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Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Secretaria General
Pl. de la Vila 11, 1r. 
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 632 76 30 - Fax 93 632 76 31
butlleti@bisbatsantfeliu.org
www.bisbatsantfeliu.org
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Església diocesana

Decrets
8 Decret per al canvi de Secretariat del

Consell Pastoral Diocesà
108 Actualització de retribucions a preve-

res i diaques
108 Sobre la solemnitat de la Mare de

Déu de Montserrat 2008
188 Decret d’erecció d’un nou oratori per

a la Companyia Sta Teresa de Jesús
–Vilanova i la Geltrú

260 Decret de nomenament del delegat
diocesà per al catecumenat

332 Convocatòria d’eleccions per a la
renovació del Consell Presbiteral

332 Procediment i terminis per a les elec-
cions de renovació del Consell
Presbiteral

333 Jubilació de Mn. Josep Nicolau
334 Incardinació diocesana d’un prevere
334 Delegat diocesà de Pastoral de San-

tuaris, Peregrinacions i Turisme
335 Normativa sobre el catecumenat d’a-

dults
335 Constitució del nou Consell Presbiteral
432 Normativa per al catecumenat
432 Constitució del nou Consell Presbiteral

Llicències
188 Llicència per a estampes de la beata

Josefina Sauleda

Nomenaments
8 Nomenament nova secretària del

Consell Pastoral Diocesà

9 Nomenament de diaca adscrit a la
Parròquia de la Santíssima Trinitat,
de Vilafranca del Penedès 9 Nome-
nament de d’adscrit a la Parròquia
de Santa Maria de la Geltrú, de
Vilanova i la Geltrú

109 Nomenament de diaca adscrit a les
parròquies de Santa Maria i Santís-
sima Trinitat de Vilafranca del
Penedès

109 Nomenament d’adscrit a la parròquia
de Sant Pere de Gavà

190 Nomenament d’encarregat de l’Arxiu
Històric

260 Vicari de la Parròquia de Santa Eulà-
lia, d’Esparreguera

261 Rector de la Parròquia de Sant Corne-
li, de Collbató

261 Rector de la Parròquia de Sant Pau de
la Guàrdia, d’El Bruc

261 Rector de la Parròquia de Santa
Maria, d’El Bruc

262 Rector de la Parròquia de Sant Este-
ve, de Sant Esteve Sesrovires

262 Rector de la Parròquia de Sant Barto-
meu de la Quadra, de Molins de Rei

263 Vicari de la Parròquia de Sant Miquel,
de Molins de Rei

263 Adscrit a la Parròquia de Santa
Maria, de Martorell

263 Encarregat a l’Església de Crist Salva-
dor, de Martorell

264 Vicari de la Parròquia de Sant Barto-
meu i Santa Tecla, de Sitges

264 Encarregat a l’església de Sant Joan,
de Sitges

265 Rector de la Parròquia Inmaculada
Concepció, de Vilanova i la Geltrú

265 Rector de la Parròquia de Santa
Maria de Vallformosa, de Vilobí del
Penedès

[ ]
Sumari 2008
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8 265 Rector de la Parròquia de Sant Cristò-

fol, de La Granada
266 Rector de la Parròquia de Santa Fe,

de Santa Fe del Penedès
266 Adscrit a la Parròquia de Sant Sadur-

ní, de Castellví de la Marca
267 Adscrit a la Parròquia de Santa

Maria, de La Múnia, Castellví de la
Marca

267 Encarregat a la Parròquia de Sant
Marçal, de Castellet i la Gornal

267 Encarregat a la Parròquia de Santa
Magdalena, de Canyelles

337 Rector de la Parròquia de Maria Auxi-
liadora, de Sant Boi de Llobregat

337 Vicari de la Parròquia de Sant Antoni
de Pàdua, de Sant Vicenç dels
Horts

337 Diaca adscrit a la Parròquia de Sant
Esteve, de Cervelló

338 Diaca adscrit a la Parròquia de Sant
Mateu, de Vallirana

338 Diaca adscrit a la Parròquia de Sant
Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú

339 Diaca adscrit a la Parròquia de Sant
Vicenç Màrtir, de Sant Vicenç dels
Horts

339 Rector de la Parròquia de Santa Mag-
dalena, de Canyelles

339 Capellà del centre penitenciari
Brians-2

340 Rector de la Parròquia de Sant Barto-
meu i Santa Tecla, de Sitges

340 Rector de la Parròquia de Santa
Maria, de Garraf

340 Vicari de la Parròquia de Sant Llo-
renç, de Sant Feliu de Llobregat

434 Membres del nou Consell Presbiteral
434 Nous membres del Consell Pastoral

Diocesà
435 Adscrit a la parròquia de Santa Maria

Magdalena, d’Esplugues de Llobre-
gat

Comunicats i notes de premsa
10 Cloenda Visita Pastoral a l’Arxiprestat

de Garraf
10 Inici Visita Pastoral a l’Arxiprestat de

Sant Boi de Llobregat

11 IV Jornades Diocesanes de Formació i
Espiritualitat: “El Ministre ordenat
al servei de la Paraula”

110 Cloenda de la Visita Pastoral a l’Arxi-
prestat de Sant Boi de Llobregat

110 El bisbe Agustí finalitza la visita pas-
toral a l’Arxiprestat de Sant Boi de
Llobregat.

111 Els misteris d’Olesa de Montserrat se
celebren enguany amb la presència
del bisbe de Sant Feliu de Llobre-
gat, Agustí Cortés Soriano

112 Renda 2008: Campanya de sensibilit-
zació per part de l’Església envers
l’autofinançament

268 Comunicat de nomenaments
341 Tres nous diaques permanents al Bis-

bat de Sant Feliu de Llobregat
342 Centenari de la cripta de la Colònia

Güell
343 Comunicat de nomenaments
343 Amb els nous tres diaques, a la diò-

cesi de Sant Feliu de Llobregat ja
en són quinze

344 La diòcesi de Sant Feliu de Llobregat
prega per l’ànima del bisbe Joan
Carrera Planas

344 Comença la Visita Pastoral a l’Arxi-
prestat de Sant Vicenç dels Horts:
la primera cita, a l’Ajuntament d’a-
questa localitat

435 El bisbe Agustí Cortés envia una
carta als diocesans de Sant Feliu
de Llobregat davant la crisi econò-
mica

436 Cloenda de la Visita Pastoral a l’arxi-
prestat de Sant Vicenç dels Horts

437 Sobre la supressió del testament
davant rector

Escrits dominicals
12 Paraula adorada i proclamada (6-1-

2008)
13 La Paraula que s’encomana (13-1-

2008)
14 El futur perdut (20-1-2008)
15 Fe que esdevé esperança (27-1-2008)
16 Entre Espartac i Sant Pau (3-2-2008)
17 La revolució interior (10-2-2008)
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818 Feliços per sempre? (17-2-2008)

19 Esperança política (24-2-2008)
113 Polítiques sense esperança? (2-3-

2008)
114 Esperances polítiques (9-3-2008)
115 Esperança d’amor (16-3-2008)
116 Ja no tenim por d’estimar (23-3-2008)
117 L’esperança, principi vocacional (30-

3-2008)
118 Llocs d’esperança: la pregària (6-4-

2008)
119 La pregària amb el got eixamplat i net

(13-4-2008)
120 Llocs d’esperança: l’acció (20-4-

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

2008)
190 Llocs d’esperança: el dol (4-5-2008)
191 Llocs d’esperança: Compassió en el

sofriment (11-5-2008)
192 Llocs d’esperança: el judici - 1 (18-5-

2008)
193 Llocs d’esperança: el judici - 2 (25-5-

2008)
194 Llocs d’esperança: el judici - 3 (1-6-

2008)
195 Llocs d’esperança: el judici - 4 (8-6-

2008)
196 Llum d’esperança: Maria (15-6-2008)
197 Crisi econòmica (22-6-2008)
198 La crisi de l’aigua (29-6-2008)
269 Crisi d’humanitat (6-7-2008)
270 Una paraula sobre el cos humà (13-7-

2008)
271 Cossos i ànimes (20-7-2009)
272 La pèrdua de l’ànima (27-7-2008)
273 Només cos violent (3-8-2008)
274 L’ànima descurada (10-8-2008)
275 Cossos triomfants (17-8-2008)
276 El cos com a espectacle (24-8-2008)
277 La bellesa del cos de Jesús (31-8-

2008)
345 La vida com un circ (7-9-2008)
346 L’Església que esdevé casa (14-9-

2008)
347 Una casa amb ànima (21-9-2008)

348 La consciència i l’Estat (28-9-2008)
349 La consciència en l’Estat (5-10-2008)
350 Objecció per a l’amor (12-10-2008)
351 La missió: la porta i el perfum de l’E-

vangeli (19-10-2008)
352 Els bolets de Mn. Sala (26-10-2008)
438 La dignitat d’ésser cridat (2-11-2008)
439 El goig d’ésser cridat (9-11-2008)
440 La litúrgia o “l’avui de Déu” (16-11-2008)
441 Litúrgia a la Cripta de la Colònia Güell

(23-11-2008)
442 La litúrgia i el llenguatge de les coses

(30-11-2008)
443 La litúrgia i el llenguatge del cos (7-

12-2008)
444 La litúrgia i el llenguatge dels gestos

(14-12-2008)
445 La litúrgia com a partitura (21-12-2008)
445 Litúrgia i vida (28-12-2008)

Crònica diocesana
21 GENER
23 FEBRER
123 MARÇ
124 ABRIL
200 CASA DE L’ESGLÉSIA: Posa nom a la

teva rajola
200 MAIG
202 JUNY
279 JULIOL
280 AGOST
354 SETEMBRE
355 OCTUBRE
447 NOVEMBRE
449 DESEMBRE

Visites Pastorals
127 Arxiprestat de Sant Boi de Llobregat
451 Conclusions de la Visita Pastoral a l’Ar-

xiprestat de Sant Vicenç dels Horts

Cartes i exhortacions pastorals
457 Carta Pastoral “Davant la crisi econò-

mica”



Homilies
132 Missa del Crisma
135 Vetlla de la Mare de Déu de Montser-

rat (26-4-2008)

Articles i altres escrits
27 Carta a la Fundació Sant Josep Oriol

informant de l’elecció de Mn.
Jaume Berdoy i Alemany com a
representant de la Diòcesi de Sant
Feliu de Llobregat al Patronat de la
fundació

27 Carta als preveres de la diòcesi sobre
la celebració del sagrament de la
reconciliació

29 Entrevista para la revista Sagrada
Familia (enero 2008), publicació
dels Fills de la Sagrada Família

31 Entrevista de l’agència de notícies
Flama al bisbe Agustí Cortés (6 i 7-
2-2008)

138 Pròleg a l’obra: Josep Casas Ros. La
força del dia a dia. La història del
seminarista màrtir d’Ordal d’Agustí
Roig i Marcè (Abril 2007)

139 Presentació a l’opuscle Càritas inter-
parroquial de Vilafranca del Pene-
dès “Més de mig segle de servei
als més necessitats” (18-4-2008)

205 La formación del fiel cristiano en la
perspectiva de la nueva evangeliza-
ción. (Ponencia en el 1º. Congreso
Internacional del Movimiento
“Christifideles Laici”. Barcelona, 2-
5-2008)

214 “Saber esperar amb Maria” (Article
per a la revista ENLLAÇ núm. 93, de
la Comissió de Monestirs de la Pro-
víncia Eclesiàstica de Barcelona)

281 XVI Curset per a organistes d’església
(25-30 agost 2008)

281 Al llindar de la bellesa (El testimo-
niatge de Joan Sebastià Bach)

358 “Parròquia espiritual?” (Article per a
la revista Arenys-Vida Parroquial,
Setembre 2008)

360 Democracia fundada en la verdad y la
libertad (Conferència inaugural del
XVII Curso de Formación en Doctri-
na Social de la Iglesia)

373 Entrevista per a la revista El butlletí
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de l’ACO de Catalunya i les Illes
Balears, núm. 184, desembre 2008.

376 Felicitació en ocasió del Aid al-Fitr
1429 Hègira /2008 dC

460 Presentació de l’objectiu diocesà “Els
sagraments, celebració i vida”

461 Presentació del llibre Sant Pere de
Monistrol de Montserrat, 10 segles.
Amb el vostre nom comença nostra
història

Organismes diocesans
142 Reunió del Consell Pastoral Diocesà

(15-3-2008)
217 Consell Pastoral Diocesà – Reunió 31-

5-2008
217 Consell Presbiteral – Reunió 19-6-

2008
377 Consell Pastoral Diocesà (25-10-

2008)
462 Constitució del nou Consell Presbite-

ral

Delegacions
SALUT
36 Comunicació del delegat sobre el

“Dia del Malalt”
142 XII Curs Bàsic de Pastoral de la Salut.

Arxiprestat de Sant Boi de Llobre-
gat

218 Crònica maig 2008
ECUMENISME
37 Octavari de pregària per la unitat dels

Cristians
463 Trobada interreligiosa a Sant Vicenç

dels Horts
LITÚRGIA I PASTORAL SACRAMENTAL

37 Carta del delegat als preveres, dia-
ques i religiosos i religioses 39
Comunicació a les parròquies sobre
els cursets de lectors - Febrer 2008

143 Sobre la celebració de Sant Josep
143 Pregària davant la situació de sequera
144 Celebració de la festa de la Mare de

Déu de Montserrat al Bisbat de
Sant Feliu de Llobregat

378 Pregàries dels fidels per a la Cadena
de Pregària per les Vocacions



464 Sobre el nou objectiu diocesà
“Sagraments, celebració i vida”

MISSIONS
40 Epifania, dia dels missioners dioce-

sans
40 Diada d’Infància missionera - 27-1-

2008
144 Trobada de Reflexió Missionera: 1 de

març: “Testimonis de l’Evangeli”
145 Les Vocacions Natives: diumenge 27

d’abril. “Les vocacions natives
necessiten la nostra ajuda”

379 Domund 2008
CATEQUESI
466 II Jornades dels SIC
VIDA CONSAGRADA
40 Gener
42 Febrer
43 Necrològiques
44 Circular sobre la Jornada Muncial de

la Vida Consagrada (2-2-2008)
45 Dia 2 de febrer, Jornada Mundial de la

Vida Consagrada
45 Circular sobre el recés de Quaresma
145 Març
147 Abril
147 Necrològiques
149 Circular amb el programa de les Jor-

nades de Montserrat
219 Maig
219 Juny
220 Necrològiques
221 Altres informacions
296 Juliol
297 Agost
380 Setembre
381 Octubre
382 Necrològiques
467 Novembre
469 Desembre
470 Necrològiques
PASTORAL VOCACIONAL
150 Carta als preveres, diaques, religio-

sos/es i laics/laiques del Bisbat de
Sant Feliu de Llobregat
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221 Reunió al Seminari de l’àmbit pasto-
ral Vocacional

470 Carta del delegat sobre el projecte
vocacional “On ets tu?”

FAMÍLIA I VIDA
46 Gener
46 Febrer
150 Circular sobre la Jornada per la vida
151 Pregària Jornada per la vida: “En

defensa de la vida humana”
152 Oració per la vida (Evangelium Vitae 105)
152 Carta als rectors sobre la Setmana de

la Família
153 Carta als acollidors sobre la III Jorna-

da de la Família
154 Abril
222 Setmana i Jornada de la Família 12-18

de maig
222 Reunió de la Delegació Diocesana de

Família i vida (20-6-08)
JOVENTUT
154 Comissió diocesana de joves
222 VIII Festa de l’Esperit
297 Exercicis per a joves a Gisclareny
472 Crònica novembre-desembre
PATRIMONI
46 Signatura d’un Conveni entre el

Patronat de la Muntanya de Mont-
serrat i la Parròquia de Sant Pere
Apòstol de Monistrol de Montserrat

ENSENYAMENT
223 Trobada de final de curs amb mestres

i professors

Necrològiques
298 Pascual Malo, sdb.

Província eclesiàstica de Barcelona

Decrets
48 Aprovació dels nous estatuts de la

Fundació Sant Josep Oriol
48 Informació complementària: Estatuts

de la Fundació Sant Josep Oriol
156 Sobre el canvi de jurisdicció de la

Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de la comarca del Garraf



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

Nomenaments
157 Nomenament de Mn. Francesc Tirado

com a consiliari del Moviment Cris-
tià de Mestres i Professors

158 Responsables del Centre de Prepara-
ció al Matrimoni (CPM) per a la PEB

384 Nomenament de consiliari per a l’As-
sociació CENTRE DE PREPARACIÓ
AL MATRIMONI

Comunicats
53 Ordenació del primer diaca perma-

nent al Bisbat de Terrassa
53 Nota de premsa del Grup de Treball

Estable de Religions (GTER)
55 Necrològica: Mn. Lluís Ferret Altisench
158 Lliurament de premis Concurs Bíblic a

Terrassa
474 Convocatòria de la 5a Jornada del

Clergat

Crònica
159 VI Trobada d’ESO “Testimonis de l’Es-

perit”. Vilanova i la Geltrú, 6-4-08
226 Proclamació de la Mare de Déu de la

Salut com a patrona de la diòcesi
de Terrassa

300 Trobada amb els missioners i fami-
liars de la Província Eclesiàstica

384 Comunicació de nomenaments al Bis-
bat de Terrassa

Conferència Episcopal Tarraconense

Comunicats
58 Nota dels bisbes en relació a la pau a

Terra Santa
59 Nota de premsa del Secretariat Inter-

diocesà d’ensenyament de la Reli-
gió catòlica

59 Comunicat de la reunió n. 186
230 Comunicat de la reunió n. 187
302 Renovació per a un nou trienni del

rector i vicerector del Seminari
Major Interdiocesà de Catalunya

302 V Seminari de la Càtedra de Pensa-
ment Cristià del Bisbat d’Urgell –
Juliol 2008

303 Nous bisbes de Girona i de Lleida
388 Comunicat de la reunió n. 188
389 Missa exequial i enterrament de Mons.

Joan Carrera i Planas, bisbe auxiliar
de l’arxidiòcesi de Barcelona

476 Davant la crisi: esperança, solidaritat
i acció comunitària

478 16 de novembre, Diada de Germanor:
“Tu ets testimoni de la fe de la teva
Església”

479 Sobre el nou document dels bisbes
de Catalunya Pau, apòstol del nos-
tre poble

Documents
232 Manifest 1 de maig 2008
479 Pau, apòstol del nostre poble

Crònica
62 Conclusions del Congrés Internacio-

nal “La parròquia, comunitat mis-
sionera”

63 La Facultat de Teologia de Catalunya
commemora el 40è aniversari. Nota
de premsa

162 2a Jornada de mestres i professors de
religió catòlica

234 Reunió de delegats diocesans de
Família i Vida de la CET (14-6-2008)

234 Jornades del SIMCOS a Solsona
390 XX Jornada interdiocesana de Pasto-

ral de la Salut: Eucaristia i Pastoral
de la Salut

Conferencia Episcopal Española

Comunicats
164 Comunicado final de la XCI Asamblea

plenaria de la CEE
236 Nota de prensa final de la CCIX

reunión de la Comisión Permanente
de la CEE

306 Nota de la Comissió Episcopal de
Migracions de la Conferència Epi-
scopal Espanyola, en relació a la
dignitat i els drets fonamentals
dels immigrants

S u m a r i  2 0 0 8V I I I

B
u

t
l
l
e

t
í 

o
f
ic

ia
l
 d

e
l
 B

is
b

a
t

 d
e

 S
a

n
t

 F
e

l
iu

 d
e

 l
l
o

b
r

e
g

a
t

  
I 

 S
u

m
a

r
i 

2
0

0
8



394 Representantes de los obispos espa-
ñoles en el Sínodo sobre la Palabra

496 Nota de prensa final de la XCII Asam-
blea Plenaria de la CEE

Documents
68 Mensaje de monseñor Jesús Sanz

Montes, ofm, presidente de la
Comisión de la Conferencia Episco-
pal Española para la Vida Consa-
grada con motivo de la Jornada
Mundial de la Vida Consagrada (2-
2-2008)

166 El nuevo catecismo Jesús es el Señor
395 Calendario de Jornadas y Colectas en

España 2009
499 Actualidad de la misión “ad gentes”

en España – Instrucción pastoral de
la XCII Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española
(Resumen)

502 El matrimonio entre católicos y
musulmanes. Orientaciones pasto-
rales

Santa Seu

Decrets
240 Decreto urbis et orbis de concesión

de indulgencias especiales con
ocasión de los dos mil años del
nacimiento del Santo Apóstol
Pablo

Documents
72 Homilía del Papa en la solemnidad

de la Madre de Dios
75 Missatge del papa amb motiu de la

Jornada Mundial del Malalt 2008
77 Missatge de Benet XVI per a la XLII

Jornada Mundial de les Comunica-
cions Socials

80 Missatge del sant pare Benet XVI per
a la Quaresma 2008

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

174 Missatge del Sant Pare Benet XVI per
a la XIV Jornada Mundial de Pregà-
ria per les Vocacions

241 Carta del Papa a la cumbre de la FAO
sobre seguridad alimentaria mundial

308 Missatge per al Diumenge del Mar,
del Consell Pontifici per a la Pasto-
ral de Migrants i Itinerants

309 Discurso de Benedicto XVI durante la
vigilia de la Jornada Mundial de la
Juventud

315 Homilía del Papa en la misa de clau-
sura de la Jornada Mundial de la
Juventud

318 Mensaje del papa para el DOMUND
2008

322 Missatge del sant pare Benet XVI per
a la 95a Jornada mundial de l’emi-
grant i el refugiat (18 de gener de
2009): SANT PAU, MIGRANT, APÒS-
TOL DELS POBLES

400 Instrucción sobre los institutos supe-
riores de ciencias religiosas, de la
Congregación para la educación
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Erecció de la Germandat Nostra Senyora 
de Fàtima

DECRET 01/09
Sant Feliu de Llobregat, 8-1-2009

Aceptada la instancia que nos ha sido pre-
sentada por D. Ricardo Cofiño Barberá, Pre-
sidente, Dña. Marcela Rodríguez Martínez, 
Vicepresidenta, y D. José Antonio Mena, 
Secretario, junto con los estatutos de la aso-
ciación pública Germandat Nostra Senyora 
de Fàtima de la Urbanización Can Trabal, de 
Olérdola (Barcelona), en que se solicita la 
erección definitiva y la concesión de perso-
nalidad jurídica pública;

Examinados los estatutos por los que 
deberá regirse la asociación, en que se deter-
mina el objetivo social y demás conteni-
dos preceptuados por el Código de Derecho 
Canónico;

Visto que esta asociación cumple los 
requisitos establecidos en la disciplina 
vigente de la Iglesia para ser erigida como 
asociación pública;

POR EL PRESENTE decreto, a tenor de 
los cánones 301 i 313 del Código de Derecho 
Canónico, erigimos, con carácter definitivo la 
asociación

GERMANDAT NOSTRA SENYORA DE FÀTI-
MA de la URBANIZACIÓN CAN TRABAL

la cual queda constituida en asociación 
pública de fieles del Obispado de Sant 
Feliu de Llobregat, y le concedemos perso-
nalidad jurídica pública. Así mismo apro-
bamos los estatutos fundacionales.

