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Convocatòria d'eleccions per a la renova-

ció del Consell Presbiteral

DECRET 06/08
Sant Feliu de Llobregat, 3-9-2008

Havent de procedir a la renovació dels 
membres del Consell Presbiteral de la 
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat d'acord 
amb els estatuts aprovats el 27 de setem-
bre de 2006 (Decret 11/06).

PEL PRESENT decret convoquem les 
eleccions dels membres representants 
dels grups de representació territorial (art. 
4.1 dels estatuts) i funcional (art.4.2) del 
Consell Presbiteral.

Pel que fa als grups territorials establim 
les següents circumscripcions, procedint 
a l'elecció d'un representant per cada 
arxiprestat:

 primera: Arxiprestat del Prat de Llobre-
gat (12 parròquies)

segona: Arxiprestat de Sant Boi de Llo-
bregat (8 parròquies)

tercera: Arxiprestat de Sant Feliu de 
Llobregat (10 parròquies)

quarta: Arxiprestat de Sant Vicenç dels 
Horts (10 parròquies)

cinquena: Arxiprestat de Montserrat (16 
parròquies)

sisena: Arxiprestat de Garraf (12 par-
ròquies)

setena: Arxiprestat de Vilafranca de 
Penedès (30 parròquies)

vuitena: Arxiprestat d'Anoia (11 parrò-
quies)

novena: Arxiprestat de Piera-Capella-
des (12 parròquies)

Així mateix, a tenor de l'article 4.2.2 dels 
estatuts del Consell, els grups funcionals que 
en aquesta elecció tindran representants al 
Consell Presbiteral són els següents:

1. Dos representants dels preveres 
d'instituts de vida religiosa i socie-
tats de vida apostòlica.

2. Dos representants de consiliaris dio-
cesans de moviments d'adults i de 
joves.

3. Un representant dels preveres en la 
pastoral assistencial sanitària.

4. Un representant de l'àmbit de l'ense-
nyament.

5. Un representant de delegats i cúria.
Confiem a la comissió formada pel vicari 

general i els vicaris episcopals la resolució 
de qualsevol dubte o reclamació que sor-
geixi en ocasió de la preparació immediata 
i la resolució de les eleccions.

Ho decreta i firma l'Excm. i Rvdm. Sr. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

+ Agustí Cortés Soriano

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe,

Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, prev.

Secretari general i canceller

Procediment i terminis per a les elecci-

ons de renovació del Consell Presbiteral

DECRET 07/08
Sant Feliu de Llobregat, 3-9-2008

Convocades les eleccions dels membres 
del Consell Presbiteral per decret 06/08 

[ ]Decrets



E s g l é s i a  d i o c e s a n a 3 3 3

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 2

3de 3 de setembre de 2008 i confecciona-
des les llistes del cens electoral dels dife-
rents grups territorials i funcionals;

PEL PRESENT decret establim el termini 
per votar, que finirà el dia 30 de setembre 
de 2008, a les 12 hores, hora en què es 
realitzarà l'escrutini i es proclamaran els 
elegits, a la seu del bisbat.

En els grups on cap candidat no assolís 
la majoria absoluta necessària es procedi-
rà a una segona votació. El nou termini per 
votar finirà el 15 d'octubre a les 12 hores. 
En aquesta elecció, en la qual bastarà una 
majoria relativa, segons els estatuts dels 
Consell Presbiteral de 2006, cada elector 
podrà assenyalar el prevere d'entre els 
quatre candidats que hagin obtingut més 
vots (art. 10.3 dels estatuts)*.

Ho decreta i firma l'Excm. i Rvdm. Sr. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

+ Agustí Cortès Soriano

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe

Joan-Pere Pulido, prev.

Secretari general i canceller

* Nota de procediment:

TINGUEU PRESENT QUE "els preveres 

legítimament inscrits en més d'un grup, 

tindran en tots ells el dret passiu d'elec-

ció; tanmateix, només podran emetre el 

seu vot en un sol grup, concretament el 

que hagin escollit i comunicat oportuna-

ment a la Secretaria General del bisbat" 

(Cf. Decret General de la Conf. Ep. Esp., art. 

3, paràgraf 2, n1 1).

Pel que fa a l'emissió del vot:
Escriviu els vostres nom i cognoms en 

la part superior de la papereta adjunta, 
juntament amb la circumscripció en què 
figureu inscrit. Signeu-la.

Marqueu amb una  "x"  el prevere a qui 
doneu el vot.

Introduïu el vot dins el sobre petit que 
hi diu "Consell Presbiteral 2008".

Col·loqueu, tant el sobre petit tancat 
com la fitxa signada, en el sobre gran que 
està adreçat al bisbat i envieu-lo, o bé, 
lliureu-lo personalment a la Secretaria 
General del bisbat.

Jubilació de Mn. Josep Nicolau

DECRET 08/08
Sant Feliu de Llobregat, 29 -9-2008

Rebuda la petició de Mn. Josep Nicolau i 
Martí, en què sol·licita poder acollir-se a la 
jubilació i fa renúncia explícita als càrrecs 
que fins ara tenia a la diòcesi.

PEL PRESENT document acceptem la 
petició de jubilació del

Rvd. Sr. Josep Nicolau i Martí

la renúncia als càrrecs de rector de la 
parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, 
de Sitges, i de Santa Maria de Garraf, i el 
pas a la situació de prevere jubilat, per les 
raons adduïdes.

El present decret no entrarà en vigor 
fins a la presa de possessió del nou rector 
de la parròquia. 

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
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DECRET 09/08
Sant Feliu de Llobregat, 30-9-2008

Vist l'expedient instruït en aquesta cúria 
diocesana a instància del Rvd. Sr. Josep 
Pausas i Mas, prevere de la diòcesi de Ter-
rassa, per a la seva incardinació en aques-
ta Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, amb 
llicència del Seu Rvdm. Prelat;

Resultant que l'Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe 
de Terrassa ha concedit a l'esmentat 
sacerdot l'excardinació perpètua i absolu-
ta d'aquella diòcesi en Lletres expedides 
el 8 de juliol de 2008;

Resultant que, a tenor del cànon 269 1r 
del Codi de Dret Canònic, la necessitat o 
utilitat de la diòcesi és causa canònica per 
a la incardinació dels preveres que perta-
nyen a una altra jurisdicció, causa que es 
dóna en les presents circumstàncies;

PEL PRESENT decret, vist el resultat 
de les diligències practicades a aquest 
efecte, observades les degudes formali-
tats canòniques, decretem la incardinació 
perpètua i absoluta del

Rvd. Sr. Josep Pausas i Mas

en aquesta Diòcesi de Sant Feliu de Llo-
bregat i per al seu servei, segons les nor-
mes canòniques.

Ho decreta i firma l'Excm. i Rvdm. Sr. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

+ Agustí Cortés Soriano

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe,

Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, prev.

Secretari general i canceller

Delegat diocesà de Pastoral de Santua-

ris, Peregrinacions i Turisme

DECRET 10/08
Sant Feliu de Llobregat, 27-10-2008

Havent de procedir al nomenament de 
delegat diocesà de la Delegació Diocesana 
de Pastoral de Santuaris, Peregrinacions i 
Turisme,

Tenint en compte el bé pastoral i ate-
ses les circumstàncies personals de l'in-
teressat, nomenem, mentre no disposi 
altrament,

P. Josep Maria Sanromà i Solà, osb

per al càrrec de delegat diocesà de la 
Delegació Diocesana de Santuaris, Pere-
grinacions i Turisme, com a col·laborador 
del nostre ministeri en l'església de Sant 
Feliu de Llobregat, al servei del Poble de 
Déu, esperant que l'exercirà com un eficaç 
servei a l'Església.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons les 
disposicions diocesanes, des del moment 
de prendre'n possessió.

Esperem de la seva personal dedicació 
una aportació positiva a la pastoral dio-
cesana.

Ho decreta i firma l'Excm. i Rvdm. Sr. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

+ Agustí Cortès Soriano

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe

Joan-Pere Pulido, prev.

Secretari general i canceller
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3Normativa sobre el catecumenat d'adults

DECRET 11/08
Sant Feliu de Llobregat, 27-10-2008

Tenint en compte el bé pastoral de la Diò-
cesi de Sant Feliu de Llobregat i referint-
nos a la realitat pastoral del Catecumenat 
Baptismal per a tots aquells adults que, 
segons el dret vigent a l'Església, demanin 
incorporar-s'hi a través dels sagraments 
de la Iniciació cristiana (Codi de Dret Canò-
nic cc. 788; 851,1; 852,1; 857, 2; 863, 865, 
866; Concili Provincial Tarraconense, Res. 
68; Directori de Pastoral Sagramental, 
n.1), havent escoltat les persones i àmbits 
pastorals adients,

PEL PRESENT decret definim la nor-
mativa a seguir amb la finalitat de poder 
atendre d'una manera apropiada aquesta 
realitat pastoral. 

NORMATIVA

1. El rector, després d'acollir i escoltar 
la petició, notificarà cada cas al Vicari 
Episcopal corresponent, i es posarà en 
contacte amb el Servei Diocesà per al 
Catecumenat. El Delegat, havent escol-
tat el rector i el candidat al Baptisme, 
proposarà l'itinerari a seguir en cada 
cas.

3. L'itinerari catequètic serà aproximada-
ment d'un any, comptat abans de la 
Quaresma i Pasqua en la qual es rebran 
els sagraments de la Iniciació Cristia-
na.

4. En casos especials aquest itinerari, 
consultat el Delegat, podrà reduir-se 
a tres o quatre mesos, sempre que es 
respecti el procés del catecumenat.

5. En tot cas, s'ha de procurar que la pràc-

tica del Catecumenat, dintre d'un arxi-
prestat, sigui uniforme en els criteris i 
en el procediment.

6. El material que es farà servir serà el 
proposat pel Servei Diocesà per al 
Catecumenat del Servei Interdiocesà 
de Catequesi.
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

Constitució del nou Consell Presbiteral

DECRET 12/08
Sant Feliu de Llobregat, 28-10-2008

De conformitat amb el que estableixen els 
estatuts del Consell Presbiteral aprovats el 
27 de setembre de 2006 (Decret 11/06).

Havent de procedir a la constitució del 
Consell Presbiteral de la Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat, segons els Decrets 
Episcopals 06/08 i 07/08, del 3 de setem-
bre de 2008;

PEL PRESENT document constituïm el 
Consell Presbiteral de la Diòcesi de sant 
Feliu de Llobregat que, presidit pel senyor 
Bisbe Agustí Cortés Soriano, estarà for-
mat, per un període de tres anys, pels 
següents membres:

Membres nats
Mn. Jaume Berdoy i Alemany, Vicari 
general
Mn. Antoni Roca i Roig, Vicari episco-
pal
Mn. Josep M. Domingo i Ferrerons, Vica-
ri episcopal
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3 P. Benjamín García Paino, Sp ad V., 

Ensenyament

Membres designats pel senyor Bisbe

Per tal de completar la composició del 
Consell Presbiteral, segons el que es pre-
veu a l'article 3 dels Estatuts, nomenem:

Mn. Manuel Roig i Cisteré
Mn. Josep Maria Aragonés i Rebollar
Mn. Francesc de P. Sala i Arnó
Mn. Joan Peñafiel i Maireles
Mn. Carles Muñíz i Pérez
Mn. Francesc Tirado i Lara
P. Jordi Castanyer i Bachs, osb, del 
Monestir de Montserrat
Ho decreta i firma l'Excm. i Rvdm. Sr. 

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

+ Agustí Cortès Soriano

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe

Joan-Pere Pulido, prev.

Secretari general i canceller

Mn. Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, Secre-
tari general i Canceller

Membres elegits
Representants territorials

Mn. Lluís Portabella d'Alós, Arxiprestat 
d'El Prat de Llobregat
Mn. Lluís Alonso i Cámara, Arxiprestat 
de Sant Boi de Llobregat
Mn. Xavier Armengol i Siscares, Arxi-
prestat de Sant Feliu de Llobregat
Mn. Joaquim Rovirosa i Cendrós, Arxi-
prestat de Sant Vicenç dels Horts
Mn. Jaume Grané i Calvó, Arxiprestat de 
Montserrat
Mn. Lluís A. Armengol i Bellmunt, Arxi-
prestat de Garraf
Mn. Ferran Bueno i Ferrer, Arxiprestat 
de Vilafranca del Penedès
Mn. Josep Ramon Ruiz i Ramon, Arxi-
prestat d'Anoia
Mn. Frederic Esteve i Cañameras, Arxi-
prestat de Piera-Capellades

Membres elegits
Representants funcionals

Mn. Josep Torrente i Bruna, Delegats i 
Cúria
Mn. Joan Déu i Martí, Preveres seculars 
emèrits
Gmà. Pascual Piles i Ferrando, OH, Pas-
toral de la Salut
Mn. Jaume Grané i Calvó, Consiliari de 
Moviments d'Adults i Joves
Mn. Josep Vicenç Moragues i Pastor, 
Consiliari de Moviments d'Adults i 
Joves
P. Josep Roca i Mas, SF, Instituts de vida 
religiosa i Societats de vida apostòlica
Gmà. Pascual Piles i Ferrando, OH, Insti-
tuts de vida religiosa i Societats de vida 
apostòlica
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Rector de la Parròquia de Maria Auxilia-

dora, de Sant Boi de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat, 1-9-2008

Havent de procedir al nomenament de 
rector de la  Parròquia Maria Auxiliadora, 
de Sant Boi de Llobregat,
tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

P. Miguel Carabias Flores, sdb

per al càrrec de rector 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, des 
del moment de prendre'n possessió (c. 
539 i 540).

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 i Gutiérrez, prev.

Secretari general i canceller

Vicari de la Parròquia de Sant Antoni de 

Pàdua, de Sant Vicenç dels Horts

Sant Feliu de Llobregat, 1-9-2008

Havent de procedir al nomenament de 
vicari de la Parròquia Sant Antoni de 
Pàdua, de Sant Vicenç dels Horts,
tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

P. Isidre Serdà i Masana, sdb

per al càrrec de vicari 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 i Gutiérrez, prev.

Secretari general i canceller

Diaca adscrit a la Parròquia de Sant 

Esteve, de Cervelló

Sant Feliu de Llobregat, 28-9-2008

Havent de procedir al nomenament de 
diaca adscrit a la Parròquia de Sant Este-
ve, de Cervelló,
tenint en compte el bé pastoral i ateses les 

[ ]Nomenaments 
parroquials
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3 circumstàncies personals de l'interessat, 

nomenem

Mn. Manuel Duaso i Izquierdo

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

Diaca adscrit a la Parròquia de Sant 

Mateu, de Vallirana

Sant Feliu de Llobregat, 28-9-2008 

Havent de procedir al nomenament de 
diaca adscrit a la Parròquia de Sant Mateu, 
de Vallirana,
tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Manuel Duaso i Izquierdo

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

Diaca adscrit a la Parròquia de Sant 

Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú

Sant Feliu de Llobregat, 28-9-2008

Havent de procedir al nomenament de 
diaca adscrit a la Parròquia de Sant Antoni 
Abat, de Vilanova i la Geltrú,
tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Francesc Xavier Artigas i Manetas

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,
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3Joan-Pere Pulido, prev.

Secretari general i canceller

Diaca adscrit a la Parròquia de Sant 

Vicenç Màrtir, de Sant Vicenç dels Horts

Sant Feliu de Llobregat, 28-9-2008

Havent de procedir al nomenament de 
diaca adscrit a la Parròquia de Sant Vicenç, 
de Sant Vicenç dels Horts,
tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Vicenç-Ramon Castells i Roca

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

Rector de la Parròquia de Santa Magda-

lena, de Canyelles

Sant Feliu de Llobregat, 29-9-2008

Havent de procedir al nomenament de 

rector de la  Parròquia Santa Magdalena, 
de Canyelles,
tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Manuel Roig i Cisteré

per al càrrec de rector 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, des 
del moment de prendre'n possessió (c. 
539 i 540).

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 i Gutiérrez, prev.

Secretari general i canceller

Capellà del centre penitenciari Brians-2

Sant Feliu de Llobregat, 29-9-2008

Havent de procedir al nomenament de 
capellà del centre penitenciari Brians-2, de 
Sant Esteve Sesrovires,
tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Jordi d'Arquer i Terrasa

per al càrrec de capellà del centre peni-
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3 tenciari Brians-2, de Sant Esteve Sesro-

vires.

+Agustí Cortés Soriano

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe,

Joan-Pere Pulido Gutiérrez, prev.

Secretari general i canceller

Rector de la Parròquia de Sant Bartomeu 

i Santa Tecla, de Sitges

Sant Feliu de Llobregat, 30-9-2008

Havent de procedir al nomenament de rec-
tor de la Parròquia Sant Bartomeu i Santa 
Tecla, de Sitges,
tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Josep Pausas i Mas

per al càrrec de rector 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, des 
del moment de prendre'n possessió (c. 
539 i 540).

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 i Gutiérrez, prev.

Secretari general i canceller

Rector de la Parròquia de Santa Maria, 

de Garraf

Sant Feliu de Llobregat, 30-9-2008

Havent de procedir al nomenament de rec-
tor de la Parròquia Santa Maria del Garraf, 
de Sitges,
tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Josep Pausas i Mas

per al càrrec de rector 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, des 
del moment de prendre'n possessió (c. 
539 i 540).

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 i Gutiérrez, prev.

Secretari general i canceller

Vicari de la Parròquia de Sant Llorenç, 

de Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat, 26-10-2008

Havent de procedir al nomenament de 
vicari de la Parròquia Sant Llorenç, de 
Sant Feliu de Llobregat,
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3tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Jordi Tres i Bosch

per el càrrec de vicari 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

Tres nous diaques permanents al Bisbat 

de Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat, 24-9-2008

El proper diumenge 28 de setembre, a les 
19h, Vicenç Ramon Castells,  Manel Duaso 
i Xavier Artigas rebran l'ordenació diaconal 
de mans del bisbe Agustí Cortés, a la Cate-
dral de Sant Llorenç de la diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat.

Vicenç Ramon Castells, de la Parròquia de 
Sant Antoni de Pàdua de Sant Vicenç dels 
Horts, està casat i és pare d'un fill i quatre filles. 
Amb la seva família, fa part de les comunitats 
neocatecumenals de la seva parròquia i col-
laborarà en el servei pastoral com a adscrit a la 
Parròquia de Sant Vicenç de la seva localitat. 

Manel Duaso pertany, amb la seva espo-
sa, dos fills i una filla, a la mateixa comu-
nitat cristiana que Vicenç Ramon i fa part 
de l'equip de la Delegació d'Ensenyament 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. D'ara 
endavant oferirà els seus serveis pastorals 
a la Parròquia de Sant Mateu de Vallirana.

Francesc Xavier Artigas, col·laborador de 
la Delegació Diocesana d'Ecumenisme, és 
casat i té dues filles. La família fa part de la 
comunitat parroquial de Sant Pere de Gavà 
i a partir d'ara exercirà el seu ministeri a la 
Parròquia de Sant Antoni Abat de Vilanova 
i la Geltrú. 

[ ]Comunicats i
notes de premsa
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3 El ministeri diaconal sorgeix ja a l'època 

apostòlica, a la primera comunitat cristiana 
de Jerusalem, quan els Dotze van triar "set 
homes de bona reputació, plens de l'Es-
perit Sant i de seny" per encarregar-los la 
tasca d'atendre les necessitats caritatives 
entre la comunitat dels creients, mentre els 
apòstols es concentraven en la pregària i el 
servei de la Paraula (Cfr. Ac 6, 1-6).

Els futurs nous diaques de la Diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat han seguit un 
procés de preparació d'aproximadament 
tres anys, durant els quals han completat 
la llicenciatura en Ciències de la Religió, per 
l'Institut Superior de Ciències Religioses 
de Barcelona (ISCREB). Han rebut també 
una formació espiritual i pastoral relativa 
al ministeri diaconal i als sagraments que 
d'ara endavant podran administrar, que són 
el baptisme i el matrimoni, i a altres serveis 
com ara les celebracions d'exèquies, la 
distribució de la comunió i el servei a l'altar, 
i tasques catequètiques i caritatives de l'Es-
glésia, específiques del ministeri diaconal. 

Des que el 12 de setembre de 2004 va 
començar la nova diocèsi, el bisbe de Sant 
Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, ja ha ordenat 
un altre diaca permanent. Va ser Genís Sans, 
el passat 16 de desembre de 2007, a la Basíli-
ca de Santa Maria de Vilafranca del Penedès. 
Amb els tres nous diaques que rebran l'or-
denació diumenge 28 de setembre, seran un 
total de quinze els diaques permanents de la 
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

Centenari de la cripta de la Colònia Güell

Sant Feliu de Llobregat, 29-9-2008

El proper 4 d'octubre de 2008 es com-
memoraran 100 anys de la col·locació i 

benedicció de la primera pedra de la cripta 
de la Colònia Güell, obra de l'arquitecte 
Antoni Gaudí. Amb aquest motiu, hi haurà 
diversos actes de celebració els dies 4 i 5 
d'octubre.

La Colònia Güell, i en ella, la Parrò-
quia del Sagrat Cor, coneguda arreu com 
la "Cripta de la Colònia Güell", celebra 
aquest any el primer centenari de la col-
locació de la primera pedra que fou el dia 
4 d'octubre de 1908, amb la presència de 
l'aleshores arquebisbe de Barcelona, Dr. 
Salvador Casañas i Pagès, de Mn. Gaspar 
Villarrubias, de la tenència parroquial, el 
comte Güell i família i els habitants de la 
Colònia.

Al llarg dels seus anys de trepidant 
història, la cripta –inclosa a la llista de 
béns Patrimoni de la Humanitat de la 
UNESCO des de 2005,– ha sobreviscut a 
revolucions, guerres i crisis econòmiques 
gràcies als seus preveres i a l'amor dels 
habitants de la colònia que van saber 
conservar-la.

Com a record i acció de gràcies, el pro-
per 4 d'octubre a les 17:45h es col·locarà 
una placa commemorativa del centenari, 
en el marc d'un acte públic, i a les 19h hi 
haurà un concert a l'interior de la cripta 
amb l'actuació del Cor Madrigal. 

Diumenge 5 d'octubre, a les 11h se 
celebrarà una missa, presidida per Mons. 
Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llo-
bregat, diòcesi on queda ubicada la Parrò-
quia del Sagrat Cor, en el terme  municipal 
de Santa Coloma de Cervelló. L'alcaldesa 
de Sta. Coloma,  Maria Dolors Pueyo i Ber-
tran, assistirà també a tots els actes.

Pròximament, els dies 20-21 de novem-
bre, s'inaugurarà una exposició sobre 
aquesta obra de Gaudí a la Pia Almoina, al 
Museu Diocesà de Barcelona. 
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3Comunicat de nomenaments

Sant Feliu de Llobregat, 30-9-2008

Mons. Agustí Cortés Soriano, Bisbe titular 
de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, 
atenent el bé pastoral del Poble de Déu 
d'aquesta Església particular, fa públic els 
següents nomenaments:

NOMENAMENTS PARROQUIALS I ALTRES 
INFORMACIONS DIOCESANES

• P. Miguel-José Carabias Flores (sdb),  
nomenat  rector de la Parròquia de 
Maria Auxiliadora de Sant Boi de Llo-
bregat. 

• P. Isidre Serdà Masana (sdb),  nomenat 
vicari de la Parròquia de Sant Antoni de 
Pàdua de Sant Vicenç dels Horts.

• Mn. Manuel Roig Cisteré, nomenat rec-
tor de la Parròquia de Santa Magdalena 
de Canyelles.

• Mn. Josep Nicolau Martí. El senyor 
bisbe ha acceptat la seva petició de 
Jubilació, donant gràcies a Déu pel seu 
ministeri al servei del Poble de Déu. El 
seu darrer servei pastoral ha estat el de 
rector de les Parròquies de Sant Bar-
tomeu i Santa Tecla de Sitges i Santa 
Maria de Garraf.

• Mn. Josep Pausas Mas. El senyor bisbe 
ha acceptat la seva petició d'incardina-
ció i ha estat nomenat rector de la Par-
ròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla 
de Sitges i Santa Maria de Garraf.

• P. Sylvain Panu Mizeka (Kasaï-Oriental, 
Congo). El senyor bisbe ha acceptat 
la petició del seu bisbe de completar 
estudis de Filosofia i col·laborarà en la 
Parròquia de Sant Antoni Abat de Vila-
nova i la Geltrú.

• Mn. Daniel Palau Valero. El senyor 
bisbe ha enviat Mn. Daniel Palau Valero 
a estudiar a Roma.

Amb els nous tres diaques, a la diòcesi 

de Sant Feliu de Llobregat ja en són 

quinze

Sant Feliu de Llobregat, 1-10-2008

Diumenge passat, 28 de setembre, a les 
19h, Vicenç Ramon Castells,  Manel Duaso 
i Francesc Xavier Artigas van rebre l'orde-
nació diaconal de mans del bisbe Agustí 
Cortés.

A la Catedral de Sant Llorenç, plena de 
gom a gom de fidels, es va celebrar amb 
joia l'ordenació dels nous diaques, acom-
panyats per un nombrós grup d'altres 
ministres del diaconat de tota la Província 
Eclesiàstica de Barcelona. 

L'eucaristia, que va seguir el ritual 
propi d'aquestes celebracions, va ser con-
celebrada pel vicari episcopal, Mn. Anton 
Roca, pel formador dels diaques de la 
Província Eclesiàstica de Barcelona, Mn. 
Josep Serra, i nombrosos  preveres, majo-
ritàriament de la diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat.

Van assistir-hi molts membres de les 
comunitats neocatecumenals de Sant 
Vicenç dels Horts, a les quals pertanyen 
Vicenç Ramon Castells i Manel Duaso, i d'al-
tra banda, representants de l'església orto-
doxa i evangèlica amb presència al territori 
de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

El bisbe Agustí Cortés, durant l'homilia, 
entre altres coses, va agrair a les esposes 
dels nous diaques la generositat amb 
la qual acompanyaven la resposta dels 
seus marits a la crida de Déu per al servei 
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3 diaconal. Com a gest d'aquesta implicació 

familiar, van ser elles les qui van portar 
a l'altar els ornaments litúrgics dels tres 
diaques: l'estola i la dalmàtica.

La joia d'aquest moment, mostra de la 
vitalitat eclesial a la diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat, va continuar en sortir de la 
catedral, quan els assistents a l'acte van 
poder felicitar el Vicenç Ramon Castells, el 
Manel Duaso i el Francesc Xavier Artigas, 
tot compartint uns talls de coca ensucrada 
a la Plaça de la Vila.

Els nous diaques han rebut en els dar-
rers tres anys una formació teològica, 
espiritual i pastoral relativa al ministeri 
diaconal i als sagraments que d'ara enda-
vant podran administrar. La figura dels 
diaques sorgeix ja a l'època apostòlica, a 
la primera comunitat cristiana de Jerusa-
lem, quan els Dotze van triar "set homes 
de bona reputació, plens de l'Esperit Sant 
i de seny" per encarregar-los la tasca 
d'atendre les necessitats caritatives entre 
la comunitat dels creients, mentre els 
apòstols es concentraven en la pregària i 
el servei de la Paraula (Cfr. Ac 6, 1-6).

La diòcesi de Sant Feliu de Llobregat 

prega per l'ànima del bisbe Joan Carrera 

Planas

Sant Feliu de Llobregat, 8-10-2008

El proper dilluns, dia 13 d'octubre a les 
20h, se celebrarà a la Catedral de Sant 
Llorenç una missa en sufragi del bisbe 
Joan Carrera Planas.

Amb el sentiment de dolor per la pèrdua 
d'aquest bon pastor de l'Església i amb 
l'esperança certa de la Vida eterna, Mons. 
Agustí Cortés Soriano, bisbe de Sant Feliu 

de Llobregat, convida, en aquesta cele-
bració eucarística, a donar gràcies a Déu 
i a pregar pel descans etern del bisbe 
Joan, vinculat a la nostra diòcesi, tant per 
la seva infància i joventut en la ciutat de 
Sant Feliu de Llobregat, com per la seva 
ordenació presbiteral, en el Santuari de la 
Mare de Déu de Montserrat.

Comença la Visita Pastoral a l'Arxipres-

tat de Sant Vicenç dels Horts: la primera 

cita, a l'Ajuntament d'aquesta localitat

Sant Feliu de Llobregat, 20-10-2008

 Del 22 d'octubre al 21 de desembre de 
2008 estan previstos tots els actes relaci-
onats amb la Visita Pastoral a l'Arxiprestat 
de Sant Vicenç dels Horts per part de 
Mons. Agustí Cortés Soriano, bisbe de 
Sant Feliu de Llobregat.

El territori de l'Arxiprestat de Sant 
Vicenç dels Horts comprèn aquest mateix 
municipi i els de Cervelló, Corbera de Llo-
bregat, La Palma de Cervelló, Pallejà, Tor-
relles de Llobregat i Vallirana. En aquests 
dos mesos aproximadament s'han progra-
mat tot un seguit de reunions, trobades 
i actes que permetran al Sr. bisbe Agustí 
Cortés conèixer in situ la realitat eclesial 
i social d'aquesta zona, les seves necessi-
tats i potencialitats.

Aquesta coneixença propera de la rea-
litat local començarà precisament amb la 
trobada del bisbe Agustí i l'alcaldessa de 
Sant Vicenç dels Horts, Amparo Piqueras 
Manzano, el proper dimecres 22 d'octu-
bre, a les 9:30h, a la Casa de la Vila. Estan 
per determinar encara més dates de tro-
bades amb altres alcaldes dels municipis 
de l'arxiprestat. 
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3Pel que fa a la realitat eclesial, hi haurà 
les diverses eucaristies estacionals a les 
parròquies de l'arxiprestat, les trobades 
amb els diversos àmbits pastorals (fami-
liar, de joves, de la salut, d'ensenyament, 
etc.) i les distintes comunitats religioses, 
presents amb una diversitat i vitalitat des-
tacables. 

El programa sencer de la Visita es pot 
consultar al web del bisbat de Sant Feliu 
de Llobregat http://www.bisbatsantfeliu.
org/historia/2008/081020VisitaPastoralS
antVicencProgramaCata.pdf 

Amb periodicitat de cinc anys, es 
demana que els bisbes realitzin una visi-
ta pastoral a cadascun dels arxiprestats 
de la seva diòcesi (Cfr. Codi Dret Canònic 
c.396.1). Des que el Sr. bisbe Agustí Cortes 
va prendre possessió del seu càrrec com a 
ordinari de la nova diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat el 12 de setembre de 2004, 
ha visitat ja els arxiprestats de Sant Feliu 
de Llobregat, de Garraf i de Sant Boi de 
Llobregat. 

La vida com un circ (7-9-2008)

No fa gaire temps vaig sentir en una tertú-
lia radiofònica l'opinió, força interessant, 
d'un dels qui hi participaven, sobre els 
lideratges socials d'avui. La conversa trac-
tava del cas concret de la permanència o 
no d'una persona en el lloc de president 
d'un club esportiu. El contertulià va tenir 
el mèrit d'elevar la qüestió del terreny 
anecdòtic al d'un judici de valor sobre 
un problema general de caire sociològic 
o polític. Posava alguns exemples: «Què 
ens està passant –deia– que no només en 
l'àmbit esportiu, sinó també en el polític i 
cultural, líders, que en un començament 
despertaven grans entusiasmes i adhesi-
ons, en un curt termini reben les crítiques 
més dures i el rebuig d'un bon nombre 
dels qui abans els aplaudien? És que la 
nostra vida social ha esdevingut un circ?»

La pregunta va quedar sense resposta, 
tot i ser molt més interessant que la qües-
tió debatuda en la tertúlia. Potser l'hau-
ríem de formular d'una altra manera. El 
circ, al capdavall, és una mena d'art molt 
respectable. El que convindria preguntar-
se és si la nostra vida social ha esdevingut 
«sobretot espectacle».

Ens preocupa que aquest «sobretot 
espectacle» es pugui aplicar a la nostra 
vida social. Perquè hi ha un bon nombre 

[ ]Escrits
dominicals
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3 d'indicis que justificarien la resposta afir-

mativa a la pregunta. Així, la dependèn-
cia, gairebé exclusiva, de la imatge i del 
discurs «agradable» a l'hora de guanyar 
adhesions; la demagògia en els gestos 
i en les promeses; la superficialitat en 
el judici de valoració de les persones; la 
manca de criteris objectius i estables per 
a fer aquesta valoració; el domini absolut 
dels mitjans de comunicació en la creació 
de l'opinió pública; la massificació conse-
qüent del gran públic...

Com es pot observar, aquest conjunt 
d'indicis es resumeix en el domini del 
màrqueting en tots els àmbits de la vida 
social. És la imatge i l'estratègia que faci-
liten la venda del producte. Un domini 
que creix progressivament a mesura que 
va implantant-se. Perquè la seva pràctica 
crea hàbit en el públic, fins al punt que 
la gent ja esdevé incapaç de reaccionar a 
qualsevol altre estímul o motivació.

A això, els estudiosos de la cultura de 
la postmodernitat, l'anomenen «la sensi-
bilitat pel que agrada, no tant pel que és 
vertader».

• Sempre hi ha hagut demagògia. 
Davant d'això, fins ara ens hem refiat 
del principi de la realitat: la veritat, 
tard o d'hora, acaba descobrint-se i 
imposant-se.

• Però la novetat és que el sistema de 
comunicació i relació social, gràcies 
a la seva acceleració, té la virtut de 
no deixar pensar; i, gràcies a l'ús 
magistral de la imatge, és capaç de 
mantenir una aparença constant de 
realitat.

• Voldríem trencar aquesta closca, que 
ens embolica a manera de narcòtic, 
i tornar al judici serè, personal, res-
ponsable, intel·ligent i lliure.

D'altra manera, no podem esperar ni 
que sigui possible la fe cristiana. Així 
mateix, ni que sigui possible, el vertader 
ateisme o l'agnosticisme. Està bé que ens 
agradin els espectacles, però qui no viu 
sinó d'ells romandrà en el núvol seductor i 
mentider del falsejament.

L'Església que esdevé casa (14-9-2008)

Crec que ja és ben conegut a la diòcesi que 
hem començat la construcció de la Casa 
de l'Església. Tot just fa ara un any vàrem 
col·locar la primera pedra. Fins avui no 
hem deixat de treballar en feines burocrà-
tiques i, des d'uns mesos ençà, posant els 
ciments i els inicis de l'estructura.

Creiem que és un moment oportú per 
tornar a viure aquella visió més profun-
da i espiritual que compartíem al bell 
començament d'aquesta aventura. La nos-
tra il·lusió era, i segueix sent, de fer una 
casa «que sigui realment d'Església», és 
a dir, que la seva forma, els seus espais, 
la seva distribució i, sobretot, el seu ús, 
posin de manifest que som una comunió 
de germans convocats per l'Esperit. Ens 
mantenim en aquest mateix propòsit. Però 
donant un pas endavant.

Perquè, com també recordàvem ara fa 
un any, s'ha de veure que «és l'Església, 
la mateixa comunió de fills i filles de Déu, 
qui fa la seva pròpia casa». I això és molt 
important. No ens interessa tant el fet de 
tenir una casa, com el fet que aquesta 
casa ha estat el resultat d'una obra comu-
na del mateix poble de Déu.

És ben senzill d'entendre i hauria de ser 
ben senzill de fer. Perquè ja estem avesats 
al llenguatge de la Bíblia, on hem après 
que en l'Església tenim vertaderament «la 
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3nostra casa»: ja l'Antic Testament anome-
nava el Poble de Déu «la Casa d'Israel», 
Sant Pau i les cartes de Sant Pere anome-
nen l'Església explícitament com a edifici 
construït per tots, i el mateix Jesús deia 
d'edificar la seva Església sobre la roca de 
la fe de Sant Pere. I no cal explicar molt 
quines ressonàncies té l'expressió «casa 
nostra» a les nostres oïdes, si recordem 
el que significa viure sense llar, sense lloc 
d'acolliment, sense espai familiar estable, 
sense un referent que ens identifiqui...

Parlem, és clar, un llenguatge simbòlic, 
però volent expressar una realitat. Nosal-
tres, com a Església, hem de ser, volem 
ser, casa de comunió fraterna i casa per 
a la humanitat; en el nostre cas, per a la 
humanitat concreta, les persones d'aquest 
territori de la diòcesi. Si no arribem a ser-
ho perfectament, és a causa dels nostres 
pecats. Roman tanmateix la missió rebuda 
de Déu i l'intent sincer d'acomplir-la per 
part nostra.

Doncs bé, en aquest intent que fem 
com a Església, d'esdevenir «casa» per a 
la comunitat i les persones, construïm una 
casa física, un espai material.

• Sempre serà molt més important 
«la casa espiritual» que la material. 
Aquesta val en tant que serveix a 
aquella.

• Servir la casa espiritual demana ajus-
tar les formes físiques i l'estil de 
vida de la casa material al misteri de 
comunió que som.

• Però també demana una determina-
da manera de fer i construir: exigeix 
la participació de tots els qui un dia 
han de dir «és casa meva i de tots».

L'Església, que és, ella mateixa, «casa 
de l'Esperit», esdevé casa material, per-
què tot el que ella fa és una projecció del 

seu ésser, tal com diem que esdevé testi-
moni de fe o servei als pobres o veu pro-
fètica o pregària, quan realitza qualsevol 
d'aquestes accions. Així, fer quatre parets 
no serà només quelcom útil o funcional, 
sinó tot un signe, un senyal, del que som 
i voldríem ser.

