
Sant Agustí i en la filosofia", pel P. Andreu 
Marquès; "Buscar Déu en la vida religiosa", 
pel P. Salvador Plans, i "Com viure la Setma-
na Santa", pel P. Ignasi Fosas. Es van visitar 
les magnífiques col·leccions de papirs de la 
Fundació Roca, acompanyats del P. Pius Tra-
gan, i la de gravats del fons de la Biblioteca 
del Monestir, acompanyats del P. Oriol Diví. 
També vàrem fer una ràpida visita a l'exposi-
ció de cartells de la Guerra Civil Espanyola. El 
Gma. Jordi-Agustí Piqué va presentar-nos una 
anàlisi cristològica del Messies de Handel i el 
Gma. Efrem Montellà va fer una interessant 
projecció amb powerpoint del Llibre	Vermell 
de Montserrat. Van ser unes jornades inten-
ses d'espiritualitat i de comunió molt ben 
avaluades pels participants.

Abril

5.4.08.	 Monestir	 de	 Sant	 Benet	 de	
Montserrat.	 Professió monàstica de M.	
del	Mar	Albajar	i	Viñas.	

 

Necrològiques

12.3.08. Monestir	 de	 Santa	 Maria	 de	
Montserrat.	Rm.	P.	Cassià	M.	(Joan)	Just	i	
Riba, abat emèrit de Montserrat. Tenia 81 

Una altra gran lliçó per a la vida cristi-
ana és la lectura atenta de les paràboles, 
que són per a alguns el centre del missat-
ge de Jesús i van  recopilades després de 
lectura de la comunitat cristiana que es 
trobava en uns moments de dificultat com 
nosaltres. Les paràboles tenen una capa-
citat radical de transformació. La nostra 
evangelització hauria de seguir l'estil de 
les paràboles: un estil dialogal, d'invitació 
que postula una resposta lliure i gratuïta, 
tretes de l'experiència immediata, amb un 
llenguatge simple, clar i entenedor, d'uns 
resultats desproporcionats al simple fet 
exemplificat.

Finalment, el consagrat o la consagrada 
ha d'aprendre a cultivar l'esperit de gene-
rositat i d'abandó en contra de l'eficàcia i 
dels resultats immediats. Per damunt de 
tot, ha d'estar agraït al regal de la consola-
ció: "Aquest és el meu Fill, el meu estimat, 
escolteu-lo" (Mt 17, 5). I és fonamental 
escoltar el Senyor en moments de con-
solació, perquè la veritat de Jesús queda 
amagada en els moments de tristesa o de 
crisi. A Getsemaní, Jesús ens invita a vetllar; 
clavat a la creu, crida des de l'experiència 
de tot el mal del món, de tot allò que és 
contrari a Déu. Però no podem mai oblidar 
que Jesús és amb nosaltres dia rere dia fins 
a la fi del món" (cf. Mt 28, 20). 

A continuació, Mn. Josep Joan-Pere Puli-
do va donar informacions diverses sobre 
la vida i l'actualitat del Bisbat.

Mn. Francesc Tirado, delegat d'Ense-
nyament, va informar sobre els membres 
que componen la junta de la Delegació i 
sobre la vida i activitats que pensen portar 
a terme. 

La comunitat de les Filles de la Sagrada 
Família de Natzaret, que enguany celebren 
el 75 aniversari de la seva presència a 
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0 Ell s'interessà especialment en la dimen-

sió geogràfica, arqueològica i folklòrica. 
A Montserrat formà part de l'Scriptorium	
Biblicum (1941) i del grup fundacional de 
l'Associació Bíblica de Catalunya (1963). 

Va seguir en el primer grup de monjos a 
l'Institut d'Estudis Teològics de Jerusalem, 
tot formant part de la comunitat monàsti-
ca de Tantur (1971-1981). Publicà diverses 
obres sobre temes bíblics. A més, va pro-
moure els processos que portaren a la bea-
tificació de Pere Tarrés i de Francesc Caste-
lló. Va escriure monografies sobre aquests 
beats i la biografia de l'Abat	Marcet	(1951) i 
de Don	Bonaventura	Ubach (1961). 

14.4.08.	 Monestir	 de	 Santa	 Maria	 de	
Montserrat.	 G.	 Andreu	 M.	 (Joan)	 Soler	 i	
Seguís.	Tenia 76 anys d'edat i 50 de profes-
sió religiosa. Va néixer a Lloret de Mar el 6 de 
novembre de 1931 i va entrar al monestir el 16 
de juny de 1956. Va fer la professió simple el 
13 de juliol de 1957 i la solemne el 15 d'agost 
de 1964. Va treballar a la sagristia del santu-
ari, on va formar el grup d'escoltes del servei 
d'ordre de la basílica i, amb ells, va col·laborar 
en les peregrinacions diocesanes al santuari 
de Lourdes. Va col·laborar amb la parròquia i 
va fundar el "Casal de l'Obrera". Membre de 
l'Hospitalitat de Lourdes de Barcelona i cap 
de la joventut d'aquesta Hospitalitat, va ser 
el primer coordinador dels joves de les Hos-
pitalitats d'Espanya; organitzador de moltes 
trobades de joves i minusvàlids, així com col-
laborador de moltes activitats d'acolliment i 
de servei als malalts en el santuari de Lour-
des. Va ser, també, membre de la junta de la 
residència de gent gran "Obra de Maria" de 
Calella; col·laborador del RAC i de l'antic Car 
Club de Catalunya en algunes de les seves 
activitats de caire cultural i fundador de la 
Penya Barcelonista Montserrat-Monistrol. 

anys i en feia 64 que era monjo benedictí 
de Montserrat.

Nascut a Barcelona el 22 d'agost de 
1926, el P. Cassià va entrar a l'Escolania 
el 1939. A l'Escolania va tenir de mestre 
el P. David Pujol i ben aviat va mostrar la 
seva habilitat musical a través de l'orgue. 
Va ingressar al Monestir de Montserrat 
el 5 d'agost de 1942 i va fer la professió 
solemne el 15 d'agost de 1947. La seva 
ordenació sacerdotal va tenir lloc el 27 
d'agost de 1950. L'1 de desembre de 1966 
va ser elegit abat de la comunitat, després 
d'haver desenvolupat les tasques de mes-
tre de novicis i de prior de l'abat Gabriel 
Brasó. En deixar el càrrec el 1989, el succeí 
el P. Sebastià M. Bardolet. Actualment, el 
P. Cassià era un dels organistes titulars de 
la basílica de Montserrat i desplegava una 
notable activitat de guiatge espiritual.

De caràcter obert i pacificador, profund 
i sensible alhora, el P. Cassià va dirigir la 
comunitat benedictina de Montserrat en 
els anys difícils del postconcili. Tingué 
una incidència notable sobre el clergat i 
els religiosos de Catalunya i va mantenir 
el contacte i el diàleg amb el món cultural i 
polític català. Defensor dels Drets Humans 
i de la personalitat catalana, va mantenir 
en tot moment la projecció nacional i inter-
nacional de Montserrat.	

12.3.08. Monestir	 de	 Santa	 Maria	 de	
Montserrat.	 P.	 Romuald	M.	 (Joan)	 Díaz	 i	
Carbonell,	OSB. Va morir als 93 anys, 73 
de professió monàstica i 67 de sacerdoci. 
Havia nascut a Igualada el 1914, on inicià 
la carrera eclesiàstica i la continuà al semi-
nari de Vic. Estudià a Friburg de Suïssa, a 
Salamanca i a Jerusalem. Junt amb el P. 
Guiu Camps, foren els primers hereus de 
l'obra bíblica del P. Bonaventura Ubach. 
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0Després de vespres: Col·loqui entre nosal-
tres sobre la conferència
20:00. Sopar 
21:00. Audició de la Passió segons Sant 
Mateu de J. Bach, comentant la visió Cris-
tològica de Bach

Dia 18 – Dimarts Sant
Matí
7:00. Llevar-se
7:30. Laudes 
8:30. Esmorzar 
9:30. "Cercar Déu en Sant Agustí i en la 
filosofia", P. Andreu Marquès
11:00. Missa Conventual
12:15. Col·loqui sobre la primera conferència
13:30. Dinar 
Tarda 
16:00. "Buscar Déu en la vida religiosa", P. 
Salvador Plans
17:00. Berenar i visita al Museu Bíblic
18:45. Vespres i Lectura 
20:00. Sopar 
21:00, Audició musical amb el G. Efrem

Dia 19 – Dimecres Sant
7:00. Llevar-se
7:30. Laudes 
8:30. Esmorzar
9:30. "Com viure la Setmana Santa", P. 
Ignasi Fosas
11:00. Missa Conventual
12:30. Avaluació de la trobada per nosal-
tres mateixos 
13:30. Dinar i comiat   

Preu de la pensió:
10 € Dinar
10 € Sopar
12 € Sopar i dormir
-------------------------
30 € Pensió completa 

23.4.08.	 Sant	 Boi	 de	 Llobregat.	 Com-
plex assistencial Benito Menni. Sor	 Mª	
Angeles	 Cía	 Arrarás. Va néixer a Villalba 
(Navarra) el 3 d'agost de 1927.  Tenia 80 
anys d'edat i 61 de consagració religiosa. 

27.4.08.	Sant	Boi	de	Llobregat.	Complex 
assistencial Benito Menni. Sor	Aurelia	 Las-
heras	Romero. Va néixer a Arguedas (Navar-
ra), el 5 de setembre de 1918. Tenia 89 anys 
d'edat i 64 de consagració religiosa. 