Lo decreta y firma el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo de Sant Feliu de Llobregat.

+ Agustí Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Por orden del Sr. Obispo,
Joan-Pere Pulido, prev.

Secretari general i Canceller

Nomenament d’arxiprest de l’Arxiprestat 
de Sant Feliu de Llobregat

DECRET 02/09
Sant Feliu de Llobregat, 27-1-2009

Havent de procedir al nomenament d'arxiprest 
de l'Arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat,

Tenint en compte el bé pastoral i ateses 
les circumstàncies personals de l'interes-
sat, nomenem

Mn. Joaquim Rius i Adell

per al càrrec d'arxiprest de l'Arxiprestat 
de Sant Feliu de Llobregat, com a col-
laborador del nostre ministeri en l'Esglé-
sia de Sant Feliu de Llobregat, al servei 
del Poble de Déu, fins al 27 de gener de 
2013.

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 (c. 
553 a 555).

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.

[ ]Decrets
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5Ho 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

Nomenament d’arxiprest de l’Arxiprestat 
de Montserrat

DECRET 03/09
Sant Feliu de Llobregat, 27-1-2009

Havent de procedir al nomenament 
d'arxiprest de l'Arxiprestat de Montserrat,

Tenint en compte el bé pastoral i ateses 
les circumstàncies personals de l'interes-
sat, nomenem

Mn. Joan Ramon Bullit i Guasch

per al càrrec d'arxiprest de l'Arxiprestat de 
Montserrat, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l'Església de Sant Feliu de 
Llobregat, al servei del Poble de Déu, fins 
al 27 de gener de 2013.

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 (c. 553 a 555).

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.

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

Nomenament d’arxiprest de l’Arxiprestat 
de Garraf

DECRET 04/09
Sant Feliu de Llobregat, 27-1-2009

Havent de procedir al nomenament 
d'arxiprest de l'Arxiprestat de Garraf,

Tenint en compte el bé pastoral i ateses 
les circumstàncies personals de l'interes-
sat, nomenem

Mn. Josep Pausas i Mas

per al càrrec d'Arxiprest de l'Arxiprestat 
de Garraf, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l'Església de Sant Feliu de 
Llobregat, al servei del Poble de Déu, fins 
al 27 de gener de 2013.

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 (c. 
553 a 555).

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.

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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Missa exequial per Mn. Josep Nicolau

Sant Feliu de Llobregat, 7-1-2009  

El proper dimecres 14 de gener a les 
19:30h, a la Parròquia de Sant Bartomeu i 
Santa Tecla de Sitges, el bisbe Agustí Cor-
tés Soriano presidirà la missa exequial per 
l'ànima de Mn. Josep Nicolau Martí. 

Amb aquesta celebració, l'església dio-
cesana de Sant Feliu de Llobregat agrairà 
a Déu la vida i el testimoni d'aquest preve-
re que va morir el vespre del passat 4 de 
gener, als 78 anys d'edat, i que ha estat 
enterrat avui, després del funeral presidit 
pel bisbe Agustí Cortés, a la parròquia de 
Sant Pere del Masnou, a les 11h.

Mn. Josep Nicolau Martí havia nascut a 
Alella el 23 de setembre de 1930. Després 
dels estudis eclesiàstics va ser ordenat 
prevere a la capella del Seminari de Bar-
celona el 22 de desembre de 1956. Va 
començar a exercir de vicari a les parròqui-
es de Sant Martí de Cerdanyola, Sant Pere 
del Masnou, Santa Maria de Badalona i del 
Sant Esperit de Terrassa.

L'agost de 1967 va arribar de regent a 
la parròquia de Sant Martí de Carme, va 
tornar d'adscrit a Sant Pere i d'ecònom 
de Nostra Senyora del Pilar del Masnou 
i finalment es va fer càrrec de les parrò-
quies de Sant Fèlix d'Alella, Sant Joan de 

Vilassar de Mar i Sant Bartomeu i Santa 
Tecla de Sitges, junt amb Santa Maria 
del Garraf. D'aquestes dues darreres n'ha 
estat rector fins al setembre de 2008, data 
de la seva jubilació.

També havia estat membre del Consell 
de Consultors de l'arxidiòcesi de Barcelo-
na i membre del seu Consell Presbiteral.

Denscansi en la pau de Déu.

El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, 
Agustí Cortés, ha presidit el funeral per 
les víctimes del temporal a Sant Boi de 
Llobregat

Sant Feliu de Llobregat, 26-1-2009

Aquest matí, a les 11h s'ha celebrat al 
poliesportiu "La Parellada" (c/Mossèn 
Pere Tarrés, 35-37) de Sant Boi de Llobre-
gat el funeral pels quatre nens morts dis-
sabte passat en ensorrar-se la instal·lació 
de l'estadi municipal de beisbol a causa 
del temporal de vent.

El bisbe Agustí Cortés ha volgut com-
partir aquests moments de dolor i mostrar 
la seva proximitat a les famílies celebrant 
les exèquies pels nens difunts, tots veïns 
d'aquesta localitat que forma part de la 
diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. A la 
celebració religiosa ha estat acompanyat 
per sacerdots i religiosos de les sis parrò-
quies de Sant Boi.

Al funeral hi han assistit nombroses 
personalitats, com ara el president de la 
Generalitat, José Montilla; el del Parla-
ment, Ernest Benach; la ministra de Defen-
sa, Carme Chacón; el líder de CiU, Artur 
Mas; l'alcalde de Sant Boi de Llobregat, 
Jaume Bosch, i tots els respresentants del 
consistori municipal, que ha organitzat 

[ ]Comunicats i  
notes de premsa
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5aquests funerals de manera conjunta i 
coordinada amb les famílies. 

Les paraules del bisbe Agustí han vol-
gut remarcar el sentit de la celebració, 
a la qual han assistit aproximadament 
unes 2.000 persones, com un moment de 
presència al costat de la gent que pateix. 
Constatant el misteri que és la vida, tan 
plena de contradiccions en certes circum-
tàncies, ha recordat que la fe en Jesucrist 
és una invitació a viure esperançats en 
aquests moments i un consol en pensar 
que també Ell comparteix el dolor que 
suposa la pèrdua dels éssers estimats.  
S'ha pregat també per les altres víctimes 
del temporal de vent a Catalunya, de les 
quals dos més eren de la diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat.

El bisbe de Sant Feliu de Llobregat ha 
transmès també a les famílies i als assis-
tents el condol de part de l'arquebisbe de 
Barcelona, Lluís Martínez Sistach, que a 
primera hora del matí d'avui havia fet arribar 
un missatge al seu homòleg en l'episcopat.

Al final de la celebració, alguns repre-
sentants de les famílies, de les escoles i 
d'altres agrupacions vinculades als nens 
difunts els han recordat i han expressat 
els seus sentiments després del tràgic 
esdeveniment.

Està en marxa la Visita Pastoral a 
l'Arxiprestat d'Anoia

Sant Feliu de Llobregat, 4-2-2009  

Des del passat 28 de gener i fins al 29 de 
març estan previstos tots els actes relacio-
nats amb la Visita Pastoral a l'Arxiprestat 
d'Anoia per part de Mons. Agustí Cortés 
Soriano, bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

El territori de l'Arxiprestat d'Anoia com-
prèn les localitats de Lavern, Mediona, 
Monistrol d'Anoia, Sant Llorenç d'Hor-
tons, Sant Jaume Sesoliveres, Sant Pere 
de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, 
Sant Sadurní d'Anoia, Subirats i Torrelavit. 
En aquests dos mesos aproximadament 
s'han programat tot un seguit de reuni-
ons, trobades i actes que permetran al 
Sr. Bisbe Agustí Cortés conèixer in situ la 
realitat eclesial i social d'aquesta zona, les 
seves necessitats i potencialitats.

Aquesta coneixença propera de la reali-
tat local ha començat ja amb les trobades 
del bisbe Agustí i l'alcalde de Subirats, 
Sr. Antoni Soler Vendrell, i el de Sant Pere 
de Riudebitlles, Sr. Joan Martí Guasch. 
Estan per determinar encara més dates de 
reunions amb altres alcaldes dels munici-
pis de l'arxiprestat. 

Pel que fa a la realitat eclesial, el bisbe 
de Sant Feliu de Llobregat s'ha reunit ja 
amb els sis preveres que atenen pasto-
ralment aquest territori. Hi ha prevista 
demà dijous 5 de febrer una trobada amb 
el Consell Pastoral Arxiprestal, format per 
preveres i laics, que coordina la vida ecle-
sial en aquesta zona. Es realitzaran també 
les diverses eucaristies estacionals a les 
parròquies de l'arxiprestat i les troba-
des amb les comunitats religioses de les 
Mercedàries Missioneres (Sant Quintí de 
Mediona) i Carmelites de la Caritat de 
Vedruna (Sant Sadurní d'Anoia). 

El programa sencer de la Visita es pot 
consultar al web del bisbat de Sant Feliu 
de Llobregat http://www.bisbatsantfeliu.
org/historia/2009/090128VP_AnoiaCa-
tala.pdf

Amb periodicitat de cinc anys, es 
demana que els bisbes realitzin una visi-
ta pastoral a cadascun dels arxiprestats 
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La litúrgia catòlica (4-1-2009)

A prop de la solemnitat d'Epifania convé 
recordar que la nostra litúrgia és també 
"epifania" o manifestació de l'Església. 
No ho és en el sentit que a la litúrgia 
l'Església es manifesta simplement a si 
mateixa, sinó, més aviat, en el sentit que 
manifesta l'Esperit de Jesucrist que habita 
en ella. Per això diem que la litúrgia, com 
l'Església i l'Esperit, és catòlica, és a dir, 
una i universal.

Com sempre passa en les coses de l'Es-
perit, aquesta afirmació s'entén més vivint 
allò que significa, que no pas explicant-la 
amb raonaments.

Hi ha una experiència privilegiada, on 
es viu aquest misteri, que és a les misses 
internacionals: en elles apareix l'Església 
en tot el seu resplendor catòlic. Però, en 
realitat totes i cadascuna de les misses 
són "internacionals", i no cal esperar un 
esdeveniment espectacular per viure la 
riquesa de la catolicitat en la litúrgia. Fa 
anys vaig haver de fer un viatge, d'un mes 
de durada, acompanyant un bisbe per 
diversos països d'Amèrica del Sud. L'ob-
jectiu del viatge era visitar els missioners 
de la diòcesi que hi treballaven, les seves 
comunitats i els seus ambients. El resultat 
fou força positiu en molts aspectes i per 
moltes raons. Una d'elles, potser de les 

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, Garraf, Sant Boi de Llobregat 
i Sant Vicenç dels Horts. 

Si esteu interessats a cobrir aquesta 
notícia o a rebre més informació sobre 
l'esdeveniment, podeu posar-vos en con-
tacte amb aquesta delegació. 

[ ]Escrits
Dominicals
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5més cridaneres, era la meravellosa expe-
riència d'Església que vaig viure pregant 
i celebrant l'Eucaristia. Una experiència 
que venia afavorida per la unitat de la 
llengua, però que anava molt més enllà. 
¿No és meravellós anar celebrant l'Eucaris-
tia, única i sempre la mateixa, alhora que 
diferent i plural segons la història, la vida 
i la cultura dels fidels? ¿No és una gràcia 
no sentir-te mai estrany o estranger enlloc, 
on la comunitat escolta la mateixa Paraula, 
realitza els mateixos gestos essencials, 
resa el mateix Pare Nostre o proclama el 
mateix Credo? ¿I com la mateixa pregària, el 
mateix gest, les mateixes paraules, arrelen 
en la vida íntima i concreta de les perso-
nes, que, per la seva banda, aporten el seu 
propi to, el seu propi color, el seu accent, 
segons la seva vida i la seva cultura?

Això només ho pot realitzar l'Esperit 
de Jesucrist. Només Ell pot fer que res 
del meu germà, diferent a mi, em resulti 
estrany.

- A la litúrgia l'Església s'expressa a si 
mateixa, manifesta allò que és.

- L'Església, en el seu cor i essència, 
és la comunió catòlica en l'Esperit 
d'amor de Jesucrist.

- Repte i compromís dels cristians és 
mirar d'ajustar cada dia, cada cele-
bració, la vida de la comunitat a 
l'ésser genuí de l'Església i a la seva 
manifestació, tal com estableix la 
litúrgia.

Per això la litúrgia és per a nosaltres 
tota una gosadia, ja que no acabem de 
viure totalment allò que som i manifes-
tem. Tot i així, el misteri viu realment 
en nosaltres, barrejat amb les nostres 
imperfeccions, alhora que ens diu cada 
dia: "sigues allò que celebres", o millor, 
"sigues allò que celebro en tu".

La litúrgia és festa (11-1-2009)

Parlem de "celebracions" litúrgiques, i 
semblaria que amb aquesta expressió ja 
donem per suposat el to festiu de la 
litúrgia. Tanmateix això del "to festiu" 
s'ha d'explicar i, per altra banda, serviria 
només per a la litúrgia dels cristians, en 
la qual mai manca l'escletxa de llum i 
de pau. Avui, pel contrari, la litúrgia civil 
incorpora sovint celebracions de decessos 
i desfetes, no per a fer festa compartint 
alegria, sinó per tal d'honorar el personat-
ge mort, o reviure el dolor, o bé per a revi-
far el sentiment de rebel·lió o reivindicació 
de tota mena.

És per això que hem de recordar que la 
nostra litúrgia sempre és festiva, fins i tot 
quan celebrem allò més trist, com ara la 
mort d'un ésser estimat, ja que en realitat 
mai celebrem la seva mort, sinó el triomf 
de la resurrecció de Crist en ell. No cal dir 
que aquesta celebració festiva és compa-
tible amb les llàgrimes.

Com és possible fer festa, acceptant 
que poden haver-hi llàgrimes? Més enca-
ra, com celebrar festivament allò que és el 
més seriós de la vida, el sentit profund de 
les coses, la raó de la nostra existència?

Ja diem que cal explicar-ho. Aquestes 
preguntes vénen de mirar la festa litúrgi-
ca amb els mateixos ulls amb els quals 
mirem qualsevol altra festa. Fa anys John 
A. T. Robinson, teòleg de la secularització, 
publicà un llibre titulat Fiestas de locos, on 
reivindicava el valor de les festes naturals 
o paganes, de les quals hauríem d'apren-
dre o que hauríem d'incorporar a les nos-
tres celebracions. Certament l'Església ha 
integrat no poques festes originàriament 
paganes. Però el fons de la festa litúrgica 
cristiana és ben bé una altra cosa.
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fàcil. Coneixem, i podem fer servir, els 
ressorts, els estímuls, que creen ambient 
festiu, com ara cançons, llums, ornat, 
gestos... Ho fem en totes les litúrgies, 
dins i fora de l'Església. Però ens enga-
nyaríem si penséssim que, simplement 
fent-ho, ja hem complert amb el principi 
que la nostra litúrgia ha de ser festiva. 
Tractant-se de nens o joves, sovint que-
dem satisfets, quan una determinada 
celebració "ha estat divertida i s'ho han 
passat molt bé". I tant de bo féssim 
moltes celebracions amb aquest resultat. 
Però ens podem enganyar. La litúrgia 
cristiana també juga amb les formes, 
amb els estímuls sensorials i psicològics 
de tot tipus, però no és tan sols això, en 
absolut. Un cop més hem de recordar que 
tot això en la nostra litúrgia no té cap sen-
tit, si no és perquè ens facilita l'accés al 
misteri. En definitiva, la festa radica, neix, 
se sosté en la vivència del misteri.

- Tant els elements que fem servir a 
la festa litúrgica, com l'alegria que 
ella desperta, no són altra cosa que 
signe o paràbola d'un goig molt més 
profund.

- El goig profund del cristià és una de 
les manifestacions de la felicitat que 
atorga el misteri de comunió i d'amor 
que ens fa viure l'Esperit.

- El misteri de comunió i d'amor és 
un do immens: l'alegria és com el 
paper bonic amb el llaç de colors, que 
embolica el regal.

Així, no només ens fa goig poder viure 
el misteri de comunió a la litúrgia, sinó 
també el fet que se'ns ha estat donat per 
amor. Un motiu afegit a la festa.

La noble senzillesa de la litúrgia (18-1-
2009) 

Al n. 34 de la Constitució sobre la Sagrada 
Litúrgia del Concili Vaticà II trobem aques-
ta afirmació:

"Els ritus han de resplendir per la noble 
senzillesa, han d'ésser diàfans per la bre-
vetat i evitar les repeticions inútils, han 
d'ésser proporcionats a la intel·ligència 
dels fidels i, en general, no han de neces-
sitar gaire explicacions".

"Els ritus han de resplendir per la 
noble senzillesa". Aquestes paraules són 
d'aquelles que, a còpia de diàleg, esme-
nes i intervencions de l'assemblea concili-
ar, acaben ben ajustades i polides. Convé 
explicar què és el que hi ha al fons de 
cadascun dels elements d'aquesta frase.

Esmenta els "ritus", que són accions, 
gestos establerts. Però el que es diu dels 
ritus també podria dir-se igualment de 
tot el que forma part de la litúrgia: objec-
tes, llums, vestits, cants, ornats, paraules, 
arquitectura...

Diu que tot ha de "resplendir". A l'ori-
ginal llatí es fa servir la paraula fulgeat, 
que també podríem traduir per "brilli" o 
"llueixi". Són verbs que fan referència a la 
bellesa, perquè la bellesa, si se'ns permet 
l'expressió una mica filosòfica, ve a ser 
"la resplendor, la lluïssor del ser". Tota 
la litúrgia, en efecte, ha de transparentar 
bellesa, precisament la bellesa del misteri 
de comunió i d'amor celebrat.

Però el més interessant d'aquest 
text és haver ajuntat les dues paraules: 
"noble senzillesa". Perquè, de vegades, 
per "noble" s'entén quelcom extraordi-
nari, fora del poble comú, o bé quelcom 
cridaner i car, ric i impactant; i alhora, 
per "senzill" s'entén allò més buit, sense 
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5forma ni sentit, fins i tot barroer. El text, 
pel contrari, uneix tots dos sentits: posa 
"senzillesa" com a substantiu, perquè 
la qualitat més important en tot el que 
pertany a la litúrgia és ésser accessible 
a la gent; i alhora afegeix "noble" com a 
adjectiu, perquè tot ha de ser també digne 
de la bellesa del misteri.

En definitiva, el misteri de comunió i 
d'amor té el seu lloc adient en aquella 
litúrgia que realitza la bellesa del misteri 
en allò més senzill. La noblesa del senzill.

Amb motiu de la Visita Pastoral som 
acollits sovint per petites comunitats de 
religiosos i religioses, que viuen en pobre-
sa i austeritat. Una habitació de casa 
seva es destina a una capella, on hi ha 
l'Eucaristia per a la pregària. El seu ornat 
no desdiu de la pobresa pròpia de la resta 
de la casa o del barri, però el lloc és noble, 
perquè qui prega crea al seu voltant espais 
de bellesa. És el misteri de comunió viscut 
el qui cerca d'expressar-se en la senzillesa 
de les formes, fins i tot en la pobresa dels 
elements.

Passem així de la senzillesa de les 
formes (ritus, objectes...) a la humilitat: la 
noble senzillesa de la litúrgia no és altra 
cosa que expressió de la noble humilitat 
de l'Església, que viu i celebra el misteri 
de comunió. Un cop més hem de recor-
dar que la litúrgia, abans que formes, és 
vivència del misteri. La vertadera litúr-
gia és el vestit més adient per aquesta 
vivència: "com l'esposa guarnida pel seu 
espòs..." (cf. Is 61,10).

L'humil servei de la litúrgia (25-1-2009)

La senzillesa a la litúrgia és la companya 
natural de la humilitat de l'Església, val a 

dir, de tots i cadascun dels qui hi partici-
pen i de la comunitat com a tal.

Cal reconèixer que la litúrgia és una 
activitat molt temptadora per a un vani-
tós, un espai força llépol per a qui agrada 
exhibir-se. De fet, per pròpia naturalesa, 
és una acció pública, que a més té cura 
de les formes i mira de posar aquestes 
formes al servei de la bellesa. Està per 
això fregant la línia de l'espectacle. Però, 
com li agradava dir a C.S. Lewis, el més 
sublim sempre està tocant el més ridícul. I 
així podem dir que res més ridícul que una 
litúrgia cristiana esdevinguda espectacle i 
ostentació. Això, a més de la greu ofensa, 
per adulteració, que tal celebració faria al 
misteri.

És per aquest motiu que hem de revisar 
dues actituds contraposades i que neixen 
d'un mateix error. Per una banda, no hem 
d'acceptar la postura d'aquells que no 
deixen participar uns altres en un deter-
minat servei litúrgic, com si s'haguessin 
aferrat al "càrrec". Però també, per altra 
banda, hem d'evitar aquella falsa humili-
tat del qui no accepta un servei a la litúr-
gia, perquè té por d'exposar-se a la mirada 
de tots... Ambdues actituds obeeixen al 
mateix defecte de donar massa importàn-
cia a la persona que actua a la litúrgia. Pel 
contrari, als serveis i ministeris de la litúr-
gia l'individu concret no ha de comptar per 
a res, sinó només la seva funció, el seu 
servei. Això sí: que ho faci bé.

Aquest principi tan important és negli-
git molt sovint. Així, quan en la celebració, 
amb tota la bona voluntat, encomanem un 
servei a una persona només "per donar-li 
protagonisme o importància" (per tal que 
"participi"); o, més greu encara, quan 
fem servir uns criteris de "protocol", que 
estan bé per a actes socials, però que no 
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5 serveixen a la litúrgia, com ara donar pre-

ferència "al més important" o fugir d'un 
lloc assenyalat per no "donar-se impor-
tància"... A la litúrgia no es ret homenatge 
més que a Jesucrist i, absolutament tots 
són servents, sigui quin sigui el lloc que 
ocupin o l'ofici que facin.