Una casa amb ànima (21-9-2008)

Fa ara tot just un any, al voltant de la 
primera pedra de la Casa de l'Església, 
escrivíem en aquestes pàgines unes rat-
lles sota el títol «L'ànima de la casa». 
Volíem manifestar el nostre desig que el 
nou edifici participés de l'ànima de l'Es-
glésia, en tant que comunió de germans 
aplegats pel mateix Esperit. Com dèiem, 
això era possible perquè és l'Església, 
val a dir, nosaltres, qui construïm la casa. 
Però així mateix arribàvem a la conclusió 
que «la casa, en certa manera, també fa 
església». I és que, quan la casa adquireix 
ànima, ella mateixa l'encomana, afavoreix 
que els qui hi siguin visquin sota aquest 
alè de comunió.

Ara, iniciada ja la construcció, recor-
dem que, no només la casa acabada, 
sinó que també el nostre treball, la nostra 
col·laboració en l'aixecament de l'edifici, 
l'hem de fer igualment amb esperit. Per-
què el resultat final serà també segons la 
manera com s'hagi fet el procés que l'ha 
precedit.

La Casa de l'Església l'hem d'entendre 
com el cos humà, del qual hem vingut par-
lant durant l'estiu des d'aquestes glosses. 
De manera semblant a com el cos humà, 
que, essent un conjunt d'elements mate-
rials, de reaccions químiques i fisiològi-
ques, és també espiritual, perquè serveix 
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3 d'habitatge a l'ànima, així la casa esdevé 

espai material i espiritual alhora, en tant 
que serveix d'habitatge a la comunió dels 
germans, que és l'Església. Naturalment, 
entre el cos humà i la casa hi ha alguna 
diferència: el cos és molt més complex i 
perfecte i, sobretot, ens ve donat, mentre 
que la casa comparativament és molt més 
senzilla i és obra nostra. Però el que ens 
interessa és adonar-nos que depèn de la 
nostra voluntat «animar», posar ànima 
i esperit en allò material, sigui el cos, 
sigui la casa. Pensem que, segons vivim i 
actuem, el cos pot degradar-se fins esde-
venir una cosa, una màquina de reaccions 
fisiològiques, i que, per la mateixa raó, 
una casa pot esdevenir lloc on es respiri la 
flaire de la germanor.

El cas és que la construcció de la Casa 
de l'Església resulta per a nosaltres una 
prova de la nostra salut espiritual. Si se'ns 
permet seguir amb la metàfora del cos 
humà, ve a ser com una prova esportiva, 
com hem vist recentment a les olimpíades. 
Als campionats esportius no es posa a 
prova el cos humà, sinó l'esperit, que amb 
la seva intel·ligència, la seva voluntat i la 
capacitat de superació transforma el cos 
fent-lo capaç d'assolir metes cada cop 
més elevades. Així ens trobem a la diòcesi 
davant el repte de mostrar la potència del 
nostre esperit.

• El nostre esperit de comunió no pot 
consistir en bones intencions i senti-
ments febles, que s'esvaeixen aviat, 
sinó que s'ha de traduir en gestos 
físics i concrets.

• Aquests gestos són de fet molt vari-
ats. Però un de molt significatiu és 
justament fer aquesta obra material 
en comú, per ser de tots i per a tots.

• Tant de bo poséssim aquesta ànima 

de comunió en el nostre temps, la 
nostra disponibilitat, els nostres 
diners, el nostre ajut personal en la 
construcció de la Casa comuna.

La metàfora del cos i de la competició 
esportiva la van inventar Sant Pau i la 
Carta als Hebreus. Ens recorden que «una 
multitud ens contempla» com a l'estadi 
(Hb 12,1-2; 1Co 9,24-27). També ens sen-
tim així, encara que el més important és 
que ens contempla Déu.

La consciència i l'Estat (28-9-2008)

El 7 de novembre de 1992 Joseph Rat-
zinger, aleshores cardenal Prefecte de la 
Congregació per a la Doctrina de la Fe, era 
rebut com a membre associat estranger a 
l'Académie des Sciences Morales et Politi-

ques de France». En aquesta ocasió havia 
de fer un discurs, en el qual es reconeixien 
els mèrits del seu antecessor. En efecte, 
el cardenal va donar gràcies a Déu perquè 
aquest personatge que l'havia precedit 
era el gran científic Andrei Dimitrievich 
Sajarov. Ja no es tractava de complir un 
costum o una norma, sinó que seria el tes-
timoniatge humà d'aquest científic honest 
i conseqüent el que faria servir com a 
inspiració per al tema del seu discurs: La 

llibertat, la justícia i el bé. Principis morals 

de les societats democràtiques. «Sajarov 
-deia el cardenal Ratzinger- va lluitar per la 
humanitat de l'home, per la seva dignitat 
moral i la seva llibertat, pagant per això 
amb el seu sofriment, la persecució i la 
renúncia a la possibilitat d'un ulterior tre-
ball científic». La tibantor entre el científic 
i el govern comunista rus va ser un episodi 
ben significatiu. En 1955, amb motiu de la 
celebració de l'èxit d'unes proves nucle-
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3ars, Sajarov va fer un brindis expressant el 
seu desig que mai aquest tipus d'armes no 
es llancessin sobre ciutats. El director de 
les proves el va corregir immediatament, 
dient-li que la seva obligació era investi-
gar, mentre que la del polític o el militar 
era decidir què s'havia de fer amb les 
armes. Sajarov, naturalment no hi estava 
d'acord: «la seva consciència no li perme-
tia defugir aquesta responsabilitat». L'as-
sumpte va acabar en 1968 amb motiu del 
seu assaig Progrés, coexistència pacífica i 

llibertat intel·lectual». El càstig no va trigar 
a arribar: se li prohibí investigar en qual-
sevol centre o laboratori militar de l'URSS 
i se li tragueren tots els honors adquirits. 
Però des d'aleshores es va lliurar més 
plenament a la lluita en favor dels drets 
humans comuns a tots i al desvetllament 
de les consciències enfront a qualsevol 
règim que volgués trepitjar-les. Al 1975 se 
li va concedir el Premi Nobel. Les idees de 
Sajarov se sintetitzen en la proposta del 
principi dels drets humans como a base 
de tota política.

Per al cardenal Ratzinger aquests fets 
no són un episodi aïllat: avui vivim també 
perilloses invasions del poder polític (de 
tota mena i color) en terrenys que perta-
nyen a profundes conviccions de consci-
ència.

• La persona humana i la consciència 
són anteriors a qualsevol Estat i, 
naturalment, a qualsevol forma de 
govern.

• Ni el millor dels règims polítics, com 
pot ser la democràcia, pot prevaldre, 
en nom d'una majoria numèrica, i 
menys encara en nom de pactes o 
interessos polítics, sobre una perso-
na o grup de persones, que conside-
ren en consciència una determinada 

política o una llei com a contrària a 
un dret humà fonamental.

• Oposar-s'hi i defensar aquest principi 
no només esdevé un dret, sinó també 
un deure, que s'ha de complir en 
atenció, no només al propi bé, sinó 
sobretot al bé dels altres, al de la 
societat i de la humanitat tota.

Arribar aquí no és gens fàcil. Per moltes 
raons. La primera i principal, que podem 
dubtar de si avui resten molts espais de 
consciència personal, que pensa, s'ad-
hereix lliurement a principis de dignitat 
humana, decideix i actua amb total res-
ponsabilitat.

La consciència en l'Estat (5-10-2008)

Quan parlem de la consciència davant 
l'Estat i afirmem que ella li és anterior, 
té prioritat, podem fer la impressió que 
estem convidant a un enfrontament cons-
tant. No és així. Nosaltres pensem que 
l'autèntica consciència no és capritxosa, 
sinó que ha de ser recta i estar ben for-
mada. Aquesta consciència és la capacitat 
que té l'ésser humà de fer un judici moral 
lliure, personal i responsable, aplicant els 
principis i valors morals a un cas concret. 
En això la persona humana manifesta la 
seva dignitat i l'Estat, o qualsevol altra 
institució o persona, l'ha de respectar per 
damunt de tot. Si algú ens demana la raó 
d'aquesta dignitat inviolable, podem res-
pondre amb aquella frase feliç del concili 
Vaticà II: "l'ésser humà és l'única criatura 
estimada per ella mateixa" (GSp 24,3). 
Això no ho podem dir de l'Estat, menys 
d'un sistema polític i, menys encara, d'un 
determinat govern. No s'entén com en un 
Estat democràtic encara hi ha veus que 
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3 neguen el dret a l'objecció de consciència 

a pares de família davant l'assignatura 
d'Educació per a la Ciutadania o a metges 
que no volen practicar l'avortament.

Però també hem d'anar més enllà: un 
cop assegurada la formació i la rectitud 
de la consciència, l'hem de portar o posar 
"en l'Estat", és a dir, en la vida pública, 
en la política, en totes les responsabilitats 
ciutadanes i, en general, en tota la nostra 
activitat social.

"Posar-hi la consciència" sona molt 
fort. Al nostre llenguatge col·loquial tenim 
expressions ben significatives: quan volem 
dir que una cosa està ben feta diem que 
"està feta a consciència" i quan volem 
implicar-nos personalment en allò que 
decidim o fem, diem "jo, en conscièn-
cia...". En aquest sentit, i tot recordant els 
deures de la formació i la rectitud, algú es 
pot imaginar què passaria si tothom a la 
vida pública, concretament a la vida polí-
tica, actués estrictament en consciència? 
De ben cert que hi hauria canvis impor-
tants, no només en les persones, el seu 
treball i els serveis que donen, sinó fins i 
tot en les mateixes estructures, les lleis i 
les institucions.

• El primer esforç que demana "posar 
consciència" en la societat o l'Es-
tat és el de tornar sobre un mateix, 
aixecant un mur de contenció a la 
munió de missatges i estímuls que 
ens obliguen a viure "fora de nosal-
tres mateixos".

• El segon esforç serà trobar-hi llum de 
veritat i de bé, per tal que, a la mane-
ra de font, il·lumini la nostra decisió.

• El tercer esforç serà traduir aquesta 
veritat i aquest bé a la situació con-
creta: una llei, una conducta social, 
un gest polític...

Només restaria prendre aquesta deci-
sió amb llibertat, coherència i fermesa. Ja 
sabem que no és cosa fàcil. Entre altres 
raons perquè molts no saben on trobar 
aquesta llum de veritat i de bé.

Sant Pau recomanava a Timoteu: "Tota 
la teva exhortació ha de conduir a l'amor, 
que neix d'un cor net, d'una consciència 
recta i d'una fe sincera" (1Tm 1,5). Així 
doncs, per als cristians, l'amor és un bé 
absolut i haurà de ser la consciència, 
junt al cor net i la fe sincera, qui tradueixi 
aquest amor en política, en llei, en conduc-
ta social, potser en un acte d'objecció.

Objecció per a l'amor (12-10-2008)

Cada vegada que l'Església es pronun-
cia sobre determinades lleis o pràctiques 
polítiques ens cau damunt una munió 
de crítiques en gran part dels mitjans de 
comunicació. De les més suaus és acusar 
l'Església de prepotent i negativa, de no 
estar-se de prohibicions i condemnes. No 
sé si podríem trobar un llenguatge i unes 
formes millors per transmetre els nostres 
missatges, però el cert és que, quan l'Es-
glésia diu "no", en el fons i sincerament 
no vol dir altra cosa que un "sí" rotund.

Aquest any de Sant Pau hauríem 
d'aprendre moltes coses de les seves 
paraules i la seva manera d'obrar. Quan 
recomanava a Timoteu, "tota la teva exhor-
tació ha de conduir a l'amor, que neix d'un 
cor net, d'una consciència recta i d'una fe 
sincera" (1Tm 1,5), què significaria per a ell 
una "objecció de consciència" a una llei o 
una política? No significaria en qualsevol 
cas una afirmació de l'amor? La consci-
ència recta i la fe sincera condueixen a 
l'amor, i l'amor és la més perfecta afirma-
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3ció de la vida humana. Ara bé, com afirmar 
l'amor, sense oposar-se al desamor i a tot 
el que destrueix la vida humana?

Tornem a Sant Pau. Ell havia qualificat 
determinades conductes dels pagans com 
a immorals i alhora havia denunciat impor-
tants pecats de la comunitat de Corint. 
Però, diu responent al retret que li fan de 
no haver complert la seva paraula:

"Si d'alguna cosa ens podem glori-
ar, és d'allò que assegura la nostra 
consciència: que ens hem comportat 
enmig del món, i especialment entre 
vosaltres, amb la simplicitat i la since-
ritat que vénen de Déu; ens guiava la 
gràcia divina i no una saviesa huma-
na... El Fill de Déu, Jesucrist, que hem 
anunciat entre vosaltres, tant jo com 
Siles i Timoteu, no ha estat mai ara 
sí, ara no: en ell només hi ha el sí! En 
Jesucrist, totes les promeses de Déu 
han trobat un ‘Sí', i per això, gràcies 
a ell, diem ‘Amén' a Déu i li donem 
glòria" (2 Co 1,12.19-20).

Nosaltres, l'Església, hem d'apel·lar a 
la nostra consciència i, a més, no ens hem 
de comportar enmig del món sinó "amb 
la simplicitat i la sinceritat que vénen de 
Déu". "Simplicitat", que vol dir senzi-
llesa i humilitat; "sinceritat" que vol dir 
transparència, autenticitat, i fermesa en 
les nostres paraules. I això no serà una 
tàctica, una manera mediàticament "cor-
recta", o un simple deure moral.

• El que ha vingut de Déu Pare, el seu 
Fill Jesucrist, ha estat el "Sí" infinit, el 
gran sí d'amor a la humanitat.

• Ha estat el sí a tot el que l'ésser humà 
anhela i a tot el que el mateix Déu 
havia promès al llarg de molts segles.

• Per això diem "Amén" al Déu de la vida 
i, per tant, a la vida humana mateixa.

Com fer entendre que dir "no" a l'avor-
tament i a l'assignatura d'Educació per a 
la Ciutadania, tal com està avui promulga-
da, és talment dir que sí a la vida humana 
i a la llibertat dels pares? Com explicar que 
el que volem és defensar el dret a viure i 
el dret a l'educació dels fills segons les 
pròpies conviccions?

Tant de bo el problema no sigui "les 
orelles que no volen escoltar".

La missió: la porta i el perfum de l'Evan-

geli (19-10-2008)

Aquest diumenge ens ha de sonar familiar 
la frase de Sant Pau, treta de la seva sego-
na carta als cristians de Corint:

"Donem gràcies a Déu, que, en el Crist, 
sempre ens porta en el seu seguici triom-
fal i, per mitjà nostre, escampa a tot arreu 
la bona olor del seu coneixement. Perquè 
nosaltres som el perfum que Crist ofereix 
a Déu i que s'escampa entre els qui se sal-
ven i entre els qui es perden: per als uns, 
és olor de mort que porta a la mort; per 
als altres, olor de vida que porta a la vida. 
I qui pot estar a l'altura d'una missió com 
aquesta?" (2Co 2,14-16)

Cal imaginar-se Sant Pau en continu 
viatge, de ciutat en ciutat; fent plans per 
anunciar l'Evangeli segons el que li sem-
bla lògic, i alhora mantenint-se disponible 
al que va trobant: una porta que es tanca 
i una altra que s'obre, un entrebanc i una 
sortida fàcil, un èxit i un fracàs, una alegria 
i un profund sofriment... Tot ho interpreta 
com un camí missioner que fa de la mà de 
l'Esperit. A la ciutat de Tròada el Senyor 
li havia obert la porta (2Co 2,12), "una 
porta molt gran a la meva activitat", com 
diu en un altre lloc (1Co 16,9): era la porta 
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3 d'accés als pagans, la porta de tots els 

pobles, del món sencer, més enllà del límit 
estret del poble jueu. Era la demostració 
que Déu volia que el seu missatge i la fe 
s'anunciessin realment a tot el món i per 
tot arreu. Era per això que Crist havia res-
suscitat vencent la mort, per a transmetre 
la vida a tots els qui arreu del món són 
víctimes de la mort.

Ell pensa, en efecte, que Crist ressusci-
tat s'assembla a un general que torna vic-
toriós del combat, envoltat d'un nombrós 
seguici de soldats, participants de la seva 
victòria; que enmig de les aclamacions fa 
la litúrgia del triomf, és a dir, l'oferiment 
d'encens, el perfum que simbolitza tota la 
seva obra... L'Apòstol va en el seguici de 
Crist i alhora és, ell mateix, en les mans 
de Crist, encens, perfum victoriós, que 
escampa per tot la seva flaire.

Així, doncs, la missió evangelitzadora 
comença quan Crist mateix ens obre les por-
tes al món, trencant l'estretor i el tancament 
"de casa nostra" i convidant-nos a endinsar-
nos en un univers sense fronteres. Aleshores 
el vent de l'Esperit ens porta on potser 
nosaltres no sabíem, per tal d'escampar 
arreu i en tot moment el perfum de la fe.

Hom se sent missioner de l'Evange-
li quan experimenta que Crist ha obert 
davant seu les portes de germans, fins 
aleshores, llunyans i oblidats. Un horitzó 
que sembla sense límits.

Ens fem missioners quan sense por ni 
recances travessem les portes i ens dei-
xem interpel·lar pel gemec dels germans 
víctimes de la mort.

Completem la missió quan els oferim la 
llum, la bellesa, la música i el perfum que 
Crist ressuscitat ens havia regalat.

El cicle de la missió es tanca quan el 
germà arriba a creure. També, és clar, pot 

romandre en la foscor. Sant Pau sabia què 
significava un rebuig, una crítica, un atac 
violent. Però estava ben convençut que 
amb l'Evangeli i la fe oferia als pagans 
quelcom tan agradable, tan subtil, tan 
discret, com un perfum. Així l'Evangeli, 
més que ensenyar-se per lliçons, s'enco-
manava per contacte; i més que accions 
anònimes, consistia en una presència ben 
eloqüent.

Era talment el mateix perfum que s'en-
filava fins al tron de Déu com a ofrena 
d'amor.

Els bolets de Mn. Sala (26-10-2008)

Entre els amics és ben coneguda la passió 
i la saviesa de mossèn Sala envers el món 
dels bolets. Personalment he pogut gaudir 
de les seves lliçons sobre la matèria i, el 
que és més important, de la seva pacièn-
cia davant aquest maldestre alumne, que 
es perd sovint enmig de noms tan estranys 
com abundants. Això sí, de la claredat de 
les seves explicacions, de les seves acu-
rades distincions i descripcions de formes 
i efectes, m'ha quedat l'admiració i les 
ganes de saber-ne més.

Crec que els bolets produeixen en mos-
sèn Sala, com en altres que comparteixen 
la seva sensibilitat per la natura, una 
mena de seducció. Els bolets sedueixen 
reptant. Són imprevisibles, no es deixen 
dominar del tot, i demanen un mínim de 
coneixement i un tractament especial: en 
definitiva, requereixen una certa iniciació.

Però parlo aquí d'ells perquè els bolets 
són una paràbola de la bondat. És a dir, 
de la presència de la bondat en el nostre 
món.

Són un dels exemples que mostren 
com la natura fa servir aquell mecanisme 
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3admirable pel qual el cosmos es regenera 
traient vida de la mort. Perquè els bolets 
neixen d'espores que troben l'humus 
d'allò podrit i en descomposició. I sembla 
que aquest mecanisme respon a la lògica 
de Déu, que sempre, a la història i a la vida 
personal de cadascú, fa brollar bondat i bé 
de les nostres malifetes. 

Així mateix, el bolets són paràbola de 
la bondat en allò que tenen d'imprevi-
sible, indomable, escàs i efímer. Perquè 
la bondat en el món no es pot bastir, ni 
garantir només amb els nostres projectes 
i comptant amb les nostres forces. Sempre 
és gràcia que fuig de la nostra voluntat 
de domini. No es deixa sotmetre al nos-
tre control: trobar-la a la vida sempre té 
aquell vessant de sorpresa i meravella, 
que ens torna l'alegria i ens fa donar grà-
cies i beneir Déu. Alhora la bondat és com 
un bolet, que neix en indrets amagats, en 
companyia d'altres, però més aviat dissi-
muladament, sense ostentació, i disposat 
a una existència més aviat efímera. Tot fa 
pensar que els bolets i la bondat seduei-
xen des de la pobresa i la humilitat.

Si deixéssim manar el cor, tota la vida 
no seria altra cosa que cercar la bondat, 
enduts tant per la seducció, com per l'es-
forç i la constància personals.

En aquest camí malauradament el que 
trobem sovint són llocs de brutícia i podri-
dura, que miren de treure'ns tota il·lusió. 
Però qui és capaç de mantenir despertes 
la seducció i la constància, tard o d'hora 
viurà la sorpresa de trobar-la, precisament 
allà on no esperava.

Aleshores s'adonarà que tota bondat 
és una obra de Déu, que fa germinar fonts 
dels nostres deserts, i gaudirà d'ella, i del 
fet d'haver estat regalat per la gràcia.

Tanmateix, així com el gaudi de la tro-

balla i, eventualment, el gust en el menjar 
bolets ve després d'una recerca pacient i 
constant, així també la bondat és la font 
de la felicitat a la fi d'un camí d'iniciació, 
que transforma els ulls, la ment i el cor.

No sé si a Alexandria, al segle I abans 
de Crist, n'hi havia, de bolets, però si 
l'autor del llibre de la Saviesa els hagués 
tingut davant, de ben cert que hauria dit 
"la Saviesa és com un bolet". Hauríem de 
deixar-nos seduir per la bondat i cercar-la 
apassionadament: la resta se'ns donarà 
amb escreix (Mt 6,33).
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SETEMBRE

2 de setembre. El senyor bisbe presideix la 
missa funeral del marit de la senyora alcaldes-
sa de Martorell a la Parròquia de Santa Maria 
de Martorell.

5 de setembre. Reunió del Consell Episcopal.

6 de setembre. Reunió dels coordinadors arxi-
prestals de la Delegació de Catequesi al bisbat.

El senyor bisbe assisteix a la inauguració de 
la llar d'infants municipal "L'Alegria" de Sant 
Vicenç dels Horts.

7 de setembre. El senyor bisbe presideix 
l'eucaristia en la Parròquia de Maria Auxilia-
dora de Sant Boi de Llobregat en la presa de 
possessió del nou rector, el P. Miguel Carabias 
Flores, sdb.

8,9,10 de setembre. El senyor bisbe participa 
en la trobada de rectors i formadors de semi-
naris de la Conferència Episcopal Espanyola a 
Tarragona, com a vicepresident de la Comissió 
Episcopal.

11 de setembre. El senyor bisbe es reuneix 
amb el grup de campaners de la Catedral de 
Sant Llorenç.

12 de setembre. El senyor bisbe beneeix la 
nova capella de la residència de gent gran 
"Inglada Via" de Vilafranca de Penedès.

El senyor bisbe presideix l'eucaristia a la 
catedral en l'aniversari de seu inici episco-
pal a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

El senyor bisbe participa en el sopar de la 
Germandat de la Mare de Déu de la Salut 
de Sant Feliu de Llobregat, en motiu de la 
festa patronal.

13 de setembre. El senyor bisbe participa 
en la trobada de la Delegació de Família i 
Vida a Sant Sadurní d'Anoia.

El senyor bisbe presideix l'eucaristia en 
l'església de Crist Salvador de Martorell, 
acompanyat del nou encarregat de la 
comunitat, Mn. Rafael Maroto Cifuentes.

14 de setembre. El senyor bisbe presideix 
l'eucaristia en les parròquies de Sant Cor-
neli de Collbató i Santa Maria del Bruc, en 
la presa de possessió del nou rector, Mn. 
Josep Lluís Aguilar i Campdepedrós.

16 de setembre. Reunió dels delegats de 
Família i Vida amb el senyor bisbe.

Reunió del Secretariat del Consell Presbi-
teral amb el senyor bisbe.

18 de setembre. Reunió de la Comissió de 
litúrgia de la Catedral de Sant Llorenç.

Reunió de la Delegació de Pastoral Voca-
cional.

19 de setembre. El senyor bisbe presi-
deix l'eucaristia en la Parròquia de Laujar 

[ ]Crònica     
diocesana
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3(Almeria), poble agermanat amb la ciutat 
de Sant Feliu de Llobregat, en la seva festa 
patronal.

21 de setembre. El senyor bisbe presideix 
l'eucaristia en la Parròquia de Sant Mateu 
d'Esplugues de Llobregat, on consagra el 
nou altar.

El senyor bisbe concelebra en la presa de 
possessió del nou bisbe de Lleida, Mons. 
Joan Piris.

22 de setembre. Reunió de l'Equip Dioce-
sà de Pastoral Obrera al bisbat.

23 de setembre. Reunió del Consell Epis-
copal.

24 de setembre. El senyor bisbe concele-
bra en l'eucaristia de la Festa de la Mare 
de Déu de la Mercè, patrona de la Provín-
cia Eclesiàstica de Barcelona, en la Basíli-
ca de la Mare de Déu de la Mercè.

25-27 de setembre. El senyor bisbe parti-
cipa en la peregrinació de l'Hospitalitat de 
Lourdes, durant la qual, el dia 26, imparteix 
una conferència amb el títol "L'Església als 
costat de les persones discapacitades".

28 de setembre. Reunió dels coordinadors 
arxiprestals de la Delegació Diocesana de 
Família i Vida al bisbat.

El senyor bisbe presideix l'eucaristia a la 
Catedral de Sant Llorenç on confereix l'or-
de del diaconat a Manuel Duaso, Ramon 
Vicenç i Xavier Artigas.

29 de setembre. El senyor bisbe presideix 
l'eucaristia a la Parròquia de Sant Miquel 

Arcàngel de Molins de Rei, en la seva Festa 
Major.

Inauguració acadèmica del curs al Semina-
ri Conciliar de Barcelona, amb la presència 
del bisbe Agustí Cortés i del cardenal Lluís 
Martínez Sistach.

30 de setembre i 1 d'octubre. Reunió dels 
bisbes de la Conferència Episcopal Tarra-
conense a Tiana.

OCTUBRE

3 d'octubre. El senyor bisbe presideix 
l'acte d'inauguració i benedicció dels nous 
locals de l'església de la Mare de Déu de 
Fàtima de Vilafranca del Penedès.

4 d'octubre. El senyor bisbe presideix 
l'eucaristia amb la pregària sabatina en el 
santuari de la Mare de Déu del Vinyet de 
Sitges, patrona del Garraf. Se celebren els 
dinou anys d'aquesta pregària, organitza-
da per Mn. Josep Nicolau.

Trobada diocesana de catequistes a Sant 
Feliu de Llobregat. El senyor bisbe presi-
deix l'eucaristia a la catedral on, al final 
de la celebració, beneeix especialment 
els i les catequistes amb una pregària 
d'enviament.

5 d'octubre. El senyor bisbe presideix l'eu-
caristia a la cripta de la Colònia Güell en la 
celebració del centenari de la col·locació 
de la primera pedra.

El senyor bisbe assisteix a l'acte de pre-
sentació de la memòria del curs passat de 
la Fundació Ruth.
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3 El senyor bisbe presideix l'eucaristia a 

l'església de Sant Domènec de la Ràpita 
on confereix el sagrament de la Confir-
mació.

El senyor bisbe es reuneix amb la Comis-
sió Diocesana de Joves de la Delegació de 
Joventut.

6 d'octubre. El senyor bisbe concelebra en 
la missa funeral pel bisbe Joan Carrera a la 
Catedral de Barcelona.

7 d'octubre. Reunió conjunta de delegats 
diocesans amb el senyor bisbe per a la 
programació del curs.

8 d'octubre. Reunió conjunta a Sant Feliu 
de Llobregat dels arxiprestos de les dues 
vicaries amb el senyor bisbe, per progra-
mar el curs. 

9 d'octubre. El senyor bisbe presideix la 
pregària d'enviament d'uns membres de la 
comunitat neocatecumenal de la Parròquia 
de Sant Antoni de Pàdua de Sant Vicenç 
dels Horts, que es traslladarà a Osnabrück 
(Alemanya) en missió evangelitzadora.

10 d'octubre. El senyor bisbe presideix 
l'eucaristia de la Festa de la Mare de Déu 
del Pilar en la Caserna de Sant Andreu de 
la Barca.

11 d'octubre. Reunió dels delegats de 
Família de la Tarraconense amb el senyor 
bisbe Agustí, com a responsable d'aquest 
àmbit pastoral de la Conferència Espicopal 
Tarraconenese.

El senyor bisbe presideix l'eucaristia en 
la Parròquia de Santa Fe de Santa Fe del 

Penedès, en la presa de possessió del nou 
rector, Mn. Albert Ruiz i Elias.

12 d'octubre. El senyor bisbe presideix 
l'eucaristia en la Catedral de Sant Llorenç 
en la Festa de Sant Rarimi.

13 d'octubre. El senyor bisbe presideix 
l'eucaristia de funeral pel bisbe Joan Carre-
ra, en la Catedral de Sant Llorenç.

14 d'octubre. Trobada conjunta de pre-
veres i diaques de les dues vicaries a la 
residència Mare Ràfols de Vilafranca de 
Penedès, amb el tema de formació "Què 
és la celebració de la Fe? El prevere en la 
celebració de la fe", essent-ne el ponent el 
senyor bisbe Pere Tena.

Reunió del Consell de la Catedral presidit 
pel senyor bisbe.

Reunió del Consell Diocesà d'Economia, 
presidit pel senyor bisbe.

16 d'octubre. Reunió del Col·legi de Con-
sultors presidit pel senyor bisbe.

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

17 d'octubre. Reunió del Consell Episco-
pal.

18 d'octubre. El senyor bisbe presideix 
l'eucaristia en la Parròquia de Sant Cris-
tòfol de La Granada, en la presa de pos-
sessió del nou rector, Mn. Albert Ruiz i 
Elias.

Trobada d'inici de curs de professors i 
mestres, organitzada per la Delegació 
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3d'Ensenyament, al col·legi Verge de la 
Salut de Sant Feliu de Llobregat.

19 d'octubre. El senyor bisbe concelebra 
en la consagració episcopal del nou bisbe 
de Girona a la Catedral de Girona.

20 d'octubre. El senyor bisbe inaugura 
les Jornades de Formació organitzades pel 
Moviment de Pobles i Comarques a la Sala 
Mn. Vinyeta de Vilafranca del Penedès.

21 d'octubre. Reunió del senyor bisbe amb 
el arxiprestos de la Vicaria del Penedès-
Anoia-Garraf a Vilafranca del Penedès.

22 d'octubre. Visita Pastoral del senyor 
bisbe a l'Arxiprestat de Sant Vicenç dels 
Horts. Visita a la Parròquia de Sant Vicenç 
Màrtir de Sant Vicenç dels Horts.

23 d'octubre. Felicitació de la cúria al 
senyor bisbe en l'aniversari de la seva 
consagració episcopal.

24 d'octubre. Reunió del Consell Episco-
pal.

25 d'octubre. Reunió del Consell Pastoral 
Diocesà presidit pel senyor bisbe.

Reunió de la Delegació Diocesana de Cate-
quesi al bisbat.

Visita Pastoral del senyor bisbe a 
l'Arxiprestat de Sant Vicenç dels Horts. 
Missa estacional a la Parròquia de Sant 
Vicenç Màrtir de Sant Vicenç dels Horts.

5a Trobada de voluntaris d'espais 
d'acollida i formació, organitzada per Càri-
tas a l'església de la Mare de Déu de 

Montserrat de Viladecans, adreçada als 
voluntaris de tota la diòcesi.

26 d'octubre. El senyor bisbe presideix 
l'eucaristia en la Parròquia de Sant Bar-
tomeu i Santa Tecla de Sitges, en la presa 
de possessió del nou rector, Mn. Josep 
Pauses i Mas.

El senyor bisbe presideix l'eucaristia a la 
catedral on confereix l'orde presbiteral a 
Mn. Jordi Tres i Bosch.

27 d'octubre. El senyor bisbe participa en 
la inauguració de la celebració dels qua-
ranta anys del CEP a la casa de l'Església 
de l'Arquebisbat de Barcelona.

28 d'octubre. El senyor bisbe fa la Visita 
Canònica amb la companyia del P. Josep 
Roca, delegat episcopal per a la Vida 
Consagrada, a la comunitat de carmelites 
del Monestir del Carmel de Vilafranca del 
Penedès, amb l'elecció de la nova priora.

29-30 d'octubre. Consell episcopal 
extraordinari a Eivissa.

31 d'octubre. Reunió dels bisbes de la 
Província Eclesiàstica de Barcelona a 
l'Arquebisbat de Barcelona.
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"Parròquia espiritual?" (Article per a la 

revista Arenys-Vida Parroquial, Setem-

bre 2008) 

Vaig ser convidat, ara fa ja uns mesos, a 
entrar en la vostra vida parroquial per la 
via d'aquesta revista. Vaig acceptar-ho, 
sense preveure quin seria el ritme de vida 
i les urgències que assetgen sovint el nos-
tre ministeri. Però la promesa restava en 
peu i ara és el moment d'acomplir-la.

No estem lluny de la Pentecosta, solem-
nitat que toca el cor del nostre ésser com 
Església. Que toca per tant el cor del 
nostre ésser com a parròquia. I mirant 
de viure la parròquia avui, dintre el marc 
social, polític i eclesial, sembla oportú fer 
aquesta reflexió.

No fa gaires anys els qui vàrem ser 
formats al voltant del Concili Vaticà II, si 
haguéssim trobat l'apel·latiu d'"espiritu-
al" aplicat a l'Església l'hauríem rebutjat 
ràpidament i l'hauríem substituït amb la 
mateixa rapidesa pel d'"encarnada".

En efecte, maldàvem per una Església 
rellevant en la cultura, en la societat i en la 
història en general, mirant de superar una 
Església reclosa en el seu àmbit "sagrat". 
Però avui les coses són una mica dife-
rents. Aquell llenguatge només se sent en 
àmbits minoritaris eclesials que van repe-

tint el mateix discurs des de fa cinquanta 
anys sense massa èxit. És sobretot des 
d'instàncies polítiques, des d'on ens arri-
ben missatges de l'estil de "l'Església s'ha 
de limitar al seu àmbit espiritual i deixar 
d'intervenir en qüestions polítiques, lleis, 
costums socials..." No falten tampoc veus 
d'àmbits eclesials que vénen a insistir en 
la mateixa línia, dient-nos que el que ens 
pertoca és viure l'Evangeli a l'interior de 
la comunitat i mostrar sempre paciència, 
bondat, acollida i amabilitat amb la soci-
etat i la cultura que ens envolta. Hem de 
tornar doncs a "l'Església espiritual"?

Per a alguns sí. Però entenen per "espi-
ritual" quelcom "invisible" (amagat), 
"interior" o "místic", i totes són expres-
sions força ambigües, que demanen expli-
cació.

Una mena d'Església semblant ja la 
va defensar Luter i, en general la Refor-
ma protestant fa cinc-cents anys. Volent 
implantar una Església més evangèlica 
enfront al formalisme i l'ostentació que 
aleshores presentava el panorama eclesi-
al, rebutjaven tot el que fos forma exter-
na com a portadora de gràcia de Déu. 
Deixaven així el cor de l'home, la seva 
interioritat, en solitud, com a únic lloc on 
es feia present la salvació. El resultat fou 
un munt de comunitats o grups dispersos, 
sense unitat verificable externament, que 
deixaven tot allò d'extern en mans del 
poder social i polític, val a dir, del príncep 
corresponent.

Certament el cor de la parròquia catò-
lica, com que és una comunitat que forma 
part de l'Església, és invisible: però l'amor 
de l'Esperit Sant, la gràcia de Déu, tot i 
que en si mateixa és invisible, també és 
ben present en signes visibles, com ara els 
sagraments, la Paraula, la professió de fe, 

[ ]Articles i altres 
escrits
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3els gestos de la comunitat, la litúrgia... Així 
mateix podem dir que és interior, no en 
sentit que no té cap relleu social o públic, 
sinó perquè allò extern de la parròquia un 
dia desapareixerà, als darrers temps, si 
més no serà transformat, mentre roman-
drà la comunió de l'Esperit que uneix els 
cors. Igualment podem dir que el cor de 
l'Església és místic, no en el sentit d'estar 
fora de la realitat d'aquest món, sinó pel 
fet que viu de la unió profunda d'amor 
amb Jesucrist, la comunió que canvia i 
transforma les persones, com els esposos 
viuen de la seva unió vital.

Nosaltres creiem que Jesucrist volia 
una Església arrelada a Ell, unida i viva en 
el seu Esperit. Però en aquesta història, 
situada històricament. Perquè Ell va ser un 
home aquí a la terra, no un àngel, la seva 
paraula, les seves obres, la seva cultura, 
la seva societat, era concreta i històrica, 
la de tots els seus paisans. I el seu Esperit 
vol amarar, purificar i transformar tot allò 
que és humà: el cos, les relacions socials, 
els diners, el treball, la cultura, la política, 
les estructures socials... I tot això en fun-
ció de la transformació de l'ésser humà, 
que a la fi és el centre de tot.

L'ésser humà, nosaltres, no som mera 
interioritat, el nostre cos és lloc on es 
manifesta i comunica l'esperit, les rela-
cions socials són un espai on es projecta 
la nostra llibertat i es verifica la capacitat 
d'estimar; les estructures socials, les lleis, 
la vida política, tant poden servir a la 
humanitat com estar al servei de la mort... 
Cal recordar que a l'Església portem un 
segle i mig de producció de doctrina soci-
al, fruit d'un pensament que beu en la font 
del missatge moral de l'Evangeli...

És en aquest sentit com podem dir que 
la parròquia no només és espiritual, sinó 

que ha de ser-ho, si vol esdevenir ver-
taderament comunitat cristiana. Aquesta 
espiritualitat ben visible, també externa 
i mística de debò, és l'espiritualitat de 
l'Esperit Sant.