 
Circular	amb	el	programa	de	les	Jornades	
de	Montserrat

Sant Feliu de Llobregat, 3-3-2008

Als monestirs i comunitats de Vida Con-
sagrada
Benvolgudes germanes i germans,

Us adreço aquestes breus paraules per 
desitjar-vos un bon camí vers la Pasqua. 

Us presento el programa de les properes 
Jornades	de	Montserrat, que tindran lloc, si 
Déu vol, els dies 17, 18 i 19 de març.

Dia 17 – Dilluns Sant 
Matí
Entre 10 i 10:45. Recepció a l'hostatgeria
11. Missa Conventual
12:15.  1a Conferència : "Buscar Déu en els 
salms" P. Ramon Ribera
13:30. Dinar 
Tarda
16:00. Segona conferència de P. Ramon 
Ribera
17:30. Berenar  
18:00. "Lectio" sobre el que ha parlat el con-
ferenciant. (Temps particular a la cel·la).
18:45. Vespres. (Un quart abans es tanca 
la porteria)
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0 Des de la Delegació de Pastoral Vocaci-

onal del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
us fem arribar els següents materials que 
us permetin preparar aquesta Jornada:

• Cartell
• Estampa amb la pregària per les 

vocacions
• El missatge del Papa
Val la pena aprofitar aquesta Jornada, que 

celebrem sota la mirada de Jesucrist Bon 
Pastor, per plantejar el sentit vocacional de la 
vida i, sobretot, la possibilitat de la vocació al 
ministeri ordenat i a la vida consagrada.

Us convido ben especialment, en nom 
del senyor bisbe Agustí, a unir-vos en la 
pregària i, si us és possible amb la vostra 
presència, a la celebració de l'Eucaristia 
que presidirà el diumenge 13 d'abril a les 19 
h. a la Catedral de Sant Llorenç, amb motiu 
d'aquesta Jornada. Hi sou tots convidats.

Que el Senyor ens concedeixi el fruit 
Pasqual de moltes i generoses vocacions 
per fer bategar ben fort el cor del món.

Rebeu una salutació del qui es posa a la 
vostra disposició,

Mn.	Joan-Pere	Pulido
Delegat	Diocesà	de	Pastoral	Vocacional

FAMÍLIA	I	VIDA

Circular	sobre	la	Jornada	per	la	vida

Sant Feliu de Llobregat, 14-3-2008 

Als mossens, als religiosos a les famí-
lies i a tots els laics del Bisbat de Sant 
Feliu

Us volem fer saber que el	 31	 de	març	
celebrarem	la	 Jornada	per	 la	Vida, coinci-
dint amb la celebració litúrgica de la festa 
de l'Encarnació del Senyor.

Encara hi ha disponibilitat de llocs. Per 
a fer la inscripció adreceu-vos per telèfon 
a la Gna. M. Dolors Garcia.

Aprofito l'avinentesa per convidar-vos 
en nom del Sr. Bisbe a la missa crismal, 
tan important per a la vida de la nostra 
Església de Sant Feliu, el Dimecres	Sant,	a	
les	11:30,	a	la	catedral.

Rebeu, una salutació cordial,

Josep	Roca,	S.F.
Delegat	per	a	la	Vida	Consagrada

PASTORAL	VOCACIONAL

Carta	 als	 preveres,	 diaques,	 religiosos/
es	i	laics/laiques	del	Bisbat	de	Sant	Feliu	
de	Llobregat

Sant Feliu de Llobregat, 1-4-2008

Benvolguts,

El diumenge 13 d'abril, quart diumenge 
de Pasqua, l'Església celebra la XLV Jorna-
da Mundial de Pregària per les Vocacions, 
amb el lema "Et necessito". És un lema 
ben senzill, però alhora ben expressiu. 
Déu necessita els homes i les dones per 
fer conèixer l'Evangeli del seu Fill Jesu-
crist. Déu necessita les nostres mans (que 
apareixen en el pòster ocupant la centrali-
tat de la fotografia) perquè el món senti i 
s'adoni que Ell el porta en les seves mans. 
En aquesta tasca hi tenen un paper impor-
tantíssim les persones consagrades. Déu 
les necessita d'una manera especial per-
què elles fan arribar encara més llumino-
sament el testimoni del seu amor paternal 
envers tothom, el testimoni d'un Pare que 
vol abraçar, amb les seves mans, tots els 
qui estan cridats a ser els seus fills.
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0Pregària	Jornada	per	la	Vida:	"En	defensa	
de	la	vida	humana"

Preguem a Déu, que és font de la vida i de 
tot el bé.

• Per l'Església, veu dels qui no tenen 
veu: perquè, fidel a la seva missió 
d'il·luminar les consciències dels 
creients i dels homes de bona volun-
tat, recordi constantment a tots que 
la vida humana és un do preciós de 
Déu. Preguem.

• Pels governs i els estaments legisla-
tius dels pobles: perquè protegeixin 
eficaçment el dret fonamental a la 
vida de tots els éssers humans, fins i 
tot del no nat. Preguem.

• Pels matrimonis i les famílies cristia-
nes: que siguin escola d'amor i del 
valor de la vida. Preguem.

• Per tots aquells que tenen sota la seva 
responsabilitat l'assistència sanitària 
i la cura de les persones disminuïdes 
o minusvàlides: que mai traeixin els 
principis que els defineixen com a 
servidors de la vida, fent actes que 
destrueixin qualsevol estat del seu 
desenvolupament. Preguem.

• Pels adolescents i joves: perquè 
rebin una formació profunda, per tal 
que els seus impulsos i sentiments 
més nobles no siguin manipulats per 
informacions i mitjans que deformen 
la veritat i tan sols cerquen fosques 
intencions. Preguem.

• Per les futures mares en dificultats: 
que trobin en la seva família com-
prensió i amor veritable, i en la socie-
tat solucions positives i eficaces. Pre-
guem.

• Per tots nosaltres: que siguem cons-
cients que tot ésser humà, per feble 

Avui la vida es troba en una cruïlla, 
tots hem tingut coneixement, pel que ha 
sortit als mitjans de comunicació, sobre els 
avortaments de criatures durant el tercer 
trimestre d'embaràs.

Segons l'informe del Ministeri de Sani-
tat i Consum l'any 2.006 es van realitzar a 
l'estat espanyol 101.592 avortaments, i els 
naixements van ser de 482.957. Per cada 5 
nens nascuts hi va haver un avortament.

La defensa de la vida humana des de 
la concepció fins a la mort natural és una 
tasca de tots els éssers humans i especi-
alment dels cristians, per això, us animem 
a celebrar la Jornada per la Vida, coincidint 
amb la festa de l'Encarnació, aquest any el 
31 de març de 2008.

A tot l'Estat, coordinant-nos amb la 
resta dels delegats de família i vida en el 
si de la Conferència Episcopal Espanyola 
hem triat el següent lema:

el Bé més gran, la vida.

Lema recolzat amb la cita de l'Eclesiàs-
tic: "Enfront del mal hi ha el bé, enfront de 
la mort hi ha la vida". (Ecli 33, 14)

Adjunt a aquesta carta trobareu:
1. La pregària dels fidels
2. Una oració per la vida
A la plana web de la delegació podreu 

trobar altres materials per celebrar una 
vetlla de pregària i altres iniciatives. 
http://www.bisbatsantfeliu.org/familia

Rebeu una cordial salutació.
Units en Crist.

Josep	Maria	Guardiola	i	Dolors	Ripollès
Delegats	de	Família	i	Vida

Bisbat	de	Sant	Feliu	de	Llobregat
familia@bisbatsantfeliu.org
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0 En aquesta carta us volem parlar de 

la Setmana de la Família. El lema que 
hem triat aquest any és La Paraula per al 
Diàleg, en sintonia amb l'objectiu diocesà 
"La inspiració i la comunió que neixen de 
la Paraula de Déu".

La	Setmana	de	la	Família.
La celebrarem des del 12 al 18 de maig 

i us volem convidar a orientar aquelles 
activitats que dueu a terme en el vostres 
àmbits a tractar aspectes relacionats amb 
la família. Si ens feu arribar el que realit-
zeu podrem fer-ne difusió.

El	lema	que	hem	triat.
"La Paraula per al Diàleg" serà el que 

tractarem a la Jornada de la Família, el 18 de 
maig, on hem convidat de manera específica 
els matrimonis catequistes que treballen en 
la preparació de les parelles que demanen 
casar-se a l'Església, tot i que està obert a 
tothom que vulgui assistir-hi.

Per què aquest lema?  perquè davant 
la realitat de la devaluació de la família 
volem anar als orígens de la nostra iden-
titat, d'ésser cristians. Identitat que troba-
rem de manera segura a la Paraula de Déu. 
Paraula que trobem escrita en la Bíblia i 
viva en el poble de Déu.

Per què hem convidat de manera espe-
cial els acollidors de promesos? Doncs, 
perquè són ells a qui l'Església particular 
encarrega la preparació dels que vénen a 
casar-se i per tant són el mitjà que l'Espe-
rit Sant vol utilitzar per ajudar a redesco-
brir o aprofundir la fe que tenen.

Jornada	de	la	Família.
El diumenge dia 18 de maig començarem 

a les 9:30, al col·legi Verge de la Salut de 
Sant Feliu de Llobregat (Pl. Catalunya, 8), a 

o disminuït que sigui, és estimat per 
Déu i amb una missió que complir en 
el món. Preguem.

Us ho demanem per Crist Nostre Senyor. 
Amén.