- La litúrgia és un dels llocs on exercim 
la humilitat més profunda: és acció, 
obra de Déu, i nosaltres només som 
els seus servents.

- A la litúrgia, per tant, els agents hi 
són gràcies a un encàrrec: els anome-
nem per això "ministres".

- La virtut que els pertoca és la humi-
litat, que es defineix com aquella 
forma d'estimar, que ens permet 
d'estar on toca estar, i fer el que 
se'ns encomana.

Sant Agustí ho sabia per pròpia expe-
riència: presidir, per a un prevere o un 
bisbe, no és sinó estar per als altres, més 
encara ser per als altres ("praesse est 
proesse", deia molt sovint). Confessant 
ser temptat d'orgull i vanitat precisament 
en la litúrgia, feia constantment exercici 
personal d'amor humil en el servei epis-
copal. A la fi, qui podria tenir la pretensió 
de representar Jesucrist al front de la seva 
Església?

La litúrgia: elogi del silenci (1-2-2009)

Pot resultar estrany el fet de fer aquí un 
elogi del silenci, quan la litúrgia és tota 
ella expressivitat, llenguatge, "paraula" 
en sentit ample, i comunicació. Però ho 
fem amb plena consciència. Per dos motius 
fonamentals: perquè el silenci també és 
expressió, llenguatge, paraula i comuni-
cació; i, a més, perquè tot allò sensible, 

que la litúrgia fa servir per a comunicar, 
cal que neixi d'una interioritat, que es cou 
en el silenci.

Fem aquí una apologia del silenci, però 
no de qualsevol silenci. De vegades el 
silenci de l'assemblea, que no canta, no 
respon, no intervé, és un veritable pati-
ment per al celebrant: té la impressió que 
no hi ha ningú, només les parets, unes 
estàtues... De fet hi ha silencis que pro-
venen de la timidesa (els qui tenen por a 
expressar-se),n'hi ha que són efecte de la 
ignorància (no saben què s'ha de dir), n'hi 
ha que neixen d'una dissimulada "aristo-
cràcia" (respondre, cantar, amb els altres 
seria rebaixar-se), hi ha que s'alimenten 
d'un individualisme poc cristià ("és la 
meva devoció"). Aquests silencis, natural-
ment, no mereixen l'elogi a la litúrgia, no 
hi tenen lloc, li són contraris, perquè no 
serveixen a l'expressió i a la comunicació.

En l'altre extrem dels silencis negatius, 
trobem litúrgies que són un soroll continu. 
En elles no hi ha lloc per a la introspecció 
o la pregària contemplativa. Un moment 
de silenci ens posa nerviosos, no sabem 
què fer-ne, volem omplir-lo amb música, 
un cant o paraules. 

Possiblement no fem silenci perquè li 
tenim por, perquè fugim de tot el que ens 
fa trobar-nos a nosaltres mateixos. Diu 
Pere Maragall Mira sobre l'escriptor Joan 
Maragall: "Hi són també importantíssims 
els (seus) silencis, tot el que callava per 
la pruïja de no expressar mai els estats 
negatius (de la seva interioritat)". Però, si 
són importantíssims els silencis de Joan 
Maragall, més que per aquesta pruïja, 
no serà precisament perquè fou un home 
lliurat a la comunicació, ell que va escriure 
l'Elogi de la paraula? No serà que callar 
alguna cosa és la manera més adient per 
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5a poder-la dir millor? No és el millor "Pare 
Nostre" aquell que abans ha estat cantat 
o pregat en el silenci del cor?

- Fem elogi del silenci precisament, 
perquè és condició de la veritable 
comunicació.

- El silenci ens permet de recuperar la 
interioritat. També la interioritat de 
l'assemblea. Des d'ella comuniquem 
a l'exterior la nostra veritat, el que 
som i vivim de debò.

- El silenci ens ajuda a salvar la distàn-
cia entre el que s'expressa i el que 
se sent dintre. Ens allibera, per tant, 
del formalisme, de la teatralitat, del 
falsejament.

I sobretot, el silenci a la litúrgia és el 
moment per a l'assimilació i la contemplació 
d'allò que s'ha viscut exteriorment. L'assimi-
lació personal i la contemplació són un pas 
necessari per a la "veritat", l'autenticitat, de 
la nostra litúrgia. Un silenci adient de tota 
una assemblea en un moment determinat 
de la celebració pot ser una meravellosa 
expressió del fet que la comunitat reunida 
comparteix un mateix cor.

La litúrgia al si de la Trinitat (8-2-2009)

Com tota oració, la litúrgia ens endinsa 
en la conversa més sublim que podem 
imaginar: la conversa que hi ha al si de la 
Trinitat.

"Igual com Crist fou enviat pel Pare, 
també Ell envià els Apòstols, plens de 
l'Esperit Sant, no sols a proclamar l'Evan-
geli... ans també a fi que pel Sacrifici i pels 
sagraments, entorn als quals gira tota la 
vida litúrgica, realitzessin l'obra de la sal-
vació que anunciaven" (Constitució sobre 
la Sagrada Litúrgia del Concili Vaticà II).

Si ens fixem bé, sovint fem servir l'ad-
jectiu "sagrat" per a designar les diverses 
coses de la litúrgia: espais, ornaments, 
ritus, cants, ministres... Aquesta paraula no 
agradava a molts, que pels anys seixanta i 
setanta estudiàvem la teologia de la secula-
rització. I la veritat és que, per a un cristià, 
"sagrat" no pot significar el mateix que sig-
nifica en altres religions. Un cop més, no és 
indiferent la idea de Déu que es faci servir. 
El Déu de Jesucrist no és una divinitat anò-
nima, que s'assoleix mitjançant una tècnica 
mística, o el déu que exigeix un lloc separat 
i un espai exclusiu, fora de la humanitat, per 
tal de reservar-lo per a ell, com a "sagrat". 
No és tampoc el déu solitari i aïllat, que 
s'assoleix mitjançant ritus esotèrics.

El Déu de Jesucrist té dues caracterís-
tiques pròpies. Primera, que és personal, 
és tres persones que viuen la plenitud 
d'amor mutu. I segona, que, mirant de fer-
nos el do de la felicitat, surt d'ell mateix, 
fins a compartir tot el que és nostre, el 
terreny, els camins, la història, l'espai, el 
cos, el llenguatge, per tal de tractar amb 
nosaltres, cridar-nos i incorporar-nos a 
aquesta comunió d'amor.

Per a un cristià, el lloc i l'espai més 
sagrat, més diví, més de Déu, és el lloc 
més humà, val a dir, la humanitat de Jesu-
crist. La humanitat de Jesucrist és el tem-
ple de Déu, l'únic temple de Déu. Per això, 
per a trobar el Déu veritable, cal entrar en 
aquesta humanitat ("no hi ha altra porta", 
com diria Santa Teresa). I un cop dins de 
la humanitat de Jesucrist, què hi trobem? 
Trobem l'intercanvi encisador d'amor 
entre el Pare, el Fill i l'Esperit (recordem 
les pregàries, els diàlegs joiosos i tràgics, 
de Jesús amb el Pare, en l'Esperit).

- Tota la litúrgia cristiana, amb tots els 
elements humans que fa servir, no 
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5 és altra cosa que continuació de la 

humanitat de Jesucrist.
- Així, la litúrgia cristiana esdevé 

"sagrada", perquè, introduint-nos en 
la humanitat de Jesucrist, ens facilita 
un temps i un lloc de Déu, on gaudir 
del diàleg i conversa amb Ell.

- Aleshores, aquest diàleg i aquesta 
conversa no serà altra cosa que una 
participació agosarada en el diàleg i 
conversa d'amor que hi ha al si de la 
Trinitat.

Quan anem a missa, no estaria mala-
ment que penséssim cadascú: "Vaig a 
gaudir de l'intercanvi d'amor del Pare i del 
Fill en l'Esperit". No ens adonem que, clo-
ent la pregària eucarística, qui presideix 
fa la signatura més litúrgica i més bella 
que pot sortir d'una comunitat que viu de 
l'amor de la Trinitat: "Per Crist, amb Ell i 
en Ell, a Vós, Déu Pare omnipotent, en la 
unitat de l'Esperit Sant, tot honor i tota 
glòria, pels segles dels segles".

La litúrgia, tast de vida eterna (15-2-2009)

En els darrers temps hem pogut viure, 
amb presència física o espiritual, les litúr-
gies exequials de monges i monjos de la 
nostra diòcesi. És una experiència molt 
recomanable per a tots. Sovint són ocasió 
de recordar trets de la seva personali-
tat humana o espiritual, de les seves 
obres i dels seus serveis a la comunitat 
o a l'Església. Tanmateix, més enllà dels 
seus "fruits" o mèrits, quan hom participa 
en aquestes litúrgies, la pregària aixe-
ca alguns pensaments força interessants 
sobre el sentit de les seves vides. Així, 
per exemple, ens adonem que "aquesta 
monja, aquest monjo, que al llarg de la 

seva vida de consagrat ha passat tantes 
hores lliurades a la pregària litúrgica, pot-
ser no haurà experimentat en la seva mort 
un trencament tant fort, com sentiran el 
comú dels mortals".

Hem insistit repetidament que la litúr-
gia ha d'estar arrelada a la vida concreta, 
històrica, personal i comunitària. Però, 
un cop endinsats en l'atmosfera dels sig-
nes, dels cants, de l'espai, del llenguatge 
litúrgic en general, ens fa l'efecte que la 
litúrgia ens apropa al cel. Ha de ser així. 
I ho diem ben convençuts, si sabem que 
aquell arrelament a la vida i a la història 
no contradiu aquest apropament al cel, 
ans al contrari, el demana. La vida nostra 
i la història, de fet, té en el cel el seu aca-
bament. Més encara, hem de dir que, si 
la litúrgia no ens apropa al cel, no serveix 
per a res.

Sobre això convé recordar que la litera-
tura cristiana, des de la mateixa Sagrada 
Escriptura, quan ha volgut expressar o 
descriure la vida de la glòria al cel, no 
tenint a l'abast altres conceptes i altre 
llenguatge més adient per fer-ho, ha fet 
servir imatges litúrgiques. Així, l'anome-
nada literatura apocalíptica. El llibre de 
l'Apocalipsi n'és un model: al cel hi ha 
assemblees de fidels ben disposades, 
càntics, veus, llums, presidència i minis-
tres, moviment dels personatges, música, 
encens, paraules, vestits... En el fons el 
que espontàniament pensaven els autors 
d'aquesta literatura era que "al cel s'ha de 
viure quelcom semblant al que vivim a la 
nostra litúrgia" (tant se val, si algú pensa 
que és al contrari, que la litúrgia ve a ser 
una còpia del que descriu l'Apocalipsi): a 
la fi, la litúrgia cristiana és un tast de cel.

- Per tal de canviar el present, fer 
avançar la història, millorar la perso-
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5na i la societat, no ens basta a pensar 
o a imaginar-se un món millor.

- Tampoc n'hi ha prou a engegar estra-
tègies de transformació i calcular bé 
els resultats.

- Sobretot, el que necessitem és fer ja 
experiència d'allò futur i que albirem 
com la nostra plenitud i la nostra feli-
citat.

Podríem dir que, qui no "tasta" mai 
el cel, no pot avançar ell ni fer avançar el 
món. Perquè només l'experiència profun-
da del goig futur garanteix que anem per 
bon camí i que realment creixem vers una 
plenitud. El Senyor ens atrau des del futur 
amb petits regals, petites estones d'ale-
gria serena. I la litúrgia vol ser-ne un bon 
instrument a les seves mans. "Esperem el 
vostre retorn, senyor Jesús".

Humiliacions (22-2-2009)

Com sempre hem de fer amb tot el que 
es refereix a la litúrgia, engeguem aquest 
temps tan especial de la Quaresma, des de 
les vivències més significatives que ens for-
neix el temps present. I és el cas que hi ha 
un parell de vivències que darrerament ens 
estan marcant profundament la fe, la pre-
gària i l'acció com a cristians. Dues expe-
riències, diferents quant a la naturalesa, 
la durada i l'abast, però que incideixen en 
el mateix punt del cor: la crisi econòmica, 
que compartim amb tota la humanitat, i els 
huracans de fa uns dies, que han tingut uns 
efectes particulars a la nostra diòcesi.

Ambdues experiències són font de 
sofriment. Però l'efecte psicològic, i humà 
en general, més fort, que han tingut i 
tenen sobre nosaltres, és el d'una profun-
da humiliació.

Tots sabem fins a quin punt anem per 
la vida com a homes i dones moderns, 
ben refiats de les nostres capacitats per 
al progrés, per a crear la societat del 
benestar, per a superar qualsevol obsta-
cle que ens impedeixi viure satisfets. I la 
seguretat en les nostres forces és tal, que 
pensem que si avui no podem dominar-ho 
tot, tard o d'hora la tècnica, la raó aplica-
da a l'economia, la política, l'organització 
social, etc., ho aconseguiran. En el fons 
pensem que "si ha passat tal cosa, si ara 
estem patint, és perquè encara no hem 
avançat prou".

La realitat, però, és tossuda i de tant 
en tant ens envia missatges que ens fan 
ajupir el cap. Aquests dos fenòmens ens 
han vingut a sobre, anorreant qualsevol 
pretensió de poder i de seguretat.

No puc deixar de recordar la impressió 
que em va produir la lectura de la novel·la 
Humillados y ofendidos, que Dostoyevski 
va publicar en 1860 i que ens va arribar en 
la traducció castellana allà pels anys 70. 
Junt a la forta denúncia social, gràcies a la 
capacitat de l'autor per a endinsar-se en 
l'ànima humana, apareix la visió creient 
del pobre, que conserva la seva dignitat i 
la seva llibertat per fer front a la injustícia 
i la desgràcia. Era una altra veu, diferent, 
que ens arribava en el marc de la lluita 
social o política que aleshores vivíem.

- No podem dir, sense matisos, que 
sigui bo patir humiliacions, menys 
encara si aquestes provenen de cau-
ses radicalment injustes.

- Però, si s'esdevenen, són l'avinente-
sa per a créixer en realisme, ja que 
tenen la virtut d'aclarir la vista, posar 
al descobert tant el que hi ha, la vida 
tal com és, com el que som, el nostre 
vertader ésser.
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5 - Alhora, sense deixar aquest "trepitjar 

terra", i comptant amb l'ajut del Déu 
dels pobres, fan possible la revifa-
lla de les millors forces que portem 
dins nostre, com ara l'acció lliure, la 
confiança en l'Esperit, la capacitat de 
lluita, la comunió amb els qui patei-
xen, l'esperança serena, el goig més 
profund.

A un company sacerdot li agradava 
fer una meditació sobre el Salm 50 (51), 
el famós Miserere, l'argument de la qual 
es resumia en el títol "Humiliar-se no 
és humiliant". Ans al contrari, pot ser el 
primer graó d'un meravellós procés de 
creixement.

GENER

5 de gener. Jornada del clergat de la Pro-
víncia Eclesiàstica de Barcelona al Semi-
nari Conciliar de Barcelona.

7 de gener. El senyor bisbe presideix les 
exèquies de Mn. Josep Nicolau a la Parrò-
quia de Sant Pere de Masnou (Barcelona). 
Reunió de la Delegació Diocesana de Pas-
toral Vocacional al Bisbat.

9 de gener. Reunió del Consell Episcopal

10 de gener. El senyor bisbe presideix 
la reunió del Consell Pastoral Diocesà 
que es reuneix a la comunitat de les 
Germanes del Bon Salvador. En la reunió 
hi són presents el Delegat de Patrimoni, 
Mn. Xavier Armengol, i els arquitectes 
de la Casa de l'Església que presenten 
el projecte als consellers amb una visita 
d'obres.

11 de gener. El senyor bisbe presideix 
l'eucaristia a la Parròquia de Sant Barto-
meu de Sant Bartomeu de la Quadra on 
es fa el comiat de l'antic rector, Mn. Ignasi 
Armengou i la presa de possessió de Mn. 
Xavier Aymerich com a nou rector de la 
comunitat.

[ ]Crònica     
diocesana
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5Reunió del senyor bisbe amb la Comissió 
de Joves de la Delegació Diocesana de 
Joventut.

12 de gener. En senyor bisbe presideix 
l'eucaristia en la capella del Col·legi Bon 
Salvador en la festa del fundador, el beat 
Pierre François Jamet.

13 de gener. Reunió del senyor bisbe amb 
els arxiprestos de la Vicaria del Penedès, 
Anoia, Garraf.

Reunió del senyor bisbe amb els membres 
de la Delegació Diocesana de Joves.

14 de gener. El senyor bisbe presideix la 
Missa exequial per Mn. Josep Nicolau, a la 
Parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla 
de Sitges.

17 de gener. Reunió dels coordinadors 
arxiprestals de la Delegació Diocesana 
de Família i Vida al Bisbat, amb el tema: 
temes fonamentals de bioètica en la nos-
tra societat, a càrrec de Mn. Xavier Sobre-
via.

18 de gener. El senyor bisbe presideix 
l'eucaristia en la Parròquia dels Sants Just 
i Pastor de Sant Just Desvern, on confereix 
el sagrament de la confirmació.
 
19 de gener. Reunió del senyor bisbe amb 
el delegats de la Delegació Diocesana de 
Família i Vida. Reunió de la Delegació Dio-
cesana de Família i Vida.

21 de gener. El senyor bisbe concelebra 
en l'eucaristia de cloenda de l’any jubilar 
de Tarragona i participa en els diferents 
actes programats per aquell dia.

El senyor bisbe presideix l'eucaristia en la 
Catedral de Sant Llorenç en la festa dels 
sants Fructuós, Auguri i Eulogi, patrons 
dels diaques de la Província Eclesiàstica 
de Barcelona, amb els que comparteix 
després el sopar.

22 de gener. El senyor bisbe presideix 
l'elecció de la nova priora del Monestir de 
les Dominiques de Montsió, d'Esplugues 
de Llobregat.

23 de gener. Reunió del Consell Episcopal. 
El senyor bisbe presideix la pregària per 
la unitat dels cristians a la Catedral, amb 
presència de les comunitats ortodoxes i 
evangèliques.

24 de gener. Reunió del senyor bisbe 
amb els delegats de Família i Vida de les 
diòcesis catalanes al Bisbat de Sant Feliu 
de Llobregat, com a responsable d'aquest 
àmbit pastoral en la Conferència Episcopal 
Tarraconense.

Entrevista del senyor bisbe amb el consi-
liari internacional del Moviment de Pueri 
Cantores, Rvdo. Robert Tyrala.

El senyor bisbe presideix l'eucaristia a la 
Parròquia de Santa Maria de Capellades, on 
confereix el sagrament de la confirmació.

25 de gener. El senyor bisbe presideix l'eu-
caristia a la Parròquia de Sant Esteve de 
Cervelló on dedica el temple i inaugura la 
reforma dels presbiteri amb un nou vitrall.

26 de gener. El senyor bisbe presideix la 
missa funeral dels quatre infants morts a 
Sant Boi de Llobregat per la ventada dels 
dies anteriors.
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5 El senyor bisbe inicia la Visita Pastoral a 

l'Arxiprestat d'Anoia. Visita la Parròquia de 
Sant Pere de Sant Pere de Riudebitlles.

27 de gener. El senyor bisbe es reuneix amb 
els arxiprestos de la Vicaria del Llobregat.

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

28 de gener. Visita pastoral a l'Arxiprestat 
d'Anoia. El senyor bisbe es reuneix amb 
els preveres de l'Arxiprestat en la rectoria 
de Sant Sadurní d'Anoia. Després, amb 
ells, comparteix el dinar.

29 de gener. Visita Pastoral a l'Arxiprestat 
d'Anoia. El senyor bisbe visita la Parròquia 
de Sant Pere de Lavern.

El senyor bisbe es reuneix amb els consi-
liaris del Moviment de l'ACO a la rectoria 
de la Parròquia de Sant Andreu de Sant 
Andreu de la Barca.

30 de gener. Reunió del Consell Presbite-
ral. El senyor bisbe presideix l'eucaristia a 
la capella del col·legi dels Germans de la 
Sagrada Família, de Gavà, on confereix el 
sagrament de la confirmació.

31 de gener. El senyor bisbe presideix la 
trobada amb els responsables d'algunes 
corals presents a la diòcesi, al bisbat. 
També hi són presents el rector de la 
Catedral, el secretari general i Mn. Xavier 
Aymerich, delegat diocesà de Pastoral 
Sagramental i Litúrgia.

Visita Pastoral a l'Arxiprestat d'Anoia. El 
senyor bisbe presideix la missa estacional a 
la Parròquia de Sant Pere de Riudebitlles.

31 de gener. Els dies 31 de gener i 1 de 
febrer una trentena de monitors i monito-
res de la zona 16 del MCEC (que coincideix 
amb les comarques del Garraf, Penedès i 
Anoia, al bisbat de Sant Feliu de Llobregat) 
fan una sortida a Torrelles de Foix, i par-
ticipen en l'eucaristia amb la comunitat 
parroquial de Santa Maria. 

FEBRER

1 de febrer. Visita pastoral a l'Arxiprestat 
d'Anoia. El senyor bisbe presideix la missa 
estacional a la Parròquia de Sant Pere de 
Lavern.

2 de febrer. Reunió de la comissió de la 
Casa de l'Església, presidida pel senyor 
bisbe. A continuació es fa una visita 
d'obres.

Entrevista al senyor bisbe de la televisió 
francesa "France 3". 

3 i 4 de febrer. Reunió de bisbes de la Con-
ferència Episcopal Tarraconense a Tiana.  El 
senyor bisbe, com a president  de la Sub-
comissió d'Universitats de la Conferència 
Episcopal Espanyola, es reuneix amb el 
secretari de la Subcomissió a Tiana.

5 de febrer. El senyor bisbe es reuneix amb 
el Consell Diocesà de Càritas al Bisbat. 

Visita Pastoral a l'Arxiprestat d'Anoia. El 
senyor bisbe es reuneix amb el Consell 
Pastoral Arxiprestal a la Parròquia de Sant 
Sadurní de Sant Sadurní d'Anoia.

6 de febrer. Reunió del Consell Episcopal. 
El senyor bisbe presideix la pregària amb 



E s g l é s i a  d i o c e s a n a 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

5la comunitat del Camí Neocatecumenal de 
la Parròquia de Sant Antoni de Pàdua de 
Sant Vicenç dels Horts.

7 de febrer. Trobada de nois i noies que 
es preparen per a rebre el sagrament de 
la confirmació. Trobada organitzada per la 
Delegació Diocesana de Joventut.