Una altra qüestió és com encertar en 
cada cas en la forma externa més adient 
a la interioritat, és a dir, a l'Esperit Sant, 
que n'és l'ànima. La forma externa d'una 
parròquia abasta espais que no depenen 
del parer o de la decisió de la comuni-
tat, com ara les formes essencials de la 
litúrgia, la Paraula de Déu, la professió 
de fe... Tot això ve de l'exigència de la 
comunió amb tota l'Església universal i 
de la voluntat del mateix Jesucrist, que 
és a la fi qui ha fet l'Església. Hi ha també 
coses que depenen de la comunió amb 
l'Església particular. Però hi ha tot un 
seguit de coses que afecten igualment la 
forma externa i que depenen de la lliure 
configuració de la comunitat. O millor, que 
depenen del nivell de qualitat evangèlica 
de la vida dels fidels cristians. La qualitat 
evangèlica, la profunditat, la sinceritat, la 
vitalitat de l'Esperit, guiarà les decisions 
lliures, en un exercici correcte de discer-
niment, per tal de donar forma a la vida 
comunitària. Penso aquí en maneres d'or-
ganitzar-se, en accions conjuntes, en pla-
nificacions de temps i moments específics 
d'experiència comunitària... En definitiva 
tot haurà de partir d'aquesta pregunta 
fonamental: què voldrà l'Esperit Sant que 
fem, en tant que Esperit d'amor de Déu 
concret, històric, transcendent, testimoni-
al, visible, il·luminador, per tal de donar a 
la nostra parròquia una forma que li sigui 
més fidel?

Ens caldrà pregar molt abans de pren-
dre decisions. També no fer massa cas 
dels qui volen que l'Església es tanqui a 
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3 la sagristia, per cultivar no sabem quina 

"afició" espiritual i no destorbar gaire la 
societat o el poder de torn.

Però sobretot el que no haurem d'obli-
dar mai és que la plenitud de l'experiència 
d'Església es realitza en l'Eucaristia. La 
parròquia es defineix com a comunitat 
eucarística. El repte i l'art pastoral d'una 
parròquia consisteix a saber traslladar 
tot el que es fa i es viu en l'Eucaristia a la 
forma concreta d'organitzar-se i de viure 
com a tal comunitat: seria una parròquia 
espiritual de debò.

Ja sabem que això és posar el llistó molt 
alt. Però val la pena pensar-hi i, fins tot, 
viure-ho en la pregària.

+ Agustí Cortés Soriano

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

Democracia fundada en la verdad y la 

libertad (Conferència inaugural del XVII 

Curso de Formación en Doctrina Social 

de la Iglesia)

Madrid, 15-9-2008

Agradezco el encargo que me ha sido 
hecho por la Fundación Pablo VI de ofrece-
ros una reflexión acerca de esta cuestión 
tan viva y actual, como es el del funda-
mento de la democracia. Me habéis dado 
la oportunidad de recordar y profundizar 
asuntos de gran vigencia social y, por 
tanto, de interés prioritario para la Iglesia 
y para el cristiano, cuyas vidas se encuen-
tran totalmente insertas en la historia de 
nuestra humanidad concreta.

O.- PLANTEAMIENTO
Quisiera despertar el interés sobre el 

asunto que tratamos, evocando proble-

mas e interrogantes que nos planteamos 
cotidianamente en la calle, quizá directa-
mente en la vida personal, o tan pronto 
como nos asomamos a cualquier medio de 
comunicación. De esta forma evitaremos 
que alguien piense que realizamos aquí 
esta tarde una especulación gratuita e 
intrascendente.

La pregunta por el fundamento de 
la democracia nos sale al paso desde 
muchas cuestiones actuales. Ofrecemos 
algunos ejemplos.

• La famosa asignatura de Educación 
para la Ciudadanía ha venido impues-
ta por una ley, cuya fuerza obligatoria 
se basa en que ha sido debatida y 
aprobada democráticamente en el 
Parlamento, de acuerdo con las nor-
mas que establece la Constitución. 
Buena parte de ciudadanos se han 
opuesto a ella e incluso han obje-
tado en conciencia. Se impone la 
pregunta: ¿en nombre de qué unos 
ciudadanos pueden oponerse a una 
ley legitimada democráticamente?... 
Más aún: ¿puede imponerse una ley 
a todos los ciudadanos que contra-
diga la conciencia moral de algunos, 
que podrían hipotéticamente repre-
sentar hasta un 49 % de la población, 
aunque haya sido votada y aprobada 
por la mayoría?

• Nuestra sociedad democrática ha 
de afrontar hoy un reto, que para 
algunos viene a ser una verdadera 
preocupación y motivo de alarma. 
La inmigración masiva de personas 
procedentes de culturas muy distin-
tas a la nuestra, con mentalidades 
alejadas o contrarias a lo que enten-
demos por derechos humanos y régi-
men democrático, si en nombre de 
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3la democracia pueden participar con 
voto activo y pasivo, en un plazo más 
o menos corto, ¿no correrá peligro la 
cultura autóctona e incluso la misma 
democracia?... 

• En relación con ello, ¿cómo afrontar 
democráticamente el pluralismo real, 
cada vez más dispar y radical, que se 
da de hecho en nuestras sociedades? 
¿Está justificada la búsqueda de un 
parámetro común, capaz de dar sufi-
ciente cohesión a la sociedad?

• El hecho de la globalización que afec-
ta a todos los ámbitos de la vida 
humana lleva consigo la interacción 
cada vez más intensa entre los pue-
blos y las culturas. Frecuentemente 
estados soberanos intervienen en 
otros, en nombre de los "derechos 
humanos" y de las reglas de la demo-
cracia… ¿Es legítimo "exportar" esta 
cultura, aun pensando que se hace 
un bien? La democracia y los dere-
chos humanos que pretende defen-
der, ¿son realmente un bien univer-
sal?, ¿son percibidos igualmente por 
todos?

• El ordenamiento jurídico actual, si 
bien sobre el papel se ha de ceñir 
únicamente a la "cosa pública", cada 
vez más está traspasando la débil 
línea que separa este ámbito de la 
vida privada (como por ejemplo, el de 
la familia), en nombre del bienestar 
o del pretendido derecho de otros. 
¿Puede un estado democrático con-
dicionar o privilegiar un modelo de 
vida, que en principio es competen-
cia y responsabilidad de cada uno?...

• En pocos años los cambios en la con-
ducta social, y también personal, de 
los ciudadanos, de la mano de leyes 

democráticamente legítimas, han 
sido radicales en muchos aspectos y 
se han ido produciendo de una mane-
ra acelerada. Estas leyes han tenido 
respaldo de las mayorías, que a su 
vez sustentan la llamada "opinión 
pública". Pero hoy la opinión pública, 
creada por los "mass media" cada 
vez más poderosos, está en manos, 
o de grupos de poder no elegidos 
democráticamente (grupos económi-
cos, ideológicos, redes de ámbito 
internacional), o del mismo poder 
político. ¿En qué medida leyes que 
emanan del Parlamento y obligan, 
responden realmente a la voluntad, 
consciente y libre, del pueblo? ¿Qué 
valor puede tener una mayoría masi-
ficada, privada muchas veces de un 
pensamiento personal y responsa-
ble, por falta de información verídica 
y completa o por presión de unas 
opiniones y estilos impuestos por la 
moda predominante? 

• Algunas palabras y gestos de gober-
nantes dan a entender que el gobier-
no, y en el mejor de los casos la socie-
dad democrática, va propiciando el 
progreso y el avance a medida que se 
van reconociendo jurídicamente más 
derechos del individuo en el sentido 
de más libertad de decisión y más 
autonomía personal (individual). Lo 
cual puede ser bueno y loable. Pero 
siempre falta la pregunta previa de si 
ese plus de decisión libre conduce a 
un crecimiento y un progreso real en 
humanidad, un crecimiento en el ser 
persona humana… ¿Es la democracia 
únicamente el sistema que asegura y 
amplía la autodeterminación perso-
nal? ¿No estamos ante una democra-
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3 cia meramente formal? ¿Tiene algún 

límite esta ampliación progresiva de 
capacidad de decisión individual?

Cada uno sabrá cómo en su propia vida 
surgen estas o semejantes preguntas. La 
cuestión adquiere nuevas dimensiones, 
cuando aplicamos el término "democra-
cia", no sólo al régimen político y al orde-
namiento jurídico concreto del Estado, 
sino a un estilo de convivencia y de trato 
humano que impregna toda la vida social y 
cultural (educación, familia, trabajo, cultu-
ra, economía, etc.) y que esté basado en el 
reconocimiento de la capacidad (derecho) 
del individuo a decidir y actuar libre y 
autónomamente en el marco social.

En todo caso, no se podrá negar la 
urgencia de estas cuestiones: de su res-
puesta depende la existencia de la misma 
democracia, su fuerza, su valor y su efi-
cacia.

Podemos aventurar un análisis en pro-

fundidad de la situación, desde el cual 
reformular y concretar la pregunta. Hace 
unos años el entonces cardenal Ratzinger 
descubría algún virus que amenazaba la 
salud de nuestra democracia. Ésta era su 
argumentación: se experimenta un cierto 
hastío de la realidad, fruto de la incapa-
cidad par aceptar la imperfección de las 
cosas humanas, como es el caso de la 
democracia. A ésta, en efecto, se le pide 
que dé respuesta a la utopía anhelada, al 
absoluto deseado, lo que por ella misma 
es incapaz de hacer. Esta incapacidad es 
de principio y de hecho, ya que hoy la 
práctica democrática sufre tres deficien-
cias fundamentales: primero, la renuncia 
al ethos libre y personal a favor de la 
eficacia de las estructuras; segundo, la 
unilateralidad del concepto de "razón", 
como razón científica y calculadora y su 

correlato en la toma de decisiones sólo 
desde el cálculo de su utilidad, es decir, 
sus ventajas o desventajas para la tranqui-
lidad social (como una sentencia judicial 
basada únicamente en si el hecho causa o 
no alarma social); y tercero, la búsqueda 
(o la fuga) exclusiva hacia modos y luga-
res de bienestar (como el abandono de la 
Alemania del Este). La cuestión, por tanto, 
es la que acertadamente concretó la tesis 
de Ernst Wolfgang Böckenförde, cuando 
afirmaba: "El Estado liberal y seculariza-
do, no es ya una societas perfecta. Para su 
fundamentación y conservación tiene que 
acudir a otras fuerzas y poderes… vive de 
unos supuestos que él mismo no puede 
garantizar"1.

El problema, por tanto, no está estric-
tamente en la democracia como sistema 
de gobierno o estilo de vida, sino en el 
ámbito de "lo cultural", lo ideológico, lo 
social, que le es previo, le justifica y le 
condiciona.

Entonces, ¿cuáles son estos supuestos 
previos? Pues todo el conjunto de pre-
guntas se reduce a un par de cuestiones 
fundamentales: la democracia "legitima" 
el ejercicio del derecho al pensamiento y 
actuación libre, pero ¿qué o quién legitima 
la democracia?; ¿en qué consiste su fuer-
za y valor?; ¿qué sentido tiene, de dónde 
viene y qué persigue realmente, más allá 
de un sistema de convivencia útil para 
sobrevivir sin autodestruirnos?

Ésta es la pregunta por el fundamento. 
Responderla es indispensable y, dada la 
situación, urgente. Ello nos permitiría, por 
un lado, descubrir la fuente del valor de 
la democracia y su riqueza; por otro, nos 
facilitaría hallar luz para discernir su ejer-
cicio y, en consecuencia, mejorarlo even-
tualmente. Sin embargo, esta respuesta 
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3diagnóstico es cierto, como creemos, a la 
vista de los hechos que se han venido pro-
duciendo los últimos veinte años, la pre-
gunta que motiva nuestra reflexión sobre 
el fundamento de la democracia se reduce 
a la cuestión acerca del fundamento de la 
moral. A este respecto hemos de referir-
nos a dos documentos importantes que 
abordan esta cuestión, la Instrucción Pas-
toral de la CEE, "La Verdad os hará libres" 
(1990) y, sobre todo, la Carta Encíclica de 
Juan Pablo II "Veritatis Splendor" (1993). 
El problema detectado en estos documen-
tos no es tanto la inmoralidad, cuanto la 
"amoralidad", es decir, la ausencia de un 
referente normativo básico y objetivo.

Pero el vacío moral que mina la demo-
cracia obedece a un vacío filosófico y 

teológico. Compartimos el parecer de 
muchos analistas y del magisterio eclesial 
ordinario, según el cual la causa última 
de los problemas está en que, sea de 
hecho e inconscientemente, sea de dere-
cho y reflexivamente, se ha implantado 
una cultura marcada por el pragmatis-
mo, el conformismo y la difuminación del 
valor, que se enraíza en el pensamiento 
relativista y el subjetivista. Los síntomas 
o efectos se sufren en la vida cotidiana, 
como, por ejemplo, en el funcionamiento 
de la democracia, pero la enfermedad, la 
causa, está en estos espacios más pro-
fundos de la cultura. Conviene citar aquí 
el testimonio de la profesora norteame-
ricana, afincada en Bruselas, Margueri-
te A. Peeters, fundadora y directora del 
Instituto para el Diálogo Intercultural, en 
su opúsculo Nueva ética global, desafíos 

para la Iglesia, donde identifica la nueva 
ética, analiza sus raíces, su desarrollo y 
sus efectos destructivos en la democracia 
representativa4.

resulta hoy extraordinariamente difícil en 
el panorama de la cultura dominante.

I.- RESPUESTAS A LA PREGUNTA SOBRE EL 
FUNDAMENTO

El cardenal Christoph Schönborn en 
un escrito de 19852 asumía este análisis 
y daba un paso más. La sociedad actual, 
decía, se ve incapaz, por ella misma, de 
responder a tres retos fundamentales e 
indispensables para una sana democra-
cia: el del conocimiento global y dador 
de sentido, el de la elección personal fun-
dada establemente, y el del obrar moral 
virtuoso más allá de la estricta norma 
impuesta. Ha desaparecido, decía, un 
lenguaje común de comunicación en el 
campo político – social al servicio de un 
bien común compartido y valorado (com-
promiso moral); se dispone, todo lo más, 
de unas reglas de juego condicionadas por 
intereses individuales o de grupo y que 
son resultado de un acuerdo (un mínimo 
común denominador) y de un equilibrio 
de fuerzas. El resultado es doble: la des-
confianza y alejamiento de la colectividad 
respecto de las políticas "oficiales" y la 
tentación de un estado que, para solucio-
nar los problemas, invade coercitivamente 
cada vez más, mediante leyes, la esfera 
privada. A veces provocando la conducta 
"adecuada", mediante la apelación al cál-
culo interesado (p. ej. premiando con la 
rebaja de impuestos…)3.

En definitiva nos hallamos ante un 
vacío moral, una ausencia de la moral que 
supuestamente habría de estar en la base 
de la democracia y, por tanto, que le es 
indispensable. El correlato de este vacío 
es el llamado positivismo legal, que, lleva-
do a su extremo, puede llegar a significar 
la muerte de la propia democracia. Si el 



S e t e m b r e  -  O c t u b r e  2 0 0 83 6 4
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
3 valor absoluto e irrenunciable es un dog-

matismo que coarta la libertad: sólo la 
mayoría numérica podrá determinar lo 
que es bueno o malo, de forma que el rela-
tivismo es de hecho esencial a la auténtica 
democracia. Hay quien ha calificado este 
tipo de democracia y su correlato, el posi-
tivismo jurídico y político de Hans Kelsen, 
como "democracia vacía"7. 

No es nada extraño que, en su día J. 
Ratzinger llamara la atención sobre el 
hecho de que este autor positivista, Hans 
Kelsen, vea como el paradigma de la pre-
gunta política, tomada como afirmación 
relativista, la que hizo Pilato en el juicio a 
Jesús: "¿Y qué es la verdad?" (Jn 18,38). 
Como en el relato evangélico, no hay que 
esperar respuesta a esta pregunta, sino 
dirigirse a la multitud, que es la que puede 
decidir qué hay que hacer8. Más bien, esta 
misma escena bíblica, añadirá Ratzinger, 
nos encamina al nudo de la cuestión: 
siguiendo al exégeta Heinrich Schlier, la 
afirmación de Jesús a Pilato "no tendrías 
poder si no te hubiera sido dado de lo 
alto" (Jn 19,11) pone de manifiesto que la 
legitimación última del poder político "es 
la administración fiduciaria de un orden 
más alto que pende de la verdad"9.

Otro es el tono y el estilo que tuvo el 
famoso diálogo del filósofo Jürgen Haber-
mas y Joseph Ratzinger, Prefecto de la 
congregación para la Doctrina de la Fe, en 
la Academia Católica de Baviera, el 19 de 
enero de 2004, delante del filósofo Robert 
Spaemann y del teólogo Johann Baptist 
Metz, y que comenzó precisamente con 
la formulación y la respuesta de ambos 
interlocutores principales a la pregunta: 
"¿El estado liberal secularizado necesita 
apoyarse en supuestos normativos pre-
políticos, es decir, supuestos que no son 

Este diagnóstico explica el hecho de 
que hallemos en mucha gente una falsa 
salida del problema, consistente en no 
plantearse la pregunta sobre el funda-
mento de la democracia, bien porque no 
se quiere ver su relevancia, bien porque se 
crea que no tiene respuesta, bien porque 
se sospeche que esta respuesta puede ser 
muy comprometida. El propio vacío moral 
impide la búsqueda y el pensamiento tras-
pasando la frontera de lo dado.

Situados pues más allá del régimen 
político estrictamente hablando, pero con 
la mirada puesta en él, vemos que la 
"ideología" postmoderna es el marco de 
pensamiento que justifica y alimenta el 
relativismo como respuesta a la pregunta 
sobre el fundamento de la democracia. No 
podía ser de otro modo, puesto que esta 
pregunta de por sí, aun siendo vital, no 
deja de ser metafísica: es pregunta por el 
ser y el sentido. De entre los pensadores 
que suelen identificarse como autores de 
esta ideología suele citarse al pragmatista 
radical Ricchard Rorty (1931-2007), espe-
cialmente por su artículo, que lleva un 
título tan significativo como "La primacía 

de la democracia sobre la filosofía"5. De 
hecho, este título llega a ser todo un pro-
grama de pensamiento y de acción hoy 
extraordinariamente secundado6. Repre-
sentativo de tantos decepcionados de las 
ideologías políticas y asumiendo el prag-
matismo de Wiliam James, rechazará la 
metafísica y las grandes preguntas, para 
defender lo útil y eficaz como criterio de 
aceptación de cualquier idea. La tensión 
que suele haber entre libertad y filosofía 
(entiéndase "ética", búsqueda de valores 
y de sentido) no significará para él un 
dilema, pues sin duda ha de prevalecer 
la libertad. La reivindicación de cualquier 
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3que el creyente deba abrirse al diálogo 
con la razón humana allá donde ésta se 
ejercite (Ratisbona). Es en el terreno de la 
fundamentación de la democracia donde 
este diálogo se ve particularmente nece-
sario, pues la democracia, de por sí, no 
puede garantizar su base ética, dado que 
se mueve sólo en el juego de las mayorías. 
La aportación de la religión a la demo-
cracia consistirá precisamente en ofrecer 
fundamento, motivación y pauta moral, no 
desde el fundamentalismo, sino desde la 
fe "ilustrada" que hace posible el diálogo 
y la colaboración.

Según este apasionante diálogo, en defi-
nitiva, la verdad (o el bien moral), quedaba 
asentada como fundamento de la demo-
cracia. Para uno, esta verdad seria fruto del 
diálogo, para otro, el diálogo no creará la 
verdad, pero ayudará a descubrirla.

II.- LIBERTAD PARA LA VERDAD
Espontáneamente el régimen demo-

crático se identifica como el garante de 
la libertad individual. Lo cual es cier-
to: la democracia es el régimen político 
de la libertad. Pero hay que solucionar 
antes una cuestión antropológica previa, a 
saber, qué significa libertad humana y cuál 
es su sentido.

Pensemos en la acción libre y respon-
sable del ciudadano. Alguien dijo aque-
lla definición de la democracia como el 
régimen político "que reconocía a cada 
ciudadano como un señor". Sin duda este 
señorío consistía en el derecho a voto, que 
en regímenes anteriores sólo detentaban 
"los señores", a quienes se les suponía 
capacidad, no sólo jurídica, sino también 
humana, intelectual y moral, de decidir 
(aunque desgraciadamente de hecho esta 
capacidad no se tuviera).

fruto de una deliberación y decisión demo-
crática, sino que la preceden y la hacen 
posible?"10. Los interlocutores no sólo no 
obvian la pregunta, sino que la consideran 
totalmente válida y necesaria. 

Habermas, basándose en su versión 
del liberalismo kantiano, afirmará que el 
propio proceso democrático es capaz de 
salir garante de sus presupuestos norma-
tivos, sin necesidad de recurrir a cosmo-
visiones previas (como la religiosa)… La 
vida democrática incluso puede suscitar 
virtudes políticas en los ciudadanos. Sólo 
que existen serios riesgos, como el papel 
configurador de opinión por fuerzas no 
democráticas (como el poderoso merca-
do). Para superar estos riesgos ve con-
veniente llegar a un aprendizaje y asun-
ción ("traducción", dirá él), por parte de 
la fuerza secularizadora, de valores que 
nos han venido de la tradición religiosa. 
Esto se logrará mediante el diálogo en 
total igualdad, dejando que las instancias 
religiosas ejerzan la relevancia pública 
que les corresponde y manteniéndose el 
Estado en escrupulosa neutralidad11. En 
este sentido nos es necesaria la instancia 
religiosa y su aportación específica12.

El entonces cardenal Ratzinger partirá 
de otros supuestos. El primero y funda-
mental, que, contra el fideísmo, la fe cris-
tiana asume desde un principio la fuerza 
de la razón humana para penetrar, descu-
brir y superar, en nombre de una verdad 
universal descubierta y "razonada", el 
mito y la "idolatrización" de cualquier 
instancia humana (como un poder políti-
co). Esto es posible porque el Logos divi-
no, el amor, ha creado el logos humano, 
haciéndole partícipe de su verdad. Esta 
participación se dará en su ser creado y 
en su capacidad de conocimiento. De ahí 
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3 de la democracia por Pio XII en el radio-

mensaje de Navidad de 1944, Benignitas 

et humanitas, como régimen más acorde 
con la razón y basado en los derechos 
humanos incluía "las altas exigencia que 
esta forma de gobierno impone a la madu-
rez moral de cada ciudadano"14. Estas 
altas exigencias vienen de la naturaleza 
misma de la democracia: ella reclama diá-
logo, juicio personal y propio, elaborado 
a partir del acceso fácil y responsable a 
la verdad, el respeto a un orden que le 
trasciende, los valores absolutos, como 
los derechos humanos y el bien común, 
el funcionamiento limpio y correcto de los 
organismo de participación cívica, etc.15. 
Y el hecho de que Juan XIII (Pacem in 

terris) el Vaticano II (Gaudium et Spes) 
o Pablo VI (Populorum progressio), sin 
abordar directamente el problema de la 
democracia como régimen político, hayan 
contribuido decisivamente a entenderla 
y vivirla mediante su rica doctrina sobre 
los derechos humanos, es signo de que 
el concepto positivo y el alto aprecio del 
ser humano son la base de la democracia 
en la doctrina social católica. Así vendrá 
expresado en la defensa de la democracia 
que hace en Centessimus Annus, de Juan 
Pablo II16. El principio fundamental será 
que el valor del ser humano no dependerá 
de las cualidades o el desarrollo del ser 
humano concreto, sino que se reconocerá 
la dignidad de todas las personas por el 
mero hecho de ser tales, esta dignidad 
funda sus derechos y estos derechos tie-
nen unas exigencias.

La cuestión subsiguiente es la deter-
minación del fundamento de dicho valor, 
y correlativamente de estos derechos (y 
obligaciones). Pero si hablamos de que 
esta dignidad y valor la tiene el ser huma-

Pensemos, por otra parte, en la acción 
del político demócrata. Recuerdo a este 
respecto un debate en la televisión italia-
na, entre un político relevante y el carde-
nal Poupard delante de un buen número 
de espectadores. Estos habían reprocha-
do al político que su partido no hubiera 
cumplido con determinadas promesas que 
hizo en su campaña electoral. El político 
respondió que no se le puede pedir a la 
política que realizase el ideal, pues ya 
era sabido que la política "es el arte de 
lo posible". Interpelado el cardenal por 
el presentador, respondió diciendo que 
sobre este punto mantenía una impor-
tante discrepancia, pues él pensaba que 
"la política es justamente el arte de hacer 
posible el ideal". He aquí los paradigmas 
de sendas maneras de entender la demo-
cracia.

Hemos de partir del supuesto de que el 
concepto cristiano (católico) de "democra-
cia" (y el de "político demócrata") recono-
ce en la persona una dignidad eminente: 
la democracia no es una mera gestión de 
poder que preserva la autodeterminación 
sin caer en conflictos de intereses, sino un 
auténtico servicio a la dignidad y al creci-
miento del ser humano, en el sentido de 
que cada ser humano conoce y persigue 
esta dignidad y este crecimiento, deci-
diendo responsablemente en consecuen-
cia. Eso sí, el derecho descansa sobre el 
sujeto humano, antes que en su idea.

Recordamos a este respecto los pro-
nunciamientos de la doctrina pontificia 
sobre la democracia. Los temores y pre-
venciones de León XIII respecto de las 
democracias radicales liberal y marxista 
o colectivista estribaban justamente en 
que ambas negaban toda referencia a un 
fundamento trascendente13. Y la defensa 
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3no por el mero hecho de serlo, es decir, 
de ser engendrado y existir, tendremos 
que admitir que hay una realidad previa, 
que inevitablemente hemos de reconocer 
como "ontológica", llamémosle "natural" 
o como se desee17. Lo cierto es que el ser 
de la persona humana, su valor y sentido, 
seguirá siendo el fundamento de su hacer. 
Por eso la pregunta que motiva nuestra 
reflexión incluye necesariamente la res-
puesta al ser y sentido de nuestra libertad 
y del derecho a ejercerla, que es la esencia 
de la democracia.

Hoy, con Juan Pablo II y Benedicto 
XVI, nos hallamos ante problemas y res-
puestas formalmente iguales a las que 
hallamos en la doctrina social desde León 
XIII hasta el Vaticano II, quizá con factores 
materialmente diferentes. El documento 
de CEE Moral y sociedad democrática. 

Instrucción Pastoral (Plenaria de 1996) 
presenta, como base de su aportación, la 
afirmación fundamental de que "libertad 

y verdad" son correlativas, entendiendo 
por "verdad", no sólo la veracidad moral, 
sino también "la verdad ontológica del ser 
humano" (nn. 11-13). Nosotros, a la vista 
del desarrollo que esa idea tiene en la 
encíclica Veritatis Splendor, optamos por 
fortalecer aun más el principio diciendo 
que no hay libertad, sino en la actuación 
de la verdad y que no hay verdad efectiva, 
sino en su acogimiento desde la libertad. 
La mutua exigencia, la correlación intrín-
seca o "mutua inmanencia", de ambas 
tendrá consecuencias decisivas para la 
democracia18: no hay más democracia por 
el hecho de que haya más libertad, en el 
sentido de indeterminación o autogestión, 
ni tampoco por el hecho de que haya más 
verdad en el sentido de verdad impuesta, 
sino por el hecho de que la verdad, en 

tanto que bien común, es acogida y actua-
da desde la libertad.

Notemos que nos hallamos en el punto 
opuesto respecto de la opinión de Rorty, 
pues estamos afirmando que la verdad, 
lejos de amenazar o coartar la libertad, 
la fundamenta y la hace posible. Nuestra 
tesis se resumiría en que "no es la praxis 
la que crea la verdad, sino la verdad la que 
crea la praxis correcta"19.

Acerca de la cuestión última, que es 
la determinación de esta verdad del ser 
humano, que la libertad y la democracia 
han de realizar (y servir), si prescindimos 
de la cosmovisión cristiana, sólo podremos 
decir que:

Ha de ser absoluta, en el sentido de no 
depender de las vicisitudes temporales y 
de las diferencias de origen, raza, nación 
o cultura.

Esto requerirá que sea trascendente, 
pues habrá de ir más allá de las contingen-
cias concretas.

Ha de ser universal, accesible a todos, 
al menos en su núcleo esencial, aunque 
esta accesibilidad se vea sometida a con-
dicionantes en el conocimiento y en su 
realización.

Deberá invocarse como instancia crí-
tica y de validación de las opciones con-
cretas.

Como se ve, es inevitable entrar de 
nuevo en el terreno de las cosmovisiones, 
las filosofías y las religiones, que pueden 
(o no) dar este fundamento y sentido a la 
democracia. Al menos podemos establecer 
la urgencia de establecerlo válidamente. 
De ello se siguen bienes irrenunciables, 
como la superación del antagonismo, en el 
fondo falaz, entre derecho y deber, lo legal 
y lo ético, lo político y lo social, el individuo 
y la sociedad…
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3 hombre es la única criatura amada por ella 

misma" (n. 24.3). La encíclica Centessimus 

Annus afirmará la dignidad de la persona 
humana en algo tan religioso como es "la 
vocación personal21.

Pero, aun sin entrar en el desarrollo del 
tema, que nos llevaría muy lejos, hemos 
de mencionar el problema, hoy de gran 
actualidad, de la presencia o relevancia 

de la fe, entiéndase la Iglesia, en la vida 
de una sociedad democrática y plural. 
La verdad fundante de la libertad y de 
la democracia es la verdad, llamada así, 
"inteligible", en el sentido de accesible 
al conocimiento humano; pues, según la 
doctrina de la creación, el ser del hombre 
como resultado creacional, y su capacidad 
de conocimiento, el logos humano, es 
reflejo y participación del Logos divino. De 
este modo, aun siendo una verdad que el 
cristiano ha recibido por Revelación y aco-
gido por la fe, también es buscada y expli-
citada por la razón humana, con lo cual 
quedan asentadas las bases para superar 
todo fundamentalismo, para establecer 
el diálogo con todas las formas de razón 
humana, y para afirmar la secularidad o la 
laicidad específicamente cristianas.

Se entiende bien siguiendo otro recur-
so pedagógico que nos sugiere la encí-
clica Veritatis Splendor, cuando aplica el 
pasaje de la conversación de Jesús con el 
Joven Rico al planteamiento de la pregun-
ta moral (Mt 19,16-22). La respuesta de 
Jesús a la pregunta del joven se mueve, 
lógicamente, en el marco religioso de la 
fe judía: "cumple los mandamientos", se 
refiere al Decálogo, la Ley dada en el Sinaí. 
Pero desde el punto de vista material esta 
Ley coincide con lo que tradicionalmente 
se ha denominado "Ley Natural", aquella 
que se funda en el hecho de ser persona 

III.- LA APORTACIÓN DE LA IGLESIA A LA 
DEMOCRACIA

La Iglesia concurre a la respuesta a 
nuestra pregunta desde su propia cosmo-
visión. Y su respuesta podría resumirse 
en la frase evangélica: "La verdad os hará 

libres" (Jn 8, 32), que traída a nuestro 
tema podríamos traducir así: "la verdad 

os hará demócratas". Naturalmente esta 
frase sólo puede valorarse en toda su pro-
fundidad si se explica qué se entiende por 
libertad y por verdad, dentro de la cosmo-
visión cristiana20. Nos basta aquí afirmar, 
siguiendo la famosa cita de Eclesiástico 
"Dios quiso dejar al hombre en manos 
de su propio albedrío" (15,14), la libertad 
como la capacidad de ser responsable de 
sí mismo. Igualmente hemos de precisar 
que aquí "verdad" puede tener tres signi-
ficados diferentes, pero no independien-
tes uno de otro: la verdad moral, contraria 
a la mentira, la verdad ontológica del hom-
bre, lo que es en sí mismo, y la Verdad con 
mayúsculas, que es Cristo, en tanto que 
plenitud de la historia y de todo cuanto 
existe. En todos los casos, la fe cristiana 
ofrece "la verdad" como fundamento de la 
libertad y, por tanto, de la democracia.

En efecto, el cristianismo aporta a la 
democracia el compromiso moral, que ella 
sola no podría garantizar; aporta el princi-
pio de la dignidad humana como ser crea-
do libre por Dios, a imagen suya, y desti-
nado a un fin eterno; y aporta el horizonte 
de Cristo, como ápice de humanización en 
el amor. Son los grados y modos de "ver-
dad" que hacen posible y perfeccionan 
hasta el extremo la esencia de la democra-
cia, en tanto que afirmación de la dignidad 
persona humana. Lo resumimos en esta 
frase de la Constitución Gaudium et Spes, 
que sienta la base de toda dignidad: "el 
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3que la democracia no se vacíe, no quede 
en mera formalidad, no acabe muriendo22. 
Un "plus" de fundamento, de motivación, 
de vida y compromiso moral, y también, 
¿por qué no?, de instancia crítica. En defi-
nitiva, la Iglesia, desde la fe:

a) Promueve un ethos político (pero no 
una teología política), que también 
está al alcance de la racionalidad 
ética, responsable inmediata de la 
democracia.

b) Eso sí, fundamentará este ethos en la 
teología de acuerdo con los datos de 
la Revelación. Desde aquí, si por un 
lado lo potencia, por otro, ayudará a 
relativizar y aceptar en su justo valor 
las realidades humanas en tanto que 
imperfectas (y perfectibles).

c) Está presente en la esfera pública 
pon este bagaje sin ningún ánimo de 
poder o dominio, sino como servicio 
a Jesucristo (la misión recibida de Él) 
y a la sociedad de los hombres.

Este modo de entender la democracia 
permite el progreso real y el perfecciona-
miento de los sistemas, pues acepta de 
principio esta perfectibilidad y, en con-
secuencia, las instancias críticas en su 
propio seno. Serán las personas y los 
grupos, en tanto que anteriores respecto 
del estado, quienes, desde lo que poseen 
como más íntimo e inviolable, que es su 
conciencia, pueden y deben convertirse 
en esa instancia crítica. La defensa de 
conciencia humana frente al estado es, 
por ello, la garantía de superación de toda 
forma de totalitarismo. A este propósito 
resulta muy ilustrativo el discurso que el 
7 de noviembre de 1992 Joseph Ratzinger, 
entonces cardenal Prefecto de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, pronunció 
con motivo de ser recibido como miembro 

humana y, por tanto, común a toda la 
humanidad. Sobre la base de esta Ley, el 
creyente puede dialogar con cualquier ser 
humano e intervenir en la ética (incluida la 
política) que intente traducirla en normas 
y acciones concretas de la convivencia 
humana. Lo que añade la fe es la forma-
lidad de la Ley, lo que define su valor y 
sentido profundo: el Dios creador nos la 
ha dado y se nos ha vinculado por gracia 
para que alcancemos la promesa. Aún hay 
más, si el joven busca la perfección, se 
ha de adherir a Cristo y seguirle, es decir, 
debe adentrarse en la Ley, que, en la tra-
dición escolástica, se llamó "Evangélica". 
Pero, según palabras de Jesús, esta Ley no 
suprime, sino que plenifica la antigua… De 
este modo el cristiano sigue pudiendo dia-
logar e intervenir moralmente en los foros 
meramente humanos de decisión ética, 
incluso con mayor convicción y fuerza. Y 
por la misma razón, teniendo presente 
la correspondencia entre ley y derecho, 
la Iglesia podrá y deberá concurrir en la 
defensa y perfeccionamiento de la demo-
cracia. 

Como se ve, la clave de toda esta 
argumentación es la cuestión de la rela-
ción naturaleza – gracia, razón – fe, que 
la doctrina católica siempre solucionó 
subrayando, por un lado la continuidad, 
la coherencia, la asunción y, por otro, la 
purificación, la superación y la ilumina-
ción. Como es sabido, en la teología del 
Papa Benedicto XVI, este principio juega 
un papel decisivo.

En este sentido, la presencia de la 
Iglesia en la sociedad democrática no sig-
nificará imposición o deseo de poder, sino 
oferta de ayuda, como la del que ofrece un 

plus, que, además, desde nuestro punto 
de vista, vemos necesario de hecho para 
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3 te, desde dentro, a modo de caballo de 

Troya en todo el mundo, desde los grupos 
de influencia, en los órganos instituciona-
les representativos, pero al margen de los 
mecanismos de representación democrá-
tica… Su efecto vendría a identificarse con 
la expresión utilizada por Benedicto XVI en 
su llamativa contradicción: "la dictadura 
del relativismo". 

La respuesta iluminadora de esta cues-
tión se podría hallar en el análisis de los 
discursos de los papas, Pablo VI, Juan 
Pablo II y Benedicto XVI en la ONU. La 
doctrina de estos discursos es constante. 
Baste con señalar algunos de los mensajes 
de Benedicto XVI el pasado 18 de abril en 
Nueva York ante la Asamblea General de la 
ONU: apoyo decidido a la institución como 
tal, a sus genuinas aspiraciones, espe-
cialmente la de alcanzar un orden jurídico 
mundial, la necesidad de un referente 
moral común enraizado en la naturaleza 
y que exija la protección de los derechos 
de cada pueblo, (con la significativa cita 
de Francisco de Vitoria), la necesidad de 
que este referente moral a su vez tenga su 
fundamento en una base trascendente, de 
forma que se supere el positivismo legal…

A modo de conclusión permítansenos 
una palabra sobre la cuestión del político 

demócrata y cristiano. Es muy recomen-
dable a este propósito "el retrato moral 
del diputado demócrata", los rasgos del 
político cristiano que, en forma de decá-
logo, señalaba Pío XII en el radiomensaje 
"Benignitas et humanitas" (n. 26) antes 
citado:

"Todo cuerpo legislativo ha de reunir 
en su seno una selección de personas, 
espiritualmente eminentes de firme 
carácter, que se consideren represen-
tantes de todo el pueblo y no como 

asociado extranjero a "l'Academie des 

Sciences Morales et Politiques de France": 
tomando pie de la tragedia sufrida por 
Andrei Dimitrievich Sajarov, su antecesor 
en esta Academia, y de su compromiso 
social a favor de los derechos humanos 
frente a los peligros de las armas nuclea-
res, denunció las peligrosas invasiones 
del poder político (de todo tipo y color) 
en terrenos que pertenecen a profundas 
convicciones de conciencia, afirmando al 
mismo tiempo la capacidad de ésta de 
pronunciarse legítimamente en contra.23.