(Del llibre de la Pregària dels Fidels)

Oració	per	la	vida	(Evangelium Vitae	105)

Oh Maria,
aurora del món nou,
Mare dels vivents,
et confiem la causa de la vida:
mira, Mare, el nombre immens
d'infants als quals els és impedit de néixer,
de pobres als quals es fa difícil viure,
d'homes i de dones víctimes
d'una violència inhumana,
d'ancians i de malalts morts
a causa de la indiferència
o d'una pietat enganyosa.
Fes que els qui creuen en el teu Fill
sàpiguen anunciar amb fermesa i amb amor
als homes del nostre temps
l'Evangeli de la vida.
Dóna'ls la gràcia d'acollir-lo
com un do sempre nou,
l'alegria de celebrar-lo amb gratitud
durant tota l'existència
i el coratge de testimoniar-lo
amb sol·lícita constància, per construir,
junt amb tots els homes de bona voluntat,
la civilització de la veritat i de l'amor,
a lloança i glòria de Déu Creador
i amant de la vida.

Carta	als	rectors	sobre	la	Setmana	de	la	
Família

Sant Feliu de Llobregat, 13-4-2008

Benvolguts,
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0ció de Família i Vida, organitzem aquesta 
Jornada, cada any amb un format diferent, 
enguany volem donar-li el contingut que 
us expliquem a continuació:

SETMANA DE LA FAMÍLIA	
La Jornada de la Família està immersa 

en la Setmana de la Família que es farà del 
12 al 18 de maig. És una setmana per a tre-
ballar el tema de la família en les nostres 
comunitats cristianes. Vosaltres sou els 
més indicats per a poder desvetllar aquest 
treball. Amb temps, podríeu parlar amb 
el vostre mossèn i pensar com concretar 
aquest treball. Un exemple seria preparar 
la missa del diumenge 18 de maig amb les 
catequistes i els infants de catequesi i fer 
alguna dinàmica durant la setmana (una 
pancarta sobre la família que es presen-
taria a la missa del diumenge). La vostra 
parròquia rebrà el cartell que s'ha fet per 
a la Jornada, juntament amb una pregària 
per a la celebració. Convindrà, amb temps, 
penjar el cartell i informar-ne la comunitat 
parroquial el diumenge anterior.

III JORNADA DIOCESANA DE LA FAMILIA
Enguany la III Jornada de la Família està 

enfocada especialment als acollidors de 
promesos de les nostres comunitats cris-
tianes. Per aquest motiu us convoquem 
el diumenge	18	de	maig	al	Col·legi	Verge	
de	 la	 Salut	 de	 Sant	 Feliu	 de	 Llobregat 
(Pl. Catalunya 8), amb el següent ordre 
del dia:

9.30. Acolliment (Al mateix lloc hi haurà 
possibilitat de pàrquing i un espai lúdic 
per a infants)

10.00. Pregària
10.15. Ponència: La Paraula per al dià-

leg, amb Mn. Miquel Payà.
11.00. Diàleg i informacions

les 10 tindrem un moment per pregar i a les 
10:15 començarà la ponència de Mn. Miquel 
Payà "La Paraula per al Diàleg" per acabar a 
les 11:30 i dirigir-nos a l'Eucaristia a la Cate-
dral de Sant Llorenç que serà presidida per 
Mons. Agustí Cortés.

Al col·legi Verge de la Salut hi haurà lloc 
per aparcar, també hi haurà un espai lúdic 
per infants de 3 a 12 anys on els atendran 
fins a l'hora d'anar a l'Eucaristia.

Material.
Trobareu amb aquesta carta el cartell que 

anuncia la Jornada de la Família i una altra 
carta que adrecem als acollidors de pro-
mesos convidant-los a participar en aques-
ta Jornada. Alguns acollidors ja la rebran 
de mans dels Coordinadors arxiprestals de 
pastoral familiar però us agrairíem que con-
vidéssiu els que col·laborin en aquest àmbit 
pastoral.

Units en el Crist restem a la vostra dis-
posició.

Josep	Maria	Guardiola	i	Dolors	Ripollès
Delegats	de	Família	i	Vida

Bisbat	de	Sant	Feliu	de	Llobregat
familia@bisbatsantfeliu.org

Carta	 als	 acollidors	 sobre	 la	 III	 Jornada	
de	la	Família

Sant Feliu de Llobregat, 13-4-2008

Benvolguts acollidors,

Aquesta carta és per informar-vos de 
la III Jornada Diocesana de la Família que 
estem preparant per al diumenge 18 de 
maig de 2008, a Sant Feliu de Llobregat, 
amb el lema LA PARAULA PER AL DIÀLEG. 
Ja és el tercer any que, des de la Delega-
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0 11.30. Desplaçament a la S.E. Catedral 

de Sant Llorenç per a participar en l'Eu-
caristia presidida pel senyor bisbe Agustí, 
amb motiu de la III Jornada Diocesana de 
la Família.

Restem a la vostra disposició. Us espe-
rem el dia 18 de maig a les 9.30 h. a Sant 
Feliu de Llobregat.

Josep	Maria	Guardiola	i	Dolors	Ripollès
Delegats	de	Família	i	Vida

Bisbat	de	Sant	Feliu	de	Llobregat
familia@bisbatsantfeliu.org

Abril

El diumenge 5 d'abril els coordinadors 
dels Equips de la Mare de Déu del bisbat 
van convidar els delegats diocesans, Josep 
Maria Guardiola i Dolors Ripollès, a una de 
les seves trobades per tal que els presen-
téssim la tasca que va fent la Delegació de 
Família i Vida.

JOVENTUT

Comissió	diocesana	de	joves.

En aquest any 2008 s'ha constituït 
aquesta comissió, amb un jove represen-
tant de cada arxiprestat de la diòcesi. 
S'han anat reunint regularment amb el 
bisbe Agustí amb la intenció de dinamit-
zar l'aplicació de l'Objectiu Diocesà en 
el terreny de la Pastoral Juvenil. Una de 
les tasques concretes serà l'organització 
de la Festa de l'Esperit, del proper 10 de 
maig, juntament amb la parròquia de Sant 
Llorenç d'Hortons, que l'acollirà.
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0 DEL ROCÍO DE LA COMARCA DEL GARRAF, 

passi a la jurisdicció de l'Ordinari de Sant 
Feliu de Llobregat, a tenor de la petició 
que ens ha estat presentada.

Ho decreta i firma l'Emm. i Rvdm. Sr. 
Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

†	Lluís	Martínez	Sistach
Cardenal	Arquebisbe	de	Barcelona

Per	manament	del	Sr.	Cardenal
Sergi	Gordo	Rodríguez,	prev.
Secretari	general	i	Canceller	

Sobre	l'aprovació	dels	nous	estatuts	de	
l'Hospitalitat	de	Lourdes	per	a	la	PEB

DECRET 08/08
Barcelona, 10-3-2008

Vista la instància que ens ha estat pre-
sentada pel Sr. Josep M. Cullell Nadal, 
president de l'HOSPITALITAT DE LA MARE 
DE DÉU DE LOURDES, associació privada 
de fidels, erigida a l'Arquebisbat de Bar-
celona des de  l'any 1910, amb estatuts 
modificats i aprovats per última vegada 
l'any 2002;

Atesa la sol·licitud en què es demana 
que l'associació sigui d'àmbit a més de 
l'Arxidiòcesi de Barcelona, de les noves 
diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i de 
Terrassa, amb la corresponent proposta 
de modificació d'estatuts;

Atès que els estatuts modificats de 
l'associació compleixen tots els requisits 
establerts en la disciplina vigent de l'Es-
glésia i que foren aprovats per unanimitat 
en assembla extraordinària de socis.

PEL PRESENT decret, amb el vistiplau 
dels senyors bisbes de Sant Feliu de Llo-
bregat i de Terrassa, a tenor del cànon 
302 del Codi de Dret Canònic, aprovem els 

Sobre	el	canvi	de	jurisdicció	de	la	Her-
mandad	de	Nuestra	Señora	del	Rocío	de	
la	comarca	del	Garraf

DECRET 07/08
Barcelona, 10-3-2008

Vista la petició de l'associació privada de 
fidels  HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA	
DEL ROCÍO DE LA COMARCA DEL GARRAF, 
erigida a l'Arquebisbat de Barcelona, amb 
seu social a les Roquetes (Sant Pere de 
Ribes) de la diòcesi de Sant Feliu de Llo-
bregat, en què demana passar a dependre 
de l'esmentada diòcesi;

Atès l'acord dels senyors bisbes de la 
Província Eclesiàstica de Barcelona de 26 
de setembre de 2007 en què es determina 
el procediment a seguir per part de les 
cúries respectives pel que fa a les asso-
ciacions de fidels i a les fundacions canò-
niques que, per raó del domicili social de 
l'entitat demanin canviar de bisbat;

Atès que el Sr. Bisbe de la diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat ha manifestat el 
seu acord perquè l'associació esmentada 
passi a dependre de la seva jurisdicció;

PEL PRESENT decret manifestem l'acord 
que l'esmentada associació privada de 
fidels erigida a l'Arquebisbat de Barcelo-
na HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA 

[ ]Decrets
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Nomenament	de	Mn.	Francesc	Tirado	
com	a	consiliari	del	Moviment	Cristià	de	
Mestres	i	Professors

Barcelona, 10-3-2008

Vista la petició que ens ha estat presen-
tada per l'associació MOVIMENT CRISTIÀ 
DE MESTRES I PROFESSORS, en què se'ns 
proposa com a nou Consiliari el Rvd. Sr. 
Francesc Tirado Lara, prevere de la diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat;

PEL PRESENT document, comptant amb 
l'acord dels senyors bisbes de la Província 
Eclesiàstica de Barcelona, i d'acord amb 
l'article 18 dels estatuts de l'associació,  
nomenem el

Rvd.	Sr.	Francesc	Tirado	Lara

per al càrrec de Consiliari de l'Associació 
MOVIMENT CRISTIÀ DE MESTRES I PRO-
FESSORS en l'àmbit de la Província Ecle-
siàstica de Barcelona, esperant que exer-
cirà aquest càrrec com un eficaç servei a 
l'Església.