8 de febrer. Visita pastoral a l'Arxiprestat 
d'Anoia. El senyor bisbe presideix la missa 
estacional en la Parròquia de Santa Maria 
de Monistrol d'Anoia.

10 de febrer. El senyor bisbe es reuneix 
amb el secretariat del Consell Pastoral 
Diocesà.

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

11 de febrer. Visita pastoral a l'Arxiprestat 
d'Anoia. El senyor bisbe visita la Parròquia 
de Sant Jaume de Sant Jaume Sesolive-
res. 

El senyor bisbe presideix la presentació 
del projecte "Servei de l'habitatge" realit-
zat per Càritas Interparroquial de Vilanova 
i la Geltrú, a la Parròquia de Sant Joan 
Baptista de Vilanova i la Geltrú.

12 de febrer. Reunió del Col·legi de Con-
sultors, presidits pel senyor bisbe.

13 de febrer. Reunió del Consell Episcopal. 
El senyor bisbe es reuneix amb la Provin-
cial de les Dominiques de la Presentació 
de la Santíssima Verge.

Reunió de la comissió de litúrgia de la 
Catedral de Sant Llorenç.

14 de febrer. El senyor bisbe presideix la 
trobada d'agents de pastoral que tenen 
encomanades les celebracions dominicals 
en absència de prevere, a la Parròquia de 
Sant Sadurní de Sant Sadurní d'Anoia. 

Visita Pastoral a l'Arxiprestat d'Anoia. El 
senyor bisbe es reuneix amb el consell 
pastoral de la Parròquia de Sant Jaume 
Sesoliveres i presideix l'eucaristia a l'es-
glésia de Santa Maria de la Fortesa.

15 de febrer. Visita pastoral a l'Arxiprestat 
d'Anoia. El senyor bisbe presideix l'euca-
ristia dominical a l'església de Sant Joan 
Baptista de Can Canals. A continuació pre-
sideix la missa estacional a la Parròquia 
de Sant Jaume de Sant Jaume Sesoliveres. 
El senyor bisbe es reuneix amb la Comis-
sió de Joves de la Delegació Diocesana de 
Joventut.

16, 17 i 18 de febrer. V Jornades de for-
mació i espiritualitat a Montserrat, amb 
el títol: El ministre ordenat al servei de la 
litúrgia.

19 de febrer. El senyor bisbe es reuneix 
amb la superiora general de la Germanes 
Caputxines de la Mare del Diví Pastor al 
bisbat.

El senyor bisbe presideix la celebració de 
l'eucaristia a la capella del Seminari Con-
ciliar de Barcelona on confereix el ritus de 
l'admissió a ordes a alguns seminaristes, 
entre ells a Francisco García, de la Diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat.

22 de febrer. El senyor bisbe presideix l'eu-
caristia dominical a la Parròquia de Santa 
Maria d'Olesa de Montserrat, en la celebra-
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5 ció dels 150 anys de la presència i fundació 

de l'escola de les RR. Escolàpies.

Visita Pastoral a l'Arxiprestat d'Anoia. El 
senyor bisbe presideix l'eucaristia domini-
cal a la Parròquia de Sant Pere de Subirats.

23 de febrer. Representació de la diòcesi en 
una missa funeral per Mn. Eusebi Mansilla, en 
la capella del Seminari Conciliar de Barcelona.

24 de febrer. Visita Pastoral a l'Arxiprestat 
d'Anoia. El senyor bisbe visita la Parròquia 
de Sant Sadurní de Sant Sadurní d'Anoia.

Reunió de la Delegació diocesana de Pas-
toral Sacramental i Litúrgia.

25 de febrer. El senyor bisbe presideix 
l'eucaristia a la Catedral en la celebració 
del Dimecres de cendra.

26 de febrer Reunió del Consell Presbite-
ral presidit pel senyor bisbe.

Visita Pastoral a l'Arxiprestat d'Anoia. El 
senyor bisbe visita la Parròquia de Sant 
Sadurní de Sant Sadurní d'Anoia.

27 de febrer. Reunió del Consell Episcopal.

El senyor bisbe presideix la trobada amb 
els directors i titulars dels col·legis concer-
tats present a la diòcesi. Trobada organit-
zada per la Delegació Diocesana de Famí-
lia i Vida, amb la presència dels delegats 
de la Vida Consagrada i d'Ensenyament.

28 de febrer. Visita Pastoral a l'Arxiprestat 
d'Anoia. El senyor bisbe presideix la missa 
estacional a la Parròquia de Sant Sadurní 
de Sant Sadurní d'Anoia.

Consell Pastoral Diocesà. Reunió 10-1-
2009

En la reunió d'aquest dia es va tractar amb 
amplitud la qüestió, tan preocupant, de la 
crisi econòmica. Es valora positivament la 
carta del senyor bisbe sobre la crisi econò-
mica, sustentada en la Doctrina Social de 
l'Església. Sobre aquest tema tan inquie-
tant es comenta la possibilitat de fer una 
taula rodona, que organitzaria l'Equip de 
Pastoral Obrera, amb representants del 
món laboral, entesos en economia i d'al-
tres que presentin i posin de relleu aquest 
aspecte més humà de la crisi. 

S'informa als membres del consell 
sobre la situació de les obres dins la Casa 
de l'Església, futur bisbat. En aquest punt 
l'arquitecte informa que l'edifici està en 
fase d'estructura: ja estan completats el 
soterrani i la planta baixa; a l'edifici alt 
li falten quatre plantes; el petit ja té l'es-
tructura acabada. En breu començaran 
a cobrir la façana i els interiors i llavors 
s'agilitzaran molt les obres. El més costós 
ja està fet, perquè eren els fonaments, 
en un terreny sorrenc, amb possibilitat 
d'inundar-se, i ha calgut protegir-ho bé. 
Està pensat com un espai obert, accessi-
ble i diàfan.

 

[ ]Organismes
diocesans
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5Consell Presbiteral. Reunió 26-2-2009

Es van tractar els següents temes: la crea-
ció d'una nova parròquia a Martorell, la 
consulta al delegat de Catequesi sobre 
els criteris per a l'edat catequètica i la 
informació sobre la situació del diaconat 
permanent. 

Sobre la primera qüestió, el Consell 
Presbiteral analitzà amb deteniment els 
avantatges i els inconvenients de la crea-
ció d'una nova parròquia. La Parròquia de 
Santa Maria i l'església de Crist Salvador 
són dues comunitats que han tingut vida 
pròpia (consells pastorals, celebracions...) 
però que han mantingut fins aleshores 
una pastoral de conjunt. La demanda 
d'aquesta divisió la feien els preveres de 
Martorell, discernint el parer dels laics i 
laiques de la comunitat de Crist Salvador. 
Els membres del consell, amb gran con-
sens i àmplia majoria, van decidir aquesta 
divisió, demanant a aquestes dues comu-
nitats que mantinguin la pastoral de con-
junt. 

Sobre el tema de l'edat catequètica es 
va demanar una col·laboració al delegat 
de Catequesi, convidat a aquesta sessió 
de consell presbiteral, referent a l'edat de 
comunió, confirmació i passos del procés 
de catecumenat d'infants en edat escolar. 
El delegat va assumir concretament dues 
qüestions:l'edat de la catequesi per a la 
primera comunió i el procés catecumenal 
d'aquests infants no batejats.

Pel que fa a la situació del diaconat 
permanent, Mn. Francesc-Xavier Escolà 
va recordar que hi ha una comissió que 
té cura del diaconat permanent, formada 
per Mn. Francesc Catarineu (diòcesi de 
Terrassa), Mn. Josep Serra i Mn. Josep 
Urdeix (arquebisbat de Barcelona) i Mn. 

Francesc Xavier Escolà (diòcesi de Sant 
Feliu). La periodicitat de les trobades de la 
comissió és mensual o bimestral. Convoca 
un recés a l'inici de curs amb els candidats 
i també organitza trobades mensuals amb 
els diaques amb l'aportació de diferents 
ponents. S'informa als membres del con-
sell sobre el nombre dels candidats. Hi ha 
5 candidats preparant-se a Terrassa, 3 a 
sant Feliu i 5 a Barcelona.

En l'apartat d'altres temes Mn. Josep 
V. Moragues, representant del servei d'In-
ternet en el bisbat,  facilita una informació 
sobre la marxa de la qüestió de la Intranet 
en el bisbat i en les parròquies. 
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PASTORAL DE LA SALUT

Dia del Malalt

El dimecres 11 de febrer, festivitat de Nos-
tra Senyora de Lourdes, l'església celebra 
el Dia del Malalt, una diada instituïda 
pel papa Joan Pau II. Les nostres comu-
nitats cristianes de la diòcesi s'uneixen 
en aquest dia a la pregària junt amb els 
malalts, les seves famílies i els professio-
nals de la salut que els atenen. 

Així mateix aquest dia s'inicia la cam-
panya de la delegació per enguany, que té 
com a lema "Creure, celebrar i viure l'Eu-
caristia". Aquesta campanya es conclourà 
amb la celebració de la Pasqua del Malalt, 
que se celebrarà el dia 17 de maig en 
l'hospital-residència Sant Camil de Sant 
Pere de Ribes. 

ECUMENISME

Celebració ecumènica a la catedral de 
Sant Llorenç

Dins de la setmana de pregària per la uni-
tat dels cristians, el passat 23 de gener es 
va celebrar, a la Catedral de Sant Llorenç 
de Sant Feliu de Llobregat, una trobada 

de pregària ecumènica amb les diferents 
confessions cristianes. El lema d'enguany 
va ser: "I quedaran units en la meva mà" 
(Ez 37, 19). Aquesta cita bíblica del profeta 
Ezequiel vol mostrar que el veritable artí-
fex que pot fer possible la unió entre els 
cristians serà la mà provident del Senyor. 

Els participants d'aquesta efemèride van 
ser el P. Josep Moya, de la parròquia Pro-
tecció de la Mare de Déu (Diòcesi d'Europa 
occidental del Patriarcat de Sèrbia), el P. 
Aurel Bunda, de l'Església Ortodoxa de 
Romania, el pastor Felip Carmona, dele-
gat d'ecumenisme del Consell Evangèlic 
de Catalunya, delegat d'ecumenisme de 
l'Església Evangèlica de Catalunya, el Sr. 
Manel Alonso, també evangèlic, i Mn. Lluís-
Anton Armengol, delegat d'Ecumenisme 
del Bisbat de Sant Feliu. Va presidir la cele-
bració el bisbe de la diòcesi, Mons. Agustí 
Cortés i Soriano. També van voler estar a 
l'acte alguns preveres i diaques del bisbat i 
congregacions religioses. La coral Masque-
fa va participar en la direcció de la música i 
els cants apropiats per aquesta vetllada.

MISSIONS

Campanya de la Infància Missionera, 25 
de gener

La campanya d'enguany  va dirigida al 
continent asiàtic i el lema és:  "Amb els 
nens d'Àsia... busquem Jesús ". Es busca 
que els més joves siguin conscients de la 
importància de la seva tasca i sentin com 
a seves les necessitats de molts nens en el 
món que passen greus dificultats alimen-
tàries, educatives, sanitàries, socials i reli-
gioses. Els diners recollits van destinats a 
alleujar aquestes necessitats.

[ ]Delegacions
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5Amb aquesta campanya comença un 
projecte pastoral que presentarà tots els 
continents als nens i tindrà una durada de 
cinc anys.

VIDA CONSAGRADA

Capítol al Monestir de Santa Maria de 
Montsió

El dia 22 de gener va celebrar-se al Mones-
tir de Santa Maria de Montsió, d'Esplugues 
de Llobregat, el capítol d'elecció de la prio-
ra. Va presidir-lo el Sr. Bisbe Agustí Cortés 
i Soriano, amb assistència del delegat per 
a la Vida Consagrada, P. Josep Roca, S.F., i 
del secretari canceller, Mn. Joan Pere Puli-
do. Va resultar elegida per al proper trienni 
la Gna. Montserrat Salvador García.

Carta del delegat a les comunitats reli-
gioses

Sant Feliu de Llobregat, 14-2-2009

Benvolgudes germanes i germans,
Us convido a la trobada-recés de 

Quaresma que tindrà lloc, si Déu vol, al 
Col·legi Sant Ramon de Penyafort, dels 
Fills de la Sagrada Família, a Vilafranca del 
Penedès.
Dia: 7 de març, dissabte.
Adreça: Ferran 1
08720 Vilafranca del Penedès
Telf. 938 901 828

Superior i director: Agustín Giménez, SF

Ordre del dia
10h Acollida
10:15h Rés de Tèrcia, a la capella

10:45h A la sala de conferències, recés 
quaresmal pel nostre bisbe Agustí Cortés 
Soriano
12h Piscolabis
12:30h Recés (Silenci)
13:15h Informacions diverses sobre el bis-
bat
14h Dinar

Josep Roca, SF
Delegat per a la Vida Consagrada

Necrològiques

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 Mones-
tir de Montserrat, tres anys més tard. Va 
professar com a monjo l'any 1947 i va ser 
ordenat sacerdot el 1951. Acabats els estu-
dis teològics a Montserrat, va ser enviat a 
estudiar arxivística a l'École de Chartres, 
de París. Tornat al monestir, va treballar a 
l'arxiu; entre altres tasques, va ser director 
de la impremta, 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 
Montserrat després de 15 anys d'estar en 
aquella comunitat on va tenir diverses ocu-
pacions. Però el 2001 va tornar a ser desti-
nat al Miracle i novament va ser responsa-
ble de la Casa d'Espiritualitat; hi va crear, 
també, un taller d'enquadernació. A causa 
de la seva salut delicada, es va reintegrar a 
Montserrat fa gairebé un any.
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5 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 benedic-
tines de Sant Daniel, Sant Benet i Puig-
graciós". "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 superiors, discret, mai no parla-
va malament de ningú, acollidor en el trac-
te, pacient, serè davant les dificultats". Mn. Josep Nicolau i Martí

El passat 4 de gener va arribar a la casa 
del Pare el que fou rector de la Parròquia 
de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges 
durant 19 anys fins a la seva jubilació, al 
setembre de l'any passat. El bisbe Agustí 
va celebrar el seu funeral el dia 7 de gener 
a la Parròquia de Sant Pere de Masnou 
(Barcelona) i també una missa exequial 
el dimecres 14 de gener a la Parròquia de 
Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges. 

[ ]Necrològiques
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5 data que s'anunciarà oportunament.  El 

GIEC encomana a Déu el nou bisbe i li 
desitja fruits abundosos en la nova missió 
apostòlica que el Sant Pare li ha confiat.

Nou bisbe auxiliar de Barcelona

Barcelona, 28-1-2009

Al migdia del dia 28 de gener de 2009, la 
Santa Seu ha fet públic el nomenament de 
Mons. Sebastià Taltavull Anglada com a 
nou bisbe auxiliar de Barcelona.

Mons. Sebastià Taltavull Anglada va 
néixer a Ciutadella de Menorca (Illes 
Balears) el 28 de gener de 1948. És llicen-
ciat en Teologia per la Facultat de Teologia 
de Catalunya i va ser ordenat prevere de 
la diòcesi de Menorca el 23 de setembre 
de 1972. A Menorca ha exercit diverses 
responsabilitats diocesanes, com a rector 
de parròquia, rector del Seminari Diocesà 
i vicari general amb quatre bisbes dioce-
sans. Així mateix, ha estat delegat dio-
cesà de Catequesi i ha col.laborat durant 
molts anys amb el Secretariat Interdio-
cesà de Catequesi de Catalunya i les Illes 
Balears. Des de fa tres anys, és el director 
del Secretariat de la Comissió Episcopal 
de Pastoral de la Conferència Episcopal 
Espanyola i ha organitzat i participat en 
moltes jornades diocesanes de pastoral, 
de catequesi i de formació permanent de 
sacerdots i de laics.

L'ordenació episcopal de Mons. Sebas-
tià Taltavull tindrà lloc pròximament, en 

[ ]Crònica
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Comunicat de la reunió n. 189

Tiana, 4-2-2009

Els dies 3 i 4 de febrer de 2009 ha tingut 
lloc la reunió n. 189 de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET), a la Casa 
d'Espiritualitat "Maria Immaculada", de 
Tiana. La reunió ha estat presidida per 
Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe 
de Tarragona, i hi han assistit els seus 
membres, llevat del bisbe de Lleida, Mons. 
Joan Piris, que és a Colòmbia en visita pas-
toral als preveres lleidatans missioners en 
aquell país sudamericà.

En començar, Mons. Pujol ha donat 
la benvinguda a Mons. Francesc Pardo 
Artigas, nou bisbe de Girona, que en 
aquesta reunió s'incorpora als treballs 
de la Conferència Episcopal Tarraconen-
se, que justament aquest mes de febrer 
compleix els quaranta anys de l'inici de la 
seva activitat al servei del treball pastoral 
conjunt de les diòcesis amb seu a Cata-
lunya. Mons. Pardo ha agraït la benvin-
guda,  així com l'assistència dels bisbes 
a la seva recent ordenació episcopal i 
presa de possessió de la diòcesi gironina 
i s'ha posat a disposició per a col.laborar 
en el treball conjunt dels bisbes catalans. 
Mons. Pujol ha agraït també als bisbes 

la seva assistència als actes conclusius 
de l'Any Jubilar dedicat als màrtirs sant 
Fructuós, bisbe de Tarragona, i als seus 
diaques sant Auguri i sant Eulogi, cele-
brats a Tarragona els proppassats dies 
21 i 25 de gener, en el 1750 aniversari del 
martiri dels sants. Mons. Pujol ha tingut 
també un afectuós record per Mons. Joan 
Carrera Planas (a.c.s.), bisbe auxiliar de 
Barcelona, traspassat el proppassat mes 
d'octubre.

També a l'inici de la reunió, el cardenal 
arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez 
Sistach, ha presentat el nou bisbe auxiliar 
electe de Barcelona, el prevere menor-
quí Sebastià Taltavull Anglada, el qual ha 
saludat els bisbes i els ha ofert la seva col.
laboració, que podrà dur a terme a partir 
de la seva ordenació episcopal, el proper 
21 de març.

Els bisbes han passat després a tractar 
els diversos temes de l'actualitat eclesial 
i social:

1. Davant l'actual crisi econòmica, els 
bisbes de la Tarraconense volem manifes-
tar, en primer lloc, la nostra preocupació 
pels seus efectes dolorosos, especialment 
en les persones i sectors més pobres de 
la nostra societat. És hora de viure una 
particular solidaritat amb tots ells i de 
col·laborar amb les institucions que –com 
Càritas i moltes altres, de l'Església o 
d'altres àmbits– es dediquen eficaçment a 
atendre aquestes persones.

Al mateix temps, la situació actual –que 
inclou per a molts una incertesa personal i 
col·lectiva– ha de ser ocasió i és una crida 
a viure virtuts humanes i cristianes, com 
ara l'austeritat, l'ajut als altres, l'esperit 
de treball, la confiança en Déu.

És hora, també, de mirar endavant i de 
treballar més esforçadament pensant en 

[ ]Comunicats
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5En aquestes circumstàncies, és motiu 
de particular perplexitat i preocupació 
l'anunciat avantprojecte de "Llei de Drets 
i Oportunitats de la Infància", que prepara 
el Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, que contempla que les noies menors 
d'edat puguin decidir avortar sense el 
coneixement ni el consentiment dels seus 
pares. D'aprovar-se, aquesta mida resul-
taria del tot desorientadora per a la noia 
menor i, amb ella, s'enviaria a tota la 
societat –i especialment a les noves gene-
racions– un missatge radicalment confús 
i injust contra la vida humana. Suposaria, 
a més, una nova intromissió de l'Estat 
en el terreny dels drets dels pares i de la 
família. 

Els bisbes de Catalunya demanem a 
tots els fidels una pregària fervorosa i 
mantinguda per tal que, no només sigui 
corregida aquesta proposta, sinó per-
què es capgiri l'increment a casa nostra 
d'aquesta trista realitat i torni a revifar, en 
la nostra cultura, l'amor i l'alegria pel do 
que suposa tota vida humana.

3. En aquest mateix sentit, els bisbes 
fem una crida a la responsabilitat de tots 
els ciutadans, a propòsit del Projecte de 
Llei en curs que regularà el "Codi Civil de 
Família de Catalunya": cal que més fidels 
i persones de bona voluntat treballin posi-
tivament en favor dels béns que protegei-
xen el més íntim de la persona, com ara el 
valor de tota vida humana, de la família, 
de la maternitat i la paternitat, del matri-
moni, de la solidaritat amb els més dèbils 
(i "els éssers humans més pobres són els 
nens no nascuts1"), el valor de la generosi-
tat i de la capacitat de compromís.

4. Per aprofundir en la problemàtica i en 
les conseqüències de l'actual crisi econò-
mica i per fer-ne una reflexió des de la 

les generacions futures. Els bisbes fem 
una crida a tots els agents socials –autori-
tats, empresaris, dirigents, treballadors– a 
no decaure, malgrat la duresa de les cir-
cumstàncies, i a treballar amb esperança, 
però fent-ho d'acord amb els grans valors 
humans. En aquest punt, constatem més 
que mai la vigència i l'actualitat plenes 
dels principis de la Doctrina Social de l'Es-
glésia, dels quals és hora de fer-ne un nou 
descobriment i una nova difusió.

2. Els bisbes volem manifestar, també, 
el nostre gran pesar –com a creients davant 
Déu i com a persones davant la societat– 
arran de les darreres dades oficials sobre 
el nombre d'avortaments a Catalunya: 
21.871 l'any 2007, que suposen un incre-
ment del 8 % en un sol any. No és només la 
injusta pèrdua d'aquest nombre de vides 
humanes que estaven cridades a néixer 
–mai es pot eliminar una vida humana 
innocent–, sinó també el drama humà i les 
conseqüències que l'avortament provocat 
suposa per a la dona, sovint molt jove o 
sense recursos econòmics.

Davant d'aquestes dades tan doloro-
ses, les Administracions Públiques i tota 
la societat hem de donar molt més suport 
i alternatives a qualsevol maternitat que 
hagi estat iniciada, a tota vida humana 
ja existent, mitjançant una acció positiva 
d'ajuda i protecció a la dona embarassada 
–sobretot si es troba amb dificultats–, per 
tal que pugui dur a terme amb normalitat 
el procés de la seva maternitat i no pateixi 
el trauma de l'avortament provocat. Les 
xifres i la trista tendència a augmentar, 
fan del tot urgent sensibilitzar la nostra 
societat sobre la tragèdia i les conse-
qüències de l'avortament, tot fomentant 
decididament una cultura compromesa a 
favor de la vida.