No hace falta decir que este posible 
pronunciamiento de conciencia nada tiene 
que ver con un levantamiento anarquista 
frente al poder, pues aquí "conciencia 
personal" se toma en el sentido bíblico 
y paulino (cf. Rm 2,14-15), es decir, como 
testigo íntimo de la ley, como la facultad 
de emitir un juicio moral sobre un hecho o 
conducta concreta mediante la aplicación 
de los principios generales, que se supo-
nen a su vez fundamento de toda ética y, 
por tanto de la acción política24. De ahí 
que, como afirmaba en el discurso, "es 
propio de la libertad la capacidad de la 
conciencia para percibir los valores huma-
nos fundamentales que atañen a todos los 
hombres"25.

Esencialmente el problema y la res-
puesta son idénticos cuando se trata de 
las relaciones entre naciones y sus órga-
nos de "representación democrática". Si 
aceptamos el análisis antes aludido que 
hace Marguerite A. Peeters, en realidad el 
problema tiene su raíz en una cultura mun-
dial, que ha logrado penetrar en todos los 
ámbitos de la vida: los problemas de las 
democracias locales no serían más que 
concreciones de la problemática mundial. 
La nueva cultura actúa oculta y suavemen-
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3santísimo diálogo de Pablo VI con el filósofo 
Jean Guitton, recogido en el libro "Dialo-

gues avec Paul VI", precisamente en el 
punto en que ambos ilustres interlocutores 
hablan del sentido cristiano de la política, 
a propósito de la visita del Papa a la Sede 
de la Naciones Unidas. La conversación 
incluía alusiones personales al pontífice, 
que tenía en su padre, y uno de sus herma-
nos, políticos señalados en el Parlamento 
Italiano: él mismo había respirado el aire 
de la política y la gran sensibilidad hacia el 
compromiso público del cristiano. Acabe-
mos esta reflexión entresacando algunas 
ideas y frases más significativas de este 
profundo diálogo26:

J. Guitton: "Viéndole por televisión, 
parecía usted solo, como un hombre que 
va a comparecer ante los jueces. Se le 
veía, hora como maestro que iba a ense-
ñar, hora como acusado que iba a recla-
mar su defensa, y como Jesús en su Pasión 
ante Pilato o Caifás, con todas las puertas 
cerradas". 

Pablo VI: (En la encrucijada del mundo, 
perderse o salvarse, bajo el anhelo de 
paz)… "Yo he hablado el lenguaje del 
amor, que es el imperativo en el que esta-
mos acorralados".

J. G: "El universo a veces tiene nece-
sidad de ver al único. Prefiere en ciertas 
circunstancias no escuchar más que una 
sola voz que exprese todo".

Pablo VI: "Creo que la situación es nueva. 
Veo por todas partes un peligro sobera-
no, total, permanente, una angustia latente 
inexpresada, como no ha conocido la his-
toria hasta ahora… y al mismo tiempo una 
aspiración a la paz tan universal como la 
angustia… He aquí porqué en este momen-
to la presencia entre los políticos no es un 
gesto político: es la negación de la política 

mandatarios de una muchedumbre… 
(Personas) de sólidas convicciones 
cristianas, de juicio justo y seguro, 
de sentido práctico y recto, conse-
cuentes consigo mismos en toda cir-
cunstancia; de doctrina clara y sana, 
de propósitos firmes y rectilíneos; 
capaces, en virtud de la autoridad 
que brota de su pura conciencia y 
se irradia alrededor, de ser guías y 
jefes, especialmente en estos tiempos 
en que las apremiantes necesidades 
sobreexcitan la impresionabilidad del 
pueblo;… personas que en los perío-
dos de transición… se sientan doble-
mente obligados a hacer circular por 
las venas del pueblo y del Estado, 
encendidas por mil fiebres el antído-
to espiritual de los criterios claros, 
de la bondad diligente, de la justicia 
igualmente favorable a todos y la ten-
dencia de la voluntad hacia la unión 
y la concordia nacional dentro de un 
espíritu de sincera fraternidad".

Salta a la vista el acento en las convic-
ciones personales (llamada a la conciencia 
personal), la distinción entre sociedad o 
pueblo y masa indiferenciada, el sentido 
de representatividad democrática, y el 
servicio a valores supremos…

Pero las primeras palabras del papa 
Benedicto XVI estos días en su visita a Fran-
cia ( el Saludo al presidente de la República, 
con la "afirmación de la laicidad positiva…", 
el "Discurso al mundo de la cultura en el 
colegio de los bernardinos") me ha recor-
dado a su antecesor Pablo VI, que tuvo la 
osadía de iniciar una presencia pública del 
papa en foros públicos de la cultura y la 
política. Veo que el mensaje esencialmente 
no ha cambiado. Pero, por aquello del clima 
francés, me viene a la memoria aquel intere-



S e t e m b r e  -  O c t u b r e  2 0 0 83 7 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
3 NOTAS:

(1) Cita en Cristianismo y democracia 
pluralista, en RATZINGER, J., Iglesia, 

ecumenismo y política, Madrid 1987, 
225.

(2) Cf. SCHÖNBORN, CH., "La Chiesa e la 
política. Il dovere dei cristiani di parti-
cipare attivamente alla vita la plitica", 
en Sfide per la Chiesa, Bologna 2007, 
105-117.

(3) Cf. Ibid., 108.
(4) Reproducido en el dossier de la revista 

Església de Tarragona, n.227, agosto 
– septiembre 2008. En una entrevista 
del 3 de julio pasado no llegaba a 
negar que nos hallamos a las puertas 
de una sociedad post – democrática, 
por lo mismo que post – moderna, 
"deconstructora" de la razón y del 
propio ser humano… (Darrida).

(5) Del mismo autor Objetividad, relati-

vismo y verdad, Barcelona 1996; Prag-

matismo y política, Barcelona 1997; El 

pragmatismo, una versión. Antiautori-

tarismo, epistemología, ética, Madrid 
2001.

(6) Cf. artículo en el diario "El País" (21-
6-05) "Hacer política, no metafísica", 
firmado por Sebastián Escámez Navas, 
catedrático de Ciencias Políticas de la 
universidad de Málaga, acerca de la 
ley de matrimonio de homosexuales…

(7) Cf. El profesor José Luis del Barco en 
la Introducción al libro de RATZINGER, 
J., Verdad, valores, poder. Piedras 

de toque de la sociedad pluralista, 
Madrid 2006, 15.

(8) Citando a V. Possenti (Le società libe-

rali al bivio. Lineamenti di filosofía 

della società, Gènova 1991 345ss.), en 
"El significado de los valores morales 

en sentido bajo o, si se quiere, la plenitud 
de la política en sentido noble, que para 
San Agustín era la realización de la ciudad 
de los hombres y de la ciudad de Dios".

J.G.: "Es el cuidado de ver las situa-
ciones, de captar lo que el cardenal Retz 
llamaba el punto preciso de la posibilidad, 
el arte de conseguir que los hombres 
hagan lo que desean secretamente, aun-
que públicamente hagan todo lo posible 
por impedirlo, he aquí lo que obra el espí-
ritu del verdadero político. Es el arte de 
preparar el bien común sirviéndose de los 
bienes particulares. La política se parece a 
un marino que zigzagueando llega donde 
quiere con una pobre vela a pesar de los 
vientos contrarios… El hombre de Iglesia 
que es un experto del verdadero bien 
común, es eminentemente un político… 
El verdadero político está emparentado 
con el caritativo, si el amor consiste en 
ponerse en el punto de vista del otro… 
Lo que hace que los verdaderos políticos 
sean escasos es que este arte requiere 
la renuncia a sí mismo, pero el demonio 
desea que sean los astutos quienes se 
precipiten en él y que la política se con-
vierta en la carrera de la ambición".

Es necesaria la democracia, la voz de la 
conciencia moral, la Iglesia y su mensaje 
sobre los últimos fundamentos, pero ante 
todo hace falta el cristiano que lo sepa 
realizar. "La razón y la justicia, acabará 
diciendo Jean Guitton, no pueden soste-
nerse por ellas mismas. Tienen necesidad 
de otro apoyo. Ocurre además, llegará 
cada vez más, que quienes creen en otra 
cosa que lo visible serán necesarios para 
que lo visible sea amado"27.

Muchas gracias.

+ Agustín Cortés Soriano

Obispo de Sant Feliu de Llobregat.
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3(18) Así lo subraya la propia encíclica en el 
n. 99.

(19) RATZINGER, J., "El significado de 
los valores morales y religiosos en 
la sociedad pluralista", en Verdad, 

valores, poder. Piedras de toque de la 

sociedad pluralista, Madrid 2006, 86.
(20) Como se sabe, esta frase es la que 

da pie a Juan Pablo II en la Verita-

tis splendor a explicar la relación de 
mutua inmanencia

(21) Centessimus Annus, 42: CDSI, 200.
(22) Esta es la tesis del trabajo de J. 

Ratzinger "¿Orientación cristiana en 
la democracia pluralista? El cristianis-
mo, fundamento imprescindible del 
mundo moderno, en Iglesia, ecume-

nismo y política. Nuevos ensayos de 

eclesiología, Madrid 1987, 223-242.
(23) "La libertad, la justicia y el bien, 

principios morales de las sociedades 
democráticas", en Verdad, valores, 

poder. Piedras de toque de la socie-

dad pluralista, Madrid 2006, 30-32.
(24) Cf. Veritatis Splendor, 57.
(25) RATZINGER, J., Verdad, valores, 34.
(26) GUITTON, J., Dialogues avec Pau VI, 

Paris 1967, 48ss.
(27) GUITTON, J., Dialogues, 48.

Entrevista per a la revista El butlletí de 

l'ACO de Catalunya i les Illes Balears, 

núm. 184, desembre 2008. 

Agusti Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llo-
bregat: 
"No hem de tenir por a la diferència però 
sí a la desconnexió social"
"A vegades sembla que som més ecumè-
nics amb els de fora de l'Església que amb 
els de dintre"

y religiosos en la sociedad pluralista", 
en Ibid., 87-88.

(9) Ibid., 89.
(10) Las respuestas de ambos en Dialéctica 

de la secularización. Sobre la religión 

y la secularización, Madrid 2006.
(11) Precisamente la idea de que el ser 

humano es libre en la medida en que 
procede de un acto creador de un ser 
asimétrico a él mismo, le viene, según 
propia confesión, de la Biblia. Cf. La 
Introducción del profesor Leonardo 
Rodríguez Duplá a la edición de la 
obra citada: Ibid., 10-11.

(12) Es conocida su evolución hacia la visión 
positiva del hecho religioso: sirve para 
que la razón se autocritique y se forta-
lezca: el caso curioso del entierro, en 
la Iglesia de San Pedro de Zúrich, del 
agnóstico Max Frisch, que motivó la 
reflexión del artículo Una conciencia 

de lo que falta. Sobre fe y saber y el 

derrotismo de la razón humana, en la 
Rev. Cristianismo Universidad y Cultura 
n. 14, VII-XII del 2006, 97-102.

(13) Cf. Diuturnum illud, 3, 12,17; Graves 

de comuni, 5.
(14) Cf. Benignitas et humanitas n. 31.
(15) Cf. Ibid., nn. 23-28.
(16) Centessimus Annus 46. Compendio 

de la Doctrina Social de la Iglesia, 410 
(En adelante CDSI). Ver también CDSI, 
103 y 395.

(17) No entramos en la importante cuestión 
de la fundamentación de los derechos 
humanos: cf. al respecto el discur-
so del cardenal Antonio María Rouco 
Varela en su recepción como académi-
co de número en la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas: Los fun-

damentos de los derechos humanos. 

Una cuestión urgente, Madrid 2001.
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3 d'aquest sistema. Sembla ser que l'arrel 

d'aquesta crisi és una arrel humana de 
manera de fer, d'estil, de mancança de 
criteris ferms de com entendre els diners, 
la propietat, el treball, l'organització social 
i el sistema financer.

L'Església també viu un període de canvis 

i convulsions, quins han de ser els reptes 

que ha d'encarar per tirar endavant?

Com deia una teòleg important, l'Es-
glésia havia viscut un temps d'extroversió 
molt forta vers el món, vers la societat, 
la cultura i ha de seguir acompanyant la 
humanitat en el seu moment històric però 
també té un sentiment d'haver-se buidat 
d'alguns elements que li donaven el cos 
i l'estabilitat. El repte seria que l'Església 
es retrobés a si mateixa des de l'evangeli, 
purificada i sense perdre allò que és propi 
mantenint aquest diàleg i aquest acom-
panyament de la societat i el món actual. 
Hi ha gent que estaria per subratllar allò 
que és identitari i gent que subratllaria 
més allò de ser presents  en la societat i 
la cultura. Des del punt de vista teòric no 
podem renunciar a cap dels dos vessants 
de la mateixa realitat d'Església. Nosaltres 
no som significatius si no som de Jesu-
crist i si nosaltres no som de Jesucrist no 
podem significar res.

Una part dels creients creuen que l'Esglé-

sia ha d'afrontar canvis de funcionament 

com l'ordenació de les dones o el celibat 

dels capellans.

La veritat és que allà on s'ordenen 
dones i no hi ha celibat el problema és tan 
o més greu que el nostre, ni s'ha crescut ni 
hi més vitalitat evangèlica. Sortint del Vati-
cà II pensàvem que la reforma estructural 
de l'Església era la resposta. El problema 

Agustí Cortés (València 1947), bisbe de 
la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, diu 
que la seva vocació ha estat la de rector 
de pàrroquia. Provinent d'una família molt 
religiosa, té tres germans que són cape-
llans; ha tocat moltes tecles, vicari, rector, 
professor d'institut i de teologia, consiliari 
d'un moviment (Joventut Independent), 
responsable de pastoral juvenil, secretari 
personal de l'arquebisbe de València, rec-
tor del seminari, canonge de la catedral i 
també va estar dos anys a Roma per fer 
la tesi.

El 1998 va ser nomenat bisbe d'Eivis-
sa on va estar sis anys i el 2004 va ser 
nomenat primer bisbe de Sant Feliu, amb 
el repte d'engegar una diòcesi "aprofitant 
tot el que hi havia per crear una nova iden-
titat i consciència diocesana".

En una situació de crisi com la que estem 

vivint, quin hauria de ser el paper i el 

missatge de l'Església?

Estem molt convençuts que hem de 
dir una paraula i hem de convidar la gent 
que adopti una actitud evangèlica davant 
la crisi. La crisi és econòmica i social i en 
definitiva és humana i tot el que és humà 
afecta l'evangeli. He demanat consell a les 
persones que estan dintre d'aquest món 
i a persones especialistes en la doctrina 
social de l'Església;  també he proposat 
als bisbes de Catalunya demanar una visió 
de la situació actual i de la resposta que es 
podria donar des de l'Església. El Vaticà i 
la Conferència Episcopal Espanyola també 
estan en aquesta línia.

Com a queixa pública, nosaltres hem 
de dir que no hi ha cap sistema econòmic 
i social que sigui la solució, tots donen la 
possibilitat que una persona amb ambi-
ció i sense escrúpols es pugui aprofitar 
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3els feligresos, estar a prop d'ells i escoltar-
los. No sé si parlo en nom de tots però crec 
que la gran majoria van per aquí.

Però sovint sembla que aquesta comuni-

cació sovint no arriba o es donen missat-

ges molt allunyats de la gent.

El que ens ha de preocupar és si el mis-
satge és evangèlic. Sant Pau havia d'es-
candalitzar amb la seva paraula. Sociolò-
gicament  la majoria no pensava com Sant 
Pau. Sociològicament ningú va demanar el 
cristianisme. De vegades els  nostres mis-
satges cauran molt bé i de vegades no a 
segons quin grup d'interessos o d'opinió. 
Si la paraula és evangèlica, és salvació per 
a la gent. Aquesta salvació ha d'arribar de 
manera entenedora. No hem de tenir por 
de la diferència, sí que hem de tenir por a 
la desconnexió social.

Parlant de la diferència, dins de la matei-

xa Església hi ha moltes sensibilitats 

diferents. Això fa que en el bisbat de Sant 

Feliu, com a la resta de bisbats, hi hagi 

parròquies de diferents estils portades 

per gent de l'Opus, neocatecumenals, 

etc. Hi ha gent que no s'hi acaba de sentir 

bé.

És un gran repte que tenim davant. A 
vegades sembla que som més ecumènics 
amb els de fora de l'Església que amb els 
de dintre. Mai l'Església des de fa 2000 
anys ha estat un poble uniforme, l'evange-
li s'encarna en realitats plurals i el resultat 
ha ser plural. El problema és si aquest plu-
ralisme fa que un grup sistemàticament es 
pronunciï i funcioni en contra d'un altre, 
que tingui un prejudici tan gran que sigui 
incapaç de celebrar l'eucaristia amb l'al-
tre, de reconèixer un valor en l'altre, això 
és greu, molt greu.

no està en una reforma estructural, s'ha de 
reformar el que calgui però el problema de 
fons no se soluciona mitjantçant l'estruc-
tura. No podem pensar en criteris com qui 
reforma una empresa: reformes el sistema 
de producció i el màrqueting i tens més 
èxit. Sigui amb sacerdots cèlibes o no el 
problema de fons seguirà sent el mateix: 
creure o no creure a fons i autènticament 
en Jesuscrist i el seu evangeli. Aquesta és 
la gran qüestió. Problemes de vocacions 
n'hi ha a tot arreu, amb dones ordenades 
o no i amb capellans casats o no.

Llavors què s'ha de fer ?

Hi ha una dificultat objectiva, tot i que 
la gent en general té una experiència 
positiva d'Església perquè ha fet un servei 
impressionant en molts àmbits, en canvi 
la imatge que en té són els quatre este-
reotips que ens marquen els mitjans de 
comunicació. Això és una dificultat molt 
gran per predicar, perquè a priori has de 
salvar un prejudici que té la gent respecte 
a l'Església.

Hem de fer un esforç per parlar des de 
la preocupació, el neguit i la recerca de 
la gent. Hem de trobar el llenguatge més 
accessible a la gent, donar raó del que 
creiem amb convicció i autenticitat. La 
gent ha de veure en nosaltres que allò que 
creiem, mirem de viure-ho amb humilitat i 
senzillesa reconeixent els nostres pecats. 
Hem de ser autèntics. La gent necessita 
gent autèntica.

Els mateixos creients ens trobem allu-

nyats sovint de la jerarquia.

Crec que en general els capellans i els 
bisbes estan molt a prop de la gent. Que 
estan lluny crec que també és un estereo-
tip. La gran felicitat del pastor és conèixer 
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3 comunitat, que celebren l'eucaristia, com-

pateixen els seus problemes, il·luminen 
la pròpia comunitat des del seu lloc i la 
seva sensibilitat. Si no tenim vivències 
comunes compartides acabarem aïllant-
nos i morint.

 
Qüestionari breu:

Un text de l'evangeli: La primera benau-
rança. "benaurats els pobres en l'esperit".

Un record d'infantesa: Les meves expe-
riències com a escolta.

Un llibre: Qualsevol de Romano Guar-
dini.

Una pel·lícula: Em va impactar "Roma, 
ciudad abierta" de Passolini.

Una música: La passió segons sant 
Mateu de Bach.

Escolta la ràdio: Un quart d'hora quan 
esmorzo. Catalunya Ràdio i la COPE pel 
que diuen i el que deixen de dir. Hi ha 
hagut una certa correció però no n'hi ha 
prou.

Entrevista de Ton Clapés

(Grup Rodalies. Zona Montserrat)

Felicitació en ocasió del Aid al-Fitr 1429 

Hègira /2008 dC

Sant Feliu de Llobregat, 22-9-2008

Benvolguts amics musulmans,
Per a mi és motiu de gran alegria adre-

çar-me a vosaltres per primera vegada, 
com a bisbe de la diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat, per a presentar-vos la meva 
felicitació més cordial en ocasió del Aid 

al-Fitr, amb el qual concloeu el mes del 
dejuni del Ramadà.

Durant aquest mes, juntament a les 
altres pràctiques que l'acompanyen, com 
la pregària i l'almoina, viviu amb intensitat 

Puc reconèixer que l'altre té estils, men-
talitats diferents però l'haig de reconèixer 
com a germà meu. No tinc por del pluralis-
me però sí d'un trencament i de la incapa-
citat de ser ecumènic dintre de l'Església. 
El pluralisme que esdevé trencament és 
un pluralisme malalt d'ideologia. 

I les relacions amb la resta de religions i 

creences. Com s'han de portar?

Hem d'estrènyer els lligams de col-
laboració,  sobretot de cara a les injustí-
cies, la pobresa, la cultura, de cara a la 
defensa de la vida, dels dèbils. Normal-
ment les religions tenen sensibilitat vers 
l'humanisme i en aquest humanisme ens 
hauríem de trobar per col·laborar. Hem de 
fer el possible des de l'Església perquè no 
hi hagi cap tipus de rebuig cap a l'altra cul-
tura sinó sentir-se propers d'ells. És veritat 
que algunes religions han d'evolucionar 
molt per respectar els drets humans. Hem 
d'ajudar a caminar en aquesta direcció.

Quin paper juga l'ACO en un bisbat com el 

de Sant Feliu?

Un dels objectius més importants de 
l'ACO, com d'altres moviments d'acció 
catòlica especialitzada, crec que és la inte-
gració parroquial. La realitat comunitària 
plural és irrenunciable. La parròquia és 
una garantia de catolicitat, de comunitat 
plural. L'aportació que fa un moviment 
especialitzat no s'ha de perdre, perquè 
és una riquesa ja adquirida, però s'ha de 
complementar amb la integració comuni-
tària, qui parla de parròquia parla també 
de diòcesi. La diòcesi ha de saber que 
hi ha unes persones amb una determi-
nada sensibilitat molt arrelades al món 
social obrer i que aquestes persones són 
germans meus i pertanyen a la mateixa 
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Consell Pastoral Diocesà (25-10-2008)

En aquesta reunió es van tractar tres 
temes principals, a més de comunicar 
altres informacions particulars.
• Nou objectiu diocesà. Es va presentar 

el lema i el cartell del nou objectiu dio-
cesà: "Sagraments, celebració i vida". 
La presentació pública es farà el dia 16 
de novembre, a les 17h, acabant amb 
l'eucaristia a la catedral, a les 19h. L'acte 
anirà adreçat sobretot als membres del 
Consell Pastoral Diocesà, als Consells 
Arxiprestals i a les Delegacions, per tal 
que rebin el material i el missatge i en 
facin difusió. També es vetllarà perquè 
hi assisteixin representants dels arxi-
prestats i de les vicaries. Mn. Xavier 
Aymerich, delegat diocesà de Litúrgia, 
farà la presentació dels materials i dona-
rà alguns suggeriments per treballar-lo i 
treure'n el màxim profit.
Es va comentar que la intenció d'aquest 
nou objectiu diocesà és la de millorar la 
nostra celebració de la fe, ja que s'apre-
cien alguns problemes bàsics al respec-
te: la distància entre celebració i vida; la 
necessària iniciació al llenguatge simbò-
lic, per entendre allò que es vol celebrar 
i viure; la recuperació del sentit eclesial 
de tota celebració, que és experiència 

la relació amb Déu que ens predisposa a 
restar oberts els uns als altres i així tornar 
renovats a Ell i als germans.

Les Nacions Unides han proclamat l'any 
2008 com a "Any Internacional de les Cul-
tures". Avui musulmans i cristians ens cre-
uem en tots els camins del món, som veïns 
i companys de treball, vivim entrellaçats 
en els nostres pobles i ciutats i en aquest 
moment històric que travessem hem d'ac-
tuar com a servidors del Déu Clement 
i Misericordiós mitjançant un encontre 
veritable, com a homes i dones que volem 
edificar la civilització de l'amor i de la pau, 
posant totes les nostres forces al servei de 
la humanitat. És en aquest esperit que el 
Papa va subratllar durant la seva visita a 
Ankara, l'any 2006, la necessitat vital d'un 
diàleg sincer: "Els cristians i musulmans 
pertanyen a la família dels qui creuen en 
l'únic Déu i que segons les respectives tra-
dicions, fan referència a Abraham. Aques-
ta unitat humana i espiritual dels nostres 
orígens i destins, ens impulsa a cercar un 
camí comú".

Us asseguro que l'Església vol seguir 
construint ponts d'amistat amb els segui-
dors de totes les religions, per a cercar 
el veritable bé de cada persona i de la 
societat sencera. Amb aquests sentiments 
de sincera amistat us dono la meva salu-
tació i repeteixo la meva felicitació més 
calorosa per la vostra festa. Que el Déu 
Totpoderós guiï tots els creients i homes 
de bona voluntat pels camins del món per 
a contribuir a la consolidació de la pau, de 
la justícia i l'amor entre tots els pobles.

+Agustí Cortés Soriano

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

[ ]Organismes
diocesans
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LITÚRGIA I PASTORAL SACRAMENTAL

Pregàries dels fidels per a la Cadena de 

Pregària per les Vocacions

Sant Feliu de Llobregat, 30-10-2008

Amb motiu de la Cadena de Pregària per 
les Vocacions, que té lloc a totes les diò-
cesis de Catalunya durant el mes de nov-
embre, oferim unes pregàries dels fidels 
pròpies sobre aquesta intenció per afegir 
als formularis dels diumenges del mes de 
novembre, així com també del  dimecres 
19. Cal tenir en compte que els dies de 
novembre que han estat encomanats d'una 
manera especial al bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat són el 9 (que cau en diumenge), 
el 19 i el 29 (vigília del diumenge 30). 

Xavier Aymerich, delegat

PREGÀRIES DELS FIDELS 

Diumenge 2 de novembre
Durant aquest mes de novembre, pre-

guem especialment per les vocacions: a 
la vida religiosa, a la vida missionera, al 
ministeri sacerdotal o diaconal. Que hi 
hagi joves generosos que se sentin cridats 
pel Senyor. PREGUEM.

de la comunió universal amb el Poble de 
Déu; la superació del tancament indivi-
dualista de la fe (personalment o com a 
petit grup), incompatible amb el que es 
viu en la celebració.

• Campanya "Fem Església, fem bisbat". 

El senyor Bisbe va informar que la cam-
panya per a la construcció de la Casa de 
l'Església va donant resultats. Sobretot, 
s'insisteix en l'aspecte profund i espi-
ritual de l'aportació, més que el mate-
rial: es demanen aportacions no tant per 
l'efectivitat econòmica, sinó pel sentit 
espiritual de sentir-nos comunitat, de 
construir una casa que serà la casa de 
tots. Es va comentar que es faran diversos 
moments de visites a les obres, per part 
de les distintes instàncies diocesanes.

• Consulta sobre la crisi econòmica. El 
bisbe Agustí va recollir aportacions i 
reflexions dels membres del Consell Pas-
toral Diocesà al voltant de la crisi econò-
mica que s'està vivint, amb la intenció 
de redactar una carta pastoral per a tots 
els diocesans sobre aquesta temàtica. 
Es va crear un diàleg molt vital i profund 
sobre aquesta qüestió que afecta tan 
directament tota la societat en general i 
els més desafavorits en particular.

• Altres informacions. Entre altres notí-
cies, es van comunicar quines serien 
les properes visites pastorals que realit-
zarà el bisbe Agusti: als arxiprestats de 
Sant Vicenç dels Horts i d'Anoia. També 
s'informa de la "Cadena de pregària per 
les vocacions", del mes de novembre, 
i dels diversos actes que la Delegació 
de Pastoral Vocacional ha programat 
per al mateix mes a la Parròquia de 
Santa Eulàlia d'Esparreguera, destinats 
a reflexionar sobre la vocació cristiana, 
sota el lema "On ets tu?"

[ ]Delegacions
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3de la dimensió universal del seu treball 
evangelitzador.

La tasca en aquest any Sant Paulí és 
que l'Església escolti la crida de Déu i 
utilitzi tot el seu potencial evangelitzador 
perquè Crist sigui conegut i estimat per 
tots en tot el món.

Part del missatge del Sant Pare Benet XVI 

per a la Jornada Mundial de les Missions 

2008

Ai de mi si no prediqués l'Evangeli! (1 
Co 9, 16) Estimats  germans i germanes, 
duc in altum! Naveguem per les aigües 
profundes del vast mar del món i, seguint 
la invitació de Jesús, tirem sense por les 
xarxes, confiant en la seva constant ajuda. 
Ens recorda sant Pau que no és motiu de 
glòria predicar l'Evangeli (cf. 1 Co 9, 16), 
sinó deure i goig. Benvolguts germans bis-
bes, seguint l'exemple de Pau, que cadas-
cun se senti "presoner de Crist per als 
gentils" (Ef 3, 1), sabent que podrà comp-
tar, en les dificultats i en les proves, amb la 
força que procedeix d'Ell. El bisbe és con-
sagrat no només per a la seva diòcesi, sinó 
per a la salvació de tot el món (cfr. Enc. 
Redemptoris Missio, 63). Com l'apòstol 
Pau, està cridat a anar als llunyans que 
encara no coneixen Crist, o que encara 
no han experimentat el seu amor que 
allibera; el seu compromís és fer que tota 
la comunitat diocesana sigui missionera, 
contribuint amb goig, segons les possi-
bilitats, a enviar preveres i laics a altres 
esglésies per al servei d'evangelització. La 
missio ad gentes es converteix així en el 
principi unificador i convergent de tota la 
seva activitat pastoral i caritativa. 

Vosaltres, benvolguts preveres, primers 
col·laboradors dels bisbes, sigueu pastors 
generosos i evangelitzadors entusiastes! 

Diumenge 9 de novembre
Perquè no manquin mai en l'Església 

els pastors que la presideixin i que, a tra-
vés del seu ministeri, facin present l'amor 
de Déu en les comunitats. PREGUEM.

Diumenge 16 de novembre
Perquè tots els cristians ens deixem 

interpel·lar per allò que Déu ens està 
demanant cada dia, i que especialment hi 
responguin els que el Senyor crida a una 
vocació sacerdotal o religiosa. PREGUEM.

Dimecres 19 de novembre
Preguem avui, en comunió amb tot el 

nostre bisbat de Sant Feliu, per les voca-
cions a la vida sacerdotal i religiosa. Que 
Déu cridi joves que responguin generosa-
ment a la vocació. PREGUEM.

Diumenge 23 de novembre
Pel nostre bisbe, pels preveres i dia-

ques, pels religiosos i religioses. Que amb 
la seva paraula i la seva vida esdevinguin 
testimoni i estímul per a molts altres que 
es plantegin la seva vocació. PREGUEM.

Diumenge 30 de novembre
Per les vocacions a la vida sacerdotal, 

diaconal i religiosa. Que el Senyor doni 
a l'Església les persones entregades que 
necessita per continuar la seva missió 
enmig del món. PREGUEM.

MISSIONS

Domund 2008

El 19 d'octubre se celebra la Jornada Mun-
dial de les Missions - DOMUND. En aques-
ta jornada l'Església  pren consciència 
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3 teix el testament que deixa a Timoteu: 

"He competit en la noble competició, 
he arribat a la meta en la carrera, he 
conservat la fe" (2 Tm 4,7).

• La creu. En el centre de l'escena hi ha 
la creu que vincula i uneix. Mai separa. 
Des de la creu, Jesús atreu totes les 
coses cap a ell; Pau no presumia de 
saber altra cosa: "Doncs jo, germans, 
quan vaig anar a vosaltres,... no vaig 
voler no conèixer res més que Jesu-
crist, i encara crucificat" (1 Co 2,1-2). 

Objectius

1. Descobrir en la persona de Pau 
l'exemple dels missioners que lliuren 
la seva vida al servei de l'Evangeli.

2. Promoure entre els fidels una sensibi-
litat i predilecció cap als més pobres i 
necessitats.

3. Participar en les activitats organitza-
des per les comunitats eclesials amb 
motiu de la celebració del Domund.

4. Col·laborar amb una generosa apor-
tació econòmica amb les necessitats 
materials dels missioners i de les 
missions. 

5. Intensificar l'oració i el sacrifici per 
les vocacions missioneres de sacer-
dots, religiosos i religioses, i laics.

VIDA CONSAGRADA

Setembre

7.9.08. Seu del Bisbat. Reunió de delegats 
presidida pel Sr. Bisbe.

20.9.08. Parròquia de Sant Pere i Sant 
Pau del Prat de Llobregat. Vots Perpetus 

de Maria Rallo, carmelita missionera. El 
Senyor continua seduint i també va cridar 

Molts de vosaltres, en aquestes dècades, 
us heu desplaçat a territoris de missió 
com a conseqüència de l'encíclica Fidei 

Donum, de la qual fa poc hem commemo-
rat el 50è aniversari, i amb la qual el meu 
venerat Predecessor, el Servent de Déu 
Pius XII, va impulsar la cooperació entre 
les Esglésies. Confio que no falti aquesta 
tensió missionera en les Esglésies locals, 
malgrat l'escassesa de clergat que afligeix 
a moltes d'elles. 

Vosaltres, estimats religiosos i religio-
ses, que per vocació esteu marcats per 
una forta connotació missionera, dueu 
l'anunci de l'Evangeli a tots, especialment 
als llunyans, per mitjà d'un testimoniatge 
coherent de Crist i un radical seguiment 
del seu Evangeli. 

Tots vosaltres, estimats fidels laics, que 
treballeu en els diferents ambients de la 
societat, esteu cridats a prendre part, de 
manera cada vegada més rellevant, en la 
difusió de l'Evangeli. Així, s'obre davant 
vostre un aeròpag complex i multiforme 
que cal evangelitzar: el món. Sigueu testi-
monis amb la vostra vida, que els cristians 
"pertanyen a una societat nova, cap a la 
qual estan en camí i que és anticipada en 
la seva peregrinació" (Spe Salvi, 4).

Cartell i lema

• Una persona necessitada. Res més 
commovedor que una mare necessi-
tada demanant almoina amb el seu 
fill en braços. El bisbe –bon samarità- 
no passa de llarg, sinó que la mira 
amb tendresa i misericòrdia. Com 
Pere, Pau... li diu: "No tinc plata ni or; 
però el que tinc et dono" (Ac 3,6). 

• El rostre de Pau. Evoca la figura de Pau 
que ha gastat la seva vida al servei de 
l'Evangeli. En la seva mirada es reflec-
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3– QUARESMA: Dia 7 de març, tot el dia. 
Ens trobarem al Col·legi Sant Ramon, de 
Vilafranca del Penedès. El nostre Bisbe 
Mons. Agustí Cortés ens acompanyarà al 
llarg de la jornada. L'horari serà de 10 a 
16. El Delegat de pastoral de la Salut, P. 
Miguel Martín ens informarà sobre la vida 
de la seva delegació.

– 3ra. Trobada de formació. Montserrat:
  Dies: 6,7 i 8 d'abril 2009. Dilluns, 

dimarts i dimecres Sant.
     Lloc: Hostatgeria del Monestir.
    Tema: El diàleg intereligiós sota la 

llum de la Paraula. 
3. Cal trobar la forma d'endegar la pàgi-

na de la Delegació dins el web del Bisbat.
4. El Delegat informa sobre les gestions 

fetes davant la Congregació de Missione-
res Serventes de la Santíssima Trinitat, 
fundació filipina, que estan interessades a 
fer-se càrrec del manteniment i la pastoral 
del Santuari de la Fontsanta, al castell de 
Subirats.

Octubre

28.10.08. Vilafranca del Penedès. Mones-
tir de la Mare de Déu del Carme, de mon-
ges carmelites. El Sr. Bisbe du a terme la 
visita canònica triennal. A continuació, 
acompanyat del Delegat per a la Vida Con-
sagrada, presideix el capítol d'eleccions  
en el qual resulta elegida Priora la Mare 
Maria Josefina Amigó i Canet.

30.10.08. Barcelona. Reunió de vicaris 

i delegats per a la Vida Consagrada de 

Catalunya. Es du a terme un enriquidor 
torn de paraula per compartir els objec-
tius programats en cada bisbat, informant 
de darreres noves de monestirs. Si és el 
cas, els delegats poden presentar a les 

aquesta noia de Castelló que va començar 
a conèixer-lo als "Camps de Treball", amb 
les germanes i en el servei als més grans, 
quan tenia només 16 anys. Després de la 
formació a diversos llocs d'Espanya, i més 
concretament al Prat, on compartia, amb la 
comunitat, la missió del Centre de Promo-
ció Social "Francesc Palau", va donar un 
pas més amb el seu sí definitiu al Senyor. 
Ara és destinada per la seva Congregació a 
Malawi, per viure-hi la joia de la vocació, la 
fraternitat i el servei als més pobres.

19.9.08. Sant Feliu de Llobregat. Reunió 
de la Comissió de la Delegació Diocesana 
per a la Vida Consagrada.

Excusa l'assistència la Gna Concepció 
Badia, OSB per motius comunitaris. La 
representa la Gna. Coloma Boada Catasús.