†	Lluís	Martínez	Sistach
Cardenal	Arquebisbe	de	Barcelona

Per	manament	del		Sr.	Cardenal
Sergi	Gordo	Rodríguez,	prev.
Secretari	general	i	Canceller

estatuts modificats de l'associació HOSPI-
TALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES 
en l'àmbit de l'Arxidiòcesi de Barcelona, 
de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i 
de la Diòcesi de Terrassa.

Ho decreta i firma l'Emm. i Rvdm. Sr. 
Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

†	Lluís	Martínez	Sistach
Cardenal	Arquebisbe	de	Barcelona

Per	manament	del	Sr.	Cardenal
Sergi	Gordo	Rodríguez,	prev.
Secretari	general	i	Canceller

P r o v í n c i a  E c l e s i à s t i c a

[ ]Nomenaments
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Lliurament	de	premis	Concurs	Bíblic	a	
Terrassa

El dissabte dia 26 d'abril tingué lloc al 
Centre Cultural de Caixa Terrassa l'entrega 
de premis del XXIII Concurs Bíblic que 
organitza el Grup Avant de la Federació de 
Cristians de Catalunya. 

L'acte estigué presidit per Mons. Josep 
Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa, 
acompanyat del Sr. Isaac Albert, regidor 
de l'Ajuntament, i dels representants del 
Grup Avant, organitzador i impulsor del 
concurs. L'acte s'emmarcava en els actes 
del 75è aniversari del naixement de la 
Federació de Cristians de Catalunya.

En l'edició d'enguany han participat 
més de 35.000 infants i adolescents 
d'escoles públiques i religioses, així com 
també de nombroses parròquies. El Sr. 
regidor de l'Ajuntament recordà l'especifi-
citat única d'aquest concurs a Catalunya i 
a tota Europa. En les seves paraules el Sr. 
bisbe remarcà la importància d'aquests 
instruments importants en l'educació cris-
tiana dels infants i adolescents així com 
també va glossar el lema del concurs 
d'enguany: Jesús cura i perdona. Recordà, 
com li agrada comentar, el petit miracle 
que suposa organitzar des del Grup Avant 
de Terrassa un concurs que movilitza tants 

Responsables	del	Centre	de	Preparació	
al	Matrimoni	(CPM)	per	a	la	PEB

Barcelona, 11-3-2008

Atesa la petició que se'ns ha presentat per 
part de l'associació del Centre de Prepara-
ció al Matrimoni CPM, 

Pel present document, comptant amb 
l'acord dels senyors bisbes de Sant Feliu 
de Llobregat i de Terrassa i a tenor de 
l'article 2.3 dels estatuts de l'esmenta-
da associació, confirmem en el càrrec de 
responsable general de l'associació, en 
l'àmbit de la Província Eclesiàstica de Bar-
celona, per tres anys, el matrimoni 

Josep	 M.	 Borràs	 i	 Amoedo	 i	 Montserrat	
Viñas	i	Serra

†	Lluís	Martínez	Sistach
Cardenal	Arquebisbe	de	Barcelona

Per	manament	del	Sr.	Cardenal
Sergi	Gordo	Rodríguez,	prev.
Secretari	general	i	Canceller

[ ]Comunicats
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VI	Trobada	d'ESO	"Testimonis	de	
l'Esperit".	Vilanova	i	la	Geltrú,	6-4-08

La 6a trobada de nois i noies de l'ESO 
dels bisbats de Barcelona, Terrassa i Sant 
Feliu de Llobregat va aplegar 500 joves a 
Vilanova i la Geltrú el passat 6 d'abril. El 
treball previ que volia motivar els adoles-
cents de 12 a 15 anys d'edat, els convidava 
individualment i com a grup a cercar els 
talents amb què l'Esperit ha marcat cada 
persona. El dia de la Trobada, les places i 
els carrers de la ciutat van acollir moments 
de reflexió, a través dels quals els joves 
podien descobrir com ser testimonis de 
l'Esperit, amb els exemples de Francesc 
Xavier, Francesc d'Assís i altres. La tarda 
va ser el moment per al concert de música 
del cantautor Migueli, i per a la celebració 
de l'eucaristia, presidida pel bisbe de 
Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, a la 
Parròquia de Sant Joan Baptista.

infants i adolescents de tot Catalunya.
Després de les paraules del Sr. bisbe tin-
gué lloc l'entrega dels nombrosos premis 
a infants i adolescents així com també als 
seus centres educatius i parroquials.

Simultàniament es feu l'entrega dels 
premis a altres bisbats de Catalunya. Des 
de fa diversos anys l'entrega dels premis 
es realitza a cadascun dels bisbats de 
Catalunya, per tal d'afavorir-ne l'assistèn-
cia i participació.

P r o v í n c i a  E c l e s i à s t i c a
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2a	 Jornada	 de	 mestres	 i	 professors	 de	
Religió	Catòlica

El passat dissabte 19 d'abril, uns 500 
professors de religió de Catalunya, dels 
quals uns 52 eren de la diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat, tant de l'escola pública 
com privada, es van reunir a Tarragona, al 
col·legi Sant Pau, convocats pel SIERC i 
amb el programa següent:
9:30h Lliurament de la documentació
10h Pregària i salutacions
 Ponència: Competencias	Básicas	

y	 enseñanza	 de	 la	 Religión,	 de 
Carlos Esteban Garcés, director 
de la revista Religión	y	Escuela

11:45h Tallers
13:30h Dinar
15:30h Conferència La	 nova	 Llei	 d'Edu-

cació,	P Enric Puig Jofra, sj, Secre-
tari General de la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya

17h Cloenda
17:30h Eucaristia de l'Any Jubilar

Després de la pregària i les salutaci-
ons, Carlos Esteban Garcés va presen-
tar la ponència "Competencias Básicas 
y enseñanza de la Religión" en què va 
repassar cadascuna de les vuit competèn-
cies bàsiques que apareixen en la nova 
Llei Orgànica d'Educació, per tal d'establir 

de quina manera podrien ser treballades i 
incorporades a l'àmbit de l'àrea de Religió 
Catòlica.

A continuació, els assistents es van 
distribuir en una vintena de tallers per 
aprofundir temàtiques molt diverses, 
relacionades amb aspectes pedagògics i 
conceptuals; també n'hi va haver altres 
dedicats a conèixer millor sant Pau, sant 
Fructuós i la seva incidència en la ciutat de 
Tarragona i a Catalunya en general.

Després de compartir el dinar per diò-
cesis, a la tarda, el Pare Enric Puig, sj, 
exposà de manera minuciosa la situació 
actual de l'escola cristiana concertada en 
relació a la nova Llei d'Educació que està 
en procés de debat.

Com a cloenda, monsenyor Jaume 
Pujol, arquebisbe metropolità de Tarrago-
na, presidí la celebració de l'eucaristia a 
la capella de sant Pau en el marc de l'any 
jubilar dedicat a sant Fructuós i companys 
màrtirs.

Va ser tota una jornada intensa, profi-
tosa però també de convivència i de parti-
cipació festiva.

[ ]Crònica
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0 se ha incorporado a la Plenaria el Obis-

po de Lugo, Mons. D. Alfonso Carrasco 
Rouco, tras su ordenación episcopal el 
pasado 9 de febrero.

SESIÓN INAUGURAL

La Asamblea comenzaba el lunes, día 3 
de marzo, con el discurso del Presidente, 
Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez, quien 
recordó el sentido eclesial y la labor de 
las Conferencias Episcopales. Así, señaló 
que «fundamenta su existencia, inspira su 
sentido e impulsa sus trabajos, la realidad 
riquísima de la comunión eclesial, que 
es base de las relaciones en la Iglesia». 
Además destacó la «colaboración gene-
rosa y la obediencia al Obispo de Roma 
que como cabeza preside el cuerpo de los 
Obispos». «Nuestras tareas como Con-
ferencia –continuó el Obispo de Bilbao–
tienen una perspectiva apostólica; desde 
aquí miramos pastoralmente al mundo».

Mons. Blázquez concluyó recordando 
la última Encíclica del Papa, Spe	salvi, y el 
discurso que Benedicto XVI no pudo pro-
nunciar en la Universidad de la Sapienza, 
en Roma. Siguiendo las palabras del Papa, 
señaló que «razón y fe se necesitan mutua-
mente para que cada una realice su misión 
en beneficio del mismo hombre». En este 
sentido añadió que «la fe y la moral cristia-
nas no se imponen, sino que se ofrecen con 
franqueza y valor a todo el que quiera».

Por su parte, el Nuncio Apostólico en 
España, Mons. D. Manuel Monteiro de 
Castro, dirigió a los presentes unas pala-
bras de saludo en las que aludió a la Nota 
doctrinal de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe Acerca	de	algunos	aspectos	
de	 la	evangelización, que se hizo pública 
en diciembre pasado. El Nuncio recordó 

Comunicado	final	de	la	XCI	Asamblea	
plenaria	de	la	CEE

Madrid, 7 de marzo de 2008

Los Obispos españoles han celebrado, del 
lunes 3 al viernes 7 de marzo de 2008, su 
XCI Asamblea Plenaria. En la Asamblea se 
han renovado todos los cargos de la Con-
ferencia Episcopal Española para el trienio 
2008-2011, excepto el de Secretario Gene-
ral, único cargo que se elige para un perio-
do de cinco años. El actual Secretario, 
Mons. D. Juan-Antonio Martínez Camino, 
tiene mandato hasta noviembre de 2008.