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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5 que serà l'encarregada d'organitzar, con-

juntament amb el Secretariat Interdiocesà 
de Joventut (SIJ), el proper Aplec de l'Es-
perit, la trobada interdiocesana de joves 
de Catalunya i les Illes Balears, que tindrà 
lloc el pròxim any 2010, el dissabte 22 de 
maig, vigília de la Pasqua de Pentecosta.

Mn. Monfort ha presentat als bisbes 
el projecte general de l'Aplec i els seus 
continguts, així com els diversos aspectes 
organitzatius. Els bisbes n'han fet distintes 
consideracions i li han donat el vistiplau, 
animant-lo a ell i a tot l'equip d'organitza-
ció a fer un treball ben reeixit al servei de la 
formació i l'evangelització dels joves.

7. Per completar la redistribució dels 
àmbits de responsabilitat interdiocesana 
dels bisbes de la CET, feta en la reunió 
anterior, els bisbes han acordat que Mons. 
Pardo s'encarregui de la pastoral obrera i 
Mons. Taltavull dels mitjans de comunica-
ció social.

8. En el capítol de nomenaments, i a 
proposta de Mons. Vives, els bisbes han 
reelegit com a vicesecretari de la CET, per 
un nou trienni, el diaca Aureli Ortín May-
nou, de Barcelona.

9. Com a presidenta de Càritas Cata-
lunya, i a proposta del cardenal Martínez 
Sistach, encarregat de la pastoral social, 
ha estat designada la Sra. Carme Borbo-
nès Brescó, de Tarragona.  

NOTA:

1. Benet XVI. Discurs als membres del 
Cos Diplomàtic acreditat davant la 
Santa Seu, 8 de gener 2009. Missatge 
de la Jornada Mundial de la Pau 2009 
(n.3). 

Doctrina Social de l'Església, els bisbes li 
han dedicat la XXIV Reunió de treball amb 
els professors de les Facultats de Teologia 
(FTC) i de Filosofia (FEFC) de Catalunya 
i amb altres experts. Hi han assistit, per 
part de la FTC, el degà Dr. Armand Puig i 
els professors Antoni Babra, Manuel Cla-
ret, Gaspar Mora i Domènec Valls; per part 
de la FEFC, el degà Dr. Joan Martínez Por-
cell i el professor Carles Llinàs; així com 
els professors Josep Mària i Josep Miralles, 
d'ESADE, i Alfredo Pastor, de l'IESE. 

El Dr. Pastor ha exposat la dimensió 
financera de la crisi econòmica i les seves 
causes; els professors Mària i Miralles 
n'han desenvolupat la dimensió social i 
els professors Babra i Valls, la dimensió 
magisterial de la Doctrina Social de l'Es-
glésia i la seva dimensió pastoral. En el 
diàleg subsegüent a cadascuna de les 
ponències, s'han precisat diversos aspec-
tes d'aquesta greu crisi econòmica i de 
valors que estem patint i s'ha subratllat la 
necessitat de fer-hi front amb les actituds 
humanes i cristianes que es detallen en el 
n. 1 d'aquest comunicat.

5. Mons. Salinas, responsable de l'àm-
bit catequètic en la CET, ha informat els 
bisbes de la pròxima publicació de l'edició 
catalana del catecisme d'iniciació cristiana 
Jesús és el Senyor i els ha invitat a assistir 
a la seva presentació, que tindrà lloc el 
proper 1 de juliol, a Barcelona, en l'inici 
de les Jornades per a responsables de la 
catequesi, organitzades pel Secretariat 
Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i 
les Illes (SIC). L'esmentat catecisme, que 
tindrà caràcter normatiu, es començarà a 
utilitzar el proper curs 2009-2010.

6. Mons. Saiz, bisbe de Terrassa, ha 
presentat Mn. Josep Monfort, delegat dio-
cesà de Joventut de la diòcesi vallesana, 
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5ferma i esperançada. No ens deixem vèn-
cer per les dificultats, oblits i incomprensi-
ons. Estiguem convençuts que mentre fem 
tot això estem fent un servei a les perso-
nes i al bé comú de la nostra societat, tant 
si ens ho reconeixen com si no. La nostra 
Església s'ha de trobar ben situada en una 
sana laïcitat positiva, amb un gran respec-
te a la justa llibertat religiosa de totes les 
persones i institucions religioses i amb 
un renovat impuls ecumènic, com ens ho 
demana el papa Benet XVI en aquest Any 
Paulí.

L'Any Jubilar dedicat als sants màr-
tirs tarragonins serà clausurat el pròxim 
diumenge dia 25 de gener -sota la presi-
dència de l'enviat extraordinari del Sant 
Pare, el cardenal Julián Herranz, president 
emèrit del Consell Pontifici per als Textos 
Legislatius-, amb una solemne Eucaristia, 
a la catedral de Tarragona, a les 17 h. A 
la vigília, al vespre, a la mateixa cate-
dral, s'estrenarà l'oratori "Pau i Fructuós", 
composat per Mons. Valentí Miserachs, 
director del Pontifici Institut de Música 
Sacra.

El bisbe d'Urgell signa la crida de la 
coordinadora de les conferències episco-
pals per l'alto el foc i la pau entre israe-
lians i palestins en suport de l'Església 
a Terra Santa

La Seu d'Urgell, 15-1-2009

Dels dies 10 al 15 de gener de 2009 ha 
tingut lloc, a Betlem, la IX Trobada de la 
Coordinadora de Conferències Episcopals 
d'Europa i Nord-Amèrica en suport de l'Es-
glésia a Terra Santa. Enguany les reunions 
han estat a Betlem, però els bisbes han 

1750è aniversari del martiri de Sant 
Fructuós, bisbe de Tarragona, i dels seus 
diaques Sant Auguri i Sant Eulogi

Tarragona, 21-1-2009

Els deu bisbes de Catalunya, acompanyats 
per un gran nombre de preveres i diaques 
i de poble fidel, han celebrat avui, a l'am-
fiteatre romà de Tarragona, el 1750è ani-
versari del martiri de Sant Fructuós, bisbe, 
i dels seus dos diaques, Sant Auguri i Sant 
Eulogi. Les Actes autèntiques del martiri, 
escaigut el divendres 21 de gener de l'any 
259, sota els emperadors romans Valerià 
i Gal·liè, són les primeres de l'Església a 
Hispània.

La celebració eucarística, que ha estat 
presidida per l'arquebisbe de Tarragona, 
Mons. Jaume Pujol, ha tingut lloc al matí, a 
la mateixa hora en què, segons les Actes, 
els tres sants eren cremats a la foguera. 
En acabar, els arquebisbes i bisbes de les 
diòcesis amb seu a Catalunya, que havien 
convocat els seus preveres i diaques a 
celebrar aquesta Jornada interdiocesana a 
Tarragona, els han dirigit un Missatge, en 
què, entre altres coses, els diuen: Hem de 
reviure la gràcia de l'ordenació que vam 
rebre per la imposició de les mans dels 
successors dels Apòstols. Aquesta gràcia 
no la podem tenir esmorteïda dins nostre, 
l'hem de fer vibrar amb nou ardor, ens ha 
d'omplir de zel que ens porti, sense parar, 
a anunciar l'Evangeli de la vida, a repartir 
els dons que Déu ha posat a les nostres 
mans i a donar-ne testimoni decidit i con-
vençut, com ho van fer Sant Pau i Sant 
Fructuós. I afegeixen: No ens cansem de 
donar testimoni de Crist en les diferents 
institucions, grups, àmbits i sectors de la 
nostra societat, amb una actitud positiva, 

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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5 Comunicat de la coordinadora de les 

conferències episcopals en suport de 
l'Església a Terra Santa. 

Betlem-Jerusalem, 15-1-2009

Prou violència! Prou mort! Comencem a 
construir la pau!

Una i altra vegada hem sentit els clams 
de l'Església Mare de Jerusalem en aques-
ta terra dividida i afligida, durant la IXa 
visita de la Coordinadora de Conferències 
Episcopals. La violència a Gaza estava 
en la ment i en els llavis de tothom. Hem 
pogut sentir el testimoni directe de la 
tragèdia humana que s'hi viu, a través 
del rector de la parròquia de Gaza, el P. 
Manawel Musallam.

No hi pot haver pau sense que la gent 
cregui en la pau. No hi pot haver seguretat 
sense seguretat per a tots. No hi pot haver 
justícia sense que hi hagi justícia per a tot-
hom en aquesta terra. La fe ens dóna l'es-
perança que la justícia, la pau i el perdó 
són possibles, una convicció compartida 
pels nostres amfitrions, el Patriarca S. B. 
Fouad Twal i l'Assemblea d'Ordinaris Catò-
lics de Terra Santa.

Som pastors, no líders polítics, però la 
veu dels creients és vital per a la recerca de 
la pau. La realitat que cada persona humana 
és creada a imatge de Déu exigeix la dignitat 
per a tots. El missatge del Príncep de la Pau, 
nascut en aquesta terra, ens recorda que la 
pau és possible. "El poble que avançava en 
les tenebres ha vist una gran llum" (Is 9,2). 
La foscor d'ara donarà pas a la llum.

Als dirigents de la comunitat interna-
cional els diem: Treballeu amb israelians 
i palestins per aturar la violència a Gaza i 
proporcionar-hi urgentment la necessària 

pogut visitar diverses comunitats cristia-
nes a Israel i Palestina, i per via telefònica 
han estat connectats amb la comunitat 
catòlica de Gaza.

En aquestes Trobades dels darrers 
anys, Mons. Joan-Enric Vives, bisbe d'Ur-
gell i Copríncep d'Andorra, hi acudeix com 
a representant de la Conferència Episcopal 
Espanyola. Els bisbes han tingut trobades 
amb els bisbes catòlics de Terra Santa i 
el nunci apostòlic; amb parròquies i el 
Seminari del Patriarcat; amb el cònsol 
d'Espanya a Jerusalem, Excm. Sr. Ramón 
Ansoáin, i altres cònsols; amb l'ambai-
xador d'Alemanya a Tel Aviv, així com 
amb representants intel·lectuals jueus i 
palestins, i alguns biblistes i professors de 
l'Escola de Tantur.

Durant aquest cinc dies, Mons. Vives 
ha pogut copsar personalment la difícil 
situació que viuen israelians i palestins 
arran de l'enfrontament armat declarat a 
la Franja de Gaza, així com les comunitats 
catòliques que hi ha tant a territori d'Israel 
com de Palestina, i que, a més d'esdevenir 
víctimes de l'escalada de violència, es 
veuen impotents per intercedir en els bàn-
dols enfrontats i reconduir la situació cap 
a un principi de pau a la regió.

La Coordinadora de Conferències Epis-
copals en suport de l'Església a Terra Santa 
representa les Conferències Episcopals 
Catòliques d'Europa i Nord-Amèrica i fou 
creada a Jerusalem l'any 1998, a petició 
de la Santa Seu. Al final del seu Encontre, 
els bisbes han emès un comunicat oficial, 
"Prou violència. Comencem a construir la 
pau!", que transcrivim a continuació en 
llengua catalana.

Delegació de Mitjans de Comunicació d'Urgell
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5Mons. Patrick Kelly
Arquebisbe de Liverpool, Vicepresident 
de la Conferència Episcopal d'Anglaterra 
i Gal.les.

Mons. William Kenney CP
Bisbe auxiliar de Birmingham, Conferència 
Episcopal d'Anglaterra i Gal.les i repre-
sentant de la Comissió de Conferències 
Episcopals de la Unió Europea.

Mons. Gerald F. Kicanas
Bisbe de Tucson, Vicepresident de la 
Conferència Episcopal dels Estats Units 
d'Amèrica.

Mons. Reinhard Marx
Arquebisbe de Munic i Freising, Vicepresi-
dent de la Comissió d'Afers Internacionals 
de la
Conferència Episcopal Alemanya.

Mons. Joan-Enric Vives Sicília
Bisbe d'Urgell i Copríncep d'Andorra, Con-
ferència Episcopal Espanyola.

Mons. V. James Weisgerber
Arquebisbe de Winnipeg, President de la 
Conferència Episcopal Canadenca.

Aquesta Nota de premsa i aquest Comu-
nicat de la Coordinadora de les Conferèn-
cies Episcopals en suport de l'Església a 
Terra Santa ha estat enviat per la Delega-
ció de Mitjans de Comunicació del bisbat 
d'Urgell i reemès pel Gabinet d'Informació 
de l'Església a Catalunya.

assistència humanitària. Però no només 
això. Pressioneu amb una sola veu els 
israelians i els palestins per construir una 
pau justa, amb seguretat per a Israel i amb 
un Estat viable per als Palestins.

Al poble de Déu dels nostres països li 
diem: Intensifiqueu la vostra pregària pel 
benestar de l'Església Mare i la pau a Jeru-
salem. No tingueu por. Veniu com a pele-
grins a Terra Santa i feu costat a les comu-
nitats cristianes que viuen aquí. Unim-nos 
per persuadir els nostres governs que 
construir la pau entre israelians i palestins 
ha de ser una alta prioritat. Doneu suport 
a projectes concrets i fomenteu l'ager-
manament amb les comunitats cristianes 
locals que lluiten per sobreviure.

Als cristians de l'Església Mare a Terra 
Santa els diem: Veiem en vosaltres el ros-
tre sofrent de Crist, que ho va perdre tot 
per la nostra salvació. No esteu sols. Som 
una família en la comunió universal amb 
Crist. Escoltem els vostres clams quan 
sofriu amb els vostres germans i germanes 
d'arreu. Us assegurem el nostre amor, la 
nostra pregària i la nostra constant solida-
ritat. I us demanem que també vosaltres 
pregueu per nosaltres.

Signataris:

Mons. Peter Bürcher
Bisbe de Reykjavik, Conferència Episcopal 
Escandinava.

Mons. Michel Dubost
Bisbe d'Evry, Conferència Episcopal Fran-
cesa.

Mons. Raymond Field
Bisbe auxiliar de Dublín, Conferència Epis-
copal Irlandesa.

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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5 tres ambients, identificant les injustí-

cies i abusos dels poderosos. 
• Promoure nous estils de vida i de 

consum que facin possible un món 
sostenible, basats en l'austeritat, el 
respecte a la naturalesa i la solidari-
tat amb els països empobrits. 

• Potenciar en els nostres grups i comu-
nitats la formació en la consciència 
crítica de les persones, fent una lectu-
ra creient de la nostra història (ésser 
sensibles a les interpel·lacions, fer-
nos conscients dels problemes socials 
i ser contemplatius en el compromís). 

• Participar activament en les orga-
nitzacions populars, associacions de 
veïns, sindicats, partits, moviments 
socials, partint sempre de la realitat 
concreta de les víctimes de la crisi. 

• Generar alternatives de vida, de pro-
ducció i de consum, que potenciïn 
els valors comunitaris i democràtics. 
Potenciar el cooperativisme com a 
alternativa de democràcia econòmica. 

• Reivindicar la participació dels i les 
treballadores en els centres de deci-
sió de les empreses i la planificació 
democràtica del sistema econòmic. 

• La necessitat de treballar en xarxa per 
a la construcció d'una nova societat i 
una nova humanitat, on prevalguin 
la satisfacció de les necessitats reals 
de les persones i dels pobles per a 
construir un món on sigui possible 
proclamar el "Pare Nostre....". 

La trobada va finalitzar amb la celebra-
ció de l'eucaristia, la taula de la fraternitat, 
on vam compartir amb Jesús de Natzaret 
els sofriments, les esperances i les lluites 
del món obrer i els pobres. 

Mari Carmen Fernández 
Militant de la HOAC de Barcelona 

Trobada de la Pastoral Obrera de Catalu-
nya i els Illes: La crisi, temps d'esperances 
i alternatives per al món obrer i els pobres

El dia 14 de febrer es va celebrar en el Semi-
nari Diocesà de Barcelona la Jornada d'Estu-
di de Pastoral Obrera de Catalunya i les Illes. 
En aquesta trobada van participar-hi més 
d'un centenar de persones dels moviments 
JOC, ACO, GOAC, comunitats religioses, 
sacerdots en el món obrer... Una trobada 
anual que va constituir una font d'alè i d'es-
perança per a tots i totes les participants. 

Va fer la ponència  Francisco J. Pérez, 
economista i militant de la HOAC de Sara-
gossa que, partint de la descripció de les 
característiques de la crisi que ens assota, 
va presentar a través d'un diàleg amb 
l'Antic i Nou Testament, les exigències i els 
reptes que, com a cristians, hem d'afron-
tar davant d'aquesta situació. 

Després d'un treball en grups, es van 
compartir alguns d'aquests reptes, que 
ara anotem: 

• La necessitat de l'alliberament de la 
idolatria del consumisme i del tenir, 
com a orientació en les nostres vides. 

• Recuperar el sentit profètic de la 
denúncia, fent sentir la nostra veu 
com a moviments d'Església en els 
mitjans de comunicació i en els nos-

[ ]Crònica
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5 económicos y ha efectuado una serie de 

nombramientos que detallamos al final de 
esta Nota.

Protección del domingo como día de 
descanso semanal. La Comisión Perma-
nente ha tenido conocimiento de la inicia-
tiva presentada en el Parlamento Europeo 
sobre la protección del domingo como 
día no laborable y apoya la petición que 
se realiza a los Estados miembros y a las 
instituciones de la Unión Europea para 
que "protejan el domingo como día de 
descanso semanal en la futura legisla-
ción nacional y comunitaria relativa al 
calendario laboral" (...), dado que "los 
domingos, no laborables, constituyen un 
pilar esencial del modelo social europeo 
y forman parte del patrimonio cultural 
comunitario".

OFICINA DE INFORMACIÓN
La iniciativa ha partido de algunos 

europarlamentarios y ha sido apoyada 
también por la Comisión de los Episcopa-
dos de la Comunidad Europea (COMECE). 
La Conferencia Episcopal Española en la 
Instrucción Pastoral Orientaciones mora-
les ante la situación actual de España, de 
noviembre de 2006, propone el cuidado 
del domingo y de la Eucaristía domini-
cal como uno de los objetivos concretos 
especialmente urgentes en la promoción 
de la identidad católica. Europa, por su 
parte, tampoco es comprensible sin el 
domingo.

Ante la muerte de 25 inmigrantes

Ante la noticia del naufragio de un cayuco, 
el pasado 15 de febrero, a unos 20 m. 
de la costa de Lanzarote, en el que han 

Nota de prensa final de la CCXII Reunión 
de la Comisión Permanente de la Confe-
rencia Episcopal Española

Madrid, 19-2-2009

- La Comisión Permanente de la Conferen-
cia Episcopal Española (CEE) ha celebrado 
su CCXII reunión los días 17 y 18 de febrero 
de 2009.

50 aniversario de Manos Unidas. Los 
obispos han dedicado parte de sus tra-
bajos a la preparación y aprobación del 
temario de la XCIII Asamblea Plenaria que 
se celebrará del 20 al 24 de abril de 2009. 
En ella se rendirá homenaje a Manos Uni-
das, por su 50º aniversario, y estarán pre-
sentes los directivos de esta organización 
católica para el desarrollo que lleva medio 
siglo "declarándole la guerra al hambre", 
como afirmaba su manifiesto fundacional.

En este contexto, el Arzobispo de San-
tiago y Presidente de la Comisión Episco-
pal de Apostolado Seglar, Mons. D. Julián 
Barrio Barrio, ha presentado a la Comisión 
Permanente el borrador de un Mensaje 
sobre el 50 aniversario de Manos Uni-
das. El documento pasará a la Asamblea 
Plenaria para su aprobación definitiva. 
Además, la Comisión Permanente ha revi-
sado otros asuntos de seguimiento, temas 

[ ]Comunicats
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5y del pluralismo social. En cambio, con la 
introducción de la «Educación para la Ciu-
dadanía» de la LOE –tal como está plan-
teada en los Reales Decretos– el Estado 
se arroga un papel de educador moral que 
no es propio de un Estado democrático de 
Derecho. Hablamos de esta «Educación 
para la Ciudadanía». Otra diferente, que 
no hubiera invadido el campo de la forma-
ción de la conciencia y se hubiera atenido, 
por ejemplo, a la explicación del ordena-
miento constitucional y de las declaracio-
nes universales de los derechos humanos, 
hubiera sido aceptable e incluso, tal vez, 
deseable".

Carta del Secretario de Estado de Su 
Santidad

La Comisión Permanente ha tenido cono-
cimiento de una carta del Secretario de 
Estado de Su Santidad, Cardenal Tarcisio 
Bertone, al Presidente de la CEE, Carde-
nal Antonio Mª Rouco Varela, recibida 
ayer mismo, en la que le transmite el 
agradecimiento del Papa Benedicto XVI 
por la cercanía espiritual que los obispos 
españoles le han mostrado ante los suce-
sos acaecidos después de la remisión de 
la excomunión en la que incurrieron los 
cuatro obispos ordenados sin mandato 
pontificio en 1988 por Mons. M. Lefebvre. 
El Santo Padre –señala en la carta el Car-
denal Bertone – "agradeciendo vivamente 
las oraciones ofrecidas por su Persona y 
su ministerio de «custodio de la unidad», 
invoca sobre Vuestra Eminencia y sobre 
todos los obispos españoles abundantes 
gracias divinas que les alienten y sosten-
gan en su servicio pastoral al pueblo de 
Dios".

perdido la vida 25 inmigrantes, la mayor 
parte menores de edad, la Comisión Per-
manente de la CEE ha querido expresar 
su más profundo dolor y solidaridad con 
las familias.

Los obispos reiteran su deseo de que 
se preste un apoyo más eficaz al desa-
rrollo en los países de origen para que se 
eviten estas salidas desesperadas, y de 
que, en los países de destino, se respeten 
siempre los derechos, que todo inmigran-
te posee, basados en la dignidad de la 
persona humana.

Educación para la Ciudadanía

Anteayer, en medio de los trabajos de la 
Comisión Permanente, han sido publica-
das las sentencias del Tribunal Supre-
mo sobre cuatro recursos planteados por 
padres de alumnos de la asignatura "Edu-
cación para la Ciudadanía".

A la espera de que las sentencias pue-
dan ser estudiadas y analizadas en profun-
didad y de una eventual declaración sobre 
ellas, los obispos recuerdan que los cri-
terios fundamentales establecidos en las 
declaraciones de la Comisión Permanente, 
de febrero y junio de 2007, siguen plena-
mente vigentes. En esta última, titulada 
"Nueva declaración sobre la Ley Orgánica 
de Educación (LOE) y sus desarrollos: pro-
fesores de Religión y «Ciudadanía»", se 
afirma que "el Estado no puede suplantar 
a la sociedad como educador de la con-
ciencia moral, sino que su obligación es 
promover y garantizar el ejercicio del dere-
cho a la educación por aquellos sujetos a 
quienes les corresponde tal función, en el 
marco de un ordenamiento democrático 
respetuoso de la libertad de conciencia 

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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5 Nombramientos

Dña. Mª del Camino Cañón Loyes, miem-
bro de la Institución Teresiana, diocesana 
de Madrid, como Presidenta General del 
"Foro de Laicos".