1. Seguint l'ordre del dia, el Delegat infor-
ma sobre la reunió dels diversos delegats 
amb el Sr. Bisbe especialment la necessitat 
de comprometre's totes les delegacions en 
l'objectiu diocesà: El que creiem i vivim, 

això us anunciem. Els sagraments: cele-

bració i vida. Es farà la presentació oficial 
de l'objectiu diocesà 2008-09 a tota la 
diòcesi el dia 16 de novembre a partir de 
les 17.00 h. Convé que hi assisteixin tots els 
delegats amb les seves comissions. 

Ens explica a continuació la reunió de 
Delegats de VC de Catalunya, que va tenir 
lloc a Lleida els dies 5 i 6 de juny. El tema 
central fou: " Vida religiosa i Pastoral".

2. Organització de les trobades anyals.
– ADVENT: Dia 22 de novembre, al 

Col·legi Bon Salvador, de Sant Feliu de 
Llobregat. Horari de matí. Ponent P. Joan 
Carles Elvira, monjo de Montserrat. Mn. 
Xavier Armengol, delegat de Patrimoni, 
compartirà la realitat de la seva Delegació 
i ens explicarà com estan les obres de la 
Casa de l'Església i les podrem visitar.
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3 assegurar el rés del rosari cada dia a la 

Basílica de Montserrat.
1.1.09. Abadia de Montserrat. Va morir el 

P. Alcuí (Pere) Serras i Corominas. Tenia 84 
anys d'edat, en feia 61 que era monjo i 57 
que havia estat ordenat sacerdot. Nascut 
a Mataró (Maresme) el 1924, va entrar al 
seminari diocesà de Barcelona l'any 1942, 
fins que va ingressar al Monestir de Mont-
serrat, tres anys més tard. Va professar com 
a monjo l'any 1947 i va ser ordenat sacer-
dot el 1951. Acabats els estudis teològics a 
Montserrat, va ser enviat a estudiar arxivís-
tica a l'École de Chartres, de París. Tornat 
al monestir, va treballar a l'arxiu; entre 
altres tasques, va ser director de la imprem-
ta, sotsprefecte i professor de l'Escolania, 
sotsprior del monestir i durant força anys 
majordom. L'any 1983 va ser destinat al 
Monestir del Miracle (Solsonès); va ser-hi 
director de la Casa d'Espiritualitat i per un 
cert temps superior. Va tornar a Montser-
rat després de 15 anys d'estar en aquella 
comunitat; on va tenir diverses ocupacions. 
Però el 2001 va tornar a ser destinat al 
Miracle i novament va ser responsable de la 
Casa d'Espiritualitat; hi va crear, també, un 
taller d'enquadernació. A causa de la seva 
salut delicada, es va reintegrar a Montser-
rat fa gairebé un any.

El P. Abat, Josep M. Soler, va dir en la 
missa exequial que el P. Alcuí "va procurar 
viure sempre amb fidelitat la pregària i la 
"lectio divina"; va exercir el ministeri de 
confessor en els monestirs de benedictines 
de Sant Daniel, Sant Benet i Puiggraciós". 
"Era home de consell tant per a monjos 
com per a altra gent, fidel en l'exercici del 
que li era encomanat, lleial envers els supe-
riors, discret, mai no parlava malament de 
ningú, acollidor en el tracte, pacient, serè 
davant les dificultats".

assemblees de l'URC, al RAP i al SIRBIR 
alguna qüestió d'interès general a fi que 
les esglésies particulars hi tinguin la seva 
veu. La Generalitat està fent un estudi 
estadístic del voluntariat i de les ONG 
patrocinat pels religiosos a Catalunya. Cal 
incloure notícies significatives dels bis-
bats a la revista Horeb, de l'URC. Es dóna 
suport al pelegrinatge del dia 10 de gener 
a Tarragona dels religiosos de Catalunya 
amb motiu de l'any sant.

Necrològiques

17.12.08. Abadia de Montserrat. Va morir 
el P. Agustí Figueras i Figueras. Tenia 102 
anys, en feia 86 que era monjo de Mont-
serrat i 78 que va ser ordenat sacerdot. Va 
néixer el 23 de juliol de 1906 a Barcelona. 
Va entrar al Monestir de Montserrat el juli-
ol de 1919 i va fer la professió monàstica el 
5 d'agost de 1923. El 13 de juliol de 2005 
va celebrar 75 anys de la seva ordenació 
sacerdotal, i per aquest motiu va presidir 
la missa conventual. Va ser professor de 
física i d'alemany a Montserrat; el 1933 va 
estar destinat a Terra Santa; entre 1939 i 
1940 va dirigir la impremta de Montserrat, 
activitat que combinava amb l'ofici d'or-
febre; de 1939 a 1950 va ser professor de 
violí i de ciències a l'Escolania. Entre 1943 
i 1946 va ser secretari de l'abat Marcet i el 
1950 va estar destinat a Roma, on va exer-
cir de penitencier. De 1958 a 1965 va anar 
a un monestir que Montserrat regentava 
a Medellín (Colòmbia). De 1965 a 1975 va 
ser ajudant del professor oficial de violí 
de l'Escolania de Montserrat i repara-
dor d'instruments. Fins mesos abans de 
la seva mort, el P Agustí encara tocava 
aquest instrument. Durant molts anys, va 
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Comunicació de nomenaments al Bisbat 

de Terrassa

Terrassa, 30-9-2008

El Gabinet de Mitjans de Comunicació 
informa que el Sr. Bisbe de Terrassa ha 
procedit a fer els següents nomenaments:

Mn. Fidel Catalán Catalán, Administrador 
Parroquial de Sant Pere de Terrassa.
Mn. Germà Prats Gabaldà, rector de 
Santa Maria de Palau- Solità a Palau- 
Solità i Plegamans.
Mn. Joan Làzaro Padrós, Administrador 
Parroquial de Santa Maria d'Ullastrell.
Mn. Javier Villanueva Villanueva, Ads-
crit a Sant Pere de Terrassa.
Mn. Gabriel García Chávez, Adscrit a 
Sant Valentí de Terrassa.

També informa que el Sr. Bisbe ha deci-
dit fer els següents nomenaments que es 
faran efectius el dia 20 d'octubre:

Mn. Lluís Pou Illa, Rector de Sant Este-
ve de Granollers.
Mn. Miquel Planas Buñuel, Rector de 
Sant Vicenç de Mollet.
Mn. Xavier Blanco Castro, Administra-
dor Parroquial de Sant Sadurní i Mare 

Nomenament de consiliari per a l'As-

sociació CENTRE DE PREPARACIÓ AL 

MATRIMONI

Barcelona, 9-9-2008

Vista la petició que ens ha estat presenta-
da per l'Associació CENTRE DE PREPARA-
CIÓ AL MATRIMONI en què se'ns proposa 
com a nou consiliari el Rvd. P. Ignasi Salvat 
Ferrer, sj;
pel present document, comptant amb 
l'acord dels senyors bisbes de Sant Feliu 
de Llobregat i de Terrassa, i d'acord amb 
l'article 2.4 dels estatus de l'associació, 
nomenem el 

Rvd. P. Ignasi Salvat Ferrer, sj

pel càrrec de consiliari de l'Associació 
CENTRE DE PREPARACIÓ AL MATRIMONI, 
en l'àmbit de la Província Eclesiàstica de 
Barcelona, esperant que exercirà 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

[ ]Crònica[ ]Nomenaments



E s g l é s i a  d i o c e s a n a 3 8 5

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 2

3de Déu del Carme de Montornès del 
Vallés.
Mn. Santiago Collell Aguirre, Adminis-
trador Parroquial de Santa Eulàlia de 
Ronçana.

Així mateix el Sr. Bisbe ha acceptat 
la petició de Mn. Josep Pausas Mas de 
traslladar-se a treballar pastoralment a la 
diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. 

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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Comunicat de la reunió n. 188

Barcelona, 1-10-2008

Els dies 30 de setembre i 1 d'octubre de 
2008 ha tingut lloc la reunió n. 188 de la 
Conferència Episcopal Tarraconense (CET), 
a la Casa d'Espiritualitat "Maria Immacu-
lada", de Tiana, el dia 30 i a Barcelona 
el dia 1. La reunió ha estat presidida per 
Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe 
de Tarragona, i hi han assistit tots els 
seus membres, llevat del bisbe auxiliar de 
Barcelona.

En començar, Mons. Pujol ha donat la 
benvinguda en el si de la CET a Mons. Joan 
Piris Frigola, nou bisbe de Lleida, i ha agra-
ït a Mons. Xavier Salinas, bisbe de Tortosa, 
el temps i esforços que ha dedicat a l'ad-
ministració apostòlica de la diòcesi lleida-
tana. Per part seva, el cardenal arquebisbe 
de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, ha 
informat de l'estat de salut de Mons. Joan 
Carrera, que segueix ingressat en la unitat 
de cures intensives de l'hospital universi-
tari Vall d'Hebron, a Barcelona. Els bisbes 
l'han encomanat a Déu i han pregat per la 
seva prompta recuperació.

1. Els bisbes han tractat, en primer lloc, 
de diverses qüestions relacionades amb la 

vida eclesial i social actual, en especial de 
la crisi econòmica i han acordat dedicar-hi 
una reflexió més aprofundida en la seva 
pròxima reunió, en la trobada que tindran 
amb teòlegs i altres especialistes en la 
matèria.

2. Els bisbes han reelegit, per a un nou 
trienni, com a secretari i portaveu de la 
CET Mons. Joan-Enric Vives, bisbe d'Urgell, 
i han fet una redistribució dels àmbits 
de responsabilitat interdiocesana que els 
corresponen, confirmant-ne alguns i vari-
ant-ne d'altres. Així, a Mons. Saiz, bisbe 
de Terrassa, se li ha encarregat la pas-
toral vocacional i els seminaris; a Mons. 
Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, 
la pastoral del turisme i dels santuaris; a 
Mons. Piris, bisbe de Lleida, les missions 
i a Mons. Pardo, bisbe electe de Girona, la 
pastoral de joventut.

3. Mons. Salinas, responsable de l'àm-
bit catequètic en la CET, ha informat els 
bisbes de distintes qüestions relacionades 
amb el nou catecisme d'iniciació cristiana 
Jesús és el Senyor, que a partir del curs 
2009-2010 substituirà l'Amb nosaltres, que 
s'ha usat els darrers anys. Arran d'aquesta 
informació, els bisbes han tractat dels 
diversos aspectes de l'acció catequètica i 
han insistit en la importància fonamental 
de la formació dels catequistes i que la 
catequesi estigui ben vinculada a la famí-
lia i a la comunitat parroquial, amb les 
seves celebracions sacramentals.

4. Els bisbes han tractat també de 
diverses qüestions relacionades amb 
l'educació i l'ensenyament i han insistit a 
demanar que el projecte de Llei d'Educa-
ció de Catalunya sigui fidel al Pacte Naci-
onal per l'Educació, signat fa dos anys, 
tot reafirmant-se en la reflexió i els acords 
presos en l'anterior reunió.  

[ ]Comunicats
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3de gom a gom, la Missa exequial en sufragi 
de l'ànima de Mons. Joan Carrera i Planas 
(a.c.s.), bisbe auxiliar i vicari general de 
l'arxidiòcesi de Barcelona, traspassat el 
divendres dia 3 d'aquest mes d'octubre. 

L'Eucaristia ha estat presidida pel Car-
denal Arquebisbe de Barcelona, Lluís Martí-
nez Sistach, amb el qual han concelebrat el 
Cardenal Arquebisbe emèrit de Barcelona, 
Ricard Maria Carles, l'Arquebisbe de Tarra-
gona, Jaume Pujol Balcells, l'Arquebisbe 
emèrit d'Urgell, Joan Martí Alanis, l'Ar-
quebisbe castrense, Juan del Río, el bisbe 
de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, 
el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, el 
bisbe administrador apostòlic de Girona, 
Carles Soler, el bisbe d'Urgell, Joan-Enric 
Vives, el bisbe de Solsona, Jaume Traserra, 
el bisbe de Tortosa, Xavier Salinas, el bisbe 
de Lleida, Joan Piris, el bisbe de Vic, Romà 
Casanova, el bisbe de Sigüenza-Guadala-
jara, José Sánchez, el bisbe emèrit de Llei-
da, Ramon Malla, el bisbe emèrit de Vic, 
Josep M. Guix, el bisbe emèrit de Girona, 
Jaume Camprodon,  el bisbe auxiliar emèrit 
de Barcelona, Pere Tena, el bisbe auxiliar 
emèrit d'Ayaviri (Perú), Joan Godayol, el 
bisbe electe de Girona, Francesc Pardo, el 
P. Abat de Montserrat, Josep M. Soler, el P. 
Abat de Poblet, Josep Alegre i centenars de 
preveres i diaques.

Entre els assistents a l'Eucaristia hi 
havia els familiars del bisbe difunt i les 
principals autoritats de Catalunya: el pre-
sident de la Generalitat i el president del 
Parlament, el delegat del Govern central 
a Catalunya i l'alcalde de Barcelona, així 
com el president Jordi Pujol, representants 
de distints partits polítics i d'altres institu-
cions civils i militars.

En l'homilia, el cardenal Martínez Sista-
ch ha subratllat la personalitat i el servei 

5. En l'àmbit de la pastoral de joventut, 
els bisbes han valorat  positivament els 
esdeveniments del proppassat mes de 
juliol, la XXIII Jornada Mundial de la Joven-
tut, a Sydney, presidida pel Papa Benet 
XVI, i la simultània trobada europea de 
joves a Lourdes, en comunió amb Sydney. 
En els dos esdeveniments hi van participar 
cinc bisbes catalans i un bon nombre de 
joves de les nostres diòcesis.

Per no coincidir amb la pròxima Jor-
nada Mundial de la Joventut, que tindrà 
lloc a Madrid l'any 2011, els bisbes han 
decidit avançar un any la celebració del 
pròxim Aplec de l'Esperit, la trobada inter-
diocesana de joves de Catalunya i les Illes 
Balears, i l'han convocat per al dissabte 22 
de maig de 2010, vigília de la Pasqua de 
Pentecosta. L'organització anirà a càrrec 
de la diòcesi de Terrassa i del Secretariat 
Interdiocesà de Pastoral de Joventut.

6. En acabar la reunió, Mons. Pujol ha 
invitat els bisbes a assistir als actes de clo-
enda de l'Any Jubilar dedicat a sant Fructu-
ós, que tindran lloc el dimecres 21 de gener 
de 2009 -en què s'escau el 1750 aniversari 
del martiri del sant bisbe tarragoní i dels 
seus diaques Auguri i Eulogi-, el dissabte 
24 de gener, amb l'estrena de la cantata Pau 

i Fructuós, composada per Mons. Valentí 
Miserachs, i el diumenge 25 de gener amb 
l'Eucaristia solemne de cloenda.

Missa exequial i enterrament de Mons. 

Joan Carrera i Planas, bisbe auxiliar de 

l'arxidiòcesi de Barcelona 

Barcelona, 6-10-2008

Aquest matí, a les 11 hores, s'ha iniciat, a 
la Catedral de Barcelona, plena de fidels 

C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  T a r r a c o n e n s e
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XX Jornada interdiocesana de Pastoral 

de la Salut: Eucaristia i Pastoral de la 

Salut.

Sant Cugat del Vallès, 18-10-2008

Agents de pastorals, voluntaris, professi-
onals de la salut , religiosos, i sacerdots 
d'arreu de Catalunya van participar el 
dissabte dia 18 d'octubre en la jornada 
interdiocesana de Pastoral de la Salut.

Prop de dues-centes cinquanta per-
sones ompliren el saló d'actes del Casal 
Borja a St. Cugat del Vallès.

La jornada s'obrí amb la salutació inicial 
i la pregària. Mn. Alfons Gea, Coordinador 
del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de 
la Salut i Delegat Episcopal de Pastoral de 
la Salut de la diòcesi de Terrassa donà la 
benvinguda en nom de Mons. Saiz Mene-
ses, bisbe de Terrassa, que excusà la seva 
presència.

El professor de la Facultat de Teologia 
de Catalunya, Mn. Jaume Fontbona, va fer 
la primera ponència parlant de la relació 
entre Eucaristia i malaltia, fent referència 
a com la malaltia i el sofriment són ocasió 
d'una visita del mateix Senyor. Recordà 
que el Senyor visita la persona humana 
en qualsevol circumstància, també en la 
malaltia i en la soledat del sofriment. I 

eclesial, generós i fidel, dut a terme pel 
bisbe Carrera, que fa uns deu anys, en el 
seu testament, escrivia: "Accepto la meva 
mort com a part integrant de la meva exis-
tència i, malgrat no sentir pressa perquè 
arribi, la miro amb esperança. L'esperança 
que ve de la meva fe en Jesucrist ressusci-
tat que, per gràcia de Déu, m'ha acompan-
yat tota la vida. Desitjo consagrar els dies 
que em resten a la difusió de l'Evangeli, tal 
com he fet fins ara com a prevere i com a 
bisbe, i a viure'l jo mateix en un procés de 
conversió que mai no s'acaba".

En acabar l'Eucaristia, el secretari gene-
ral de l'Arquebisbat de Barcelona ha llegit 
la carta de condol del Sant Pare Benet 
XVI, tramesa pel cardenal Tarcisio Bertone, 
secretari d'Estat.

Les estrofes del Virolai, cantades per 
tots els assistents, han despedit les des-
pulles del bisbe Joan Carrera, que precisa-
ment havia estat ordenat com a sacerdot 
l'any 1954 a la basílica del Monestir de 
Santa Maria de Montserrat. Que Déu el 
tingui a la seva glòria.

[ ]Crònica
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3i la multiplicitat de tasques a cobrir. Els 
malalts han de ser un objectiu prioritari.

La Jornada va servir per marcar les pau-
tes de treball que al llarg de l'any s'aniran 
desenvolupant en les diferents diòcesis de 
la Tarraconense.

aquesta visita possibilita la trobada amb 
el Senyor ressuscitat, que atorga el do de 
la pau, és a dir, la salut; però que també 
esdevé una oportunitat per créixer en 
l'amor i en la fe.

El delegat de Pastoral de la Salut de la 
diòcesi de Madrid, el P. Jesús Conde, va 
donar pistes per revifar la comunió amb 
els malalts i sobretot va reflexionar  sobre 
el viàtic.  Hi ha un deficient coneixement 
del viàtic com a sagrament del final de 
la vida que completa el camí cristià. Si el 
Baptisme és el sagrament de la iniciació, 
el viàtic és el de la consumació. No sempre 
hi ha oportunitats per rebre'l; la mateixa 
por a la mort, la manca de formació litúr-
gica  i la poca atenció pastoral són factors 
que el condicionen. 

A la tarda, els testimonis i les experi-
ències van servir par aclarir conceptes, 
respecte a la comunió en situacions de 
discapacitat mental, així com també per 
orientar la participació del malalts a l'Eu-
caristia dominical i per viure de primera 
mà els efectes terapèutics de l'Eucaristia 
en la malaltia i el dolor. Particularment 
emotiu fou el testimoni d'una mare de 
família creient que va perdre un fill de 
manera tràgica. 

La jornada va concloure amb la cele-
bració de l'Eucaristia presidida per Mons. 
Romà Casanova, bisbe de Vic i responsa-
ble de la pastoral de la salut de la Tarra-
conense. A la presentació de la Jornada i a 
l'homilia va insistir en la cura dels malalts 
en el que és més important, fer-los parti-
cipar del do de l'Eucaristia. Va comentar 
diferents paràgrafs de l'encíclica de Benet 
XVI, Sacramentum Caritatis. Va destacar 
la necessitat que els sacerdots també es 
facin presents en la vida del malalts, tot 

C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  T a r r a c o n e n s e
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3 tores, entre ellos un español. A estos 

miembros del Sínodo por designación 
pontificia se unirán los obispos elegidos 
por todas las Conferencias Episcopales y 
los religiosos elegidos por la Unión Gene-
ral de Superiores Generales, además de 
los Presidentes de las Congregaciones y 
Consejos Pontificios de la Curia Romana. 

A la Conferencia Episcopal Española 
(CEE) le correspondía elegir a tres miem-
bros para participar en esta Asamblea 
sinodal. Fueron elegidos en el transcurso 
de la Asamblea Plenaria que tuvo lugar 
en Madrid del 3 al 7 de marzo de 2008 y 
confirmados después por el Santo Padre. 
Se trata del Arzobispo de Madrid y Pre-
sidente de la CEE, Cardenal Antonio Mª 
Rouco Varela; el Obispo de Bilbao y Vice-
presidente de la CEE, Mons. D. Ricardo 
Blázquez Pérez, y el Arzobispo emérito de 
Pamplona, Mons. D. Fernando Sebastián 
Aguilar. 

Por designación de Benedicto XVI parti-
ciparán como Padres sinodales tres espa-
ñoles: el Prelado de la Prelatura personal 
del Opus Dei, Mons. D. Javier Echeva-
rría Rodríguez; el Prepósito General de la 
Compañía de Jesús, P. Adolfo Nicolás; y el 
Presidente de Comunión y Liberación, el 
sacerdote Julián Carrón. 

Entre los expertos estarán otros cuatro 
españoles, el Director de la Biblioteca 
de Autores Cristianos (BAC), el sacerdote 
Jorge Juan Fernández Sangrador, también 
director de Publicaciones de la CEE; la her-
mana Nuria Calduch Benages, profesora 
de Teología Bíblica del Antiguo Testamen-
to en la Pontifica Universidad Gregoriana 
de Roma; el Presidente del Pontificio Ins-
tituto Litúrgico, Facultad de Liturgia del 
Pontificio Ateneo S. Anselmo de Roma, 
el benedictino Juan Javier Flores Arcas; 

Representantes de los obispos españo-

les en el Sínodo sobre la Palabra

Madrid, 8-9-2008

El cardenal Antonio María Rouco, Ricardo 

Blázquez y Fernando Sebastián represen-

tarán a la CEE en la XII Asamblea General 

Ordinaria del Sínodo de los Obispos

El Papa Benedicto XVI ha designado a 

otros ocho españoles para participar 

en el Sínodo como Padres Sinodales, 

expertos y auditores

La Asamblea tendrá lugar del 5 al 26 de 

octubre bajo el lema "La Palabra

de Dios en la vida y en la misión de la 

Iglesia"

La Santa Sede ha hecho públicos, el 
sábado 6 de septiembre, los nombramien-
tos efectuados por el Papa Benedicto XVI 
para participar en la XII Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos que 
se celebrará del 5 al 26 de octubre bajo el 
lema "La Palabra de Dios en la vida y en la 
misión de la Iglesia". 

El Santo Padre ha designado 32 Padres 
Sinodales, entre ellos 3 españoles; 41 
expertos, 4 de ellos españoles; y 37 audi-

[ ]Comunicats
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3

Calendario de Jornadas y Colectas en 

España 2009

– 1 de enero (Santa María Madre de Dios): 
"Jornada por La Paz" Jornada mundial (pon-
tificia). Celebración de la liturgia del día; alu-
sión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles.

– 6 de enero (Epifanía del Señor): 
"Colecta del catequista nativo" (pontifi-
cia: OO.MM.PP.) y "Colecta del IEME" (de 
la CEE; optativa). Celebración de la liturgia 
del día; monición justificativa de la colecta 
y colecta.

– 18 de enero (Segundo domingo del 
Tiempo Ordinario); "Jornada Mundial de 
las Migraciones" (pontificia): Celebración 
de la liturgia del día; alusión en la moni-
ción de entrada y en la homilía; inten-
ción en la Oración de los Fieles. Puede 
celebrarse la Misa "Por los Emigrantes y 
Exiliados', por mandato o con permiso del 
Ordinario del lugar (cf. OGMR, 332).

– 18-25 de enero "Octavario de Oración 
por la Unidad de los cristianos" (mundial 
y pontificia). El domingo que cae dentro 
del Octavario se puede celebrar la "Misa 
por la Unidad de los cristianos", con las 
lecturas del domingo.

– 25 de enero (Cuarto domingo de 
enero): "Jornada (y Colecta) de la Infancia 

y el profesor de Teología Fundamental y 
Eclesiología en la Facultad de Teología de 
Catalunya y profesor de Teología Funda-
mental en la Pontificia Universidad Gre-
goriana de Roma, el sacerdote Salvador 
Pié Ninot. Además, en la lista de auditores 
se encuentra el iniciador del Camino Neo-
catecumenal, el español Francisco José 
Gómez Argüello Wirtz (Kiko Argüello).

[ ]Documents
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3 "Jornada (y colecta) de Vocaciones Nativas 

(pontificia: OO.MM.PP.). Celebración de la 
liturgia del día; alusión en la monición de 
entrada y en la homilía; intención en la 
Oración de los Fieles; colecta.

– 3 de mayo (Domingo IV de Pascua): 
"Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones" (pontificia). Celebración de 
la liturgia del día; alusión en la monición 
de entrada y en la homilía; intención en la 
Oración de los Fieles.

– 24 de mayo Solemnidad de la Ascen-
sión del Señor: "Jornada Mundial (y colec-
ta) de las Comunicaciones Sociales" (pon-
tificia). Celebración de la liturgia del día; 
alusión en la monición de entrada y en 
la homilía; intención en la Oración de los 
Fieles; colecta.

– 31 de mayo Solemnidad de Pente-
costés: "Día de la Acción católica y del 
Apostolado Seglar" (dependiente de la 
CEE, optativa), Celebración de la liturgia 
del día; alusión en la monición de entrada 
y en la homilía; intención en la Oración de 
los Fieles.

– 7 de junio Solemnidad de la Santísima 
Trinidad: "Día pro Orantibus" (dependien-
te de la CEE, obligatoria). Celebración de 
la liturgia del día; alusión en la monición 
de entrada y en la homilía; intención en la 
Oración de los Fieles.

– 14 de junio Solemnidad del Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Cristo: "Día (y colecta) 
de la Caridad' (dependiente de la CEE, 
obligatoria). Celebración de la liturgia del 
día; alusión en la monición de entrada y en 
la homilía; intención en la Oración de los 
Fieles; colecta.

– 29 de junio (San Pedro y San Pablo): 
"Colecta del Óbolo de San Pedro" (pontifi-
cia). Celebración de la liturgia del día; moni-
ción justificativa de la colecta y colecta.

Misionera" (mundial y pontificia: OO.MM.
PP.). Celebración de la liturgia del día; 
alusión en la monición de entrada y en 
la homilía; intención en la Oración de los 
Fieles; y colecta.

– 2 de febrero (Fiesta de la Presentación 
del Señor): "Jornada de la Vida Consagra-
da" (mundial y pontificia). Celebración de 
la liturgia del día; alusión en la monición 
de entrada y en la homilía; intención en la 
Oración de los Fieles.

– 8 de febrero (Segundo domingo de 
febrero): "Colecta de la Campaña contra el 
Hambre en el Mundo" (dependiente de la 
CEE, obligatoria). Celebración de la liturgia 
del día; monición justificativa de la colecta 
y colecta

–11 de febrero (Ntra. Señora de Lour-
des): "Jornada Mundial del Enfermo" 
(pontificia y dependiente de la CEE, obli-
gatoria). Celebración de la liturgia del día; 
alusión en la monición de entrada y en 
la homilía; intención en la Oración de los 
Fieles*.

– 1 de marzo (Primer domingo de 
marzo): "Día (y colecta) de Hispanoamé-
rica" (dependiente de la CEE, optativa). 
Celebración de la liturgia del día; alusión 
en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles; 
colecta.

– 19 de marzo (Solemnidad de San José 
o domingo más próximo): "Día (y colecta) 
del Seminario". Celebración de la liturgia 
del día; alusión en la monición de entrada 
y en la homilía; intención en la Oración de 
los Fieles; colecta.

– 10 de abril Viernes Santo: "Colecta 
por los Santos Lugares" (pontificia). Cele-
bración de la liturgia del día; monición 
justificativa de la colecta y colecta.

– 26 de abril (Último domingo de abril): 
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3– 5 de julio (Primer domingo de julio): 
"Jornada de responsabilidad del Tráfico" 
(dependiente de la CEE, optativa). Cele-
bración de la liturgia del día; alusión en 
la monición de entrada y en la homilía; 
intención en la Oración de los Fieles.

– 18 de octubre (Penúltimo domingo 
de octubre): "Jornada Mundial (y colecta) 
por la evangelización de los pueblos" 
(pontificia, OO.MM.PP.): Celebración de 
la liturgia del día; alusión en la monición 
de entrada y en la homilía; intención en 
la Oración de los Fieles; colecta. Puede 
celebrarse la Misa "Por la Evangelización 
de los pueblos".

– 15 de noviembre (Domingo anterior 
a la solemnidad Jesucristo Rey): "Día (y 
colecta) de la Iglesia Diocesana" (depen-
diente de la CEE, optativa). Celebración de 
la liturgia del día; alusión en la monición 
de entrada y en la homilía; intención en la 
Oración de los Fieles; colecta.

– 27 de diciembre (Domingo dentro de 
la octava de Navidad, Fiesta de la Sagra-
da Familia): "Jornada por la Familia y la 
Vida" (pontificia y dependiente de la CEE). 
Celebración de la liturgia del día; alusión 
en la monición de entrada y en la homilía; 
intención en la Oración de los Fieles.

*No obstante, por "utilidad pastoral", a 
juicio del rector de la Iglesia o del sacerdo-
te celebrante, se puede celebrar "La Misa 
por los Enfermos" (cf. OGMA 333).

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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3 tos, emanados por la Congregación para 

la Educación Católica: la Nota illustrativa 

del 10 de abril de 1986 y la Normativa per 

l'Istituto di Scienze Religiose del 12 de 
mayo de 1987.

A distancia de más de veinte años, 
con las disposiciones contenidas en la 
presente Instrucción, se pretende rede-
finir tal normativa, considerando sobre 
todo las nuevas instancias de carácter 
pastoral, como así también la evolución 
que se ha ido verificando en el ámbito 
de las legislaciones civiles de numerosos 
países en orden a la enseñanza superior, 
con los cuales estas instituciones aca-
démicas eclesiásticas están llamadas a 
interactuar.

2. El estudio de la Teología y el estudio 
de las Ciencias Religiosas se articulan en 
dos itinerarios diferentes, que se distin-
guen sobre todo por la naturaleza de la 
enseñanza y por los currículos formativos 
que ambos proponen.

El itinerario de estudio ofrecido por los 
Centros académicos eclesiásticos —como 
son las Facultades de Teología y los Ins-
titutos a ellas incorporados, agregados y 
afiliados— tiene el objetivo de asegurar 
al estudiante un conocimiento completo 
y orgánico de toda la Teología; esto se 
pide, en manera particular, a los que se 
preparan al sacerdocio. Además, dicho 
itinerario se propone profundizar de modo 
exhaustivo en las distintas áreas de espe-
cialización de la Teología, adquirir el nece-
sario uso del método científico específico 
de esta disciplina, y también elaborar una 
contribución científica original.

3. Los ISCR, en cambio, pretenden ofre-
cer el conocimiento de los principales 
elementos de la Teología y de sus necesa-
rios presupuestos filosóficos, además de 

Instrucción sobre los institutos supe-

riores de ciencias religiosas, de la Con-

gregación para la educación católica 

(28-6-2008) 

INTRODUCCIÓN

Con el Concilio Ecuménico Vaticano II se 
ha intensificado entre los fieles —laicos y 
religiosos— un vivo interés por el estudio 
de la Teología y de otras ciencias sagra-
das, para enriquecer con ellas la propia 
vida cristiana, ser capaces de dar razón de 
la propia fe (cf. 1 Pe 3, 15), ejercitar fruc-
tuosamente su apostolado propio y poder 
colaborar con los ministros sagrados en 
su específica misión (cf. can. 229 §§ 1-2). 
En el período post-conciliar, mientras las 
Facultades eclesiásticas, que ya contaban 
con una larga tradición, se han conforma-
do a las disposiciones de la Constitución 
Apostólica Sapientia christiana (1979), ha 
ido asumiendo una creciente importancia 
en la Iglesia la necesidad de velar por una 
adecuada formación de los fieles laicos, 
mediante modalidades específicas.

1. Entre las iniciativas creadas para 
satisfacer tal exigencia se incluyen los Ins-
titutos Superiores de Ciencias Religiosas 
(ISCR). Su configuración jurídico-acadé-
mica ha sido delineada por dos Documen-

[ ]Documents
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3aquellos complementarios que provienen 
de las ciencias humanas. Más específica-
mente, este itinerario de estudio tiene el 
objetivo de: promover la formación reli-
giosa de los laicos y de las personas 
consagradas, para una más consciente 
y activa participación de los mismos en 
las tareas de evangelización en el mundo 
actual, favoreciendo también la asunción 
de empeños profesionales en la vida ecle-
sial y en la animación cristiana de la socie-
dad; preparar a los candidatos para los 
diversos ministerios laicales y servicios 
eclesiales; cualificar a los docentes de 
religión en las escuelas de diferente orden 
y grado, exceptuando las Instituciones de 
nivel universitario.

4. Los ISCR ofrecen una ulterior oportu-
nidad de participar, junto a la Teología, del 
esfuerzo de profundización de la verdad, 
con el objetivo de acompañar el creci-
miento en la fe de las personas y de toda 
la comunidad.

El estudio y la enseñanza de las Cien-
cias Religiosas proporcionan los elemen-
tos necesarios para elaborar una síntesis 
entre la fe y la cultura en la singularidad 
de las situaciones que se vive en las 
Iglesias particulares. Se trata de una pers-
pectiva que responde a la solicitud de 
una cualificación del servicio eclesial en 
las concretas exigencias de los tiempos y 
los lugares. Ella, por tanto, adopta espe-
cíficos instrumentos de estudio, métodos 
pedagógicos y el empleo de energías para 
un aprendizaje y una aplicación didáctica 
diferente de los requeridos por las Facul-
tades de Teología.

5. Los ISCR se distinguen tanto de los 
distintos tipos de Facultades eclesiásticas 
autónomas que pueden ser canónicamen-
te erigidas en función de las necesidades 

de la Iglesia, como de todas aquellas 
iniciativas para la formación teológica, de 
nivel no académico, que son promovidas a 
menudo con gran empeño en las Iglesias 
particulares, como por ejemplo, las Escue-
las diocesanas de formación teológica o 
los Institutos no-académicos denomina-
dos de otro modo. En todo caso, también 
el planteamiento de un Instituto no-acadé-
mico tiene que ser serio y exigente.

6. Las disposiciones contenidas en la 
presente Instrucción, en vista a la revisión 
de la Const. Apost. Sapientia christia-

na, tienen la finalidad de uniformar los 
diferentes ISCR presentes en la Iglesia 
universal, asegurar un adecuado nivel 
académico-científico de los mismos, en 
fidelidad al Magisterio, y responder a los 
requerimientos, que las Iglesias particu-
lares manifiestan, de crear tales Institutos 

ex-novo.
La instrucción se articula en tres partes: 

I. Fisonomía de los Institutos Superiores 
de Ciencias Religiosas; II. Procedimiento 
para la erección de un Instituto; III. Nor-
mas finales.

 
I. FISONOMÍA DE LOS INSTITUTOS SUPE-

RIORES DE CIENCIAS RELIGIOSAS

1. Finalidad y promoción de los Institu-

tos Superiores de Ciencias Religiosas

Art. 1. EL ISCR es una Institución aca-
démica eclesiástica, cuya naturaleza ya 
ha sido delineada en la Introducción (cf. 
nn. 3-5). Ella está prevista por el Código 
de Derecho Canónico (cf. can. 821), por 
el Código de los Cánones de las Iglesias 
Orientales (cf. Can. 404 § 2) y viene regu-
lada por la presente Normativa.

Art. 2. EL ISCR tiene como finalidad la 
formación de los fieles — laicos y religiosos 

S a n t a  S e u
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3 — en orden al enriquecimiento de la propia 

vida cristiana, a la capacidad de dar razón 
de la propia fe, al ejercicio de su apostolado 
propio, y en particular a su participación en 
la evangelización. Al mismo tiempo, el ISCR 
prepara figuras profesionales integradas 
en las dinámicas culturales y operativas de 
la sociedad contemporánea, para que pue-
dan colaborar con los ministros sagrados 
en su específica misión.

Art. 3. EL ISCR propone el tratamien-
to sistemático de la doctrina católica, 
mediante el método científico que le es 
propio, tomado de la Revelación inter-
pretada auténticamente por el Magisterio 
vivo de la Iglesia. Además, promueve la 
búsqueda de respuestas a los interrogan-
tes humanos, con perspectiva teológica 
y con la ayuda de las ciencias filosóficas, 
de las ciencias humanas y de los demás 
campos disciplinares que se ocupan de 
estudios religiosos.

Art. 4. EL ISCR, ya sea de primero y 
segundo ciclo, o bien solamente de primer 
ciclo, está vinculado a una Facultad Ecle-
siástica de Teología, que asume la respon-
sabilidad académica del mismo Instituto.

Art. 5. La responsabilidad de la promo-
ción y de la marcha del ISCR corresponde:

a) a los Obispos y a los Eparcas intere-
sados, particularmente en lo que respecta 
a la salvaguardia y la promoción de la fe 
católica, la búsqueda y la cualificación del 
cuerpo docente, la seguridad económica 
del Instituto;

b) a la Conferencia Episcopal Nacional o 
a otras Asambleas de la Jerarquía Católica, 
por cuanto concierne a las Iglesias orien-
tales, de acuerdo con la Congregación 
para la Educación Católica y en estrecha 
colaboración con ella, en lo que respecta 
a la evaluación y a la supervisión del cum-

plimiento de las finalidades pastorales, 
particularmente a través de la propuesta 
de disciplinas de orientación conforme 
a los objetivos pastorales de la misma 
Conferencia;

c) a la Facultad de Teología, con la cual 
cada Instituto está vinculado y del cual 
ella es garante ante la Congregación para 
la Educación Católica, respecto al nivel 
académico y a la idoneidad para el logro 
de sus finalidades.