Han participado en esta Plenaria 75 
Obispos –65 diocesanos y 10 auxiliares–, 
el Administrador diocesano de Osma-
Soria, Rvdo. D. David Gonzalo Millán, y el 
Ordinario Castrense, Rvdo. D. Ángel Cor-
dero Cordero; además de algunos obis-
pos eméritos. No ha podido asistir, por 
motivos de salud, el Obispo de Calahorra 
y La Calzada-Logroño, Mons. D. Juan-José 
Omella Omella.

El Secretario General y Portavoz de la 
Conferencia Episcopal Española, Mons. D. 
Juan-Antonio Martínez Camino, ha asistido 
por primera vez a la Plenaria como Obispo 
auxiliar de Madrid, tras recibir la ordena-
ción episcopal el 19 de enero. Asimismo, 

[ ]Comunicats
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0que «llama la atención sobre la confusión 
creciente de hoy en día acerca de lo que 
significa la evangelización, que induce a 
todos a desatender y dejar inoperante el 
mandato misionero del Señor». Además, 
destacó que «a menudo se piensa que 
todo intento de convencer a otros en 
cuestiones religiosas significa limitar la 
libertad y, por tanto, no se debería anun-
ciar a Cristo a quienes no lo conocen, ni 
favorecer la adhesión a la Iglesia, pues 
sería posible salvarse sin un conocimiento 
explícito de Cristo y sin una incorporación 
formal a la Iglesia». «El agnosticismo y el 
relativismo se han introducido también en 
el ámbito de la evangelización», añadió.

RENOVACIÓN DE CARGOS

La renovación de cargos comenzaba el 
martes por la mañana con la elección del 
Presidente de la Conferencia Episcopal 
Española y se cerraba en la mañana del 
jueves al quedar constituidas las Comi-
siones Episcopales y la Junta Episcopal 
de Asuntos Jurídicos. En esta Asamblea 
tenían derecho a voto los 66 Obispos 
diocesanos y 10 Obispos auxiliares que 
hay actualmente en España, el Adminis-
trador Diocesano de Osma-Soria, D. David 
Gonzalo Millán, y el Ordinario Castrense, 
D. Ángel Cordero Cordero. Por tanto, un 
total de 78 votos. Sin embargo, al no estar 
presente Mons. D. Juan-José Omella Ome-
lla, las votaciones se han realizado con 77 
miembros. La mayoría absoluta quedaba 
establecida en 39 votos.

En la mañana del martes, día 3 de marzo, 
se elegía, en primera votación con 39 votos, 
al nuevo Presidente de la Conferencia Epis-
copal Española, Cardenal Arzobispo de 
Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, quien ya 

había presidido la Conferencia Episcopal 
desde 1999 a 2005. El anterior Presidente, 
Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez, obtuvo 
37 votos, y 1 el Arzobispo de Toledo, Carde-
nal Antonio Cañizares Llovera.

Esa misma mañana se elegía como 
Vicepresidente a Mons. D. Ricardo Bláz-
quez Pérez. La elección tenía lugar en 
segunda votación y con 45 votos. El Car-
denal Antonio Cañizares Llovera obtuvo 
29 votos; Mons. D. Carlos Osoro Sierra, 2 
votos; y el otro voto fue para el Cardenal 
Lluís Martínez Sistach.

En total, entre la mañana del lunes y 
la tarde del miércoles, se han efectuado 
27 elecciones: Presidente, Vicepresidente, 
cuatro miembros del Comité Ejecutivo, 
catorce Presidentes de Comisiones Epis-
copales, Presidente de la Junta Episcopal 
de Asuntos Jurídicos, tres Presidentes de 
Subcomisiones Episcopales y tres miem-
bros del Consejo de Economía.

El Comité Ejecutivo estará integrado 
por los mismos siete miembros que en el 
trienio 2005-2008. Por oficio, el Presiden-
te, Cardenal Rouco Varela, el Vicepresiden-
te, Mons. Blázquez Pérez, y el Secretario 
General, Mons. Martínez Camino; y ele-
gidos por la Plenaria, Cardenal Cañizares 
Llovera, Cardenal Martínez Sistach, Carde-
nal Amigo Vallejo y Mons. Osoro Sierra.

La Comisión Permanente, para el próxi-
mo trienio, queda compuesta por 23 Obis-
pos: los 7 miembros del Comité Ejecuti-
vo, los 14 Presidentes de las Comisiones 
Episcopales y los 2 representantes de 
las Provincias eclesiásticas que por otro 
título no tienen ningún representante en 
la Comisión (Mons. D. Jaume Pujol Bal-
cells, Arzobispo de Tarragona, y Mons. 
D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de 
Valladolid).

C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  E s p a ñ o l a
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0 Además del Presidente y Vicepresiden-

te de la Conferencia Episcopal Española, 
han sido elegidos nuevos Presidentes de 
las Comisiones Episcopales de Pastoral 
Social, Mons. D. Santiago García Aracil, 
Arzobispo de Mérida-Badajoz; Seminarios 
y Universidades, Mons. D. Josep Ángel Sáiz 
Meneses, Obispo de Terrassa; Enseñanza 
y Catequesis, Mons. D. Casimiro López 
Llórente, Obispo de Segorbe-Castellón; y 
Doctrina de la Fe, Cardenal Agustín García 
Gasco, Arzobispo de Valencia. También 
ha sido elegido como nuevo miembro del 
Consejo de Economía, el Obispo de Urgell, 
Mons. D. Joan-Enric Vives Sicilia.

OTROS TEMAS DE LA ASAMBLEA PLENARIA

Además de la renovación de los cargos, 
la Asamblea Plenaria ha aprobado un Men-
saje de los Obispos ante la publicación del 
Catecismo Jesús	es	el	Señor. Tanto el Men-
saje como el nuevo Catecismo serán pre-
sentados, según está previsto, en rueda 
de prensa el próximo 7 de abril.

Por otra parte, la Plenaria ha aproba-
do una Introducción a la Sagrada Biblia, 
versión oficial de la Conferencia Episcopal 
Española; ha solicitado a la Santa Sede 
la recognitio para que sean aprobadas 
definitivamente las «Normas básicas para 
la formación de los diáconos permanentes 
en las diócesis españolas» y ha aprobado 
la propuesta de revisión de los himnos de 
la Liturgia de las Horas, presentada por la 
Comisión Episcopal de Liturgia.

Como es habitual, también se ha infor-
mado sobre diversos asuntos de segui-
miento, sobre temas económicos y sobre 
el cumplimiento del Plan pastoral por 
parte de las distintas Comisiones Episco-
pales.

El	nuevo	catecismo	Jesús es el Señor

7 de marzo de 2008

1. Jesús es el Señor. Esta explícita con-
fesión de fe de la Iglesia, recogida en el 
título del nuevo Catecismo que presen-
tamos, muestra su finalidad: conducir a 
la confesión de fe en Jesucristo, a quien 
hay que «conocer, amar e imitar»1. Los 
Obispos, al ver culminado el largo y cui-
dadoso proceso de elaboración de este 
Catecismo, lo entregamos con gozo a sus 
destinatarios más directos: los niños y 
niñas que en su Iniciación cristiana des-
cubrirán a Jesús como el Señor. Asimismo 
lo entregamos a las familias, transmisoras 
de la fe e iglesias domésticas, para el 
acompañamiento en la educación de los 
hijos; a los sacerdotes, como responsa-
bles y animadores de la catequesis parro-
quial; a los consagrados e instituciones 
católicas, para su misión en el ámbito edu-
cativo; y a los catequistas que lo utilizarán 
como documento de la fe en la catequesis. 
Todos son, de un modo directo y cercano, 
acompañantes de los niños en su encuen-
tro con Jesús, el Señor.

[ ]Documents
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0nuestra	 fe. El primer fruto de esta tarea 
emprendida, como servicio a la comunión 
y a la educación en la fe demandada por 
el Catecismo	de	la	Iglesia	Católica, es este 
Catecismo Jesús	 es	 el	 Señor. Deseamos 
que la armonía entre ambos sea apreciada 
y valorada por todos.