D. Carlos Menduiña Fernández, laico 
de la Archidiócesis de Madrid, como Pre-
sidente Nacional de "Adoración Nocturna 
Española (ANE)".

D. Luis Carbonel Pintanel, laico de la 
Archidiócesis de Zaragoza, reelegido como 
Presidente Nacional de la "Confederación 
Católica Nacional de Padres de Familia y 
Padres de Alumnos (CONCAPA)".

Rvdo. D. Francisco Tejada Vizuete, 
sacerdote de la Archidiócesis de Mérida-
Badajoz, como Presdiente de la "Aso-
ciación de Museólogos de la Iglesia en 
España".
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5 tés. Jesús dejunà quaranta dies i quaranta 

nits, i al final tenia fam» (Mt 4,1-2). Com 
Moisès abans de rebre les taules de la 
Llei (cf. Ex 34,8), o Elies abans de trobar 
el Senyor a la muntanya de l'Horeb (cf. 
1Re 19,8), Jesús, pregant i dejunant, es va 
preparar per a la seva missió, l'inici de la 
qual va ser un dur enfrontament amb el 
temptador.

Podem preguntar-nos quin valor i quin 
sentit té per a nosaltres, els cristians, 
privar-nos de quelcom que en si mateix 
seria bo i útil per al nostre aliment. Les 
Sagrades Escriptures i tota la tradició cris-
tiana ensenyen que el dejuni és una gran 
ajuda per a evitar el pecat i tot el que hi 
indueix. Per això, en la història de la Sal-
vació trobem en més d'una ocasió la invi-
tació a dejunar. Ja a les primeres pàgines 
de la Sagrada Escriptura el Senyor imposa 
a l'home que s'abstingui de menjar el fruit 
prohibit: «I li va donar aquest manament: 
"Pots menjar dels fruits de tots els arbres 
del jardí. Però no mengis del fruit de 
l'arbre del coneixement del bé i del mal, 
perquè el dia que en mengis, tingues per 
cert que moriràs» (Gn 2,16-17). Comentant 
l'ordre divina, sant Basili observa que «el 
dejuni ja existia al paradís», i que «la pri-
mera ordre en aquest sentit va ser donada 
a Adam». Per tant, conclou: «El "no has 
de menjar" és, doncs, la llei del dejuni i de 
l'abstinència» (cf. Sermo de jejunio: PG 31, 
163, 98). Ja que el pecat i les seves conse-
qüències ens oprimeixen a tots, el dejuni 
se'ns ofereix com un mitjà per a recuperar 
l'amistat amb el Senyor. És el que va fer 
Esdres abans del seu viatge de tornada 
de l'exili a la Terra promesa, invitant el 
poble reunit a dejunar «per humiliar-nos 
—va dir— davant el nostre Déu» (8,21). 
El Totpoderós va escoltar la seva pregària 

Missatge de Benet XVI per a la Quares-
ma de 2009

«Jesús dejunà quaranta dies i quaranta 
nits, i al final tenia fam» (Mt 4,2)

Vaticà, 11-12-2008

Estimats germans i germanes,
En començar la Quaresma, un temps 

que és un camí de preparació espiritual 
més intens, la litúrgia ens torna a proposar 
tres pràctiques penitencials —la pregària, 
el dejuni i l'almoina— a les quals la tra-
dició bíblica cristiana dóna un gran valor, 
per a disposar-nos a celebrar millor la 
Pasqua i, d'aquesta manera, fer experièn-
cia del poder de Déu que, com escoltarem 
a la vetlla pasqual, «renta les culpes, fa 
innocents els caiguts, torna l'alegria als 
entristits, dissipa els odis, restableix la 
concòrdia, converteix les nacions» (Pregó 
pasqual). En el meu acostumat missatge 
quaresmal, aquest any vull detenir-me a 
reflexionar especialment sobre el valor i el 
sentit del dejuni. En efecte, la Quaresma 
ens recorda els quaranta dies de dejuni 
que el Senyor va viure al desert abans de 
començar la seva missió pública. Llegim a 
l'evangeli: «Aleshores l'Esperit va conduir 
Jesús al desert perquè el diable el temp-

[ ]Documents
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5i va assegurar el seu favor i la seva pro-
tecció. El mateix van fer els habitants de 
Nínive, que, sensibles a la crida de Jonàs 
al penediment, van proclamar, com a tes-
timoniatge de la seva sinceritat, un dejuni 
dient: «Qui sap si Déu es repensarà, es 
calmarà el seu enuig i no morirem!» (3,9). 
També en aquesta ocasió Déu va veure les 
seves obres i els va perdonar.

En el Nou Testament Jesús indica la 
raó profunda del dejuni, estigmatitzant 
l'actitud dels fariseus, que observaven 
escrupolosament les prescripcions que 
imposava la llei, però el seu cor era lluny 
de Déu. El veritable dejuni, repeteix en 
una altra ocasió el Mestre diví, consisteix 
més aviat a complir la voluntat del Pare 
celestial, que «veu el que és amagat i t'ho 
recompensarà» (cf. Mt 6,18). Ell mateix ens 
dóna exemple en respondre a Satanàs, al 
final dels quaranta dies passats al desert, 
que «l'home no viu només de pa; viu de 
tota paraula que surt de la boca de Déu» 
(Mt 4,4). El veritable dejuni, per tant, té 
com a finalitat menjar l'«aliment autèn-
tic», que és fer la voluntat del Pare (cf. 
Jn 4,34). Si, per tant, Adam va desobeir 
l'ordre del Senyor de no menjar de l'arbre 
del coneixement del bé i del mal, amb el 
dejuni el creient vol sotmetre's humilment 
a Déu, confiant en la seva bondat i mise-
ricòrdia.

La pràctica del dejuni està molt present 
en la primera comunitat cristiana (cf. Ac 
13,3; 14,23; 2Co 6,5). També els pares de 
l'Església parlen de la força del dejuni, 
capaç de frenar el pecat, reprimir els desi-
tjos del «vell Adam» i obrir en el cor del 
creient el camí cap a Déu. El dejuni és, a 
més, una pràctica recurrent i recomanada 
pels sants de totes les èpoques. Escriu 
sant Pere Crisòleg: «L'ànima de l'oració 

és el dejuni, i la vida del dejuni és la mise-
ricòrdia. […] O sigui, que el qui prega cal 
que dejuni, i el qui dejuna cal que sigui 
misericordiós. El qui vulgui ser escoltat 
quan demana, que escolti ell també quan 
algú li prega alguna cosa; el qui no clou la 
seva oïda a la veu del suplicant s'obre per 
a ell mateix l'oïda de Déu» (Sermo 43: PL 
52, 320, 332).

En els nostres dies, sembla que la pràc-
tica del dejuni ha perdut una mica el seu 
valor espiritual i ha adquirit més aviat, 
en una cultura marcada per la recerca del 
benestar material, el valor d'una mesura 
terapèutica per a l'atenció del cos. Està 
clar que dejunar és bo per al benestar 
físic, però per als creients és, en primer 
lloc, una «teràpia» per a guarir tot el que 
els impedeix conformar-se a la voluntat 
de Déu. En la constitució apostòlica Pæni-
temini de 1966, el servent de Déu Pau VI 
identificava la necessitat de situar el deju-
ni en el context de la crida de tot cristià a 
no «viure per a si mateix, sinó per a aquell 
que el va estimar i es va lliurar per ell, i a 
viure també per als germans» (cf. Cap. I). 
La Quaresma podria ser una bona ocasió 
per a reprendre les normes que hi ha en 
la citada constitució apostòlica, valorant 
el significat autèntic i perenne d'aquesta 
antiga pràctica penitencial, que pot ajudar-
nos a mortificar l'egoisme i a obrir el cor a 
l'amor de Déu i del proïsme, manament 
primer i summe de la nova llei i compendi 
de tot l'evangeli (cf. Mt 22,34-40).

La pràctica fidel del dejuni contribueix, 
a més, a donar unitat a la persona, cos 
i ànima, ajudant-la a evitar el pecat i a 
acréixer la intimitat amb el Senyor. Sant 
Agustí, que coneixia bé les seves incli-
nacions negatives i les definia com una 
«recargoladíssima i enredadíssima com-

S a n t a  S e u
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5 plicació de nusos» (Confessions, II, 10.18), 

en el seu tractat La utilitat del dejuni, 
escrivia: «Jo pateixo, és veritat, perquè 
ell em perdoni; jo em castigo perquè ell 
em socorri, perquè jo sigui agradable als 
seus ulls, per a assaborir la seva dolçor» 
(Sermo 400, 3, 3: PL 40, 708). Privar-se de 
l'aliment material que nodreix el cos facili-
ta una disposició interior a escoltar Crist i 
a nodrir-se de la seva paraula de Salvació. 
Amb el dejuni i l'oració li permetem que 
vingui a sadollar la fam més pregona que 
experimentem en l'íntim del nostre cor: la 
fam i la set de Déu.

Al mateix temps, el dejuni ens ajuda a 
prendre consciència de la situació en què 
viuen molts dels nostres germans. En la 
seva primera carta, sant Joan ens posa en 
guàrdia: «Si algú que posseeix béns en 
aquest món veu el seu germà que passa 
necessitat i li tanca les entranyes, com pot 
habitar dintre d'ell l'amor de Déu?» (3,17). 
Dejunar per voluntat pròpia ens ajuda 
a conrear l'estil del Bon Samarità, que 
s'inclina i socorre el germà que pateix (cf. 
Enc. Deus caritas est, 15). En escollir lliu-
rement privar-nos de quelcom per ajudar 
els altres, demostrem concretament que 
el proïsme que passa dificultats no ens és 
estrany. Precisament per a mantenir viva 
aquesta actitud d'acollença i d'atenció 
envers els germans, animo les parròquies i 
la resta de comunitats a intensificar durant 
la Quaresma la pràctica del dejuni perso-
nal i comunitari, tenint cura així mateix de 
l'escolta de la paraula de Déu, de l'oració 
i de l'almoina. Aquest va ser, des del prin-
cipi, l'estil de la comunitat cristiana, on es 
feien col·lectes especials (cf. 2Co 8-9; Rm 
15,25-27) i s'invitava els fidels a donar als 
pobres el que, gràcies al dejuni, s'havia 
recollit (cf. Didascalia Ap., V, 20,18). També 

avui cal redescobrir aquesta pràctica i pro-
moure-la, especialment durant el temps 
litúrgic quaresmal.

El que he dit mostra amb gran clare-
dat que el dejuni representa una pràctica 
ascètica important, una arma espiritual 
per a lluitar contra qualsevol possible 
afecció desordenada a nosaltres mateixos. 
Privar-nos per voluntat pròpia del plaer de 
l'aliment i d'altres béns materials, ajuda el 
deixeble de Crist a controlar els apetits de 
la naturalesa debilitada pel pecat original, 
els efectes negatius dels quals afecten 
tota la personalitat humana. Oportuna-
ment, un antic himne litúrgic quaresmal 
exhorta: «Utamur ergo parcius, / verbis, 
cibis et potibus, / somno, iocis et arctius 
/ perstemus in custòdia» ‘Utilitzem de 
manera més sòbria les paraules, els ali-
ments i les begudes, el son i els jocs, i 
restem vigilants, amb més atenció.'

Estimats germans i germanes, ben 
mirat, el dejuni té com a finalitat última 
ajudar-nos a cadascun de nosaltres, com 
escrivia el servent de Déu el papa Joan Pau 
II, a fer el do total d'un mateix a Déu (cf. 
Enc. Veritatis splendor, 21). Per tant, que a 
cada família i comunitat cristiana es valori 
la Quaresma per a allunyar tot el que 
distreu l'esperit i per intensificar el que 
alimenta l'ànima i l'obre a l'amor de Déu 
i del proïsme. Penso, especialment, en un 
major interès per la pregària, en la lectio 
divina, en el sagrament de la reconciliació 
i en la participació activa en l'eucaristia, 
sobretot en la santa missa dominical. Amb 
aquesta disposició interior entrem en el 
clima penitencial de la Quaresma. Que ens 
hi acompanyi la beata Mare de Déu, Causa 
nostræ lætitiæ, i ens sostingui en l'esforç 
per alliberar el nostre cor de l'esclavatge 
del pecat, perquè es converteixi cada cop 
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5a las Autoridades de esa querida Nación, 
que generosamente han acogido y hecho 
posible este importante acontecimiento. 

Los mexicanos saben bien que están 
muy cerca del corazón del Papa. Pienso 
en ellos y presento a Dios Padre sus ale-
grías y sus esperanzas, sus proyectos y 
sus preocupaciones. En México el Evange-
lio ha arraigado profundamente, forjando 
sus tradiciones, su cultura y la identidad 
de sus nobles gentes. Se ha de cuidar 
ese rico patrimonio para que siga siendo 
manantial de energías morales y espiritua-
les para afrontar con valentía y creatividad 
los desafíos de hoy y ofrecerlo como don 
precioso a las nuevas generaciones.

He participado con alegría e interés en 
este Encuentro Mundial, sobre todo con mi 
oración, dando orientaciones específicas y 
siguiendo atentamente su preparación y 
desarrollo. Hoy, a través de los medios 
de comunicación, he peregrinado espiri-
tualmente hasta ese Santuario Mariano, 
corazón de México y de toda América, para 
confiar a Nuestra Señora de Guadalupe a 
todas las familias del mundo.

2. Este Encuentro Mundial de las Fami-
lias ha querido alentar a los hogares cris-
tianos a que sus miembros sean personas 
libres y ricas en valores humanos y evan-
gélicos, en camino hacia la santidad, que 
es el mejor servicio que los cristianos 
podemos brindar a la sociedad actual. La 
respuesta cristiana ante los desafíos que 
debe afrontar la familia y la vida humana 
en general consiste en reforzar la confian-
za en el Señor y el vigor que brota de la 
propia fe, la cual se nutre de la escucha 
atenta de la Palabra de Dios. Qué bello 
es reunirse en familia para dejar que Dios 
hable al corazón de sus miembros a través 
de su Palabra viva y eficaz. En la oración, 

més en «tabernacle vivent de Déu». Amb 
aquest desig, assegurant les meves pre-
gàries perquè cada creient i cada comu-
nitat eclesial recorri un profitós itinerari 
quaresmal, us imparteixo de cor a tots la 
benedicció apostòlica.

Benedictus pp XVI

Mensaje en directo del Papa al clausurar 
el Encuentro Mundial de las Familias

Vaticano, 18-1-2009

Queridos hermanos y hermanas: 
1. Les saludo a todos ustedes con afec-

to al término de esta solemne celebración 
Eucarística con la cual se está concluyen-
do el VI Encuentro Mundial de las Familias 
en la Ciudad de México. Doy gracias a 
Dios por tantas familias que, sin ahorrar 
esfuerzos, se han congregado en torno al 
altar del Señor. 

Saludo de modo especial al Señor Car-
denal Secretario de Estado, Tarcisio Ber-
tone, que ha presidido esta celebración 
como mi Legado. Quiero expresar mi afec-
to y mi gratitud al Señor Cardenal Ennio 
Antonelli, así como a los miembros del 
Consejo Pontificio para la Familia, que él 
preside, al Señor Cardenal Arzobispo Pri-
mado de México, Norberto Rivera Carrera, 
y a la Comisión Central que se ha ocupado 
de la organización de este VI Encuentro 
Mundial. Mi reconocimiento se extiende 
a todos los que con su abnegada dedi-
cación y entrega han hecho posible su 
realización. Saludo también a los Señores 
Cardenales y Obispos presentes en la cele-
bración, en particular a los miembros de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano, y 

S a n t a  S e u
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5 el amor característicos de la comunidad 

familiar. En el hogar es donde se aprende 
a vivir verdaderamente, a valorar la vida 
y la salud, la libertad y la paz, la justicia 
y la verdad, el trabajo, la concordia y el 
respeto.

4. Hoy más que nunca se necesita el 
testimonio y el compromiso público de 
todos los bautizados para reafirmar la 
dignidad y el valor único e insustituible de 
la familia fundada en el matrimonio de un 
hombre con una mujer y abierto a la vida, 
así como el de la vida humana en todas 
sus etapas. Se han de promover también 
medidas legislativas y administrativas que 
sostengan a las familias en sus derechos 
inalienables, necesarios para llevar ade-
lante su extraordinaria misión. Los testi-
monios presentados en la celebración de 
ayer muestran que también hoy la familia 
puede mantenerse firme en el amor de 
Dios y renovar la humanidad en el nuevo 
milenio.

5. Deseo expresar mi cercanía y asegu-
rar mi oración por todas las familias que 
dan testimonio de fidelidad en circunstan-
cias especialmente arduas. Aliento a las 
familias numerosas que, viviendo a veces 
en medio de contrariedades e incompren-
siones, dan un ejemplo de generosidad 
y confianza en Dios, deseando que no 
les falten las ayudas necesarias. Pienso 
también en las familias que sufren por la 
pobreza, la enfermedad, la marginación o 
la emigración. Y muy especialmente en las 
familias cristianas que son perseguidas 
a causa de su fe. El Papa está muy cerca 
de todos ustedes y les acompaña en su 
esfuerzo de cada día.

6. Antes de concluir este encuentro, me 
complace anunciar que el VII Encuentro 
Mundial de las Familias tendrá lugar, Dios 

especialmente con el rezo del Rosario, 
como se hizo ayer, la familia contempla los 
misterios de la vida de Jesús, interioriza 
los valores que medita y se siente llamada 
a encarnarlos en su vida. 

3. La familia es un fundamento indis-
pensable para la sociedad y los pueblos, 
así como un bien insustituible para los 
hijos, dignos de venir a la vida como fruto 
del amor, de la donación total y generosa 
de los padres. Como puso de manifiesto 
Jesús honrando a la Virgen María y a San 
José, la familia ocupa un lugar primario en 
la educación de la persona. Es una verda-
dera escuela de humanidad y de valores 
perennes. Nadie se ha dado el ser a sí 
mismo. Hemos recibido de otros la vida, 
que se desarrolla y madura con las verda-
des y valores que aprendemos en la rela-
ción y comunión con los demás. En este 
sentido, la familia fundada en el matri-
monio indisoluble entre un hombre y una 
mujer expresa esta dimensión relacional, 
filial y comunitaria, y es el ámbito donde el 
hombre puede nacer con dignidad, crecer 
y desarrollarse de un modo integral. (Cf. 
Homilía en la Santa Misa del V Encuentro 
Mundial de las Familias, Valencia, 9 de 
julio de 2006).

Sin embargo, esta labor educativa se ve 
dificultada por un engañoso concepto de 
libertad, en el que el capricho y los impul-
sos subjetivos del individuo se exaltan 
hasta el punto de dejar encerrado a cada 
uno en la prisión del propio yo. La verda-
dera libertad del ser humano proviene de 
haber sido creado a imagen y semejanza 
de Dios, y por ello debe ejercerse con 
responsabilidad, optando siempre por el 
bien verdadero para que se convierta en 
amor, en don de sí mismo. Para eso, más 
que teorías, se necesita la cercanía y 
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5Missatge de Benet XVI per a la XLIII 
Jornada Mundial de les Comunicacions 
Socials (24-5-2009): «Noves tecnologies, 
noves relacions. Promoure una cultura 
de respecte, de diàleg i d'amistat»

Vaticà, 24-1-2009, Festa de Sant Francesc 
de Sales

Estimats germans i germanes,
Davant la proximitat de la Jornada Mun-

dial de les Comunicacions Socials, em 
plau adreçar-me a vosaltres per exposar-
vos algunes de les meves reflexions sobre 
el tema escollit enguany: «Noves tecnolo-
gies, noves relacions. Promoure una cul-
tura de respecte, de diàleg i d'amistat.» 
En efecte, les noves tecnologies digitals 
estan provocant grans transformacions 
en els models de comunicació i en les 
relacions humanes. Aquests canvis tenen 
més relleu encara entre els joves, que han 
crescut en estret contacte amb aquestes 
noves tècniques de comunicació i que, 
per tant, se senten a gust en el món digi-
tal, que, malgrat això, ens resulta menys 
familiar a molts de nosaltres, adults, que 
hem hagut de començar a entendre'l i 
apreciar les oportunitats que ofereix per a 
la comunicació. En el missatge d'enguany 
penso particularment en els qui formen 
part de l'anomenada generació digital. 
Voldria compartir amb ells algunes idees 
sobre el potencial extraordinari que tenen 
les noves tecnologies, quan s'utilitzen per 
a afavorir la comprensió i la solidaritat 
humana. Aquestes tecnologies són un 
veritable do per a la humanitat, i per això 
hem de fer que els seus avantatges es 
posin al servei de tots els éssers humans i 
de totes les comunitats, sobretot dels més 
necessitats i vulnerables.

mediante, en Italia, en la ciudad de Milán, 
el año 2012, con el tema: "La familia, el 
trabajo y la fiesta". Agradezco sincera-
mente al Señor Cardenal Dionigi Tetta-
manzi, Arzobispo de Milán, su amabilidad 
al aceptar este importante compromiso.

7. Confío a todas las familias del mundo 
a la protección de la Virgen Santísima, tan 
venerada en la noble tierra mexicana bajo 
la advocación de Guadalupe. A Ella, que 
nos recuerda siempre que nuestra felici-
dad está en hacer la voluntad de Cristo (Cf. 
Jn 2,5), le digo ahora: 
Madre Santísima de Guadalupe, 
que has mostrado tu amor y tu ternura
a los pueblos del continente americano,
colma de alegría y de esperanza a todos 
los pueblos
y a todas las familias del mundo.
A Ti, que precedes y guías nuestro camino 
de fe
hacia la patria eterna,
te encomendamos las alegrías, los pro-
yectos,
las preocupaciones y los anhelos de todas 
las familias.
Oh María, 
a Ti recurrimos confiando en tu ternura de 
Madre.
No desoigas las plegarias que te dirigi-
mos 
por las familias de todo el mundo
en este crucial período de la historia,
antes bien, acógenos a todos en tu cora-
zón de Madre
y acompáñanos en nuestro camino hacia 
la patria celestial.
Amén.