2. Autoridades Académicas

Art. 6. El ISCR está gobernado por 
autoridades comunes y por autoridades 
propias. Las autoridades comunes con la 
Facultad son el Gran Canciller, el Presi-
dente (Decano) y el Consejo de Facultad. 
Las autoridades propias del Instituto son 
el Moderador, el Director y el Consejo de 
Instituto. Si las circunstancias lo sugieren, 
puede ser nombrado un Vicedirector.

Art. 7. Al Gran Canciller de la Facultad 
de Teología corresponde:

a) Solicitar a la Congregación para la 
Educación Católica la erección canónica 
del ISCR, después de haber obtenido el 
parecer positivo de la Conferencia Episco-
pal o de otra Asamblea competente de la 
Jerarquía Católica (cf. art. 5 b);

b) presentar a la Congregación para la 
Educación Católica el plan de estudios y el 
texto del Estatuto del ISCR para su debida 
aprobación;

c) informar a la Congregación para la 
Educación Católica acerca de las cuestio-
nes más importantes y enviar a la misma, 
cada cinco años, una relación pormeno-
rizada respecto a la vida y a la actividad 
del ISCR;

d) nombrar al Director, elegido entre 
una terna de docentes estables designa-
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3d) verificar la consistencia y la funciona-
lidad de las estructuras y de los subsidios 
del ISCR, en particular de la biblioteca;

e) aprobar la relación quinquenal sobre 
la vida y la actividad del ISCR preparadas 
por el Director;

f) dar su aprobación para el nombra-
miento del Director del ISCR;

g) proponer al Gran Canciller que sea 
solicitada a la Congregación para la Edu-
cación Católica la suspensión del ISCR 
en caso de que el mismo resultase insol-
vente.

Art. 10. El Moderador del ISCR, por 
norma, es el Obispo o el Eparca del lugar 
dónde tiene su sede el Instituto. Si éste 
se encuentra dentro de una Universidad 
eclesiástica, el papel del Moderador lo 
realiza el Rector Magnífico. Al Moderador 
corresponde:

a) procurar que la doctrina católica 
sea custodiada integralmente y fielmente 
transmitida;

b) nombrar los docentes estables 
—una vez obtenido el parecer favorable 
de la Facultad de Teología— y los demás 
docentes del ISCR, concediendo la missio 

canonica a los que enseñan disciplinas 
relacionadas con la fe y la moral, una vez 
emitida la profesión de fe, además de la 

venia docendi a los que enseñan otras 
disciplinas. En el caso que la tarea del 
Moderador sea desarrollada por el Rector 
de la Universidad, es el Gran Canciller o su 
delegado, quien concede la missio canoni-

ca o la venia docendi;
c) revocar la missio canonica o la venia 

docendi, prevista por el art. 16 c. En el 
caso que la tarea del Moderador sea desa-
rrollada por el Rector de la Universidad, 
esta tarea corresponde al Gran Canciller o 
a su delegado;

da por el Consejo de Instituto, una vez 
obtenido el parecer favorable del Consejo 
de la Facultad de Teología y — en caso de 
que la tarea del Moderador no sea desa-
rrollada por el Rector de la Universidad a 
norma del art. 10 — con el nulla osta del 
Moderador.

Art. 8. Al Presidente (Decano) de la 
Facultad de Teología compete:

a) convocar y presidir el Consejo de 
Facultad y el Colegio de los docentes de 
la Facultad por cuestiones referentes al 
ISCR;

b) regular, conjuntamente a los Directo-
res de los ISCR, las cuestiones comunes;

c) presidir, personalmente o a través de 
un delegado suyo, las sesiones para los 
exámenes de grado;

d) proporcionar anualmente al Consejo 
de Facultad informaciones sobre la anda-
dura de los ISCR;

e) presentar al Consejo de Facultad, 
cada cinco años, la relación preparada por 
el Director sobre la vida y la actividad del 
ISCR para su aprobación y presentarla al 
Gran Canciller, que la transmitirá a la Con-
gregación para la Educación Católica;

f) firmar los diplomas de los grados 
académicos del ISCR.

Art. 9. Al Consejo de Facultad corres-
ponde:

a) examinar y aprobar, en vía prelimi-
nar, los planes de estudio, el Estatuto y el 
Reglamento del ISCR;

b) expresar el propio parecer acerca de 
la idoneidad de los docentes del ISCR en 
vista de su asunción y de su promoción a 
estables;

c) examinar y aprobar las informacio-
nes que el Presidente (Decano) tiene que 
proporcionar anualmente sobre el funcio-
namiento del ISCR;

S a n t a  S e u
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3 el Moderador;

g) examinar las solicitudes y los recur-
sos de los docentes y los estudiantes, 
proponiendo la solución, en los casos más 
graves.

Art. 12. § 1. El Consejo de Instituto está 
compuesto por el Director, el Vicedirector, 
en el caso de que existiera esta figura, por 
todos los docentes estables y dos repre-
sentantes de los docentes no estables 
elegidos por sus compañeros, por el Presi-
dente (Decano) de la Facultad de Teología 
o por un delegado suyo, por un delegado 
del Moderador, por dos estudiantes ordi-
narios, elegidos por la asamblea de los 
estudiantes y por el Secretario que cum-
ple la tarea de redactar las Actas. Todos 
estos son miembros de derecho.

§ 2. El Consejo de Instituto decide con 
la mayoría de los miembros de derecho y, 
en lo concercerniente a cuestiones perso-
nales, con una mayoría equivalente a los 
dos tercios. Cuando se trata de cuestiones 
inherentes al cuerpo docente, los repre-
sentantes de los estudiantes no participan 
en la discusión y tampoco en la correspon-
diente votación.

§ 3. El Consejo de Instituto es convoca-
do por el Director al menos dos veces al 
año y, por vía extraordinaria, a petición de 
la mayoría del mismo Consejo.

§ 4. A dicho organismo corresponde:
a) establecer el plan de estudios, el 

texto del Estatuto y del Reglamento del 
ISCR que deberá someterse a la aproba-
ción del Consejo de Facultad;

b) designar la terna de docentes esta-
bles que han de ser propuestos al Modera-
dor para el nombramiento del Director;

c) proponer al Moderador los nombra-
mientos de los docentes;

d) aprobar la relación quinquenal sobre 

d) dar el nulla osta para el nombra-
miento del Director;

e) vigilar la andadura doctrinal y disci-
plinar del ISCR, informando al respecto al 
Gran Canciller;

f) manifestar a la Facultad de Teología 
las mayores dificultades de las cuales él 
tuviera conocimiento, invitándola a tomar 
las medidas necesarias;

g) nombrar al Vicedirector, al Ecónomo 
y al Secretario del ISCR, si las circunstan-
cias lo sugieren, después de haber escu-
chado el parecer del Director;

h) aprobar los balances anuales de 
entradas y salidas, los presupuestos anua-
les y los actos de administración extraordi-
naria del ISCR;

i) firmar los diplomas de los grados aca-
démicos del ISCR, junto con el Presidente 
(Decano) de la Facultad de Teología y con 
el Director del Instituto.

Art. 11. El Director del ISCR permanece 
cinco años en su cargo y puede ser confir-
mado en su oficio, consecutivamente, una 
sola vez. A él le compete:

a) representar el ISCR ante el Modera-
dor, ante las autoridades académicas de 
la Facultad de Teología y ante las autori-
dades civiles;

b) dirigir y coordinar la actividad del 
Instituto, particularmente bajo el aspecto 
disciplinar, doctrinal y económico;

c) convocar y presidir las diferentes 
sesiones del Consejo de Instituto;

d) estar presente en las asambleas de 
los estudiantes personalmente o a través 
de un delegado;

e) redactar la relación quinquenal sobre 
la vida y la actividad del ISCR;

f) firmar los diplomas de los grados aca-
démicos del ISCR, junto con el Presidente 
(Decano) de la Facultad de Teología y con 
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3d) demuestre poseer capacidad para la 
enseñanza;

e) se haya seguido el procedimiento 
previsto por el Estatuto propio del ISCR.

§ 3. Salvo lo contemplado en el art. 
15 § 2, los docentes estables de los ISCR 
no pueden ser al mismo tiempo estables 
en otras Instituciones académicas ecle-
siásticas o civiles. Además, el encargo 
de docente estable es incompatible con 
otros ministerios o actividades que hagan 
imposible el adecuado desarrollo tanto 
en relación con la didáctica, como con la 
investigación.

§ 4. Los docentes no estables, para las 
materias eclesiásticas, tienen que estar 
en posesión, al menos, de la Licencia 
canónica o de un título equivalente y tener 
buenas aptitudes para la enseñanza. Las 
normas particulares acerca de los docen-
tes no estables tienen que ser fijadas en 
el Estatuto del ISCR.

Art. 15. § 1. En cada ISCR los docentes 
estables tienen que ser al menos cinco, uno 
por cada área disciplinar: Sagrada Escri-
tura, Teología dogmática, Teología moral-
pastoral, Filosofía, Ciencias humanas. En 
el caso que el ISCR tuviera sólo el primer 
ciclo, los docentes estables tienen que ser 
al menos cuatro, uno por cada área discipli-
nar: Sagrada Escritura, Teología dogmática, 
Teología moral-pastoral, Filosofía.

§ 2. Si el ISCR se encuentra dentro de 
una Facultad de Teología no es necesario 
que los docentes estables de la Facultad 
y del ISCR sean diferentes, a condición 
que su número total sea al menos igual a 
la suma de docentes estables requeridos 
para la Facultad de Teología y de aquellos 
requeridos para el ISCR.

Art. 16. El Estatuto del ISCR tiene que 
establecer:

la vida y sobre la actividad del ISCR prepa-
rada por el Director.

3. Docentes

Art. 13. § 1. Todos los docentes, de 
cualquier categoría, tienen que distinguir-
se siempre por la idoneidad científico-
pedagógica, la honestidad de vida, la inte-
gridad de doctrina, la dedicación al propio 
deber, de modo tal que puedan contribuir 
eficazmente al logro de los objetivos pro-
pios del Instituto. La enseñanza tendrá 
que estar orientada a la adhesión a la 
divina Revelación, a la fidelidad al Magis-
terio de la Iglesia y al respeto de la verdad 
científica.

§ 2. Quienes enseñan en los ISCR tie-
nen que recibir la missio canonica o la 

venia docendi, de acuerdo con el art. 10 b 
de esta instrucción.

Art. 14. § 1. Los docentes se dividen en 
estables, que se dedican a tiempo pleno 
al estudio, a la enseñanza y a la asistencia 
de los estudiantes, y no estables, que 
prestan su colaboración de modo parcial, 
no permanente.

§ 2. Para que uno sea legítimamente 
asunto entre los docentes estables, se 
requiere que:

a) se distinga por la riqueza de doctrina, 
por el testimonio de vida, por el sentido de 
responsabilidad eclesial y académica;

b) para las disciplinas eclesiásticas, 
esté provisto del conveniente Doctorado 
conseguido en una Institución Eclesiásti-
ca; para las disciplinas no eclesiásticas, el 
título requerido es el del segundo ciclo de 
los estudios superiores;

c) se haya demostrado idóneo a la 
investigación con documentos probato-
rios, en particular, con la publicación de 
trabajos aptos a la finalidad del ISCR;

S a n t a  S e u
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3 § 3. Para ser admitido como estudiante 

ordinario al ciclo que conduce al Bachille-
rato en Ciencias Religiosas, es necesario 
poseer el título de los estudios secunda-
rios requeridos para la inscripción en la 
Universidad civil.

§ 4. Para ser admitido como estudiante 
ordinario al ciclo que conduce a la Licen-
cia en Ciencias Religiosas, es necesario 
poseer el Bachillerato en Ciencias Reli-
giosas.

§ 5. Los estudiantes extraordinarios son 
aquellos que, careciendo del mencionado 
título de admisión a la Universidad civil, 
o bien sin aspirar al grado académico, no 
obstante desean acceder a las enseñanzas 
previstas por el ISCR para la consecución 
de simples Certificados de asistencia.

§ 6. Los estudiantes invitados son los 
que, no queriendo conseguir el grado 
académico en el ISCR, desean frecuentar 
algún curso y superar el examen corres-
pondiente, para un eventual reconoci-
miento del mismo en otro Instituto.

§ 7. Los estudiantes oyentes son aque-
llos que, no queriendo conseguir el grado 
académico en el ISCR, desean frecuentar 
algún curso, con vista a obtener el corres-
pondiente Certificado de asistencia.

Art. 19. Para poder ser admitidos a los 
exámenes, es necesario que el estudiante 
haya seguido las lecciones con una asis-
tencia no inferior a los dos tercios de las 
horas de cada disciplina del Instituto.

Art. 20. El Estatuto del ISCR tiene que 
establecer en qué modo los estudiantes, 
por motivos graves, pueden ser suspendi-
dos o privados de ciertos derechos, o tam-
bién ser expulsados del Instituto, de modo 
que se pueda preservar oportunamente la 
tutela tanto de los derechos del estudian-
te como de los del mismo Instituto.

a) las modalidades de asunción y nom-
bramiento de los docentes;

b) cuándo y en qué condiciones los 
docentes cesan en su cargo;

c) por cuáles motivos y con qué tipo de 
procedimiento pueden ser suspendidos 
o bien privados de su oficio, de tal modo 
que se pueda preservar convenientemen-
te la tutela de los derechos del docente, 
como así también los derechos del ISCR.

4. Estudiantes

Art. 17. El ISCR está abierto a todos los 
fieles católicos — laicos y religiosos — 
que, dotados de un certificado en regla, 
e idóneos por la conducta moral y por los 
eventuales estudios previos, deseen tener 
una preparación cualificada en Ciencias 
Religiosas. Todo ISCR tiene que ser capaz 
de asegurar un conveniente número de 
estudiantes ordinarios, que, normalmen-
te, no debe ser inferior a setenta y cinco.

Art. 18. § 1. Los estudiantes pueden 
ser ordinarios, extraordinarios, invitados 
y oyentes. Todos tienen que observar fiel-
mente las normas del ISCR acerca del orde-
namiento general y la disciplina —prin-
cipalmente, respecto a los programas de 
estudios, a la asistencia de los mismos, a 
los exámenes—, como también, del resto 
de las disposiciones concernientes a la 
vida del Instituto. Además, ellos partici-
pan en la vida del Instituto en los modos 
previstos por el Estatuto de cada ISCR.

§ 2. Los estudiantes ordinarios son 
aquellos que, aspirando a conseguir los 
grados académicos, de los que tratan los 
arts. 28-29 de la presente Instrucción, fre-
cuentan todos los cursos y las actividades 
prescritas por el mismo Instituto, con la 
regular superación de los correspondien-
tes exámenes.
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3a) Historia de la Filosofía;
b) Filosofía sistemática;
c) Sagrada Escritura;
d) Teología fundamental;
e) Teología dogmática;
f) Teología moral;
g) Teología espiritual;
h) Teología Litúrgica;
i) Patrología e Historia de la Iglesia;
j) Derecho Canónico.
§ 2. En el segundo ciclo, además de los 

cursos referidos a algunas de las discipli-
nas mencionadas, en particular aquellas 
específicamente teológicas, a las prác-
ticas, a los cursos opcionales y a los 
seminarios de estudio, tienen que ser 
propuestos también los cursos de las dis-
ciplinas que caracterizan la orientación de 
la especialización. Es necesario indicar un 
docente para cada especialización en la 
cual sea competente.

Art. 25. El plan de estudios de cada ISCR 
tendrá que precisar las disciplinas que 
componen el currículo, el número de horas 
semanales, los créditos (ECTS) asignados a 
cada disciplina, los contenidos fundamen-
tales, la bibliografía y el nombre del docen-
te. Se tenga presente que, en el quinquenio 
de los ISCR, los créditos, normalmente, ten-
drán que ser 300, comprendiendo cursos, 
seminarios, talleres y prácticas.

6. Grados académicos

Art. 26. Los grados académicos en los 
ISCR son otorgados a los estudiantes por 
la Facultad de Teología a la cual el Insti-
tuto está vinculado. Dichos grados son el 
Bachillerato en Ciencias Religiosas, al final 
del primer ciclo y la Licencia en Ciencias 
Religiosas, con especificación de la orien-
tación de su especialización, al final del 
segundo ciclo.

Art. 21. Considerando la diferente con-
figuración de los estudios de Teología y 
de Ciencias Religiosas (cf. Introducción, 
nn. 2-5), el estudiante que posee el título 
de Bachiller o de Licenciado en Ciencias 
Religiosas, que quisiera obtener el reco-
nocimiento de los estudios realizados y 
conseguir el Bachillerato en Sagrada Teo-
logía, podrá ser admitido por el Presidente 
(Decano) de una Facultad de Teología, 
después de la atenta valoración de las 
disciplinas del curriculum studiorum por 
parte del Consejo de la misma Facultad. 
El mismo Consejo tendrá que establecer y 
aprobar para cada candidato un adecuado 
programa complementario de, al menos, 
dos años de duración con sus correspon-
dientes exámenes.

5. Orden de los estudios

Art. 22. El plan de los estudios, redac-
tado en sintonía con las finalidades espe-
cíficas del ISCR, tiene que caracterizarse 
por el carácter científico y orgánico de los 
contenidos teológicos.

Art. 23. La estructura del ISCR prevé 
un currículo de estudios de cinco años de 
duración, estructurado en dos ciclos: el 
primer ciclo, de tres años de duración, al 
final del cual se consigue el Bachillerato 
en Ciencias Religiosas, y el segundo ciclo, 
de dos años de duración, al final del cual 
se consigue la Licencia en Ciencias Reli-
giosas.

Art. 24. § 1. En el primer ciclo tienen 
que ser tratadas todas las fundamenta-
les disciplinas filosóficas y teológicas, 
de modo que la totalidad del itinerario 
corresponda al título conclusivo del Bachi-
llerato. Concretamente, el programa de los 
estudios del primer ciclo tiene que incluir 
las siguientes disciplinas:

S a n t a  S e u
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3 7. Subsidios didácticos y económicos

Art. 30. Para garantizar el buen funcio-
namiento de los ISCR, cada Instituto tiene 
que contar con la presencia de estructuras 
logísticas adecuadas a las necesidades 
de la enseñanza, con suficientes aulas 
funcionales y decorosas, y espacios para 
los seminarios de estudio y las prácti-
cas, espacios para oficinas y archivos, así 
como los soportes técnicos necesarios 
para la cuestión didáctica.

Art. 31. Para el logro de sus objetivos 
específicos, cada ISCR tiene que contar 
con una biblioteca, dotada y actualizada 
de libros y revistas, conforme a las nece-
sidades de los docentes y de los estudian-
tes, ordenada convenientemente. En caso 
de que el ISCR se valga de una biblioteca 
teológica externa a la sede del Instituto 
mismo, tendrá que disponer al menos de 
una sala de consulta y de lectura, dotada 
de los principales instrumentos (fuentes, 
diccionarios, revistas, etc.).

Art. 32. A través de la asignación anual 
de una conveniente suma de dinero, la 
biblioteca debe ser enriquecida constan-
temente con libros, clásicos y contempo-
ráneos, y con las principales revistas, para 
que así pueda servir eficazmente, sea para 
la profundización y la enseñanza de las 
disciplinas, sea para su aprendizaje, como 
así también para los trabajos prácticos y 
para los seminarios de estudio.

Art. 33. El Estatuto del ISCR tiene que 
establecer normas adecuadas para la 
biblioteca, de modo que el acceso y el 
empleo sean particularmente facilitados a 
docentes y estudiantes.

Art. 34. Cada ISCR tiene que contar con 
los medios económicos necesarios para 
el buen logro de su específica finalidad, 
para su adecuado funcionamiento, para 

Art. 27. Los grados académicos, en el 
Estatuto de cada ISCR, pueden ser también 
expresados con otros nombres, teniendo 
en cuenta la normativa de los estudios aca-
démicos de la región, a condición que sea 
indicada con claridad su equivalencia con 
los grados académicos arriba mencionados 
y sea salvaguardada la uniformidad entre 
los ISCR del mismo País.

Art. 28. Los requisitos para conseguir el 
Bachillerato en Ciencias Religiosas consis-
ten en haber:

a) frecuentado el primer ciclo de estu-
dios y haber superado los exámenes 
correspondientes a cada disciplina;

b) adquirido el conocimiento de una 
lengua moderna además de la propia, 
para estar en condiciones de comprender 
los textos;

c) elaborado y defendido públicamen-
te un trabajo escrito, conforme a las nor-
mas indicadas en el Estatuto del ISCR, que 
demuestre la capacidad de plantear el argu-
mento elegido, y además haber superado el 
examen de síntesis sobre el temario de los 
estudios cursados ante una comisión com-
puesta por no menos de tres docentes.

Art. 29. Los requisitos para conseguir la 
Licencia en Ciencias Religiosas consisten 
en haber:

a) frecuentado el primero y segundo 
ciclo de estudios y haber superado los 
exámenes correspondientes a cada dis-
ciplina;

b) adquirido el conocimiento de dos 
lenguas modernas además de la propia;

c) preparado un trabajo escrito, de 
acuerdo con las normas establecidas en 
el Estatuto del ISCR, que demuestre su 
madura competencia en el campo de espe-
cialización escogido, y someterlo a pública 
discusión en la sesión prevista.
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3una Facultad Eclesiástica de Teología, pre-
ferentemente la más cercana al Instituto, 
para que ésta asuma la responsabilidad 
académica del Instituto mismo. La vincu-
lación entre Instituto y Facultad será fijada 
en una convención ad hoc, salvando las 
normas establecidas más arriba.

Art. 41. La Facultad de Teología, eva-
luada la idoneidad de los docentes y la 
existencia de los requisitos previstos por 
la presente Instrucción, elevará al Gran 
Canciller la solicitud de erección del Ins-
tituto, juntamente con la siguiente docu-
mentación:

a) el parecer positivo de la Conferen-
cia Episcopal Nacional u otra Asamblea 
competente de la Jerarquía Católica (cf. 
art. 5 b);

b) su parecer fundado acerca de la vin-
culación del ISCR;

c) el texto de la citada convención;
d) el texto del Estatuto del naciente 

Instituto, redactado en conformidad con 
las disposiciones normativas contenidas 
en la presente Instrucción;

e) el plan de estudios con sus articula-
ciones y con la indicación de los créditos 
asignados a las diferentes disciplinas;

f) la lista de los docentes, con la indica-
ción para cada uno de ellos, de los datos 
personales, de los títulos académicos, de 
las publicaciones, de las disciplinas de 
enseñanza y otras eventuales sedes de 
enseñanza;

g) la esmerada descripción de la sede, 
de la biblioteca, de los principales subsi-
dios didácticos, del plan de financiación;

h) el número de estudiantes previsto, 
señalando su procedencia y el estado de 
vida (religiosos/as, laicos, laicas).

Art. 42. El Gran Canciller, después de 
haber examinado las razones de la soli-

la decorosa retribución a los docentes y al 
personal auxiliar, y para el mantenimiento 
de los edificios.

Art. 35. El Estatuto del ISCR debe deter-
minar la función del Ecónomo y las com-
petencias de otros organismos colegiales 
interesados, de modo que puedan asegu-
rar una sana administración.

Art. 36. Igualmente, el Estatuto del 
ISCR tendrá que establecer los modos de 
participación de los estudiantes en los 
gastos del Instituto, a través del pago de 
aranceles por la admisión, por la inscrip-
ción anual, por los exámenes y por los 
diplomas relativos a los grados académi-
cos a conseguir.

Art. 37. La administración del ISCR es 
autónoma y no depende de la Facultad 
a la cual está vinculado, a menos que 
no sea establecido de otra manera en el 
Estatuto.

II. PROCEDIMIENTO PARA LA ERECCIÓN 

DE UN INSTITUTO SUPERIOR DE CIEN-

CIAS RELIGIOSAS

Art. 38. Pueden solicitar la erección 
canónica los Institutos que poseen los 
requisitos previstos por la presente Ins-
trucción y que estén en condiciones de 
ofrecer adecuadas garantías también para 
el futuro.

Art. 39. Corresponde a la Conferencia 
Episcopal Nacional o a otra Asamblea de 
la Jerarquía Católica (cf. art. 5 b) compe-
tente para la planificación de los Institutos 
en el territorio, dar su aprobación para la 
erección de cada ISCR.

Art. 40. La propuesta de erección de 
un ISCR tendrá que ser formulada por el 
Obispo o Eparca del lugar donde tiene la 
sede el Instituto, el cual debe dirigirse a 
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3 ción de la Licencia en Ciencias Religiosas 

para quienes hayan conseguido el título 
académico al final del currículo cuatrienal 
actualmente vigente.

Art. 48. Los ISCR tienen que conformar-
se a la presente Instrucción a partir del 
nuevo año académico 2009-2010.
El Sumo Pontífice Benedicto XVI, en el 

curso de la audiencia concedida al infras-

crito Cardenal Prefecto, ha aprobado la 

presente Instrucción y ha autorizado por 

ello su publicación.

Roma, 28 de junio de 2008, Memoria de 

San Ireneo de Lyon.

Zenon Card. Grocholewski

Prefecto

+ Jean-Louis Bruguès, o.p.

Arzobispo-obispo emérito de Angers

Secretario

Homilia de Benet XVI en la missa pel 

150è aniversari de les aparicions a Lour-

des

Prairie, Lourdes, 14-9-2008
 
Señores cardenales, 
querido Mons. Perrier, 
queridos hermanos en el episcopado y el 
sacerdocio, 
queridos peregrinos, hermanos y herma-
nas:

"Id y decid a los sacerdotes que vengan 
en procesión y que se construya aquí una 
capilla". Éste es el mensaje que Bernadet-
te recibió de la "Hermosa Señora" en las 
apariciones del 2 de marzo de 1858. Desde 
hace ciento cincuenta años, los peregrinos 
nunca han dejado de venir a la gruta de 
Massabielle para escuchar el mensaje de 
conversión y esperanza. Y también noso-

citud, la integridad del procedimiento y 
haber comprobado que la mencionada 
documentación sea conforme a cuanto 
prescrito por la presente Instrucción, hará 
llegar todo el material a la Congregación 
para la Educación Católica, junto a su pro-
pio parecer, pidiendo su examen y aproba-
ción, y, cumplidas todas las condiciones, 
la erección canónica del Instituto y su 
vinculación con la Facultad de Teología.

Art. 43. La Congregación para la Educa-
ción Católica es quien emana los Decretos 
concernientes a la erección del ISCR y su 
vinculación con la Facultad de Teología y 
la aprobación del Estatuto ad tempus et 

ad experimentum.

III. NORMAS FINALES

Art. 44. Si un ISCR resultara gravemen-
te insolvente por cuanto atañe la obser-
vancia de los requisitos, el reconocimiento 
podrá ser suspendido ad tempus, y, si es 
el caso, revocado por la Congregación 
para la Educación Católica.

Art. 45. Eventuales modificaciones al 
texto del Estatuto del ISCR tienen que 
ser sometidas por el Gran Canciller de la 
Facultad de Teología a la Congregación 
para la Educación Católica para su debida 
aprobación.

Art. 46. Con la entrada en vigor de la 
presente Instrucción, son abrogadas la 

Nota illustrativa del 10 de abril de 1986 
y la Normativa per l'Istituto Superiore di 

Scienze Religiose del 12 de mayo de 1987.
Art. 47. Las normas transitorias del 

Estatuto de cada ISCR tienen que indicar 
las modalidades y posibilidad de paso de 
los estudiantes del viejo al nuevo orden, 
además de expresar la posibilidad y las 
modalidades de acceder a la consecu-
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3san Juan, XII, 11). Al levantar los ojos hacia 
el Crucificado, adoramos a Aquel que vino 
para quitar el pecado del mundo y dar-
nos la vida eterna. La Iglesia nos invita a 
levantar con orgullo la Cruz gloriosa para 
que el mundo vea hasta dónde ha llegado 
el amor del Crucificado por los hombres, 
por todos los hombres. Nos invita a dar 
gracias a Dios porque de un árbol por-
tador de muerte, ha surgido de nuevo la 
vida. Sobre este árbol, Jesús nos revela su 
majestad soberana, nos revela que Él es 
el exaltado en la gloria. Sí, "venid a ado-
rarlo". En medio de nosotros se encuentra 
Quien nos ha amado hasta dar su vida por 
nosotros, Quien invita a todo ser humano 
a acercarse a Él con confianza.

Es el gran misterio que María nos con-
fía también esta mañana invitándonos 
a volvernos hacia su Hijo. En efecto, es 
significativo que, en la primera aparición 
a Bernadette, María comience su encuen-
tro con la señal de la Cruz. Más que un 
simple signo, Bernadette recibe de María 
una iniciación a los misterios de la fe. 
La señal de la Cruz es de alguna forma 
el compendio de nuestra fe, porque nos 
dice cuánto nos ha amado Dios; nos dice 
que, en el mundo, hay un amor más fuerte 
que la muerte, más fuerte que nuestras 
debilidades y pecados. El poder del amor 
es más fuerte que el mal que nos amena-
za. Este misterio de la universalidad del 
amor de Dios por los hombres, es el que 
María reveló aquí, en Lourdes. Ella invita 
a todos los hombres de buena voluntad, a 
todos los que sufren en su corazón o en su 
cuerpo, a levantar los ojos hacia la Cruz de 
Jesús para encontrar en ella la fuente de la 
vida, la fuente de la salvación.

La Iglesia ha recibido la misión de 
mostrar a todos el rostro amoroso de 

tros, estamos aquí esta mañana a los pies 
de María, la Virgen Inmaculada, para acudir 
a su escuela con la pequeña Bernadette.

Agradezco muy especialmente a Mon-
señor Jacques Perrier, Obispo de Tarbes y 
Lourdes, por la calurosa acogida que me 
ha brindado y por las amables palabras 
que me ha dirigido. Saludo a los Cardena-
les, a los Obispos, a los sacerdotes, a los 
diáconos, a los religiosos y a las religio-
sas, así como a todos vosotros, queridos 
peregrinos de Lourdes, especialmente a 
los enfermos. Habéis venido aquí en gran 
número para realizar esta peregrinación 
jubilar conmigo y encomendar a Nuestra 
Señora vuestras familias, vuestros parien-
tes y amigos y todas vuestras intenciones. 
Mi gratitud se dirige también a las Autori-
dades civiles y militares, presentes en esta 
celebración eucarística.

"¡Qué dicha tener la Cruz! Quien posee 
la Cruz posee un tesoro" (S. Andrés de 
Creta, Sermón 10, sobre la Exaltación de 

la Santa Cruz: PG 97,1020). En este día 
en el que la liturgia de la Iglesia celebra 
la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, 
el Evangelio que acabamos de escuchar, 
nos recuerda el significado de este gran 
misterio: Tanto amó Dios al mundo, que 
entregó a su Hijo único para salvar a los 
hombres (cf. Jn 3,16). El Hijo de Dios se 
hizo vulnerable, tomando la condición de 
siervo, obediente hasta la muerte y una 
muerte de cruz (cf. Fil 2,8). Por su Cruz 
hemos sido salvados. El instrumento de 
suplicio que mostró, el Viernes Santo, el 
juicio de Dios sobre el mundo, se ha trans-
formado en fuente de vida, de perdón, 
de misericordia, signo de reconciliación 
y de paz. "Para ser curados del pecado, 
miremos a Cristo crucificado", decía san 
Agustín (Tratado sobre el Evangelio de 
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3 el espíritu misionero que animó tantos 

hombres y mujeres de Francia a lo largo 
de los siglos, sea todavía vuestro orgullo 
y compromiso.

Siguiendo el recorrido jubilar tras las 
huellas de Bernadette, se nos recuerda 
lo esencial del mensaje de Lourdes. Ber-
nadette era la primogénita de una familia 
muy pobre, sin sabiduría ni poder, de 
salud frágil. María la eligió para transmitir 
su mensaje de conversión, de oración y 
penitencia, en total sintonía con la palabra 
de Jesús: "Porque has escondido estas 
cosas a los sabios y entendidos, y se 
las has revelado a la gente sencilla" (Mt 
11,25). En su camino espiritual, también 
los cristianos están llamados a desarrollar 
la gracia de su Bautismo, a alimentarse 
de la Eucaristía, a sacar de la oración la 
fuerza para el testimonio y la solidaridad 
con todos sus hermanos en la humanidad 
(cf. Homenaje a la Inmaculada Concep-

ción, Plaza de España, 8 diciembre 2007). 
Es, pues, una auténtica catequesis la que 
también a nosotros se nos propone, bajo 
la mirada de María. Dejémonos también 
nosotros instruir y guiar en el camino que 
conduce al Reino de su Hijo.

Continuando su catequesis, la "Hermo-
sa Señora" revela su nombre a Bernadet-
te: "Yo soy la Inmaculada Concepción". 
María le desvela de este modo la gracia 
extraordinaria que Ella recibió de Dios, 
la de ser concebida sin pecado, porque 
"ha mirado la humillación de su esclava" 
(cf. Lc 1,48). María es la mujer de nuestra 
tierra que se entregó por completo a Dios 
y que recibió de Él el privilegio de dar la 
vida humana a su eterno Hijo. "Aquí está 
la esclava del Señor, hágase en mí según 
tu palabra" (Lc 1,38). Ella es la hermosu-
ra transfigurada, la imagen de la nueva 

Dios, manifestado en Jesucristo. ¿Sabre-
mos comprender que en el Crucificado del 
Gólgota está nuestra dignidad de hijos 
de Dios que, empañada por el pecado, 
nos fue devuelta? Volvamos nuestras 
miradas hacia Cristo. Él nos hará libres 
para amar como Él nos ama y para cons-
truir un mundo reconciliado. Porque, con 
esta Cruz, Jesús cargó el peso de todos 
los sufrimientos e injusticias de nuestra 
humanidad. Él ha cargado las humillacio-
nes y discriminaciones, las torturas sufri-
das en numerosas regiones del mundo por 
muchos hermanos y hermanas nuestros 
por amor a Cristo. Les encomendamos a 
María, Madre de Jesús y Madre nuestra, 
presente al pie de la Cruz.

Para acoger en nuestras vidas la Cruz 
gloriosa, la celebración del jubileo de las 
apariciones de Nuestra Señora en Lourdes 
nos ha permitido entrar en una senda de 
fe y conversión. Hoy, María sale a nuestro 
encuentro para indicarnos los caminos 
de la renovación de la vida de nuestras 
comunidades y de cada uno de nosotros. 
Al acoger a su Hijo, que Ella nos muestra, 
nos sumergimos en una fuente viva en la 
que la fe puede encontrar un renovado 
vigor, en la que la Iglesia puede fortalecer-
se para proclamar cada vez con más auda-
cia el misterio de Cristo. Jesús, nacido de 
María, es el Hijo de Dios, el único Salvador 
de todos los hombres, vivo y operante en 
su Iglesia y en el mundo. La Iglesia ha sido 
enviada a todo el mundo para proclamar 
este único mensaje e invitar a los hom-
bres a acogerlo mediante una conversión 
auténtica del corazón. Esta misión, que 
fue confiada por Jesús a sus discípulos, 
recibe aquí, con ocasión de este jubileo, 
un nuevo impulso. Que siguiendo a los 
grandes evangelizadores de vuestro País, 
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3su verdadera eficacia. En el Rosario, tan 
querido para Bernadette y los peregrinos 
en Lourdes, se concentra la profundidad 
del mensaje evangélico. Nos introduce 
en la contemplación del rostro de Cristo. 
De esta oración de los humildes podemos 
sacar copiosas gracias.

La presencia de los jóvenes en Lourdes 
es también una realidad importante. Que-
ridos amigos aquí presentes esta mañana 
alrededor de la Cruz de la Jornada Mundial 
de la Juventud, cuando María recibió la 
visita del ángel, era una jovencita en Naza-
ret, que llevaba la vida sencilla y animosa 
de las mujeres de su pueblo. Y si la mirada 
de Dios se posó especialmente en Ella, 
fiándose, María quiere deciros también 
que nadie es indiferente para Dios. Él os 
mira con amor a cada uno de vosotros 
y os llama a una vida dichosa y llena de 
sentido. No dejéis que las dificultades os 
descorazonen. María se turbó cuando el 
ángel le anunció que sería la Madre del 
Salvador. Ella conocía cuánta era su debi-
lidad ante la omnipotencia de Dios. Sin 
embargo, dijo "sí" sin vacilar. Y gracias a 
su sí, la salvación entró en el mundo, cam-
biando así la historia de la humanidad. 
Queridos jóvenes, por vuestra parte, no 
tengáis miedo de decir sí a las llamadas 
del Señor, cuando Él os invite a seguirlo. 
Responded generosamente al Señor. Sólo 
Él puede colmar los anhelos más profun-
dos de vuestro corazón. Sois muchos los 
que venís a Lourdes para servir esmerada 
y generosamente a los enfermos o a otros 
peregrinos, imitando así a Cristo servidor. 
El servicio a los hermanos y a las hermanas 
ensancha el corazón y lo hace disponible. 
En el silencio de la oración, que María sea 
vuestra confidente, Ella que supo hablar a 
Bernadette con respeto y confianza. Que 

humanidad. De esta forma, al presentarse 
en una dependencia total de Dios, María 
expresa en realidad una actitud de plena 
libertad, cimentada en el completo reco-
nocimiento de su genuina dignidad. Este 
privilegio nos concierne también a noso-
tros, porque nos desvela nuestra propia 
dignidad de hombres y mujeres, marcados 
ciertamente por el pecado, pero salvados 
en la esperanza, una esperanza que nos 
permite afrontar nuestra vida cotidiana. 
Es el camino que María abre también 
al hombre. Ponerse completamente en 
manos de Dios, es encontrar el camino de 
la verdadera libertad. Porque, volviéndose 
hacia Dios, el hombre llega a ser él mismo. 
Encuentra su vocación original de persona 
creada a su imagen y semejanza.