4. Disponíamos ya del libro Los	prime-
ros	 pasos	 en	 la	 fe, texto apropiado para 
el despertar religioso en el seno de la 
familia; con Jesús	 es	 el	 Señor ofrecemos 
un primer Catecismo para la Iniciación 
cristiana de niños y adolescentes. En este 
Catecismo nos hemos esforzado en expo-
ner íntegramente, para los niños de 6 a 10 
años, el mensaje cristiano en un lenguaje 
significativo para ellos. Hemos tenido muy 
en cuenta que en estos años tiene lugar la 
primera participación en la Penitencia y en 
la Eucaristía, verdadero encuentro sacra-
mental con el Señor. El texto, fruto del 
estudio y del trabajo directo de todos los 
Obispos españoles, aprobado en Asam-
blea Plenaria7, y con posterioridad por 
la Santa Sede8, lo ofrecemos a nuestro 
pueblo para que sea utilizado en la cate-
quesis como libro de la fe, al servicio de 
un contenido y un lenguaje común. Con-
sideramos que Jesús	 es	 el	 Señor, por su 
sencillez, concreción, integridad, orden 
y exactitud, es el instrumento adecuado 
para la educación en la fe y para que los 
destinatarios acojan esta fe en su corazón, 
en su memoria, y la expresen en un mismo 
lenguaje.

lOs catecismOs y la catequesis

5. Al elaborar Jesús	es	el	Señor somos 
fieles al valor que la Iglesia le ha dado 
siempre al Catecismo como instrumento 
básico y orientación fundamental para la 

la renOvación de lOs catecismOs alentada pOr 
el catecismO de la iglesia católica

2. Pensando en todas las comunidades 
cristianas de nuestras diócesis, verdadero 
«hogar de la catequesis»2, los Obispos, 
pastores del Pueblo de Dios, «catequis-
tas por excelencia»3, renovamos con este 
Catecismo que ahora os ofrecemos nues-
tra responsabilidad de ordenar la cate-
quesis para que sea activa, eficaz y capaz 
de educar en una fe robusta a las genera-
ciones cristianas de los tiempos nuevos4. 
Para esta importante tarea contamos con 
el inestimable servicio que nos presta el 
Catecismo	de	la	Iglesia	Católica, que Juan 
Pablo II nos entregó, como «texto de refe-
rencia para una catequesis renovada en 
las fuentes vivas de la fe»5. Nos invitaba 
igualmente el Siervo de Dios a iniciar la 
adaptación de nuestros catecismos loca-
les a este texto, destinado a ser «regla 
segura para la enseñanza de la fe e ins-
trumento válido y legítimo al servicio de la 
comunión eclesial»6. También el Directorio	
General	para	la	Catequesis vino a abundar 
en este servicio de comunión eclesial ofre-
ciendo un amplio y detallado desarrollo de 
los criterios de elaboración de catecismos 
locales. El Compendio	 del	 Catecismo	 de	
la	 Iglesia	 Católica, aprobado y publicado 
por Benedicto XVI, se ha sumado también 
a las fuentes de inspiración para los cate-
cismos locales.

3. Los Obispos españoles, recogien-
do con agradecimiento estos documen-
tos que la Santa Sede nos ha ofrecido y 
teniendo en cuenta las nuevas situaciones 
y retos con que nos encontramos en la 
transmisión de la fe en España, nos hemos 
propuesto renovar nuestros catecismos 
Padre	Nuestro,	Jesús	es	el	Señor y Ésta	es	

C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  E s p a ñ o l a
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0 no obstante, que los catequistas suelen 

necesitar y utilizar apoyos complementa-
rios en la catequesis (guías para catequis-
tas, materiales didácticos, etc.). Éstos, 
sin embargo, por su distinción cualitativa 
respecto del Catecismo11, en ningún caso 
han de sustituirlo o suplantarlo.

nuestrO alientO agradecidO

8. No queremos terminar esta presen-
tación del nuevo Catecismo Jesús	 es	 el	
Señor, sin ofrecer nuestro aliento agra-
decido a todos cuantos os esforzáis en la 
gozosa, y a veces difícil tarea de transmitir 
la fe: a las familias, a los sacerdotes y 
a los catequistas, acompañantes todos 
de los niños en su Iniciación cristiana. 
Conocemos las dificultades con que os 
encontráis, pero también nos consta que 
todo lo vivís con la confianza puesta en el 
Señor, apoyados en Él y fortalecidos por el 
Espíritu Santo. Os animamos a no desfa-
llecer en la misión de llevar el Evangelio a 
todos, misión a la que nos alienta el papa 
Benedicto XVI diciendo: «Nuestra espe-
ranza es siempre y esencialmente también 
esperanza para los otros; sólo así es real-
mente esperanza también para mí. Como 
cristianos no deberíamos limitarnos a pre-
guntarnos: "¿Cómo puedo salvarme yo 
mismo?" Deberíamos preguntarnos tam-
bién: "¿Qué puedo hacer para que otros 
se salven y para que surja también para 
ellos la estrella de la esperanza?"»12.

En la indispensable y esencial respon-
sabilidad de educar en la fe, la Iglesia 
cuenta siempre con la intercesión mater-
nal de Santa María, la Madre de Jesús, y 
la de San José, su esposo, en cuyo hogar 
creció Jesús en sabiduría y en gracia ante 
Dios y ante los hombres (cf. Lc 2, 52).

catequesis, al formular las verdades de la 
fe y salvaguardar la transmisión de lo que 
Dios dijo e hizo por nosotros, los hombres, 
y por nuestra salvación9. Los catecismos, 
sin agotar la riqueza de la catequesis, 
son instrumentos a su servicio y cumplen 
una función imprescindible a lo largo de 
la Iniciación cristiana, que capacita bási-
camente a los creyentes para entender, 
celebrar y vivir el Evangelio. El Catecismo 
encauza las tareas de la catequesis, pues 
en su contenido recoge la fe que la Iglesia 
misma profesa (símbolo), celebra (sacra-
mentos), vive (moral cristiana) y ora (la 
oración del cristiano).

6. Los catecismos no son ajenos tampo-
co a los cambios sociales, culturales y reli-
giosos, ni a las distintas etapas y circuns-
tancias del crecimiento de las personas. 
También el contenido y uso del Catecismo 
ha de tener en cuenta el contexto cultural 
en que se realiza la transmisión de la fe y 
las dificultades que se encuentran en cada 
época para consolidar la vida cristiana de 
las nuevas generaciones. Esta doble fideli-
dad de los catecismos, al mensaje y al des-
tinatario, nos llama a recordar que «el don 
más precioso que la Iglesia puede ofrecer 
al mundo de hoy, desorientado e inquieto, 
es formar unos cristianos firmes en lo esen-
cial y humildemente felices en su fe»10.

el catecismO y lOs materiales cOmplementariOs

7. Señalado el valor de los catecis-
mos como instrumentos por excelencia 
de la catequesis, llamamos la atención 
de cuantos han de utilizar el Catecismo 
Jesús	es	el	Señor, para que llegue a manos 
de sus destinatarios en su integridad, en 
su momento oportuno y especialmente 
en el acto catequético mismo. Sabemos, 
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0NOTAS:

(1) Juan paBlO ii, Carta apostólica Novo	
millenio	ineunte, 29.

(2) cOngregación para el clerO, Directorio	
General	para	la	Catequesis, 254.

(3) Juan paBlO ii, Exhortación apostólica 
Catechesi	tradendae, 63.

(4) Cf. Juan paBlO ii, Exhortación apostóli-
ca Catechesi	tradendae, 50.

(5) Juan paBlO ii, Constitución apostólica 
Fidei	depositum, 1.

(6) Juan paBlO ii, Constitución apostólica 
Fidei	depositum, 4.

(7) LXXXVIII asamBlea plenaria de la cOn-
ferencia episcOpal españOla, noviembre 
2006.

(8) cOngregación para el clerO, Decreto 7 
de junio de 2007.

(9) «Un Catecismo debe presentar fiel 
y orgánicamente la enseñanza de la 
Sagrada Escritura, de la tradición viva 
de la Iglesia y del Magisterio auténti-
co, así como la herencia espiritual de 
los Padres, de los santos y santas de 
la Iglesia, para que conozcan mejor 
los misterios cristianos y se reavive la 
fe del Pueblo de Dios. Debe recoger 
aquellas explicitaciones de la doctrina 
que el Espíritu Santo ha sugerido a la 
Iglesia a lo largo de los siglos». Juan 
paBlO ii, Constitución apostólica Fidei	
depositum, 3.

(10) Juan paBlO ii, Exhortación apostólica 
Catechesi	tradendae, 61.

(11) Cf. cOngregación para el clerO, Directo-
rio	General	para	la	Catequesis, 132.

(12) BenedictO Xvi, Carta encíclica Spe	sal-
vi, 48.

C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  E s p a ñ o l a
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0 no coneix la posta. La mort i resurrecció 

del Verb de Déu encarnat és un esdeveni-
ment d'amor insuperable, és la victòria de 
l'Amor que ens ha alliberat de l'esclavatge 
del pecat i de la mort. Ha canviat el curs de 
la història, infonent un indeleble i renovat 
sentit i valor a la vida de l'home.

«He ressuscitat, sóc amb vós per sem-
pre.» Aquestes paraules ens inviten a 
contemplar Crist ressuscitat, fent ressonar 
en el nostre cor la seva veu. Amb el seu 
sacrifici redemptor Jesús de Natzaret ens 
ha fet fills adoptius de Déu, de manera 
que ara podem introduir-nos també nosal-
tres en el diàleg misteriós entre ell i el 
Pare. Ve a la memòria el que un dia va dir 
als qui l'escoltaven: «El Pare ho ha posat 
tot a les meves mans. Ningú no coneix el 
Fill, fora del Pare, i ningú no coneix el Pare, 
fora del Fill i d'aquells a qui el Fill el vol 
revelar» (Mt 11,27). En aquesta perspec-
tiva, advertim que l'afirmació adreçada 
avui per Jesús ressuscitat al Pare —«Sóc 
amb vós per sempre»— ens concerneix 
també a nosaltres, que som fills de Déu 
i cohereus amb Crist, si realment partici-
pem en els seus sofriments per participar 
en la seva glòria (cf. Rm 8,17). Gràcies 
a la mort i resurrecció de Crist, també 
nosaltres ressuscitem avui a la vida nova, 
i unint la nostra veu a la seva proclamem 
el nostre desig de restar per sempre amb 
Déu, el nostre Pare infinitament bo i mise-
ricordiós.