S a n t a  S e u
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5 reflex de la nostra participació en l'amor 

comunicatiu i unificador de Déu, que vol 
fer de tota la humanitat una sola família. 
Quan sentim la necessitat d'acostar-nos a 
altres persones, quan desitgem conèixer-
les més i fer-nos conèixer, estem respo-
nent a la crida divina, una crida que està 
gravada en la nostra naturalesa d'éssers 
creats a imatge i semblança de Déu, el 
Déu de la comunicació i de la comunió.

El desig d'estar en contacte i l'instint de 
comunicació, que sembla que es donin per 
descomptats en la cultura contemporània, 
són en el fons manifestacions modernes 
de la tendència fonamental i constant de 
l'ésser humà a anar més enllà de si mateix 
per entrar en relació amb els altres. En rea-
litat, quan ens obrim als altres realitzem 
una de les nostres més profundes aspira-
cions i ens fem més plenament humans. 
En efecte, hem estat concebuts pel Crea-
dor per a estimar. Naturalment, no parlo 
de relacions passatgeres i superficials; 
parlo de l'amor veritable, que és el centre 
de l'ensenyament moral de Jesús: «Estima 
el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb 
tota l'ànima, amb tot el pensament i amb 
totes les forces», i «estima els altres com 
a tu mateix» (Mc 12,30.31). Amb aquesta 
llum, en reflexionar sobre el significat de 
les noves tecnologies, és important consi-
derar no sols la seva indubtable capacitat 
d'afavorir el contacte entre les persones, 
sinó també la qualitat dels continguts que 
s'han de posar en circulació. Vull animar 
totes les persones de bona voluntat, i que 
treballen en el món emergent de la comu-
nicació digital, perquè es comprometin a 
promoure una cultura de respecte, diàleg 
i amistat.

Per tant, els qui s'ocupen del sector de 
la producció i difusió de continguts dels 

El fàcil accés a telèfons mòbils i com-
putadores, unit a la dimensió global i 
omnipresent d'Internet, han multiplicat 
els mitjans per enviar instantàniament 
paraules i imatges a grans distàncies i 
fins i tot als llocs més remots del món. 
Aquesta possibilitat era impensable per 
a les generacions precedents. Els joves 
especialment s'han adonat de l'enorme 
potencial dels nous mitjans per a facilitar 
la connexió, la comunicació i la compren-
sió entre les persones i les comunitats, 
i els utilitzen per estar en contacte amb 
els seus amics, per trobar noves amistats, 
per crear comunitats i xarxes, per cercar 
informació i notícies, per compartir les 
seves idees i opinions. D'aquesta nova 
cultura de comunicació se'n deriven molts 
beneficis: les famílies poden romandre en 
contacte encara que els seus membres 
estiguin molt lluny els uns dels altres; els 
estudiants i investigadors tenen un accés 
més fàcil i immediat a documents, fonts 
i descobriments científics, i poden així 
treballar en equip des de diversos llocs; 
a més, la naturalesa interactiva dels nous 
mitjans facilita formes més dinàmiques 
d'aprenentatge i de comunicació que con-
tribueixen al progrés social.

Encara que ens sorprèn la velocitat amb 
què han evolucionat les noves tecnologies 
pel que fa a la fiabilitat i a l'eficiència, no 
ens hauria de sorprendre la popularitat 
que tenen entre els usuaris, perquè res-
pon al desig fonamental de les persones 
d'entrar en relació les unes amb les altres. 
Aquest anhel de comunicació i d'amis-
tat té la seva arrel en la nostra pròpia 
naturalesa humana i no pot comprendre's 
adequadament només com una resposta 
a les innovacions tecnològiques. A la llum 
del missatge bíblic, ha d'entendre's com a 
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5ens desenvolupem com a éssers humans. 
Precisament per això sempre s'ha consi-
derat la veritable amistat com una de les 
riqueses més grans que pot tenir l'ésser 
humà. Per tant, s'ha de parar atenció a no 
banalitzar el concepte i l'experiència de 
l'amistat. Seria una llàstima que el nostre 
desig d'establir i desenvolupar les amis-
tats on line fos en detriment de la nostra 
disponibilitat per la família, els veïns i els 
qui trobem en la nostra realitat quotidiana, 
al lloc de treball, a l'escola o en el temps 
lliure. En efecte, quan el desig de conne-
xió virtual es converteix en obsessiu, la 
conseqüència és que la persona s'aïlla, 
interrompent la seva interacció social real. 
Això acaba per alterar també els ritmes de 
repòs, de silenci i de reflexió necessaris 
per a un desenvolupament humà sa.

L'amistat és un gran bé per a les per-
sones, però quedaria buida de sentit si 
fos considerada com un fi en si mateix. Els 
amics han d'ajudar-se i animar-se mútua-
ment per desenvolupar les seves capaci-
tats i talents, i per posar-los al servei de 
la comunitat humana. En aquest context 
és encoratjador veure sorgir noves xarxes 
digitals que volen promoure la solidari-
tat humana, la pau i la justícia, els drets 
humans, el respecte per la vida i el bé de 
la creació. Aquestes xarxes poden facilitar 
formes de cooperació entre pobles de 
diversos contextos geogràfics i culturals, 
permetent-los aprofundir en la humanitat 
comuna i en el sentit de coresponsabilitat 
per al bé de tots. Però s'ha de procurar 
que el món digital on es creïn aquestes 
xarxes sigui realment accessible a tot-
hom. Seria un greu perjudici per al futur 
de la humanitat si els nous instruments 
de comunicació, que permeten compartir 
saber i informació de manera més ràpida 

nous mitjans, han de comprometre's a 
respectar la dignitat i el valor de la perso-
na humana. Si les noves tecnologies han 
de servir per al bé dels individus i de la 
societat, els qui les utilitzen han d'evitar 
compartir paraules i imatges degradants 
per a l'ésser humà, i excloure, per tant, 
tot allò que alimenta l'odi i la intoleràn-
cia, envileix la bellesa i la intimitat de la 
sexualitat humana, o explota els febles i 
indefensos.

Les noves tecnologies han obert també 
camins per al diàleg entre persones de 
diversos països, cultures i religions. El nou 
espai digital, anomenat ciberespai, permet 
trobar-se i conèixer els valors i tradicions 
d'altres. Això no obstant, perquè aques-
tes trobades donin fruit, es requereixen 
formes honestes i correctes d'expressió, a 
més d'una escolta atenta i respectuosa. El 
diàleg ha d'estar basat en una recerca sin-
cera i recíproca de la veritat, per a poten-
ciar el desenvolupament en la comprensió 
i la tolerància. La vida no és una simple 
successió de fets i experiències; és més 
aviat la recerca de la veritat, del bé, de la 
bellesa. A aquestes finalitats s'encaminen 
les nostres decisions i l'exercici de la nos-
tra llibertat, i en ells –la veritat, el bé i la 
bellesa– trobem felicitat i alegria. No ens 
hem de deixar enganyar pels qui només 
van a la recerca de consumidors en un 
mercat de possibilitats indiferenciades, on 
l'elecció mateixa es presenta com el bé, la 
novetat es confon amb la bellesa i l'experi-
ència subjectiva suplanta la veritat.

El concepte d'amistat ha tingut un nou 
auge en el vocabulari de les xarxes socials 
digitals que han sorgit en els últims anys. 
Aquest concepte és una de les més nobles 
conquestes de la cultura humana. En les 
nostres amistats, i a través seu, creixem i 

S a n t a  S e u
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5 llibertat trobi el seu sentit en la veritat i 

on la identitat de cadascú s'aconsegueixi 
en una comunió respectuosa. La fe pot 
donar resposta a aquestes aspiracions: 
sigueu-ne els missatgers! El Papa és al 
costat vostre amb la seva oració i amb la 
seva benedicció.

Benedictus pp. XVI

Homilía del Papa al concluir la Semana 
de Oración por la Unidad de los Cris-
tianos:  "La unidad de los cristianos es 
posible, pero no por la fuerza humana"

Basílica de San Pablo Extramuros, 25-1-2009

Queridos hermanos y hermanas:
Es grande la alegría cada vez que nos 

encontramos ante el sepulcro del após-
tol Pablo, en la memoria litúrgica de su 
Conversión, para concluir la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos. Os 
saludo con afecto a todos. De modo espe-
cial saludo al cardenal Cordero Lanza de 
Montezemolo, abad de la comunidad de los 
monjes que nos hospedan. Saludo también 
al cardenal Kasper, Presidente del Consejo 
Pontificio para la Promoción de la Unidad 
de los Cristianos. Con él saludo a los seño-
res cardenales presentes, a los obispos 
y a los pastores de las diversas Iglesias 
y comunidades eclesiales, reunidos aquí 
esta tarde. Una palabra de especial reco-
nocimiento a cuantos han colaborado en 
la preparación de los materiales para la 
oración, viviendo en primera persona el 
ejercicio de reflexionar y confrontarse en la 
escucha unos de otros, y todos juntos, de la 
Palabra de Dios.

La conversión de san Pablo nos ofrece 
el modelo y nos indica el camino para ir 

i eficaç, no fossin accessibles als qui ja 
estan socialment i econòmicament margi-
nats, o si contribuïssin només a augmen-
tar la distància que separa els pobres de 
les noves xarxes que es desenvolupen al 
servei de la informació i de la socialització 
humana.

Voldria concloure aquest missatge 
adreçant-me de manera especial als joves 
catòlics, per exhortar-los a portar al món 
digital el testimoniatge de la seva fe. 
Amics, sentiu-vos compromesos a sem-
brar en la cultura d'aquest nou ambient 
comunicatiu i informatiu els valors sobre 
els quals se sosté la vostra vida. En els 
primers temps de l'Església, els Apòstols 
i els seus deixebles van portar la bona 
notícia de Jesús al món grecoromà. Així 
com en aquells moments l'evangelització, 
per donar fruit, va necessitar una com-
prensió atenta de la cultura i dels costums 
d'aquells pobles pagans, a fi de tocar la 
seva ment i el seu cor, també ara l'anunci 
de Crist en el món de les noves tecnolo-
gies requereix conèixer-les en profunditat 
per utilitzar-les després de manera ade-
quada. A vosaltres, joves, que gairebé 
espontàniament us sentiu en sintonia amb 
aquests nous mitjans de comunicació, us 
correspon de manera particular la tasca 
d'evangelitzar aquest «continent digi-
tal». Feu-vos càrrec amb entusiasme de 
l'anunci de l'evangeli als vostres coetanis. 
Vosaltres coneixeu els seus temors i les 
seves esperances, els seus entusiasmes 
i les seves desil·lusions. El do més valuós 
que els podeu oferir és compartir amb ells 
la «bona notícia» d'un Déu que es va fer 
home, va patir, va morir i va ressuscitar per 
salvar la humanitat. El cor humà té l'anhel 
un món on regni l'amor, on els béns es 
comparteixin, on s'edifiqui la unitat, on la 
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5con Cristo estamos unidos también entre 
nosotros, nos convertimos en "uno" en 
Cristo. Es la comunión con Cristo la que 
nos da la unidad.

Podemos observar una interesante 
analogía con la dinámica de la conversión 
de san Pablo también meditando sobre el 
texto bíblico del profeta Ezequiel (37,15-
28) elegido este año como base de nues-
tra oración. En él, de hecho, se presenta el 
gesto simbólico de los dos palos unidos 
en la mano del profeta, que con este gesto 
representa la futura acción de Dios. Es la 
segunda parte del capítulo 37, que en la 
primera parte contiene la célebre visión 
de los huesos secos y de la resurrección 
de Israel, realizada por el Espíritu de Dios. 
¿Cómo no ver que el signo profético de 
la reunificación del Pueblo de Israel se 
pone después del gran símbolo de los 
huesos secos vivificados por el Espíritu? 
De ahí deriva un esquema teológico aná-
logo al de la conversión de san Pablo: 
en el primer lugar está el poder de Dios, 
que con su Espíritu opera la resurrección 
como una nueva creación. Este Dios, que 
es el Creador y es capaz de resucitar a 
los muertos, es también capaz de recon-
ducir a la unidad el pueblo dividido en 
dos. Pablo –como y más que Ezequiel– se 
convierte en instrumento elegido de la 
predicación de la unidad conquistada por 
Jesús mediante la cruz y la resurrección: 
la unidad entre los judíos y los paganos, 
para formar un solo pueblo nuevo. La 
resurrección de Cristo extiende el perí-
metro de la unidad: no sólo unidad de las 
tribus de Israel, sino unidad entre hebreos 
y paganos (cfr Ef 2; Jn 10,16); unificación 
de la humanidad dispersa por el pecado 
y aún más unidad de todos los creyentes 
en Cristo.

hacia la unidad plena. La unidad de hecho 
requiere una conversión: de la división a la 
comunión, de la unidad herida a la unidad 
curada y plena. Esta conversión es un don 
de Cristo resucitado, como sucedió para 
san Pablo. Lo hemos escuchado de las 
mismas palabras del Apóstol en la lectura 
proclamada hace un momento: "Por gra-
cia de Dios soy lo que soy" (1 Cor 15,10). 
El mismo Señor, que llamó a Saulo en el 
camino de Damasco, se dirige a los miem-
bros de su Iglesia -que es una y santa 
- y llamando a cada uno por su nombre, 
pregunta: ¿por qué me has dividido? ¿por 
qué has herido la unidad de mi cuerpo? La 
conversión implica dos dimensiones. En el 
primer paso se conocen y se reconocen a 
la luz de Cristo las culpas, y este recono-
cimiento se convierte en dolor y arrepen-
timiento, deseo de un nuevo comienzo. 
En el segundo paso se reconoce que este 
nuevo camino no puede venir de nosotros 
mismos. Consiste en dejarse conquistar 
por Cristo. Como dice san Pablo: " ... me 
esfuerzo por correr a alcanzarlo, habien-
do sido yo también alcanzado por Cris-
to Jesús" (Fil 3,12). La conversión exige 
nuestro sí, mi "correr" no es en última 
instancia una actividad mía, sino un don, 
un dejarse formar por Cristo; es muerte y 
resurrección. Por eso san Pablo no dice: 
"Me he convertido", sino "he muerto" 
(Gal 2,19), soy una criatura nueva. En rea-
lidad, la conversión de san Pablo no fue 
un paso de la inmoralidad a la moralidad, 
de una fe equivocada a una fe correcta, 
sino que fue el ser conquistado por el 
amor de Cristo: la renuncia a la propia 
perfección, fue la humildad de quien se 
pone sin reserva al servicio de Cristo para 
los hermanos. Y sólo en esta renuncia a 
nosotros mismos, en esta conformidad 

S a n t a  S e u
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5 oración por la unidad y por la paz pide 

siempre ser comprobada con gestos de 
reconciliación entre nosotros los cristia-
nos. Pienso también en Tierra Santa: qué 
importante es que los fieles que viven 
allí, como también los peregrinos que allí 
acuden, ofrezcan a todos el testimonio 
de que la diversidad de los ritos y de 
las tradiciones no debería constituir un 
obstáculo al mutuo respeto y a la caridad 
fraterna. En la legítima diversidad de las 
posturas diversas debemos buscar la uni-
dad de la fe, en nuestro "sí" fundamental 
a Cristo y a su única Iglesia. Y así las dife-
rencias no serán ya obstáculo que nos 
separe, sino riqueza en la multiplicidad 
de las expresiones de la fe común.

Quisiera concluir esta reflexión mía 
haciendo referencia a un acontecimiento 
que los más ancianos entre nosotros 
ciertamente no olvidan. El 25 de enero 
de 1959, exactamente hace hoy 50 años, 
el beato papa Juan XXIII manifestó por 
primera vez en este lugar su voluntad de 
convocar "un Concilio ecuménico para 
la Iglesia universal" (AAS LI [1959], p. 
68). Hizo este anuncio a los Padres car-
denales, en la Sala Capitular, tras haber 
celebrado la Misa solemne en la Basílica. 
De aquella providencial decisión, sugeri-
da a mi venerado predecesor, según su 
firme convicción, por el Espíritu Santo, 
derivó también una contribución funda-
mental al ecumenismo, condensado en 
el decreto Unitatis redintegratio. En él, 
entre otras cosas, se lee: "Ecumenismo 
verdadero no puede haber sin conversión 
interior; porque el deseo de la unidad 
nace y madura en la renovación de la 
mente (cfr Ef 4,23), de la abnegación de sí 
mismo y de la libérrima efusión de la cari-
dad" (n. 7). La actitud de conversión inte-

La elección de este pasaje del profeta 
Ezequiel la debemos a los hermanos de 
Corea, que se han sentido fuertemente 
interpelados por esta página bíblica, sea 
como coreanos sea como cristianos. En la 
división del pueblo hebreo en dos reinos 
se han visto reflejados como hijos de 
una única tierra, que las circunstancias 
políticas han separado, parte al norte y 
parte al sur. Y esta experiencia humana 
suya les ha ayudado a comprender mejor 
el drama de la división entre los cristia-
nos. Ahora, la luz de esta Palabra de Dios 
que nuestros hermanos coreanos han 
elegido y propuesto a todos, emerge una 
nueva verdad llena de esperanza: Dios 
promete a su pueblo una nueva unidad, 
que debe ser signo e instrumento de 
reconciliación y de paz también en el 
plano histórico, para todas las naciones. 
La unidad que Dios da a su Iglesia, y 
por la cual rezamos, es naturalmente la 
comunión en sentido espiritual, en la fe 
y en la caridad; pero nosotros sabemos 
que esta unidad en Cristo es fermento de 
fraternidad también en el plano social, en 
las relaciones entre las naciones y para 
la entera familia humana. Es la levadura 
del Reino de Dios que hace crecer toda 
la masa (cfr Mt 13,33). En este sentido, la 
oración que elevamos en estos días, refi-
riéndose a la profecía de Ezequiel, se ha 
hecho también intercesión para las diver-
sas situaciones de conflicto que actual-
mente afligen a la humanidad. Allí donde 
las palabras humanas son impotentes, 
porque prevalece el trágico sonido de la 
violencia y de las armas, la fuerza profé-
tica de la Palabra de Dios no disminuye 
y nos repite que la paz es posible, y que 
nosotros debemos ser instrumentos de 
reconciliación y de paz. Por eso nuestra 
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5sufrido por la unidad del cuerpo místico 
de Cristo, nos empuje y nos asista desde 
el cielo, y que la Beata Virgen María, 
Madre de la unidad de la Iglesia, nos 
acompañe y nos sostenga.

Mensaje del Papa en la clausura Año 
Jubilar de San Fructuoso, obispo, y San 
Augurio y Eulogio, diáconos. 

El Santo Padre ha escrito un mensaje al 
arzobispo Jaume Pujol Balcells, de Tarra-
gona (España), con motivo de la clausura 
-ayer, 25 de enero- del año jubilar con 
motivo del 1750 aniversario del martirio 
de San Fructuoso, obispo, patrono de esa 
capital y de sus diáconos San Augurio y 
San Eulogio.

"La conmemoración de estos mártires 
–escribe el Papa en el texto fechado el 
19 de enero– nos lleva a pensar en una 
comunidad que habiendo recibido en los 
albores del cristianismo el mensaje evan-
gélico transmitido por los apóstoles supo 
confesar, vivir y celebrar su fe sin temor, 
en un ambiente de incomprensión y hos-
tilidad. El testimonio de quienes dieron su 
sangre por Cristo sigue iluminando y for-
taleciendo la fe de la Iglesia, pues indica 
sin equívocos que el sentido y la plenitud 
de nuestra existencia, la razón de la mayor 
esperanza y más íntimo gozo es la relación 
con Dios, fuente de vida".

"Con este Año Jubilar, la comunidad 
eclesial de Tarragona, junto con quienes 
se han unido a ella, ha tenido una opor-
tunidad privilegiada de apreciar el tesoro 
que lleva dentro y que ha de volver a bri-
llar hoy para dar mayor esplendor y hon-
dura a la vida cristiana en las personas, las 
familias y las relaciones sociales".

rior en Cristo, de renovación espiritual, 
de caridad acrecentada ante los demás 
cristianos ha dado lugar a una nueva 
situación en las relaciones ecuménicas. 
Los frutos de los diálogos teológicos, 
con sus convergencias y con la identifica-
ción más precisa de las divergencias que 
aún permanecen, empujan a proseguir 
valientemente en dos direcciones: en la 
recepción de cuanto ha sido alcanzado 
positivamente y un compromiso reno-
vado hacia el futuro. Oportunamente el 
Consejo Pontificio para la Promoción de 
la Unidad de los Cristianos, a quien agra-
dezco por el servicio que hace a la causa 
de la unidad de todos los discípulos 
del Señor, ha reflexionado recientemente 
sobre la recepción y sobre el futuro del 
diálogo ecuménico. Esta reflexión, si por 
una parte quiere justamente valorar lo 
que se ha conseguido, por otra pretende 
encontrar nuevos caminos para continuar 
las relaciones entre las Iglesias y las 
Comunidades eclesiales en el contexto 
actual. Permanece abierto ante nosotros 
el horizonte de la unidad plena. Se trata 
de una tarea ardua, pero entusiasmante 
para los cristianos que quieren vivir en 
sintonía con la oración del Señor: "que 
todos sean uno, para que el mundo crea" 
(Jn 17,21). El Concilio Vaticano II nos 
ha advertido que "el santo propósito 
de reconciliar a todos los cristianos en 
la unidad de la Iglesia de Cristo, una 
y única, supera las fuerzas y las dotes 
humanas" (UR, 24). Confiando en la ora-
ción del Señor Jesucristo, y animados 
por los significativos pasos dados por el 
movimiento ecuménico, invocamos con 
fe al Espíritu Santo para que siga ilumi-
nando y guiando nuestro camino. Que el 
Apóstol Pablo, que tanto ha trabajado y 
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5 calor de una familia y abandonados a si 

mismos, y menores profanados por gente 
abyecta que viola la inocencia, provocando 
en ellos una herida psicológica que los 
marcará por el resto de su vida. Además, 
no podemos olvidar el incalculable número 
de menores que mueren debido a la sed, al 
hambre, a la carencia de asistencia sanita-
ria, así como también los pequeños exila-
dos y prófugos que, junto con sus padres, 
abandonan su propia tierra en búsqueda 
de mejores condiciones de vida. De todos 
estos niños se eleva un silencioso grito de 
dolor que interpela nuestra conciencia de 
hombres y de creyentes.