Queridos hermanos y hermanas, la 
vocación primera del santuario de Lourdes 
es ser un lugar de encuentro con Dios en 
la oración, y un lugar de servicio fraterno, 
especialmente por la acogida a los enfer-
mos, a los pobres y a todos los que sufren. 
En este lugar, María sale a nuestro encuen-
tro como la Madre, siempre disponible a 
las necesidades de sus hijos. Mediante la 
luz que brota de su rostro, se trasparenta 
la misericordia de Dios. Dejemos que su 
mirada nos acaricie y nos diga que Dios 
nos ama y nunca nos abandona. María 
nos recuerda aquí que la oración, intensa 
y humilde, confiada y perseverante debe 
tener un puesto central en nuestra vida 
cristiana. La oración es indispensable para 
acoger la fuerza de Cristo. "Quien reza no 
desperdicia su tiempo, aunque todo haga 
pensar en una situación de emergencia y 
parezca impulsar sólo a la acción" (Deus 

caritas est, n. 36). Dejarse absorber por 
las actividades entraña el riesgo de quitar 
de la plegaria su especificad cristiana y 
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3 comunidades religiosas y parroquiales. 

Que María vele sobre todos los habitantes 
de vuestro hermoso País y sobre todos los 
numerosos peregrinos que han venido de 
otros países a celebrar este jubileo. Que 
Ella sea para todos la Madre que acom-
paña a sus hijos tanto en sus gozos como 
en sus pruebas. Santa María, Madre de 
Dios y Madre nuestra, enséñanos a creer, 
a esperar y a amar contigo. Muéstranos 
el camino hacia el Reino de tu Hijo Jesús. 
Estrella del mar, brilla sobre nosotros y 
guíanos en nuestro camino (cf. Spe salvi, 
n. 50). Amén.

Mensaje del Presidente de Cáritas Inter-

nacional ante la ONU en relación a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Cáritas. 25-9-2008

El presidente de Cáritas Internacional, 
el cardenal hondureño Oscar Rodríguez 
Maradiaga, habla hoy en las Naciones 
Unidas ante los líderes del mundo para 
alentarles  en el cumplimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
En su intervención el cardenal Madariaga 
denuncia "la construcción de un mundo 
en el que la avaricia de unos  pocos está 
dejando a la mayoría al margen de la his-
toria".

Rodríguez Maradiaga es uno de los 
seis representantes de las organizaciones 
voluntarias internacionales que han sido 
invitados por el secretario general de la 
ONU para participar en reunión de alto 
nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), que tiene lugar hoy, 25 de 
septiembre, en la sede de la organización 
en Nueva York. En este foro, los líderes 

María ayude a los llamados al matrimonio 
a descubrir la belleza de un amor auténti-
co y profundo, vivido como don recíproco 
y fiel. A aquellos, entre vosotros, que Él 
llama a seguirlo en la vocación sacerdotal 
o religiosa, quisiera decirles la felicidad 
que existe en entregar la propia vida al 
servicio de Dios y de los hombres. Que 
las familias y las comunidades cristianas 
sean lugares donde puedan nacer y crecer 
sólidas vocaciones al servicio de la Iglesia 
y del mundo.

El mensaje de María es un mensaje 
de esperanza para todos los hombres y 
para todas las mujeres de nuestro tiempo, 
sean del país que sean. Me gusta invocar 
a María como "Estrella de la esperanza" 
(Spe salvi, n. 50). En el camino de nuestras 
vidas, a menudo oscuro, Ella es una luz de 
esperanza, que nos ilumina y nos orienta 
en nuestro caminar. Por su sí, por el don 
generoso de sí misma, Ella abrió a Dios 
las puertas de nuestro mundo y nuestra 
historia. Nos invita a vivir como Ella en 
una esperanza inquebrantable, rechazan-
do escuchar a los que pretenden que nos 
encerremos en el fatalismo. Nos acompa-
ña con su presencia maternal en medio 
de las vicisitudes personales, familiares 
y nacionales. Dichosos los hombres y las 
mujeres que ponen su confianza en Aquel 
que, en el momento de ofrecer su vida por 
nuestra salvación, nos dio a su Madre para 
que fuera nuestra Madre.

Queridos hermanos y hermanas, en 
Francia, la Madre del Señor es venerada en 
innumerables santuarios, que manifiestan 
así la fe transmitida de generación en 
generación. Celebrada en su Asunción, Ella 
es la amada patrona de vuestro país. Que 
Ella sea siempre venerada con fervor en 
cada una de vuestras familias, de vuestras 
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3Los científicos nos dicen que las incle-
mencias del tiempo serán cada vez más 
frecuentes y podemos ver esas palabras 
hacerse nefasta realidad, hoy en día, en 
India y Haití. Sin embargo, aunque el cam-
bio climático es un problema mundial, que 
nos afecta a todos, los pobres lo sufren 
de manera desproporcionada, mucho más 
que los ricos. La paradoja es que ellos 
son los menos responsables de esa con-
taminación que provoca el calentamiento 
mundial.

Los países industrializados deben res-
paldar sus compromisos con los ODM, 
reduciendo la emisión de gases de efecto 
invernadero, de al menos el 25-40 por cien-
to antes del 2020, y al menos del 80 por 
ciento para 2050, respecto a los niveles de 
1990, con el fin de evitar la catástrofe.

Los pobres de los países en vías de 
desarrollo necesitan también que la ayuda 
financiera se incremente respecto a los 
actuales compromisos, con el fin de hacer 
frente a las consecuencias del cambio 
climático.

Los daños que hemos provocado a 
nuestro planeta y que ahora estamos 
sufriendo nosotros mismos deberían ser-
virnos como señal de alarma, porque no 
se puede jugar con la avaricia sin pagar las 
consecuencias, no sólo porque es injusto, 
sino también porque es insostenible.

Yo he visto la avaricia muy de cerca en 
mi propio país, cuando algunas compa-
ñías mineras internacionales llegaron a 
nuestras minas para extraer sus riquezas, 
dejando luego la tierra envenenada  y 
la población local en condiciones mucho 
peores que antes. Somos testigos de la 
construcción de un mundo en el que la 
avaricia de pocos, está dejando a la mayo-
ría al margen de la historia.

mundiales van a evaluar los progresos 
alcanzados con relación a los ODM, ade-
más de debatir las medidas pertinentes 
para acelerar el cumplimiento de dichos.

Este es el texto íntegro del mensaje del 
cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga a los 
participantes en la reunión:

"Los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio son herramientas maravillosas. Son 
catalizadores para la acción, un punto de 
referencia para que los Gobiernos puedan 
contrastar sus palabras con sus hechos, 
así como un recordatorio de los millones 
de personas que sufren, viviendo en la 
extrema pobreza.

Es evidente que la mayoría de nosotros 
no necesita los ODM para saber lo que sig-
nifica la pobreza. En Honduras, de donde 
yo vengo, sufrimos cotidianamente sus 
limitaciones. Sin embargo, necesitamos 
los ODM para impulsar a los Gobierno a 
la acción urgente, para que  cumplan sus 
promesas pasadas respecto al desarrollo.

Muchos de nosotros creemos que la 
M de las siglas ODM debería significar 
"Mínimos". Queremos ver a nuestros 
Gobiernos llegar más allá, sobre todo res-
pecto a medidas sostenibles para el medio 
ambiente. Todo eso porque el cambio 
climático está destruyendo los numerosos 
progresos realizados en los países en vías 
de desarrollo.

En octubre se cumplirán diez años del 
huracán Mitch, que devastó Centroamé-
rica, destruyendo 50 años de progresos, 
sólo en Honduras. Mitch fue considerada 
entonces la cuarta tormenta más fuerte 
que se había registrado en el Atlántico. 
Pero ese temporal, que parecía poner fin a 
todos los demás, era sólo el principio. En 
pocos años, Mitch ha bajado el séptimo 
puesto. 

S a n t a  S e u
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3 La primera lectura, presa del llibre 

del profeta Isaïes, així com la pàgina de 
l'Evangeli segons Mateu, han proposat a 
la nostra assemblea litúrgica una sugge-
ridora imatge al·legòrica de la Sagrada 
Escriptura: la imatge de la vinya, de la 
qual ja hem sentit parlar els diumenges 
precedents. 

La perícopa inicial de la narració evan-
gèlica fa referència al «càntic de la vinya», 
que trobem en Isaïes. Es tracta d'un cant 
situat en el context tardorenc de la vere-
ma: una petita obra mestra de la poesia 
jueva, que havia de resultar molt familiar 
als qui escoltaven Jesús, i de la qual –com 
en altres referències dels profetes (cf. Os 
10,1; Jr 2,21; Ez 17,3-0; 19,10-14; Sl 79,9-
17)– es comprenia que la vinya feia refe-
rència a Israel. Déu dedica a la seva vinya, 
al poble que s'ha escollit, la mateixa sol-
licitud que un espòs fidel ofereix a la seva 
esposa (cf. Ez 16,1-14; Ef 5,25-33).

De la imatge de la vinya al misteri de la Creu

La imatge de la vinya, al costat de la de 
les bodes, descriu doncs el projecte diví de 
la salvació, i es presenta com una commo-
vedora al·legoria de l'aliança de Déu amb 
el seu poble. En l'Evangeli, Jesús reprèn 
el càntic d'Isaïes, però l'adapta als qui 
l'escolten i al nou tombant de la història 
de la salvació. No es fixa tant en la vinya, 
sinó més aviat en els vinyaters, als quals 
els «servidors» de l'amo demanen, en 
el seu nom, l'arrendament. Els servidors 
són maltractats i fins i tot assassinats. 
¿No pensarem en les vicissituds del poble 
escollit i en la sort reservada als profetes 
enviats per Déu? Al final, el propietari de la 
vinya fa un últim intent: envia al seu propi 
fill, convençut que almenys a ell l'escolta-

Si fracasamos porque no alcanzamos 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no 
es sólo por la falta de recursos o porque no 
mejoramos la manera de emplear la ayuda, 
ni tampoco por no reducir ulteriormente la 
deuda exterior, o porque carezcamos de un 
sistema comercial que sea más justo.   

Sufrimos de una grave pobreza de ima-
ginación. Es necesario que nos veamos a 
nosotros mismo no en un "Tercer Mundo" 
y en "Primer Mundo", sino en un mundo 
en el que nuestra obligación para con los 
pobres sea compartida.

Tenemos que imaginarnos un mundo 
en el que las muertes innecesarias de casi 
10 millones de niños al año sean una abo-
minación intolerable.

Todos tenemos que imaginarlo y uste-
des, Jefes de Estado, deben hacerlo rea-
lidad, trabajando en cooperación con la 
sociedad civil y las organizaciones con-
fesionales, que están arraigadas en las 
comunidades de base. Alcanzar los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio es una 
buena manera de comenzar. 

Ha habido un fracaso en la política y en 
el liderazgo. Exhortamos a los líderes pre-
sentes hoy aquí para que en futuro tomen 
decisiones valientes, por el bien común, 
por toda la humanidad." 

Homilia de Benet XVI  en la missa d'in-

auguració del Sínode: «DONAR FRUIT» 

PER A LA VIDA ETERNA I PER AL NOSTRE 

TEMPS 

Sant Pau Extramurs, 5-10-2008

Venerats germans en l'episcopat i en el 
sacerdoci,
estimats germans i germanes:
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3que «Déu ha mort», es declara a si mateix 
«déu», considerant-se l'únic agent del seu 
propi destí, el propietari absolut del món. 
Desembarassant-se de Déu, en no esperar 
d'Ell la salvació, l'home creu que pot fer el 
que vol i posar-se com l'única mesura de si 
mateix i de la seva acció. 

Però quan l'home elimina Déu del seu 
horitzó, quan declara que Déu ha «mort», 
és veritablement feliç? Esdevé veritable-
ment més lliure? Quan els homes es pro-
clamen propietaris absoluts de si matei-
xos i únics amos de la creació, ¿poden 
veritablement construir una societat en 
què regnin la llibertat, la justícia i la pau? 
O no succeeix més aviat –com ho demos-
tren quotidianament les cròniques– que 
s'estenen el poder arbitrari, els interessos 
egoistes, la injustícia i l'abús, la violència 
en totes les seves expressions? Al final 
l'home es troba més sol i la societat més 
dividida i confosa. 

Déu no abandona la seva vinya

Però en les paraules de Jesús hi ha una 
promesa: la vinya no serà destruïda. Men-
tre abandona al seu destí els vinyaters 
infidels, l'amo no abandona la seva vinya i 
la confia a altres servidors fidels. Això indi-
ca que, si bé en algunes regions la fe es 
debilita fins a extingir-se, sempre hi haurà 
altres pobles disposats a acollir-la. 

Precisament per aquest motiu Jesús, 
citant el Salm 117[118] –«La pedra que 
rebutjaren els constructors és ara la pedra 
principal» (v. 22)–, assegura que la seva 
mort no serà la derrota de Déu. Després 
de la seva mort, no romandrà al sepulcre, 
és més, precisament el que semblarà un 
fracàs total, serà l'inici d'una victòria defi-
nitiva. A la seva dolorosa passió i mort 

ran. No obstant això, succeeix al contrari: 
els vinyaters el maten perquè és el seu fill, 
és a dir, l'hereu, convençuts d'apoderar-se 
fàcilment de la vinya. 

Ens trobem, per tant, davant un salt de 
qualitat enfront de l'acusació de violació 
de la justícia social, com es pot veure en 
el càntic d'Isaïes. Aquí veiem amb claredat 
com el menyspreu per l'ordre impartida 
per l'amo es converteix en menyspreu 
d'ell: no és simple desobediència a un pre-
cepte diví, és un veritable rebuig de Déu: 
apareix el misteri de la Creu.

Quan l'home es declara "déu"

La denúncia d'aquesta pàgina evan-
gèlica interpel·la la nostra manera de 
pensar i d'actuar. No parla només de 
l'«hora» de Crist, del misteri de la Creu 
en aquell moment, sinó de la presència 
de la Creu en tots els temps. Interpel·la, 
de manera especial, els pobles que han 
rebut l'anunci de l'Evangeli. Si contem-
plem la història, ens veiem obligats a 
constatar amb freqüència la fredor i la 
rebel·lió de cristians incoherents. Com a 
conseqüència, Déu, si bé mai no abando-
na la seva promesa de salvació, ha hagut 
de recórrer al càstig. 

En aquest context, el pensament es diri-
geix espontàniament al primer anunci de 
l'Evangeli del qual van sorgir comunitats 
cristianes, en un primer moment espone-
roses, que després van desaparèixer i que 
avui només són recordades pels llibres 
d'història. No podria succeir el mateix en 
la nostra època? Nacions que en un temps 
tenien una gran riquesa de fe i vocacions 
ara estan perdent la seva identitat, sota la 
influència nociva i destructiva d'una certa 
cultura moderna. Hi ha qui, havent decidit 

S a n t a  S e u
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3 Europa. 

Renovarem significativament aquest 
anunci durant la XII Assemblea General 
Ordinària del Sínode dels Bisbes que té 
per tema: «La Paraula de Déu en la vida i 

en la missió de líEsglésia». 
Voldria saludar-vos amb afecte cordial 

a tots vosaltres, venerats pares sinodals, i 
als qui participeu en aquesta trobada com 
a experts, auditors i invitats especials. 
Acullo també amb alegria els delegats 
fraterns d'altres esglésies i comunitats 
eclesials. Al secretari general del Sínode 
dels bisbes i als seus col·laboradors els 
expresso el reconeixement de tots pel 
comprometedor treball que han realitzat 
aquests mesos i pel cansament que els 
espera en les pròximes setmanes. 

Només la Paraula de Déu pot canviar el cor 
de l'home

Quan Déu parla, sempre exigeix una 
resposta; la seva acció de salvació exigeix 
la cooperació humana; el seu amor espera 
ser correspost. Que no succeeixi mai, esti-
mats germans i germanes, el que narra el 
text bíblic sobre la vinya: «Va esperar que 
donés raïm, però va donar agrassos» (cf. Is 
5,2). Només la Paraula de Déu pot canviar 
profundament el cor de l'home, per això 
és important que entrem en una intimitat 
cada cop major amb ella tant cadascun 
dels creients com les comunitats.

 L'assemblea sinodal dirigirà la seva 
atenció a aquesta veritat fonamental per 
a la vida i la missió de l'Església. Alimen-
tar-se de la Paraula de Déu és per a ella la 
seva primera i fonamental tasca. De fet, si 
l'anunci de l'Evangeli constitueix la seva 
raó de ser i la seva missió, és indispensa-
ble que l'Església conegui i visqui el que 

li seguirà la glòria de la resurrecció. La 
vinya continuarà llavors donant raïm i serà 
arrendada per l'amo «a uns altres vinya-
ters que li donin els fruits al seu temps» 
(Mt 21,41).

Empaltats en Crist

La imatge de la vinya, amb les seves 
implicacions morals, doctrinals i espirituals, 
tornarà en el discurs de l'última Cena, quan 
en acomiadar-se dels apòstols, el Senyor 
dirà: «Jo sóc el cep veritable i el meu Pare 
és el vinyater. Les sarments que no donen 
fruit, el Pare les talla, però les que donen 
fruit, les neteja perquè encara en donin 
més» (Jn 15,1-2). A partir de l'esdeveniment 
pasqual, la història de la salvació experi-
mentarà, per tant, un gir decisiu, i els pro-
tagonistes seran aquests «nous vinyaters» 
que, empeltats com a brots en Crist, verta-
dera vinya, portarà fruits abundants de vida 
eterna (cf. Oració col·lecta). Entre aquests 
«vinyaters» ens trobem també nosaltres, 
empeltats en Crist, que va voler esdevenir 
Ell mateix «el cep veritable». Demanem 
al Senyor, que ens dóna la seva sang, Ell 
mateix, en l'Eucaristia, que ens ajudi a 
«donar fruit» per a la vida eterna i per al 
nostre temps. 

El mal i la mort no tenen l'última paraula

El consolador missatge que recollim 
d'aquests textos bíblics és la certesa que el 
mal i la mort no tenen l'última paraula, sinó 
que al final Crist venç. Sempre! L'Església 
no es cansa de proclamar aquesta Bona 
Nova, com succeeix també avui, en aquesta 
basílica dedicada a l'apòstol dels pagans, 
que es va convertir en el primer a difondre 
l'Evangeli en grans regions d'Àsia Menor i 
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3l'esperança que hi ha en ells (cf. 1Pe 3,15), 
anunciant amb alegria la Paraula de Déu i 
vivint sense ambigüitats l'Evangeli. 

La Paraula de Déu al centre de la nostra 
vida

Venerats i estimats germans, que el 
Senyor ens ajudi a plantejar-nos plegats, 
durant les pròximes setmanes de les ses-
sions sinodals, com fer cada cop més eficaç 
l'anunci de l'Evangeli en el nostre món. 

Tots experimentem la necessitat de 
posar al centre de la nostra vida la Parau-
la de Déu, d'acollir Crist com el nostre 
únic Redemptor, com a Regne de Déu en 
persona, per fer que la seva llum il·lumini 
tots els àmbits de la humanitat: des de la 
família fins a l'escola, des de la cultura fins 
al treball, des del temps lliure fins als altres 
sectors de la societat i de la nostra vida. 

En participar en la celebració eucarís-
tica, experimentem cada cop més l'íntim 
lligam que es dóna entre l'anunci de la 
Paraula de Déu i el Sacrifici eucarístic: és 
el mateix Misteri que se'ns ofereix a la nos-
tra contemplació. Per aquest motiu «L'Es-
glésia  –com subratlla el Concili Vaticà II– ha 
venerat sempre les divines Escriptures com 
també ha venerat el cos mateix del Senyor. 

Per això, especialment en la sagrada 
litúrgia, no deixa mai de prendre el pa de 
vida de la taula, de nodrir-se'n i de distri-
buir-lo als fidels, tant el pa de la paraula de 
Déu com el cos de Crist» (Dei Verbum, 21). 
Amb raó el Concili conclou: «Així com la 
vida de l'Església rep nou vigor de la cons-
tant participació del misteri eucarístic, així 
mateix cal espe rar un nou impuls per a la 
vida espiritual de la creixent veneració de 
la paraula de Déu, que "dura per sempre"» 
(Dei Verbum, 26).

anuncia, perquè la seva predicació sigui 
creïble, malgrat les febleses i les pobre-
ses dels homes que la conformen. 

Sabem, a més, que l'anunci de la Parau-
la, seguint Crist, té per contingut el Regne 
de Déu (cf. Mc 1,14-15), però el Regne de 
Déu és la mateixa persona de Jesús, que 
amb les seves paraules i obres ofereix la 
salvació als homes de totes les èpoques. 
En aquest sentit és interessant la consi-
deració de sant Jeroni: «Qui no coneix les 
Escriptures, no coneix la potència de Déu 
ni la seva saviesa. Ignorar les Escriptures 
significa ignorar Crist» (Pròleg al comenta-

ri del profeta Isaïes: PL 24,17).

Posar-se al servei de Crist

En aquest Any Paulí escoltarem res-
sonar amb particular urgència el crit de 
l'apòstol de les gents: «Ai de mi si no 
prediqués l'Evangeli!» (1Co 9,16); crit que 
per a cada cristià esdevé una invitació 
insistent a posar-se al servei de Crist. 

«La collita és abundant» (Mt 9,37), 
repeteix també avui el Mestre diví: molts 
encara no l'han trobat i estan en espera 
del primer anunci del seu Evangeli; altres, 
malgrat que han rebut una formació cris-
tiana, han perdut l'entusiasme i només 
mantenen un contacte superficial amb 
la Paraula de Déu; altres s'han allunyat 
de la pràctica de la fe i tenen necessitat 
d'una nova evangelització. No falten, a 
més, persones de recta consciència que es 
plantegen preguntes essencials sobre el 
sentit de la vida i de la mort, preguntes a 
les quals només Crist pot oferir respostes 
convincents. 

Es fa llavors indispensable que els cris-
tians de tots els continents estiguin dis-
posats a respondre a qui demani raó de 

S a n t a  S e u
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3 cadascú: «Fill d'home, escolta amb atenció 

totes les paraules que et diré i acull-les en 
el teu cor» (Ez 3,10). Ara proposarem a tots 
un viatge espiritual que es desenvoluparà 
en quatre etapes i des de l'etern i l'infinit 
de Déu ens conduirà fins a les nostres 
cases i pels carrers de les nostres ciutats.

I. La veu de la Paraula: la revelació

1. «El Senyor us va parlar des del mig del 
foc: vosaltres sentíeu una veu que parlava, 
però no vèieu cap figura; només sentíeu 
una veu» (Dt 4,12). És Moisès qui parla, evo-
cant l'experiència viscuda per Israel en la 
dura soledat del desert del Sinaí. El Senyor 
s'havia presentat, no com una imatge o una 
efígie o una estàtua semblant al vedell d'or, 
sinó amb «una veu de paraules». És una 
veu que havia entrat en escena en el precís 
moment del començament de la creació, 
quan havia esquinçat el silenci del no-res: 
«Al principi… Déu digué: «Que existeixi la 
llum.» I la llum va existir…; Al principi existia 
el qui és la Paraula… i la Paraula era Déu.  
Per ell tot ha vingut a l'existència, i res no hi 
ha vingut sense ell. (Gn 1,1.3; Jn 1,1-3).

La creació no neix d'una lluita intra-
divina, com ensenyava l'antiga mitologia 
mesopotàmica, sinó d'una paraula que 
venç el no-res i crea l'ésser. Canta el salmis-
ta: «El Senyor ha fet el cel amb la paraula, 
amb l'alè de la boca ha creat l'estelada…;  
A una paraula seva, tot començà; a una 
ordre d'ell, tot existí» (Sl 33,6.9). I sant Pau 
repetirà «Déu fa reviure els morts i crida a 
l'existència allò que no existia» (Rm 4,17). 
Tenim d'aquesta manera una primera reve-
lació «còsmica» que fa que allò que s'ha 
creat s'assembli a una mena d'immensa 
pàgina oberta davant tota la humanitat, 
en la qual es pot llegir un missatge del 

Súplica

Que el Senyor ens permeti d'acostar-
nos amb fe a la doble taula de la Paraula i 
del Cos i la Sang de Crist. Que ens obtingui 
aquest do Maria Santíssima, que «guarda-
va totes aquestes coses, i les meditava en 
el seu cor» (Lc 2,19). Que ella ens ensenyi 
a escoltar les Escriptures i a meditar-les 
en un procés interior de maduració, que 
mai no separi la intel·ligència del cor. Que 
ens ajudin també els sants, en particular 
l'apòstol Pau, que estem descobrint cada 
cop més aquest any com intrèpid testimo-
ni i herald de la Paraula de Déu. Amén!

Missatge al poble de déu "La Paraula de 

Déu en la trama de la Història"

Missatge aprovat el 24-10-2008

Als germans i germanes «pau, amor i fe 
de part de Déu, el Pare, i de Jesucrist, el 
Senyor. Que la gràcia sigui amb tots els qui 
estimen Jesucrist, el nostre Senyor immor-
tal». Amb aquesta salutació tan intensa 
i apassionada sant Pau concloïa la seva 
Carta als cristians d'Efes (6,23-24). Amb 
aquestes mateixes paraules nosaltres, els 
Pares sinodals, reunits a Roma per a la XII 
Assemblea General Ordinària del Sínode 
dels bisbes sota el guiatge del Sant Pare 
Benet XVI, comencem el nostre missatge 
dirigit a l'immens horitzó de tots aquells 
que en les diferents regions del món 
segueixen Crist com a deixebles i continuen 
estimant-lo amb amor incorruptible.

A ells els proposarem novament la veu i 
la llum de la Paraula de Déu, repetint l'anti-
ga crida: «La paraula és molt a prop teu; la 
tens als llavis, la tens al cor, perquè puguis 
complir-la» (Dt 30,14). I Déu mateix dirà a 
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3tots dos costats. Les taules eren obra de 
Déu, i també era de Déu l'escriptura gra-
vada a les taules» (Ex 32,15-16). I el mateix 
Moisès prescriurà a Israel que conservi i 
reescrigui aquestes «taules de l'aliança o 
del testimoniatge»: «Sobre les pedres que 
hauràs aixecat, escriu-hi d'una manera 
ben llegible tots els manaments d'aquesta 
Llei» (Dt 27,8).

Les Sagrades Escriptures són el «testi-
moniatge» en forma escrita de la Paraula 
divina, són el memorial canònic, històric i 
literari que testifica l'esdeveniment de la 
Revelació creadora i salvadora. Per tant, 
la Paraula de Déu precedeix i excedeix 
la Bíblia, si bé està «inspirada per Déu» 
i conté la Paraula divina eficaç (cf. 2Tm 
3,16). Per aquest motiu la nostra fe no té 
al centre només un llibre, sinó una història 
de salvació i, com veurem, una persona, 
Jesucrist, Paraula de Déu feta carn, home, 
història. Precisament perquè l'horitzó de 
la Paraula divina abraça i s'estén més enllà 
de l'Escriptura, és necessària la constant 
presència de l'Esperit Sant que «condueix 
fins a la veritat sencera» (Jn 16,13) el qui 
llegeix la Bíblia. És aquesta la gran Tradi-
ció, presència eficaç de l'«Esperit de veri-
tat» en l'Església, guardià de les Sagrades 
Escriptures, autènticament interpretades 
pel Magisteri eclesial. Amb la Tradició 
s'arriba a la comprensió, la interpretació, 
la comunicació i el testimoni de la Paraula 
de Déu. El mateix sant Pau, proclamant el 
primer Credo cristià, reconeixerà que «va 
transmetre» el que ell «havia rebut» de la 
Tradició (1Co 15,3-5).

II. El rostre de la Paraula: Jesucrist

4. En l'original grec són només tres 
les paraules fonamentals: Logos, sarx, 

Creador: «El cel parla de la glòria de Déu, 
l'estelada anuncia el que han fet les seves 
mans. Els dies, l'un a l'altre es transmeten 
el missatge, l'una a l'altra se'l revelen 
les nits. Silenciosament, sense paraules, 
sense que ningú els senti la veu, el seu 
anunci s'escampa a tota la terra, escolten 
el seu llenguatge fins als límits del món» 
(Sl 19,2-5).

2. Però la Paraula divina també es troba 
a l'arrel de la història humana. L'home i la 
dona, que són «imatge de Déu» (Gn 1,27) 
i que per tant porten en ells l'empremta 
divina, poden entrar en diàleg amb el seu 
Creador o poden allunyar-se'n i rebutjar-lo 
per mitjà del pecat. Així doncs, la Paraula 
de Déu salva i jutja, penetra en la trama de 
la història amb el seu teixit de situacions i 
esdeveniments: «He vist l'opressió del meu 
poble a Egipte i he sentit com clama... Conec 
els seus sofriments; per això he baixat a alli-
berar-lo del poder dels egipcis i fer-lo pujar 
des d'Egipte cap a un país bo i espaiós…» 
(Ex 3,7-8). Hi ha, per tant, una presència 
divina en les situacions humanes que, mit-
jançant l'acció del Senyor de la història, s'in-
sereixen en un pla més elevat de salvació, 
perquè «tots els homes se salvin i arribin al 
coneixement de la veritat» (1Tm 2,4).

3. La Paraula divina eficaç, creadora i 
salvadora, està per tant en el principi de 
l'ésser i de la història, de la creació i la 
redempció. El Senyor surt a l'encontre de 
la humanitat proclamant: «Ho he anunciat 
i ho he complert» (Ez 37,14). No obstant 
això, hi ha una etapa posterior que la 
veu divina recorre: és la de la Paraula 
escrita, la "graphé" o les "graphai", les 
Escriptures sagrades, com es diu en el 
Nou Testament. Ja Moisès havia baixat del 
cim del Sinaí portant les dues taules de 
l'aliança a les mans. Estaven escrites per 
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3 aquesta antiga tradició segons la qual «el 

cos del Fill és l'Escriptura que ens va ser 
transmesa» ––com afirma sant Ambròs (In 

Lucam VI, 33)–– i declara sense ambigüitat: 
«Les paraules de Déu expressades amb 
llengües humanes s'han fet semblants al 
llenguatge humà, com en altre temps el 
Verb del Pare Etern, prenent la carn de la 
feblesa humana, es va fer semblant als 
homes» (DV 13). 

En efecte, la Bíblia és també «carn», 
«lletra», s'expressa en llengües particu-
lars, en formes literàries i històriques, en 
concepcions lligades a una cultura antiga, 
guarda la memòria de fets sovint tràgics, 
les seves pàgines estan solcades no poques 
vegades de sang i violència, al seu interior 
ressona la rialla de la humanitat i en flueixen 
les llàgrimes, així com s'eleva la súplica 
dels infeliços i l'alegria dels enamorats. A 
causa d'aquesta dimensió «carnal», exi-
geix una anàlisi històrica i literària, que es 
duu a terme a través de distints mètodes i 
d'enfocaments oferts per l'exegesi bíblica. 
Cada lector de les Sagrades Escriptures, fins 
i tot el més senzill, ha de tenir un coneixe-
ment proporcionat del text sagrat recordant 
que la Paraula està revestida de paraules 
concretes a les quals es plega i s'adapta 
per tal de ser audible i comprensible a la 
humanitat.

Aquest és un compromís necessari: si se 
l'exclou, podria caure en el fonamentalis-
me, que pràcticament nega l'encarnació de 
la Paraula divina en la història, no reconeix 
que aquesta paraula s'expressa en la Bíblia 
segons un llenguatge humà, que ha de ser 
desxifrat, estudiat i comprès, i ignora que 
la inspiració divina no ha esborrat la iden-
titat històrica i la personalitat pròpia dels 
autors humans. Tanmateix, la Bíblia també 
és Verb etern i diví i per aquest motiu 

eghéneto, «El qui és la Paraula s'ha fet 
home». Amb tot, aquest no és només 
l'àpex d'aquesta joia poètica i teològica 
que és el pròleg de l'Evangeli segons Joan 
(1,14), sinó el cor mateix de la fe cristiana. 
La Paraula eterna i divina entra en l'espai i 
en el temps i assumeix un rostre i una iden-
titat humana, tant és així que és possible 
acostar-s'hi directament demanant, com va 
fer aquell grup de grecs presents a Jerusa-
lem: «Voldríem veure Jesús» (Jn 12,20-21). 
Les paraules sense un rostre no són per-
fectes, perquè no compleixen plenament 
l'encontre, com recordava Job, quan va 
arribar al final del seu dramàtic itinerari de 
recerca: «Només us coneixia d'oïda, però 
ara us he vist amb els meus ulls» (42,5). 

Crist és «la Paraula que és amb Déu 
i és Déu», és «imatge del Déu invisible, 
engendrat abans de tota la creació» (Col 
1,15); però també és Jesús de Natzaret, 
que camina pels carrers d'una província 
marginal de l'Imperi romà, que parla una 
llengua local, que presenta els trets d'un 
poble, el jueu, i de la seva cultura. El Jesu-
crist real és, per tant, carn fràgil i mortal, 
és història i humanitat, però també és 
glòria, divinitat, misteri: aquell que ens 
ha revelat el Déu que ningú no ha vist mai 
(cf. Jn 1,18). El Fill de Déu continua essent 
el mateix fins i tot en aquest cadàver 
dipositat al sepulcre i la resurrecció n'és 
el seu testimoniatge viu i eficaç.

5. Així doncs, la tradició cristiana ha 
posat sovint en paral·lel la Paraula divina 
que es fa carn amb la mateixa Paraula 
que es fa llibre. És el que ja apareix en el 
Credo quan es professa que el Fill de Déu 
«per obra de l'Esperit Sant s'encarnà de la 
Verge Maria», però també es confessa la fe 
en aquest «Esperit Sant que parlà per boca 
dels profetes». El Concili Vaticà II recull 



E s g l é s i a  d i o c e s a n a 4 2 3

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 2

3el mateix Jesús aquella tarda de primavera, 
mentre anava de Jerusalem cap al poble 
d'Emmaús, dialogant amb Cleofàs i el seu 
amic, quan «els va explicar tots els passat-
ges de les Escriptures que es refereixen a 
ell» (Lc 24,27).

Precisament perquè al centre de la Reve-
lació es troba en la Paraula divina transfor-
mada en rostre, el fi últim del coneixement 
de la Bíblia «no és una decisió ètica o una 
gran idea, sinó la trobada amb un esde-
veniment, amb una Persona, que dóna un 
nou horitzó a la vida i, amb això, la direcció 
decisiva» (Deus caritas est, 1).

III. La casa de la Paraula: l'Església

Així com la saviesa divina en l'Antic 
Testament havia edificat la seva casa a la 
ciutat dels homes i de les dones, sostenint-
la sobre les seves set columnes (cf. Pr 
9,1), també la Paraula de Déu té una casa 
en el Nou Testament: és l'Església, que 
posseeix el seu model en la comunitat de 
Jerusalem, l'Església, fonamentada sobre 
Pere i els apòstols i que avui, a través dels 
bisbes en comunió amb el successor de 
Pere, continua essent garant, annunciado-
ra i intèrpret de la Paraula (cf. LG 13). Lluc, 
en els Fets dels Apòstols (2,42), esbossa 
l'arquitectura basada sobre quatre colum-
nes ideals: «Tots eren constants a escoltar 
l'ensenyament dels apòstols i a viure en 
comunió fraterna, a partir el pa i a assistir 
a les pregàries».

7. En primer lloc, això és la didakhè 
apostòlica, és a dir, la predicació de la 
Paraula de Déu. L'apòstol Pau, en efecte, 
ens adverteix que «La fe ve, doncs, de sen-
tir la predicació, i la predicació és l'anunci 
de la paraula de Crist» (Rm 10,17). Des de 
l'Església surt la veu del missatger que 

exigeix una altra comprensió, donada per 
l'Esperit Sant, que revela la dimensió trans-
cendent de la Paraula divina, present en les 
paraules humanes.

6. Heus aquí, per tant, la necessitat de 
la «viva Tradició de tota l'Església» (DV 
12) i de la fe per comprendre de manera 
unitària i plena les Sagrades Escriptures. Si 
ens aturem només en la «lletra», la Bíblia 
llavors es redueix a un solemne document 
del passat, un noble testimoni ètic i cul-
tural. Però si s'exclou l'encarnació, es pot 
caure en l'equívoc fonamentalista o en un 
vague espiritualisme o psicologisme. El 
coneixement exegètic ha d'entrellaçar-se, 
per tant, indissolublement amb la tradició 
espiritual i teològica perquè no es trenqui 
la unitat divina i humana de Jesucrist, i de 
les Escriptures.

En aquesta harmonia retrobada, el ros-
tre de Crist brillarà en la seva plenitud i 
ens ajudarà a descobrir una altra unitat, 
la unitat profunda i íntima de les Sagrades 
Escriptures, el fet de ser, en realitat 73 lli-
bres, que tanmateix s'inclouen en un únic 
«cànon», en un únic diàleg entre Déu i la 
humanitat, en un únic designi de salvació. 
«En moltes ocasions i de moltes maneres, 
Déu antigament havia parlat als pares per 
boca dels profetes; però ara, en aquests 
dies, que són els definitius, ens ha parlat 
a nosaltres en la persona del Fill» (He 1,1-
2). Crist projecta d'aquesta manera retros-
pectivament la seva llum sobre la sencera 
trama de la història de la salvació i en reve-
la la coherència, el significat, la direcció.