Entrem així en la profunditat del misteri 
pasqual. L'esdeveniment sorprenent de la 
resurrecció de Jesús és essencialment un 
esdeveniment d'amor: amor del Pare que 
lliura el Fill per a la salvació del món; amor 
del Fill que s'abandona a la voluntat del 
Pare per tots nosaltres; amor de l'Esperit 
que ressuscita Jesús d'entre els morts 

Missatge	Urbi et Orbi	de	Sa	Santedat	
Benet	XVI.	Pasqua	2008

Resurrexi,	 et	 adhuc	 tecum	 sum.	 Alleluia! 
'He ressuscitat, i sóc amb vós per sempre. 
Al·leluia!' Estimats germans i germanes, 
Jesús, crucificat i ressuscitat, ens repe-
teix avui aquest anunci joiós: és l'anunci 
pasqual. Acollim-lo amb íntima sorpresa 
i gratitud.

«Resurrexi et adhuc tecum sum.» «He 
ressuscitat, m'he retrobat amb vós.» 
Aquestes paraules, tretes d'una antiga 
versió del Salm 138 (v. 18b), ressonen al 
començament de la santa missa d'avui. 
En elles, en sorgir el sol de la Pasqua, 
l'Església reconeix la veu mateixa de Jesús 
que, ressuscitant de la mort, ple de feli-
citat i d'amor, s'adreça al Pare i exclama: 
Pare meu, heus-me aquí! He ressuscitat, 
encara sóc amb vós i ho seré per sempre; 
el vostre Esperit no m'ha abandonat mai. 
Així també podem comprendre de mane-
ra nova altres expressions del Salm: «Si 
pujava dalt al cel, hi ets present, si m'ajeia 
als inferns, també t'hi trobo […] Per a tu 
no són fosques les tenebres i la nit és tan 
clara com el dia: llum o fosca et són igual» 
(Sl 138,8.12). És veritat: en la solemne 
vetlla pasqual les tenebres es convertei-
xen en llum, la nit cedeix el pas al dia que 

[ ]Documents
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0amb el seu cos transfigurat. I encara més: 
amor del Pare que «torna a abraçar» el Fill 
embolcallant-lo en la seva glòria; amor del 
Fill que amb la força de l'Esperit torna al 
Pare revestit de la nostra humanitat trans-
figurada. Aquesta solemnitat, que ens fa 
reviure l'experiència absoluta i única de la 
resurrecció de Jesús, és una crida a con-
vertir-nos a l'Amor; una invitació a viure 
rebutjant l'odi i l'egoisme i a seguir dòcil-
ment les petjades de l'Anyell immolat per 
la nostra salvació, a imitar el Redemptor 
«benèvol i humil de cor», que és repòs per 
a les nostres ànimes (cf. Mt	11,29).

Germanes i germans cristians de tots 
els racons del món, homes i dones d'es-
perit sincerament obert a la veritat: que 
ningú no tanqui el cor a l'omnipotència 
d'aquest amor redemptor. Jesucrist ha 
mort i ressuscitat per tothom: Ell és la 
nostra esperança!, esperança veritable per 
a cada ésser humà. Avui, com ho va fer a 
Galilea amb els seus deixebles abans de 
tornar al Pare, Jesús ressuscitat ens envia 
també arreu com a testimonis de la seva 
esperança i ens garanteix: Jo sóc sempre 
amb vosaltres, dia rere dia, fins a la fi del 
món (cf. Mt 28,20). Fixant la mirada de 
l'ànima en les nafres glorioses del seu cos 
transfigurat, podem entendre el sentit i 
el valor del sofriment, podem alleujar les 
múltiples ferides que continuen ensag-
nant la humanitat, també en els nostres 
dies. En les seves nafres glorioses reco-
neixem els signes indelebles de la mise-
ricòrdia infinita del Déu de què parla el 
profeta: Ell és qui guareix les ferides dels 
cors punyents, qui defensa els febles i pro-
clama la llibertat als esclaus, qui consola 
tots els afligits i ofereix el seu oli d'alegria 
en lloc del vestit de dol, un cant de lloança 
en comptes d'un cor trist (cf. Is 61,1.2.3). 

Si ens acostem a ell amb confiança humil, 
trobarem en la seva mirada la resposta 
a l'anhel més profund del nostre cor: 
conèixer Déu i establir amb ell una relació 
vital en una autèntica comunió d'amor, 
que ompli del seu mateix amor la nostra 
existència i les nostres relacions interper-
sonals i socials. Per a això la humanitat 
necessita Crist: en ell, la nostra esperança, 
«hem estat salvats» (cf. Rm 8,24).

Quantes vegades les relacions entre 
persones, grups i pobles, estan marcades 
per l'egoisme, la injustícia, l'odi, la vio-
lència, en comptes d'estar-ho per l'amor! 
Són les nafres de la humanitat, obertes i 
doloroses arreu del planeta, encara que 
a vegades ignorades i intencionadament 
amagades; nafres que esqueixen l'ànima 
i el cos d'innombrables germans i germa-
nes nostres; nafres que esperen obtenir 
alleujament i ser guarides per les ferides 
glorioses del Senyor ressuscitat (cf. 1Pe 
2,24-25) i per la solidaritat de tots aquells 
que, seguint els seus passos i en nom 
seu, realitzen gestos d'amor, es compro-
meten activament en favor de la justícia 
i difonen al seu voltant signes lluminosos 
d'esperança en els llocs ensagnats pels 
conflictes i onsevulgui que sigui que la 
dignitat de la persona humana continuï 
sent denigrada i vulnerada. L'anhel és que 
precisament allí es multipliquin els testi-
monis de benignitat i de perdó.

Estimats germans i germanes, deixem-
nos il·luminar per la llum enlluernadora 
d'aquest dia solemne; obrim-nos amb sin-
cera confiança a Crist ressuscitat, perquè 
la força renovadora del misteri pasqual es 
manifesti en cadascun de nosaltres, en les 
nostres famílies i els nostres països. Que 
es manifesti arreu del món. No podem 
deixar de pensar en aquest moment, de 

S a n t a  S e u
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0 manera particular, en algunes regions afri-

canes, com el Dafur i Somàlia, en el mar-
tiritzat Orient Mitjà, especialment en Terra 
Santa, en l'Iraq, en el Líban i, finalment, en 
el Tibet, regions per a les quals encoratjo 
la recerca de solucions que salvaguardin 
el bé i la pau. Invoquem la plenitud dels 
dons pasquals per intercessió de Maria, 
que, després d'haver compartit els pati-
ments de la Passió i crucifixió del seu Fill 
innocent, ha experimentat també l'alegria 
inefable de la seva resurrecció. Que, pel 
fet d'estar associada a la glòria de Crist, 
sigui ella qui ens protegeixi i ens guiï pel 
camí de la solidaritat fraternal i de la pau. 
Aquests són els meus anhels pasquals, 
que transmeto als qui sou aquí i als homes 
i dones de cada nació i continent units 
amb nosaltres a través de la ràdio i la 
televisió.

Bona Pasqua!

Missatge	del	Sant	Pare	Benet	XVI	per	a	
la	XIV	Jornada	Mundial	de	Pregària	per	
les	Vocacions

13-4-2008 - IV diumenge de Pasqua

«Les vocacions al servei de l'Església-
missió»

Estimats germans i germanes,
1. Per a la Jornada Mundial de Pregària 

per les Vocacions, que se celebrarà el 13 
d'abril de 2008, he escollit com a tema 
«Les vocacions al servei de l'Església-
missió». Jesús ressuscitat va confiar als 
Apòstols el missatge: «Aneu, doncs, a 
tots els pobles i feu-los deixebles meus, 
batejant-los en el nom del Pare i del Fill i 
de l'Esperit Sant» (Mt 28,19), i els garan-

tia: «Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins 
a la fi del món» (Mt 28,20). L'Església és 
missionera en el seu conjunt i en cadascun 
dels seus membres. Si pels sagraments 
del baptisme i de la confirmació cada 
cristià està cridat a donar testimoniatge i 
a anunciar l'evangeli, la dimensió missio-
nera està especialment i íntimament unida 
a la vocació sacerdotal. En l'aliança amb 
Israel, Déu va confiar a homes escollits, 
cridats per ell i enviats al poble en nom 
seu, la missió profètica i sacerdotal. Així 
ho va fer, per exemple, amb Moisès: «Ara, 
doncs» –li va dir el Senyor–, «jo t'envio al 
faraó; vés-hi i fes sortir d'Egipte els israeli-
tes, el meu poble. […] Quan hauràs fet sor-
tir d'Egipte el poble d'Israel, m'adorareu 
dalt d'aquesta muntanya» (Ex 3,10.12). I el 
mateix va fer amb els profetes.

2. Les promeses fetes als pares es van 
realitzar plenament en Jesucrist. Pel que fa 
a aquest tema, el concili Vaticà II diu: «Vin-
gué, doncs, el Fill, enviat pel Pare, el qual 
abans d'establir el món ens escollí en ell 
i ens predestinà a ser fills d'adopció […]. 
Per això, Crist, a fi de complir la voluntat 
del Pare, inaugurà a la terra el regne del 
cel, i ens en revelà el misteri, i per la seva 
obediència realitzà la redempció» (Const. 
dogm. Lumen	gentium, 3). I Jesús va esco-
llir com a íntims col·laboradors seus per 
al ministeri messiànic uns deixebles, ja en 
la seva vida pública, durant la predicació 
a Galilea. Per exemple, en l'episodi de la 
multiplicació dels pans, va dir als Apòs-
tols: «Doneu-los menjar vosaltres matei-
xos» (Mt 14,16), impulsant-los així a fer-se 
càrrec de les necessitats de la gentada, 
als quals volia oferir pa que els sadollés, 
però també volia revelar-los el pa «que 
dura i dóna vida eterna» (Jn 6,27). En 
veure la gent, va sentir compassió d'ells, 
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0providencials, fins i tot doloroses, com el 
fet de ser expulsats de la seva terra per 
ser seguidors de Jesús (cf. 8,1-4). L'Esperit 
Sant permet que aquesta prova es trans-
formi en ocasió de gràcia i es converteixi 
en oportunitat perquè el nom del Senyor 
sigui anunciat a altres gents i s'eixampli 
així el cercle de la comunitat cristiana. Es 
tracta d'homes i dones que, com escriu Lluc 
en el llibre dels Fets, «han dedicat la seva 
vida a la causa del nom de nostre Senyor 
Jesucrist» (15,26). El primer de tots, cridat 
pel Senyor mateix a ser un veritable apòs-
tol, és sens dubte Pau de Tars. La història 
de Pau, el missioner més gran de tots els 
temps, porta a descobrir, sota molts punts 
de vista, el vincle que hi ha entre vocació i 
missió. Acusat pels seus adversaris de no 
estar autoritzat per a l'apostolat, recorre 
nombroses vegades precisament a la voca-
ció rebuda directament del Senyor (cf. Rm 
1,1; Ga 1,11-12.15-17).

4. Al principi, i també més endavant, 
allò que «urgeix» els Apòstols (cf. 2Co 
5,14) és sempre «l'amor de Crist». Fidels 
servidors de l'Església, dòcils a l'acció de 
l'Esperit Sant, innombrables missioners 
han seguit al llarg dels segles els passos 
dels primers apòstols. El concili Vaticà II 
fa notar que «encara que damunt tot dei-
xeble de Crist recau el deure d'estendre la 
fe en la part que li pertoca, Crist Senyor 
crida sempre els qui ell vol d'entre els 
deixebles perquè s'estiguin amb ell i per 
enviar-los a predicar als gentils» (cf. Mc 
3,13-15)» (Decr. Ad	 gentes, 23). L'amor 
de Crist, de fet, ve comunicat als germans 
amb exemples i paraules; amb tota la 
vida. «La vocació especial dels missioners 
ad	 vitam» –va escriure el meu venerat 
predecessor Joan Pau II– «conserva tota 
la seva validesa: representa el paradigma 

perquè mentre recorria pobles i ciutats, 
els trobava cansats i abatuts «com ovelles 
sense pastor» (cf. Mt 9,36). D'aquella 
mirada d'amor brollava la invitació als 
deixebles: «Pregueu, doncs, a l'amo dels 
sembrats que hi enviï més segadors» (Mt 
9,38), i va enviar els Dotze «a les ove-
lles perdudes d'Israel», amb instruccions 
concretes. Si ens aturem a meditar el 
passatge de l'Evangeli de Mateu anome-
nat «Discurs missioner», descobrirem tots 
els aspectes que caracteritzen l'activitat 
missionera d'una comunitat cristiana que 
vulgui romandre fidel a l'exemple i als 
ensenyaments de Jesús. Correspondre a 
la crida del Senyor comporta afrontar amb 
prudència i senzillesa qualsevol perill i fins 
i tot persecucions, ja que «el deixeble no 
és més que el seu mestre, ni el criat més 
que el seu amo» (Mt 10,24). En fer-se una 
sola cosa amb el Mestre, els deixebles ja 
no estan sols per anunciar el Regne del 
cel, sinó que Jesús mateix és qui actua en 
ells: «Qui us acull a vosaltres, a mi m'acull, 
i qui m'acull a mi, acull el qui m'ha envi-
at» (Mt 10,40). I a més, com a veritables 
testimonis, revestits de la força que ve de 
dalt (cf. Lc 24,49), prediquen la conversió 
i el perdó dels pecats (cf. Lc 24, 47) a tot 
el món.

3. Precisament perquè el Senyor els 
envia, els Dotze són anomenats apòstols, 
destinats a recórrer els camins del món 
anunciant l'evangeli com a testimonis de 
la mort i resurrecció de Crist. Sant Pau 
escriu als cristians de Corint: «Nosaltres» 
–és a dir, els Apòstols– prediquem un Crist 
crucificat» (1Co 1,23). En aquest procés 
d'evangelització, el llibre dels Fets dels 
Apòstols atribueix un paper molt important 
també a altres deixebles, la vocació missi-
onera dels quals brolla de circumstàncies 
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0 castedat, pobresa i obediència. Aquestes 

plèiades de religiosos i religioses, perta-
nyents a innombrables instituts de vida 
contemplativa i activa, «han suportat fins 
ara i continuen suportant la càrrega més 
gran en l'evangelització del món» (Decr. 
Ad gentes, 40). Amb la seva pregària 
continuada i comunitària, els religiosos de 
vida contemplativa intercedeixen inces-
santment per tota la humanitat, i els de 
vida activa, amb la seva multiforme acció 
caritativa, donen a tothom el testimoni-
atge viu de l'amor i de la misericòrdia de 
Déu. Referint-se a aquests apòstols del 
nostre temps, el servent de Déu Pau VI 
va escriure: «Gràcies a la seva consagra-
ció religiosa, ells són, per excel·lència, 
voluntaris i lliures per abandonar-ho tot 
i llançar-se a anunciar l'evangeli fins als 
límits de la terra. Ells són emprenedors i el 
seu apostolat sovint està marcat per una 
originalitat i una imaginació que susciten 
admiració. Són generosos: no és estrany 
trobar-los a l'avantguarda de la missió 
i afrontant els riscos més grans per a la 
seva santedat i la seva vida. Sí, certament, 
l'Església els deu moltíssim» (Exhort. 
apost. Evangelii	nuntiandi, 69).

7. A més, perquè l'Església pugui con-
tinuar i desenvolupar la missió que Crist 
li va confiar, i no faltin els evangelitzadors 
que el món tant necessita, cal que mai no 
deixi d'haver-hi a les comunitats cristia-
nes una educació constant en la fe dels 
nens i dels adults; cal mantenir viu en 
els fidels un sentit actiu de responsabili-
tat missionera i una participació solidària 
amb els pobles de tota la terra. El do de 
la fe crida tots els cristians a cooperar en 
l'evangelització. Aquesta presa de consci-
ència s'alimenta per mitjà de la predicació 
i la catequesi, la litúrgia i una formació 

del compromís missioner de l'Església, 
que sempre necessita donacions radicals 
i totals, impulsos nous i valents» (Encicl. 
Redemptoris	missio, 66).

5. Entre les persones dedicades total-
ment al servei de l'evangeli es troben de 
manera particular els sacerdots cridats a 
proclamar la Paraula de Déu, a administrar 
els sagraments, especialment l'eucaristia 
i la reconciliació, entregats al servei dels 
més petits, dels malalts, dels qui pateixen, 
dels pobres i de tots els qui passen per 
moments difícils a llocs de la terra on hi ha 
potser multitud de persones que encara 
avui no han tingut una veritable trobada 
amb Jesucrist. A ells, els missioners porten 
el primer anunci del seu amor redemptor. 
Les estadístiques indiquen que el nombre 
de batejats augmenta cada any gràcies a 
l'acció pastoral d'aquests sacerdots, total-
ment consagrats a la salvació dels ger-
mans. En aquest context, vull manifestar 
un agraïment especial als preveres fidei	
donum que, amb competència i dedicació 
generosa, sense escatimar energies en el 
servei a la missió de l'Església, edifiquen 
la comunitat anunciant la Paraula de Déu i 
partint el Pa de Vida. «Cal donar gràcies a 
Déu per tants sacerdots que han patit fins 
al sacrifici de la seva vida per servir Crist. 
[…] Es tracta de testimonis commovedors 
que poden impulsar molts joves a seguir 
Crist i a donar la seva vida pels altres, tro-
bant així la vida veritable» (Exhort. apost. 
Sacramentum	caritatis, 26). A través dels 
seus sacerdots, Jesús es fa present entre 
els homes d'avui fins als últims confins 
de la terra.

6. Sempre hi ha hagut a l'Església molts 
homes i dones que, moguts per l'acció de 
l'Esperit Sant, han escollit viure l'evangeli 
amb radicalitat, fent professió dels vots de 
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0constant en la pregària; s'incrementa amb 
l'exercici de l'acollida, de la caritat, de 
l'acompanyament espiritual, de la reflexió 
i del discerniment, així com de la planifica-
ció pastoral, una de les parts integrants de 
la qual és l'atenció vocacional.

8. Les vocacions al sacerdoci ministerial 
i a la vida consagrada només floreixen en 
un terreny espiritualment ben conreat. De 
fet, les comunitats cristianes que viuen 
intensament la dimensió missionera del 
ministeri de l'Església mai no es tancaran 
en elles mateixes. La missió, com a testi-
moniatge de l'amor diví, resulta especial-
ment eficaç quan es comparteix «perquè 
el món cregui» (cf. Jn 17,21). El do de la 
vocació és un do que l'Església implora 
cada dia a l'Esperit Sant. Com als prin-
cipis, reunida entorn de la Mare de Déu, 
reina dels Apòstols, la comunitat eclesial 
aprèn d'ella a demanar al Senyor que flo-
reixin nous apòstols que sàpiguen viure la 
fe i l'amor necessaris per a la missió.

9. Mentre confio aquesta reflexió a 
totes les comunitats eclesials, perquè la 
facin seva i, sobretot, els serveixi d'inspi-
ració per a la pregària, encoratjo l'esforç 
de tots els qui treballen amb fe i generosi-
tat en favor de les vocacions, i envio de cor 
als educadors, als catequistes i a tothom, 
especialment als joves en etapa vocacio-
nal, una especial benedicció apostòlica.

Vaticà, 3 de desembre de 2007
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