Ell és el segell, «l'Alfa i l'Omega» (Ap 
1,8) d'un diàleg entre Déu i les seves cria-
tures repartit en el temps i testificat en la 
Bíblia. És a la llum d'aquest segell final que 
adquireixen el seu «ple sentit» les paraules 
de Moisès i dels profetes, com havia indicat 
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3 conversió i del compromís vital: «què hem 

de fer?» (Ac 2,37).
L'anunci, la catequesi i l'homilia supo-

sen, per tant, la capacitat de llegir i de 
comprendre, d'explicar i d'interpretar, amb 
implicació del pensament i del cor. En la 
predicació es compleix, d'aquesta mane-
ra, un doble moviment. Amb el primer es 
remunta als orígens dels textos sagrats, 
dels esdeveniments, de les paraules gene-
radores de la història de la salvació per 
comprendre-les en el seu significat i en el 
seu missatge. Amb el segon moviment es 
torna al present, a l'actualitat viscuda per 
qui escolta i llegeix sempre a la llum del 
Crist que és el fil lluminós destinat a unir 
les Escriptures. És el que el mateix Jesús 
havia fet –com ja hem dit– en l'itinerari de 
Jerusalem a Emmaús, en companyia dels 
seus dos deixebles. Això és el que farà el 
diaca Felip en el camí de Jerusalem a Gaza, 
quan al costat del funcionari etíopdurà ater-
me aquest diàleg emblemàtic: «Ho entens, 
això que llegeixes? [...] I com puc entendre-
ho, si ningú no m'hi ajuda?» (Ac 8,30-31). I 
la meta serà el ple trobament amb Crist en 
el sagrament. D'aquesta manera es presen-
ta la segona columna que sosté l'Església, 
casa de la Paraula divina.

8. És la fracció del pa. L'escena d'Emmaús 
(cf. Lc 24,13-35) un cop més és exemplar i 
reprodueix el que succeeix cada dia en les 
nostres esglésies: després de l'homilia de 
Jesús sobre Moisès i els profetes apareix, a 
la taula, la fracció del pa eucarístic. Aquest 
és el moment del diàleg íntim de Déu amb el 
seu poble, és l'acte de la nova aliança sege-
llada amb la sang de Crist (cf. Lc 22,20), és 
l'obra suprema del Verb que s'ofereix com 
a aliment en el seu cos immolat, és la font i 
el cim de la vida i de la missió de l'Església. 
La narració evangèlica de l'última Cena, 

proposa a tots el kerigma, o sigui l'anunci 
primari i fonamental que el mateix Jesús 
havia proclamat al començament del seu 
ministeri públic: «S'ha complert el temps 
i el Regne de Déu és a prop. Convertiu-
vos i creieu en la bona nova» (Mc 1,15). 
Els apòstols anuncien la inauguració del 
Regne de Déu i, per tant, de la decisiva 
intervenció divina en la història humana, 
proclamant la mort i la resurrecció de Crist: 
«La salvació no es troba en ningú més, 
perquè, sota el cel, Déu no ha donat als 
homes cap altre nom que pugui salvar-nos» 
(Ac 4,12). El cristià dóna testimoniatge de la 
seva esperança «suaument i amb respec-
te, mantenint la rectitud de consciència», 
disposat tanmateix a ser també implicat i 
potser xuclat pel remolí del rebuig i de la 
persecució, conscient que «val més sofrir, 
si aquest és el voler de Déu, per haver fet 
el bé que no pas per haver fet el mal» (1Pe 
3,16-17).

En l'Església ressona, després, la cate-
quesi que està destinada a aprofundir en 
el cristià «el misteri de Crist a la llum de 
la Paraula perquè tot l'home sigui irradiat 
per ella» (Joan Pau II, Catechesi tradendae, 
20). Però l'apogeu de la predicació es troba 
en l'homilia que encara avui, per a molts 
cristians, és el moment culminant del tro-
bament amb la Paraula de Déu. En aquest 
acte, el ministre hauria de transformar-se 
també en profeta. En efecte, ell amb un 
llenguatge nítid, incisiu i substancial i no 
sols amb autoritat «ha d'anunciar les mera-
velloses obres de Déu en la història de la 
salvació» (SC 35) –ofertes anteriorment, 
a través d'una clara i viva lectura del text 
bíblic proposat per la litúrgia– però que 
també ha d'actualitzar-se segons els temps 
i moments viscuts pels oients, i ha de fer 
germinar en els seus cors la pregunta de la 
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3D'aquesta manera s'arriba a l'oració (ora-

tio) que suposa una altra pregunta: què li 
diem al Senyor com a resposta a la seva 
Paraula? Es conclou amb la contempla-
ció (contemplatio) durant la qual assumim 
com a do de Déu la mateixa mirada per 
jutjar la realitat i ens preguntem: quina 
conversió del pensament, del cor i de la 
vida ens demana el Senyor?

Enfront del lector orant de la Parau-
la de Déu s'aixeca idealment el perfil de 
Maria, la mare del Senyor, que «guardava 
tot això en el seu cor i ho meditava» (Lc 
2,19; cf. 2,51), és a dir –com diu el text 
original grec– trobant el vincle profund que 
uneix esdeveniments, actes i coses, apa-
rentment desunides, amb el pla diví. També 
es pot presentar als ulls del fidel que lle-
geix la Bíblia l'actitud de Maria, germana 
de Marta, que s'asseu als peus del Senyor 
a l'escolta de la seva Paraula, no deixant 
que les agitacions exteriors li absorbeixin 
enterament la seva ànima, i ocupant també 
l'espai lliure de «la millor part» que no ens 
ha de ser treta (cf. Lc 10,38-42).

10. Aquí estem, finalment, enfront de 
l'última columna que sosté l'Església, casa 
de la Paraula: la koinonia, la comunió, un 
altre dels noms de l'àgape, és a dir, de 
l'amor cristià. Com recordava Jesús, per 
esdevenir germans o germanes seus cal 
ser «els qui escolten la paraula de Déu i la 
compleixen» (Lc 8,21). L'escolta autèntica 
és obeir i actuar, és fer florir en la vida la 
justícia i l'amor, és oferir tant en l'existència 
com en la societat un testimoniatge en la 
línia de la crida dels profetes que cons-
tantment unia la Paraula de Déu i la vida, 
la fe i la rectitud, el culte i el compromís 
social. Això és el que repetia contínuament 
Jesús, a partir de la cèlebre admonició en el 
Sermó de la muntanya: «No tothom qui em 

memorial del sacrifici de Crist, quan es 
proclama en la celebració eucarística, en 
l'invocació de l'Esperit Sant, es converteix 
en esdeveniment i sagrament. Per aquesta 
raó el Concili Vaticà II, en un passatge de 
gran intensitat, declarava: «L'Església ha 
venerat sempre les divines Escriptures com 
també ha venerat el cos mateix del Senyor. 
Per això, especialment en la sagrada litúr-
gia, no deixa mai de prendre el Pa de vida 
de la taula, de nodrir-se'n i de distribuir-lo 
als fidels, tant el Pa de la paraula de Déu 
com del cos de Crist» (DV 21). Per això, 
s'haurà de tornar a posar al centre de la 
vida cristiana «la Litúrgia de la Paraula i 
l'Eucarística que estan tan íntimament uni-
des de tal manera que constitueixen un sol 
acte de culte» (SC 56).

9. La tercera columna de l'edifici espiri-
tual de l'Església, la casa de la Paraula, està 
constituïda per les pregàries, entrellaçades 
–com recordava sant Pau– per «salms, him-
nes i càntics de l'Esperit» (Col 3,16). Un lloc 
privilegiat l'ocupa naturalment la Litúrgia 
de les Hores, la pregària de l'Església per 
excel·lència, destinada a marcar el pas dels 
dies i dels temps de l'any cristià que ofe-
reix, sobretot amb el Saltiri, l'aliment espi-
ritual quotidià del fidel. Al costat d'aquesta 
i en les celebracions comunitàries de la 
Paraula, la tradició ha introduït la pràctica 
de la Lectio divina, lectura orant en l'Esperit 
Sant, capaç d'obrir al fidel no sols el tresor 
de la Paraula de Déu sinó també de crear 
el trobament amb Crist, Paraula divina i 
vivent.

Aquesta s'obre amb la lectura (lectio) 
del text que condueix a preguntar-nos 
sobre el coneixement autèntic del seu con-
tingut pràctic: què diu el text bíblic en si? 
Segueix la meditació (meditatio) en la qual 
la pregunta és: què ens diu el text bíblic? 
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3 de les Sagrades Escriptures, l'intercanvi 

dels valors propis de les diverses tradici-
ons espirituals, l'anunci i el testimoniatge 
comú de la Paraula de Déu en un món 
secularitzat.

IV. Els camins de la Paraula: la missió

«Perquè de Sió en surt l'ensenyament, de 
Jerusalem, la Paraula del Senyor» (Is 2,3). La 
Paraula de Déu personificada «surt» de casa 
seva, del temple, i s'encamina al llarg dels 
camins del món per trobar el gran pelegri-
natge que els pobles de la terra han emprès 
en la recerca de la veritat, de la justícia i de la 
pau. Hi ha, en efecte, també en la moderna 
ciutat secularitzada, a les seves places i als 
seus carrers –on sembla regnar la incre-
dulitat i la indiferència, on el mal sembla 
prevaler sobre el bé, creant la impressió de 
la victòria de Babilònia sobre Jerusalem– un 
desig amagat, una esperança germinal, una 
commoció d'esperança. Com es llegeix en 
el llibre del profeta Amós, «vénen dies que 
enviaré fam al país: no fam de pa ni set d'ai-
gua, sinó fam d'escoltar la meva paraula» 
(8,11). A aquesta fam vol respondre la missió 
evangelitzadora de l'Església.

Així mateix Crist ressuscitat llança la 
crida als apòstols, vacil·lants a sortir de les 
fronteres del seu horitzó protegit: «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 i ensenyant-los a guar-
dar tot allò que us he manat» (Mt 28,19-20). 
La Bíblia està plena de crides a «no callar», 
a «cridar amb força», a «anunciar la Paraula 
en el moment oportú i inoportú», a ser 
guardians que trenquen el silenci de la indi-
ferència. Els camins que s'obren enfront de 
nosaltres, avui, no són únicament els que 
va recórrer sant Pau o els primers evange-

diu: "Senyor, Senyor", entrarà al Regne 
del cel, sinó el qui fa la voluntat del meu 
Pare del cel» (Mt 7,21). En aquesta frase 
sembla ressonar la Paraula divina proposa-
da per Isaïes: «Aquest poble se m'acosta 
de paraula, m'honora amb els llavis, però 
el seu cor es manté lluny de mi» (29,13). 
Aquestes advertències són també per a 
les Esglésies quan no són fidels a l'escolta 
obedient de la Paraula de Déu.

Per això, aquesta ha de ser visible i 
llegible ja al rostre mateix i a les mans del 
creient, com ho va suggerir sant Gregori el 
Gran que veia en sant Benet, i en els altres 
grans homes de Déu, els testimonis de la 
comunió amb Déu i els seus germans, la 
Paraula de Déu feta vida. L'home just i fidel 
no sols «explica» les Escriptures, sinó que 
les «desplega» enfront de tots com a reali-
tat viva i practicada. Per això la viva lectio, 
la vita bonorum o la vida dels bons, és una 
lectura/lliçó vivent de la Paraula divina. Ja 
sant Joan Crisòstom havia observat que 
els apòstols van baixar de la muntanya de 
Galilea, on havien trobat el Ressuscitat, 
sense cap taula de pedra escrita com va 
succeir amb Moisès, ja que des d'aquell 
moment, les seves mateixes vides es van 
transformar en Evangeli vivent.

A la casa de la Paraula divina trobem 
també els germans i les germanes de les 
altres Esglésies i comunitats eclesials que, 
malgrat la separació que encara avui exis-
teix, es retroben amb nosaltres en la vene-
ració i en l'amor per la Paraula de Déu, 
principi i font d'una primera i veritable uni-
tat, encara que, incompleta. Aquest vincle 
sempre ha de reforçar-se per mitjà de les 
traduccions bíbliques comunes, la difusió 
del text sagrat, l'oració bíblica ecumèni-
ca, el diàleg exegètic, l'estudi i la compa-
ració entre les diferents interpretacions 
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3llavors significativa l'escena evocada per 
Joan: «Alguns volien agafar-lo, però ningú 
no el va detenir. Els guardes del temple 
se'n tornaren a trobar els grans sacerdots 
i els fariseus. Aquests els van dir: "Per què 
no l'heu portat?" Els guardes respongue-
ren: "Ningú no ha parlat mai com aquest 
home"» (7,44-46).

12. Crist camina pels carrers de les nos-
tres ciutats i s'atura davant el llindar de les 
nostres cases: «Mira, sóc a la porta i truco. 
Si algú escolta la meva veu i obre la porta, 
entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell 
amb mi» (Ap 3,20). La família, tancada a la 
seva llar, amb les seves alegries i els seus 
drames, és un espai fonamental en què ha 
d'entrar la Paraula de Déu. La Bíblia està 
plena de petites i grans històries familiars i 
el salmista imagina amb vivacitat el quadre 
serè d'un pare assegut a la taula, envoltat 
de la seva esposa, com una vinya fecunda, 
i dels seus fills, com «plançons d'olivera» 
(Sl 128). Els primers cristians celebraven la 
litúrgia en la quotidianitat d'una casa, així 
com Israel confiava a la família la celebració 
de la Pasqua (cf. Ex 12,21-27). La Paraula de 
Déu es transmet d'una generació a una 
altra, per la qual cosa els pares esdevenen 
«els primers predicadors de la fe» (LG 11). El 
salmista també recordava que «el que vam 
sentir i aprendre, el que els pares ens van 
contar,  no ho amagarem als nostres fills, 
i ells ho contaran als qui vindran: són les 
gestes glorioses del Senyor, el seu poder i 
els seus prodigis. Ell va fer un pacte amb el 
poble de Jacob, donà una llei als fills d'Is-
rael. Ell va manar als nostres pares que tot 
això ho ensenyessin als seus fills, perquè 
ho coneguessin els qui vindran i els fills 
que naixeran després» (Sl 78,3-4.6).

Cada casa, doncs, haurà de tenir la seva 
Bíblia i custodiar-la de manera concreta i 

litzadors i, rere d'ells, tots els missioners 
que van a l'encontre de la gent en terres 
llunyanes.

11. La comunicació estén ara una xarxa 
que embolcalla tothom i la crida de Crist 
adquireix un nou significat: «Allò que us 
dic en la fosca, digueu-ho a plena llum, i 
allò que sentiu a cau d'orella, crideu-ho 
des dels terrats» (Mt 10,27). Certament, 
la Paraula sagrada ha de tenir una primera 
transparència i difusió per mitjà del text 
imprès, amb traduccions que responguin 
a la varietat d'idiomes del nostre planeta. 
Però la veu de la Paraula divina ha de res-
sonar també a través de la ràdio, les artè-
ries informàtiques d'Internet, els canals de 
difusió virtual on line, els CD, els DVD, els 
podcast i altres; ha d'aparèixer en les pan-
talles televisives i cinematogràfiques, en 
la premsa, en els esdeveniments culturals 
i socials.

Aquesta nova comunicació, comparant-
la amb la tradicional, ha assumit una gra-
màtica expressiva específica i és necessari, 
per tant, estar preparats no sols en el pla 
tècnic, sinó també cultural per a aquesta 
empresa. En un temps dominat per la imat-
ge, proposada especialment des del mitjà 
hegemònic de la comunicació que és la 
televisió, és encara significatiu i suggestiu 
el model privilegiat per Crist. Ell recorria al 
símbol, a la narració, a l'exemple, a l'ex-
periència diària, a la paràbola: «Tot això, 
Jesús ho digué a la gent en paràboles, i no 
els deia res sense paràboles» (Mt 13,3.34). 
Jesús en el seu anunci del regne de Déu, 
mai no es dirigia als seus interlocutors 
amb un llenguatge vague, abstracte i eteri, 
sinó que els conqueria partint justament 
de la terra que trepitjaven els seus peus 
per conduir-los d'allò que és quotidià a 
la revelació del Regne dels cels. Es torna 

S a n t a  S e u
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3 santment aquest immens crit de dolor que 

puja de la terra cap al cel. Bastaria només 
de pensar en les pàgines marcades per 
la violència i l'opressió, en el crit aspre i 
continuat de Job, en les vehements súpli-
ques dels salms, en la subtil crisi interior 
que recorre l'ànima del Cohèlet, en les 
vigoroses denúncies profètiques contra 
les injustícies socials. A més, es presenta 
sense atenuants la condemna del pecat 
radical, que apareix en tot el seu poder 
devastador des dels exordis de la humani-
tat en un text fonamental del Gènesi (c. 3). 
En efecte, el «misteri del pecat» és present 
i actua en la història, però és revelat per la 
Paraula de Déu que assegura en Crist la 
victòria del bé sobre el mal.

Però, sobretot, en les Escriptures domi-
na principalment la figura de Crist, que 
comença el seu ministeri públic precisa-
ment amb un anunci d'esperança per als 
últims de la terra: «L'Esperit del Senyor 
reposa sobre meu, perquè ell m'ha ungit. 
M'ha enviat a portar la bona nova als 
pobres, a proclamar als captius la llibertat 
i als cecs el retorn de la llum, a posar en 
llibertat els oprimits, a proclamar l'any de 
gràcia del Senyor» (Lc 4,18-19). Les seves 
mans toquen repetidament cossos malalts 
o infectats, les seves paraules proclamen 
la justícia, infonen valor als infeliços, con-
cedeixen el perdó als pecadors. Al final, 
ell mateix s'acosta al graó més baix, «es 
va fer no res», es despullà de la seva glò-
ria, «prengué la condició d'esclau i es féu 
semblant als homes. Tingut per un home 
qualsevol, s'abaixà i es féu obedient fins a 
la mort, i una mort de creu» (Fl 2, 7-8).

Així, té por d'haver de morir («Pare 
meu, si és possible, que aquesta copa 
s'allunyi de mi», Mt 26, 39), experimenta 
la soledat amb l'abandó i la traïció dels 

digna, llegir-la i pregar amb ella, mentre 
que la família haurà de proposar formes 
i models d'educació orant, catequètica 
i didàctica sobre l'ús de les Escriptures, 
perquè «infants i vells, joves i noies» (Sl 
148,12) escoltin, comprenguin, lloïn i vis-
quin la Paraula de Déu. En especial, les 
noves generacions, els nens, els joves, hau-
ran de ser els destinataris d'una pedagogia 
apropiada i específica, que els condueixi a 
experimentar l'atractiu de la figura de Crist, 
obrint la porta de la seva intel·ligència i del 
seu cor, a través del trobament i del testi-
moniatge autèntic de l'adult, la influència 
positiva dels amics i la gran família de la 
comunitat eclesial.

13. Jesús, en la paràbola del sembrador, 
ens recorda que hi ha terrenys àrids, pedre-
gosos i ofegats pels cards (cf. Mt 13,3-7). 
Qui entra als carrers del món descobreix 
també els baixos fons on niuen sofriments 
i pobresa, humiliacions i opressions, mar-
ginació i misèries, malalties físiques, psí-
quiques i soledats. Sovint, les pedres dels 
carrers estan ensagnades per guerres i vio-
lències, als centres de poder la corrupció es 
barreja amb la injustícia. S'alça el crit dels 
perseguits per la fidelitat a la seva conscièn-
cia i la seva fe. Alguns es veuen enrotllats 
per la crisi existencial o la seva ànima es 
veu privada d'un significat que doni sentit 
i valor a la vida mateixa. Com qui «trafi-
queja amb coses fugisseres; es neguiteja 
inútilment, arreplega i no sap per a qui» (Sl 
39,7), molts senten que plana sobre ells 
també el silenci de Déu, la seva aparent 
absència i indiferència: «Fins quan, Senyor, 
em tindreu en l'oblit? Fins quan m'amaga-
reu la mirada? » (Sl 13,2). I al final, es dreça 
davant de tots el misteri de la mort.

La Bíblia, que proposa precisament una 
fe històrica i encarnada, representa inces-
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3de l'home, revelen tresors de reflexió i de 
moral, tracen el llarg itinerari de la història 
de la salvació fins al seu ple compliment, 
il·lustren amb vigor l'encarnació de la 
Paraula divina en les vicissituds humanes. 
Ens permeten comprendre plenament la 
figura de Crist, que havia declarat «No us 
penseu que he vingut a anul·lar els llibres 
de la Llei o dels Profetes; no he vingut a 
anul·lar-los sinó a dur-los a la plenitud» 
(Mt 5, 17). Són camí de diàleg amb el 
poble escollit, que ha rebut de Déu «la 
gràcia de ser fills, la glòria de Déu, les 
aliances, la Llei, el culte i les promeses» 
(Rm 9, 4), i ens permeten enriquir la nostra 
interpretació de les Sagrades Escriptures 
amb els recursos fecunds de la tradició 
exegètica judaica.

«Beneït sigui Egipte, el meu poble; 
beneïda sigui Assíria, obra de les meves 
mans; beneït sigui Israel, la meva posses-
sió» (Is 19, 25). El Senyor estén, per tant, 
el mantell de protecció de la seva benedic-
ció sobre tots els pobles de la terra, desit-
jós que «tots els homes se salvin i arribin 
al coneixement de la veritat» (1Tm 2,4). 
També nosaltres, els cristians, pels camins 
del món, som invitats –sense caure en el 
sincretisme que confon i humilia la pròpia 
identitat espiritual– a entrar amb respecte 
en diàleg amb els homes i dones díal-

tres religions, que escolten i practiquen 
fidelment les indicacions dels seus llibres 
sagrats, començant per l'islamisme, que 
en la seva tradició acull innnombrables 
figures, símbols i temes bíblics i ens ofe-
reix el testimoni d'una fe sincera en el Déu 
únic, compassiu i misericordiós, Creador 
de tot l'ésser i Jutge de la humanitat.

El cristià troba, a més, sintonies comu-
nes amb les grans tradicions religioses 
d'Orient que ens ensenyen en els seus 

amics, penetra a la foscor del dolor físic 
més cruel amb la crucifixió i fins i tot en les 
tenebres del silenci del Pare («Déu meu, 
Déu meu, per què m'heu abandonat?», Mt 
27, 46) i arriba al precipici últim de cada 
home, el de la mort («tornà a cridar amb 
tota la força, i va expirar», Mt 27, 50). Veri-
tablement, a ell es pot aplicar la definició 
que Isaïes reserva al Servent del Senyor: 
«Home fet al dolor i avesat al sofriment» 
(cf. 53, 3).

I encara així, també en aquest moment 
extrem, no deixa de ser el Fill de Déu: en 
la seva solidaritat d'amor i amb el sacrifici 
de si mateix sembra en el límit i en el mal 
de la humanitat una llavor de divinitat, 
o sigui, un principi d'alliberament i de 
salvació; amb la seva donació a nosaltres 
envolta de redempció el dolor i la mort, 
que ell va assumir i va viure, i obre també 
per a nosaltres l'aurora de la resurrecció. 
El cristià té, doncs, la missió d'anunci-
ar aquesta Paraula divina d'esperança, 
compartint-la amb els pobres i els qui 
pateixen, mitjançant el testimoniatge de 
la seva fe en el Regne de veritat i de vida, 
de santedat i de gràcia, de justícia, d'amor 
i de pau, mitjançant la proximitat amorosa 
que no jutja ni condemna, sinó que sosté, 
il·lumina, conforta i perdona, seguint les 
paraules de Crist: «Veniu a mi tots els 
qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré 
reposar» (Mt 11, 28).

14. Pels camins del món la Paraula divi-
na genera per a nosaltres, els cristians, 
una trobament intens amb el poble jueu, 
al qual estem íntimament units a través 
del reconeixement comú i l'amor per les 
Escriptures de l'Antic Testament, i perquè 
d'Israel, «com a home, ha sortit d'ells el 
Crist» (Rm 9, 5). Totes les sagrades pàgi-
nes jueves il·luminen el misteri de Déu i 

S a n t a  S e u
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3 les pàgines bíbliques; els pensadors, els 

homes de ciència i la mateixa societat 
sovint tenien com a punt de referència, 
encara que fos per contrast, els conceptes 
espirituals i ètics (pensem en el Decà-
leg) de la Paraula de Déu. Encara que la 
figura o la idea present en les Escriptu-
res es deformava, es reconeixia que era 
imprescindible i constitutiva de la nostra 
civilització.

Per això, la Bíblia –que també ensenya 
la via pulchritudinis, és a dir, el camí de 
la bellesa per comprendre i arribar a Déu 
(«toqueu per a Déu harmoniosament!», 
ens invita el Sl 46, 8)– no sols és neces-
sària per al creient, sinó per a tothom, per 
descobrir novament els significats autèn-
tics de les diverses expressions culturals 
i, sobretot, per trobar novament la nostra 
identitat històrica, civil, humana i espiri-
tual. En ella es troba l'arrel de la nostra 
grandesa i a través d'ella podem pre-
sentar-nos amb un noble patrimoni a les 
altres civilitzacions i cultures, sense cap 
complex d'inferioritat. Per tant, tothom 
hauria de conèixer i d'estudiar la Bíblia, 
sota aquest extraordinari perfil de bellesa 
i de fecunditat humana i cultural.

No obstant això, la Paraula de Déu –per 
usar una significativa imatge paulina– «no 
està pas encadenada» (2Tm 2, 9) a una 
cultura; és més, aspira a travessar les 
fronteres i, precisament l'Apòstol va ser 
un artífex excepcional d'inculturació del 
missatge bíblic dins noves coordenades 
culturals. És el que l'Església està cridada 
a fer també avui, mitjançant un procés 
delicat però necessari, que ha rebut un 
fort impuls del magisteri del Papa Benet 
XVI. Ha de fer que la Paraula de Déu 
penetri en la multiplicitat de les cultures i 
expressar-la segons els seus llenguatges, 

textos sagrats el respecte a la vida, la 
contemplació, el silenci, la senzillesa, la 
renúncia, com succeeix en el budisme. O 
bé, com en l'hinduisme, exalten el sentit 
del sagrat, el sacrifici, el pelegrinatge, el 
dejuni, els símbols sagrats. O, també, com 
en el confucianisme, ensenyen la savie-
sa i els valors familiars i socials. També 
volem prestar la nostra cordial atenció a 
les religions tradicionals, amb els seus 
valors espirituals expressats en els ritus i 
les cultures orals, i entaular amb elles un 
respectuós diàleg; i amb els qui no creuen 
en Déu, però s'esforcen per «practicar la 
justícia, estimar la bondat, comportar-se 
humilment» (Mi 6, 8), hem de treballar per 
un món més just i en pau, i oferir en diàleg 
el nostre genuí testimoniatge de la Parau-
la de Déu, que pot revelar-los nous i més 
alts horitzons de veritat i d'amor.

15. En la seva Carta als artistes (1999), 
Joan Pau II recordava que «la Sagrada 
Escriptura s'ha convertit en una mena 
d'immens vocabulari» (P. Claudel) i d'«At-
les iconogràfic» (M. Chagall) del qual 
s'han nodrit la cultura i l'art cristians» (n. 
5). Goethe estava convençut que l'Evan-
geli era la «llengua materna d'Europa». 
La Bíblia, com se sol dir, és «el gran codi» 
de la cultura universal: els artistes, ideal-
ment, han impregnat els seus pinzells en 
aquest alfabet tenyit d'històries, símbols, 
figures que són les pàgines bíbliques; els 
músics han teixit les seves harmonies al 
voltant dels textos sagrats, especialment 
dels salms; els escriptors durant segles 
han reprès aquestes antigues narracions 
que es convertien en paràboles existenci-
als; els poetes s'han plantejat preguntes 
sobre els misteris de l'esperit, l'infinit, el 
mal, l'amor, la mort i la vida, recollint amb 
freqüència el clamor poètic que animava 
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3La Paraula de Déu, en efecte, és «més 
dolça que la mel regalimant de la bresca» 
(Sl 19, 11), «fa llum als meus passos, és 
la claror que m'il·lumina el camí» (Sl 119, 
105), però és també «com el foc, com un 
mall que esmicola la roca» (Jr 23, 29). És 
com una pluja que amara la terra, la fecun-
da i la fa germinar, fent florir d'aques-
ta manera també l'aridesa dels nostres 
deserts espirituals (cf. Is 55, 10-11). Però 
també és «viva i eficaç. És més penetrant 
que una espasa de dos talls: arriba a des-
triar l'ànima i l'esperit, les articulacions i 
el moll dels ossos; discerneix les intenci-
ons i els pensaments del cor» (He 4, 12).

La nostra mirada es dirigeix amb afecte 
a tots els estudiosos, als catequistes i 
altres servidors de la Paraula de Déu per 
expressar-los la nostra gratitud més inten-
sa i cordial pel seu preciós i important 
ministeri. Ens dirigim també als nostres 
germans i germanes perseguits o assas-
sinats per causa de la Paraula de Déu i el 
testimoni que donen del Senyor Jesús (cf. 
Ap 6, 9): com a testimonis i màrtirs ens 
conten «la força de la paraula» (Rm 1, 16), 
origen de la seva fe, la seva esperança i el 
seu amor per Déu i pels homes.

Fem ara silenci per escoltar amb eficà-
cia la Paraula del Senyor i mantinguem el 
silenci després de l'escolta perquè conti-
nuarà habitant, vivint en nosaltres i par-
lant-nos. Fem-la ressonar al principi del 
nostre dia, perquè Déu tingui la primera 
paraula i deixem-la que ressoni dins nos-
tre a la nit, perquè l'última paraula sigui 
de Déu.

Estimats germans i germanes, «us salu-
den tots els qui són amb mi. Saludeu els 
nostres amics en la fe. Que la gràcia sigui 
amb tots vosaltres» (Tt 3, 15).

les seves concepcions, els seus símbols i 
les seves tradicions religioses. Tanmateix, 
ha de ser capaç de custodiar la substància 
dels seus continguts, vigilant i evitant el 
risc de degeneració.

L'Església ha de fer resplendir els 
valors que la Paraula de Déu ofereix a 
altres cultures, de manera que en siguin 
purificades i fecundades. Com va dir Joan 
Pau II a l'episcopat de Kenya durant el seu 
viatge a Àfrica el 1980, «la inculturació 
serà realment un reflex de l'encarnació 
del Verb, quan una cultura, transformada i 
regenerada per l'Evangeli, produeixi en la 
seva pròpia tradició expressions originals 
de vida, de celebració i de pensament 
cristià».

Conclusió

«La veu del cel que m'havia parlat 
abans, em deia: "Vés a prendre aquell 
full obert de la mà de l'àngel..." [...] Ell em 
digué: "Agafa'l i menja-te'l. T'amargarà 
les entranyes, però a la boca el trobaràs 
dolç com la mel."  Llavors vaig prendre el 
full de la mà de l'àngel i me'l vaig menjar. 
A la boca, el trobava dolç com la mel; 
però després d'engolir-lo, les entranyes se 
m'ompliren d'amargor» (Ap 10, 8-10).

Germans i germanes de tot el món, 
acollim també nosaltres aquesta invitació; 
acostem-nos a la taula de la Paraula de 
Déu, per alimentar-nos i viure «l'home no 
viu només de pa; viu de tota paraula que 
surt de la boca del Senyor» (Dt 8, 3; Mt 4, 
4). La Sagrada Escriptura –com afirmava 
una gran figura de la cultura cristiana– «té 
passatges adequats per consolar totes les 
condicions humanes i passatges adequats 
per atemorir en totes les condicions» (B. 
Pascal, Pensaments, n. 532).

S a n t a  S e u
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3 rístics Internacionals, ha pronunciat una 

suggerent lliçó sobre la relació entre els 
actes litúrgics i la bellesa. Altres ponents 
han estat el Dr. Salvador Pié, professor 
de la Universitat Gregoriana de Roma i de 
la Facultat de Teologia de Catalunya, que 
ha parlat de la relació entre la Paraula de 
Déu i la litúrgia, i el Dr. Juan Javier Flores, 
rector del Pontifici Institut Litúrgic de Sant 
Anselm, a Roma, que ha exposat la situa-
ció actual de la teologia litúrgica. Diverses 
comunicacions, una taula rodona sobre la 
docència de la litúrgia i un acte comme-
moratiu de l'aniversari del CPL s'han fet en 
l'àmbit del Congrés.

La ponència conclusiva l'ha pronunci-
ada el cardenal arquebisbe de Malines-
Brusel·les, Godfried Danneels, que ha 
exposat els reptes litúrgics als quals s'en-
fronta el nostre segle per fer present en el 
món el misteri salvador de Jesucrist. 

El Dr. Jaume González, de l'Institut 
Superior de Litúrgia de Barcelona, ha pre-
sentat la síntesi del Congrés  i el diaca 
Josep Urdeix, delegat diocesà de litúrgia 
de Barcelona i actual president del CPL, 
ha pronunciat les paraules conclusives. 
L'Eucaristia de cloenda ha estat presidida 
per Mons. Pere Tena.

Inauguració del curs 2008-2009 al Cen-

tre d'Estudis Pastorals de les diòcesis 

catalanes (nota del GIEC)

Barcelona, 28-10-2008

Ahir vespre, dilluns 27 d'octubre, va tenir 
lloc la inauguració del curs 2008-2009 al 
Centre d'Estudis Pastorals de les diòcesis 
catalanes (CEP). L'acte fou presidit pel 
Cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís 

Cloenda del Congrés Internacional de 

Litúrgia (nota del GIEC)

Barcelona, 5 de setembre de 2008

Aquesta tarda ha tingut lloc la clausura 
del Congrés Internacional de Litúrgia que 
s'ha celebrat a Barcelona, els dies 4 i 5 de 
setembre, a l'Aula Magna de la Facultat de 
Teologia de Catalunya, en ocasió de com-
plir-se el 50è aniversari de la fundació del 
Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona 
(CPL).

L'acte inaugural del Congrés i l'Euca-
ristia solemne van ser presidits ahir pel 
Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Lluís 
Martínez Sistach, que subratllà el lloc cen-
tral de la litúrgia en la vida de l'Església i 
el servei fidel que hi ha fet durant aquests 
cinquanta anys el CPL. 

La lliçó inaugural del Congrés l'ha pro-
nunciada Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar 
emèrit de Barcelona i primer president del 
CPL, el qual ha presentat un balanç de les 
aportacions que ha fet la pastoral litúrgi-
ca al creixement espiritual de l'Església 
durant els darrers cent anys.

L'arquebisbe italià Piero Marini, antic 
mestre de cerimònies pontifícies amb Joan 
Pau II i Benet XVI i actual president del 
Comitè Pontifici per als Congressos Euca-

[ ]Notícies
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3Pardo també va dirigir als assistents unes 
paraules de salutació i d'encoratjament 
per al futur del Centre.

La lliçó inaugural la va pronunciar el P. 
Màxim Muñoz, provincial dels claretians, 
sobre "L'estratègia evangelitzadora del 
P. Claret", en escaure's enguany el 200 
aniversari del  naixement de Sant Antoni 
M. Claret. El P. Muñoz va fer un recorregut 
cordial per la vida del sant, subratllant que 
és un exemple i un testimoni extraordinari 
de com es pot viure i comunicar l'evangeli 
de Crist en temps molt difícils i com el 
testimoni de vida personal i comunitari és 
fonamental per a l'eficàcia i la credibilitat 
de l'acció dels cristians en el món. 

El Cardenal Martínez Sistach va agrair 
al P. Muñoz la seva lliçó, va tenir un record 
afectuós per Mons. Carrera i va felicitar 
Mons. Pardo i tots els que han fet possi-
ble la labor del CEP, oberta ara a un futur 
esperançat, al servei de les diòcesis cata-
lanes. Finalment, el Cardenal va declarar 
inaugurat el curs 2008-2009.

Martínez Sistach, president del CEP, que 
estava acompanyat per l'arquebisbe de 
Tarragona, Mons. Jaume Pujol, el bisbe 
de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí 
Cortés, el bisbe de Girona, Mons. Francesc 
Pardo i el bisbe emèrit de Lleida, Mons. 
Francesc Xavier Ciuraneta. S'adheriren 
també a l'acte els altres bisbes catalans i 
l'abat de Montserrat.

El director del Centre, Mn. Josep Maria 
Domingo, vicari episcopal de la diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat, va pronunciar el 
primer parlament, donant la benvinguda 
a tothom i agraint a Déu i a tots els que 
ho han fet possible, els quaranta anys de 
vida del CEP, una institució al servei de la 
renovació pastoral de les diòcesis catala-
nes, nascuda a l'escalf del Concili Vaticà 
II, convocat pel beat Joan XXIII, del qual 
avui es compleixen els 50 anys de la seva 
elecció com a Papa. 

El P. Antoni Serramona, secretari del 
Centre, va llegir la memòria del curs 2007-
2008,  recordant en primer lloc el recent-
ment traspassat bisbe auxiliar de Barce-
lona, Mons. Joan Carrera, que fou preci-
sament qui pronuncià la lliçó inaugural 
el curs passat. I mencionà tot seguit amb 
goig el nomenament, com a bisbe de Giro-
na, de Mons. Pardo, que fou durant dotze 
anys director del CEP. Va recordar també 
la celebració del Congrés internacional 
sobre la parròquia i el conjunt de cursos i 
activitats desenvolupades durant el curs. 
Tot seguit, va fer una breu història del CEP 
i de les persones que l'havien fet possible, 
algunes d'elles presents a l'acte, com Mn. 
Joan Batlles, el seu primer director. Totes 
elles van rebre de mans del Cardenal 
Martínez Sistach un obsequi en reconeixe-
ment al seu treball i dedicació al CEP. Mn. 
Batlles ho agraí en nom de tots i Mons. 

A l t r e s  I n f o r m a c i o n s
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