La comunidad cristiana, que no puede 
permanecer indiferente ante situaciones 
tan dramáticas, advierte el impelente 
deber de intervenir. En efecto, tal como 
he escrito en la Encíclica Deus caritas 
est, la Iglesia "es la familia de Dios en 
el mundo. En esta familia no debe haber 
nadie que sufra por falta de lo necesario" 
(25, b). Por tanto, hago votos que también 
la Jornada Mundial del Enfermo ofrezca 
la oportunidad a las comunidades parro-
quiales y diocesanas para tomar cada vez 
más conciencia de ser "familia de Dios", 
y los anime para que hagan perceptible 
en los pueblos, en los barrios y en las ciu-
dades el amor del Señor, que piden "que 
en la Iglesia misma como familia, ninguno 
de sus miembros sufra por encontrarse 
en necesidad" (ibid.). El testimonio de la 
caridad es parte de la vida misma de toda 
comunidad cristiana. Y desde sus inicios 
la Iglesia ha traducido en gestos concretos 
los principios evangélicos, tal como lee-
mos en los Hechos de los Apóstoles. Ante 
las diversas condiciones de la asistencia 
sanitaria, se advierte la necesidad de una 
colaboración más estrecha entre los pro-

Mensaje de Benedicto XVI con ocasión 
de la XVII Jornada Mundial del Enfermo. 

Vaticano, 2-2-2009

Queridos hermanos y hermanas:
La Jornada Mundial del Enfermo, que 

se celebrará el próximo 11 de febrero, 
memoria litúrgica de la Beata María Virgen 
de Lourdes, reunirá a las Comunidades 
diocesanas con sus Obispos en momentos 
de oración, para reflexionar e impulsar 
iniciativas de sensibilización sobre la rea-
lidad del sufrimiento. El Año Paulino, que 
estamos celebrando, ofrece la ocasión 
propicia para detenernos a meditar con 
el apóstol Pablo en el hecho que, "así 
como abundan en nosotros los sufrimien-
tos de Cristo, igualmente abunda también 
por Cristo nuestra consolación" (2Co 1,5). 
Asimismo, el nexo espiritual con Lourdes 
hace venir a nuestra mente la solicitud 
maternal de la Madre de Jesús por los her-
manos de su Hijo "que todavía peregrinan 
y se hallan en peligros y ansiedades hasta 
que sean conducidos a la patria bienaven-
turada" (Lumen gentium, 62).

Este año, nuestra atención se dirige de 
modo especial a los niños, a las criaturas 
más débiles e indefensas y, entre éstas, 
a los niños enfermos y sufrientes. Hay 
pequeños seres humanos que llevan en su 
cuerpo las consecuencias de enfermedades 
invalidantes, y otros que luchan con males 
que siguen siendo incurables no obstante 
el progreso de la medicina y la asistencia 
de buenos investigadores y profesionales 
de la salud. Hay niños heridos en el cuerpo 
y en el alma debido a los conflictos y las 
guerras, y otros que son víctimas inocentes 
del odio de personas adultas insensatas. 
Hay los niños "de la calle", privados del 
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5niños enfermos son un testimonio elo-
cuente de amor por la vida humana, en 
particular por la vida de quien es débil y 
en todo y por todo depende de los demás. 
En efecto, es necesario afirmar con fuerza 
la absoluta y suprema dignidad de cada 
vida humana. Con el pasar de los tiempos 
no cambia la enseñanza que la Iglesia pro-
clama incesantemente: la vida humana es 
bella y debe ser vivida en plenitud incluso 
cuando es débil y envuelta por el misterio 
del sufrimiento. Es a Jesús crucificado que 
debemos dirigir nuestra mirada: muriendo 
en la cruz ha querido compartir el dolor de 
toda la humanidad. En su sufrir por amor 
vislumbramos una suprema participación 
de las penas de los pequeños enfermos y 
de sus padres. Mi venerado predecesor 
Juan Pablo II, que ha ofrecido un ejemplo 
luminoso de la aceptación paciente del 
sufrimiento especialmente al final de su 
vida, ha escrito: "Porque en la cruz está el 
«Redentor del hombre», el Varón de dolo-
res, que ha asumido en sí mismo los sufri-
mientos físicos y morales de los hombres 
de todos los tiempos, para que en el amor 
puedan encontrar el sentido salvífico de 
su dolor y las respuestas válidas a todos 
sus interrogantes " (Salvifici doloris, 31) .

Deseo expresar aquí mi aprecio y estí-
mulo a las Organizaciones internacionales 
y nacionales que se ocupan de los niños 
enfermos, especialmente en los países 
pobres y que con generosidad y abnega-
ción brindan su aporte para proporcio-
narles adecuados y amorosos cuidados. 
Al mismo tiempo, hago un apremiante 
llamamiento a los responsables de las 
Naciones a fin de que se refuercen las 
leyes y las disposiciones a favor de los 
niños enfermos y de sus familias. Siempre, 
y con mayor razón cuando está en juego la 

fesionales de la salud que trabajan en las 
diferentes instituciones sanitarias y las 
comunidades eclesiales presentes en el 
territorio. En esta perspectiva, se confirma 
en todo su valor una institución conexa 
con la Santa Sede como es el Hospital 
Pediátrico Bambino Gesù, que este año 
celebra sus 140 años de vida.

Más aún, dado que el niño enfermo 
pertenence a una familia que comparte el 
sufrimiento a menudo con graves estre-
checes y dificultades, las comunidades 
cristianas no pueden dejar de ayudar tam-
bién a los núcleos familiares afectados por 
la enfermedad de un hijo o de una hija. 
Como el "Buen Samaritano" es preciso 
que nos inclinemos sobre las personas 
probadas tan duramente, para ofrecerles 
el apoyo de una solidaridad concreta. 
De este modo, el aceptar y el compartir 
el sufrimiento se traduce en un soporte 
útil para las familias de los niños enfer-
mos, creando un clima de serenidad y de 
esperanza y haciendo que en torno a ellas 
sientan una familia más amplia de herma-
nos y hermanas en Cristo. La compasión 
de Jesús ante el llanto de la viuda de Naím 
(cfr Lc 7,12-17) y la oración implorante 
de Jairo (cfr Lc 8,41-56), entre otros, son 
puntos útiles de referencia para aprender 
a compartir los momentos de pena física y 
moral de muchas familias probadas. Todo 
esto presupone un amor desinteresado y 
generoso, reflexivo y signo del amor mise-
ricordioso de Dios, que nunca abandona 
a sus hijos en la prueba, sino antes bien, 
siempre les proporciona admirables recur-
sos de corazón y de inteligencia para que 
sean capaces de afrontar adecuadamente 
las dificultades de la vida.

La entrega cotidiana y el compromiso 
sin detenerse en el servicio a favor de los 
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G e n e r  -  F e b r e r  2 0 0 95 8
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
5 El proper Diumenge de Rams celebra-

rem en l'àmbit diocesà la XXIV Jornada 
Mundial de la Joventut. Mentre ens prepa-
rem per aquesta celebració anual, recordo 
amb enorme gratitud al Senyor la trobada 
que vam tenir a Sydney, el juliol de l'any 
passat. Va ser una trobada inoblidable, 
durant la qual l'Esperit Sant va renovar 
la vida de tants joves que hi van acudir 
des de tots els llocs del món. L'alegria de 
la festa i l'entusiasme espiritual experi-
mentats en aquests dies van ser un signe 
eloqüent de la presència de l'Esperit de 
Crist. Ara ens encaminem cap a la trobada 
internacional programada per al 2011 a 
Madrid i que tindrà com a tema les parau-
les de l'apòstol Pau: «Arrelats i edificats 
en Crist, sòlids en la fe» (cf. Col 2,7). 
Tenint en compte aquesta cita mundial de 
joves, volem fer plegats un camí formatiu, 
reflexionant el 2009 sobre l'afirmació de 
sant Pau: «Tenim posada l'esperança en 
el Déu viu » (1Tm 4,10), i el 2010, sobre la 
pregunta del jove ric a Jesús: «Mestre bo, 
què haig de fer per a posseir la vida eter-
na?» (Mc 10,17).

La joventut, temps d'esperança
A Sydney, la nostra atenció es va centrar 

en el que l'Esperit Sant diu avui als cre-
ients, i concretament a vosaltres, estimats 
joves. Durant la santa missa final us vaig 
exhortar a deixar-vos plasmar per ell per a 
ser missatgers de l'amor diví, capaços de 
construir un futur d'esperança per a tota 
la humanitat. Veritablement, la qüestió de 
l'esperança és al centre de la nostra vida 
d'éssers humans i de la nostra missió de 
cristians, sobretot en l'època contemporà-
nia. Tots advertim la necessitat d'esperan-
ça, però no de qualsevol esperança, sinó 
d'una esperança sòlida i creïble, com he 

vida de los niños, la Iglesia manifiesta su 
disponibilidad para ofrecer su cordial cola-
boración con la intención de transformar 
toda la civilización humana en «civiliza-
ción del amor» (cfr Salvifici doloris, 30).

Para concluir, deseo manifestar mi cer-
canía espiritual a todos vosotros, queridos 
hermanos y hermanas, que sufrís de algu-
na enfermedad. Dirijo un afectuoso saludo 
a quienes os asisten: a los Obispos, a los 
sacerdotes, a las personas consagradas, a 
los agentes sanitarios, a los voluntarios y 
a todos los que se dedican con amor a la 
asistencia y al alivio de los sufrimientos 
de quien afronta la enfermedad. Dirijo un 
saludo muy especial a vosotros, queridos 
niños enfermos y a los que sufren: el 
Papa os abraza con afecto paterno junto 
a vuestros padres y familiares, y os ase-
gura un recuerdo especial en la oración, 
invitándoos a confiar en la ayuda materna 
de la Inmaculada Virgen María, que en la 
Navidad pasada una vez más hemos con-
templado mientras abraza con gozo entre 
sus brazos al Hijo  de Dios hecho niño. Al 
invocar sobre vosotros y sobre todo enfer-
mo la protección maternal de la Virgen 
Santa, Salud de los Enfermos, imparto de 
corazón a todos una especial Bendición 
Apostólica.

Benedictus P.P. XVI

Missatge de Benet XVI alsjoves del món 
en la XXIV Jornada Mundial de la Joventut 
2009

Vaticà, 22-2-2009

«Tenim posada l'esperança en el Déu 
viu» (1Tm 4,10)

Benvolguts amics,
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5za les nostres societats, que es manifesta 
en la soledat i la violència, en la insatisfac-
ció i en la pèrdua de confiança, i arriba fins 
i tot a la desesperació. Forta i clara és la 
crida que ens arriba de la paraula de Déu: 
«Maleït l'home que confia en els homes 
i busca qui li faci de braç dret, mentre el 
seu cor s'allunya del Senyor! Serà com un 
matoll de l'Arabà […] que no es pot habi-
tar» (Jr 17,5-6).

La crisi d'esperança afecta més fàcil-
ment les noves generacions, que en con-
textos socioculturals mancats de certeses, 
de valors i punts de referència sòlids, han 
d'afrontar dificultats que semblen supe-
riors a les seves forces. Penso, estimats 
joves amics, en tants coetanis vostres 
ferits per la vida, condicionats per una 
immaduresa personal que és sovint con-
seqüència d'un buit familiar, d'opcions 
educatives permissives i llibertàries, i 
d'experiències negatives i traumàtiques. 
Per a alguns –i desgraciadament no pocs–, 
l'única sortida possible és una fugida 
alienant cap a comportaments perillosos i 
violents, cap a la dependència de drogues 
i alcohol, i cap a tantes altres formes de 
malestar juvenil. Malgrat tot, fins i tot 
en aquells que es troben en situacions 
penoses per haver seguit els consells de 
«mals mestres», no s'apaga el desig del 
veritable amor i de l'autèntica felicitat. 
Però, com anunciar l'esperança a aquests 
joves? Sabem que l'ésser humà troba la 
seva vertadera realització només en Déu. 
Per tant, el primer compromís que ens 
afecta a tots és el d'una nova evangelit-
zació que ajudi les noves generacions a 
descobrir el rostre autèntic de Déu, que 
és Amor. A vosaltres, estimats joves, que 
cerqueu una esperança ferma, us dic les 
mateixes paraules que sant Pau va adreçar 

subratllat en l'encíclica Spe salvi. La joven-
tut, en particular, és temps d'esperances, 
perquè mira cap al futur amb diverses 
expectatives. Quan s'és jove s'alimenten 
ideals, somnis i projectes; la joventut és el 
temps en què maduren opcions decisives 
per a la resta de la vida. I potser per això és 
l'etapa de l'existència en què afloren amb 
força les preguntes de fons: Per què sóc 
al món? Quin sentit té viure? Què serà de 
la meva vida? I també, com aconseguir la 
felicitat? Per què el sofriment, la malaltia i 
la mort? Què hi ha més enllà de la mort? 
Aquestes preguntes són urgents quan ens 
hem de mesurar amb obstacles que a 
vegades semblen insuperables: dificultats 
en els estudis, falta de treball, incompren-
sions en la família, crisi en les relacions 
d'amistat i en la construcció d'un projecte 
de parella, malalties o incapacitats, manca 
de recursos adequats a causa de l'actual i 
generalitzada crisi econòmica i social. Ens 
preguntem llavors: On podem trobar i com 
podem mantenir viva en el cor la flama de 
l'esperança?

A la recerca de la «gran esperança»
L'experiència demostra que les quali-

tats personals i els béns materials no són 
suficients per a assegurar aquesta espe-
rança que l'ànim humà cerca constant-
ment. Com he escrit a la citada encíclica 
Spe salvi, la política, la ciència, la tècnica, 
l'economia o qualsevol altre recurs materi-
al per si sols no són suficients per oferir la 
gran esperança a què tots aspirem. Aques-
ta esperança «només pot ser Déu, que 
abraça l'univers i que ens pot proposar 
i donar el que per nosaltres mateixos no 
podem aconseguir» (n. 31). Per això, una 
de les conseqüències principals de l'oblit 
de Déu és la desorientació que caracterit-
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5 i missioner; va fundar comunitats cristianes 

a l'Àsia Menor i a Grècia, recorrent milers 
de quilòmetres i afrontant tota mena de 
vicissituds, fins al martiri a Roma. Tot per 
amor a Crist.

La gran esperança és en Crist
Per a Pau, l'esperança no és només un 

ideal o un sentiment, sinó una persona 
viva: Jesucrist, el Fill de Déu. Impregnat 
en el fons per aquesta certesa, podrà dir a 
Timoteu: «Tenim posada l'esperança en el 
Déu viu» (1Tm 4,10). El «Déu viu» és Crist 
ressuscitat i present en el món. Ell és la 
vertadera esperança: Crist que viu amb 
nosaltres i en nosaltres i que ens crida 
a participar de la seva vida eterna. Si no 
estem sols, si ell és amb nosaltres, encara 
més, si ell és el nostre present i el nostre 
futur, per què hem de témer? L'esperança 
del cristià consisteix per tant a aspirar 
al «Regne del cel i la vida eterna com la 
nostra felicitat, bo i posant la confiança en 
les promeses del Crist i recolzant, no pas 
en les nostres forces, sinó en l'auxili de 
la gràcia de l'Esperit Sant» (Catecisme de 
l'Església catòlica, 1817).

El camí cap a la gran esperança
Jesús, de la mateixa manera que un dia 

va trobar el jove Pau, vol trobar-se amb 
cadascun de vosaltres, estimats joves. 
Sí, abans que un desig nostre, aquesta 
trobada és un desig ardent de Crist. Però 
algun de vosaltres em podria preguntar: 
Com puc trobar-lo jo, avui? O més aviat, 
de quina manera ell ve cap a mi? L'Esglé-
sia ens ensenya que el desig de trobar el 
Senyor és ja fruit de la seva gràcia. Quan 
en la pregària expressem la nostra fe, fins i 
tot en la foscor el trobem, perquè ell se'ns 
ofereix. La pregària perseverant obre el cor 

als cristians perseguits en la Roma del seu 
temps: «Que el Déu de l'esperança ompli 
la vostra fe d'alegria i de pau perquè ves-
seu d'esperança gràcies a la força de l'Es-
perit Sant» (Rm 15,13). Durant aquest any 
jubilar dedicat a l'Apòstol de les gents, en 
ocasió del segon mil·lenni del seu naixe-
ment, aprenguem d'ell a ser testimonis 
creïbles de l'esperança cristiana.

Sant Pau, testimoni de l'esperança
Quan es trobava enmig de dificultats 

i proves de diferent tipus, Pau escrivia al 
seu fidel deixeble Timoteu: «Tenim posada 
l'esperança en el Déu viu» (1Tm 4,10). Com 
havia nascut en ell aquesta esperança? 
Per respondre a aquesta pregunta hem 
de partir de la seva trobada amb Jesús 
ressuscitat al camí de Damasc. En aquell 
moment, Pau era un jove com vosaltres, 
d'uns vint o vint-i-cinc anys, observant de 
la llei de Moisès i decidit a combatre amb 
totes les seves forces, fins i tot amb l'homi-
cidi, contra els qui ell considerava enemics 
de Déu (cf. Ac 9,1). Mentre anava a Damasc 
per arrestar els seguidors de Crist, una 
llum misteriosa el va enlluernar i va sentir 
que algú el cridava pel seu nom: «Saule, 
Saule, per què em persegueixes?» Caient 
a terra, va preguntar: «Qui ets, Senyor?» I 
aquella veu va respondre: «Jo sóc Jesús, el 
qui tu persegueixes» (cf. Ac 9,3-5). Després 
d'aquella trobada, la vida de Pau va canviar 
radicalment: va rebre el baptisme i es va 
convertir en apòstol de l'evangeli. Al camí 
de Damasc va ser transformat interiorment 
per l'Amor diví que havia trobat en la perso-
na de Jesucrist. Un dia arribarà a escriure: 
«La meva vida terrenal, la visc gràcies a la 
fe en el Fill de Déu, que em va estimar i es 
va entregar ell mateix per mi» (Ga 2,20). De 
perseguidor es va transformar en testimoni 



E s g l é s i a  d i o c e s a n a 6 1

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 2

5Actuar segons l'esperança cristiana
Si us alimenteu de Crist, estimats joves, 

i viviu immersos en ell com l'apòstol Pau, 
no podreu fer altra cosa que parlar d'ell, i 
fareu el que es pugui perquè els vostres 
amics i coetanis el coneguin i l'estimin. 
Convertits en els seus deixebles fidels, 
estareu preparats per a contribuir a for-
mar comunitats cristianes impregnades 
d'amor, com aquelles de què parla el 
llibre dels Fets dels Apòstols. L'Església 
compta amb vosaltres per a aquesta mis-
sió exigent. Que no us facin retrocedir les 
dificultats i les proves que trobeu. Sigueu 
pacients i perseverants, vencent la ten-
dència natural dels joves a la rapidesa, a 
voler obtenir-ho tot immediatament.

Benvolguts amics, com Pau, sigueu tes-
timonis del Ressuscitat. Feu-lo conèixer 
als qui, joves o adults, estan a la recerca 
de la «gran esperança» que doni sentit a la 
seva existència. Si Jesús s'ha convertit en 
la vostra esperança, comuniqueu-ho amb 
el vostre goig i el vostre compromís espiri-
tual, apostòlic i social. Enganxats per Crist, 
després d'haver posat en ell la vostra fe i 
d'haver-li donat la vostra confiança, difon-
gueu aquesta esperança al vostre voltant. 
Preneu opcions que manifestin la vostra 
fe; feu veure que heu entès les insídies de 
la idolatria dels diners, dels béns materi-
als, de la carrera i de l'èxit, i no us deixeu 
atraure per aquestes falses il·lusions. No 
cediu a la lògica de l'interès egoista; al 
contrari, conreeu l'amor al proïsme i feu 
l'esforç de posar-vos vosaltres mateixos, 
amb les vostres capacitats humanes i pro-
fessionals, al servei del bé comú i de la 
veritat, sempre disposats «a donar una 
resposta a tothom qui us demani raó de 
la vostra esperança» (1Pe 3,15). L'autèntic 
cristià mai no està trist, encara que hagi 

per acollir-lo, com ho explica sant Agustí: 
«El nostre Déu i Senyor […] pretén exerci-
tar amb l'oració els nostres desitjos, i així 
prepara la capacitat per rebre el que ens 
ha de donar» (Carta 130,8,17). La pregària 
és el senyor de l'Esperit que ens fa homes 
i dones d'esperança, i resar manté el món 
obert a Déu (cf. Enc. Spe salvi, 34).

Doneu espai en la vostra vida a la 
pregària. Està bé resar sols, però és més 
bonic i fructuós fer-ho plegats, perquè el 
Senyor ens ha assegurat la seva presència 
quan dues o tres persones es reuneixen 
en el seu nom (cf. Mt 18,20). Hi ha moltes 
formes per a familiaritzar-se amb ell; hi ha 
experiències, grups i moviments, trobades 
i itineraris per aprendre a pregar i d'aques-
ta manera créixer en l'experiència de fe. 
Participeu en la litúrgia a les vostres par-
ròquies i alimenteu-vos abundantment de 
la paraula de Déu i de la participació activa 
en els sagraments. Com sabeu, l'eucaris-
tia és centre i cimal de l'existència i de la 
missió de tot creient i de cada comunitat 
cristiana, sagrament de salvació en què 
Crist es fa present i ofereix com a aliment 
espiritual el seu cos i la seva sang per a 
la vida eterna. Misteri realment inefable! 
Al voltant de l'eucaristia neix i creix l'Es-
glésia, la gran família dels cristians, en 
la qual s'entra amb el baptisme i on ens 
renovem constantment pel sagrament de 
la reconciliació. Els batejats, a més, reben, 
mitjançant la confirmació, la força de l'Es-
perit Sant per a viure com a autèntics 
amics i testimonis de Crist, mentre que 
els sagraments de l'orde i del matrimoni 
els fan aptes per a realitzar les seves tas-
ques apostòliques a l'Església i al món. 
La unció dels malalts, per últim, ens fa 
experimentar el consol diví en la malaltia 
i en el sofriment.

S a n t a  S e u
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5 no desesperareu; pensant en ella, no us 

perdreu. Si ella us té agafats de la mà no 
caureu; si us protegeix, res no haureu de 
témer; no us cansareu si és la vostra guia; 
arribareu feliçment al port si ella us és 
propícia» (Homilies en lloança de la Verge 
Mare, 2,17).

Maria, Estel del mar, guieu els joves 
d'arreu del món a la trobada amb el vostre 
Fill diví Jesús, i sigueu la celeste guardiana 
de la seva fidelitat a l'evangeli i de la seva 
esperança.

Al mateix temps que us asseguro el 
meu record quotidià en la pregària per 
cadascun de vosaltres, estimats joves, us 
beneeixo de cor juntament amb els vos-
tres éssers estimats.

Benedictus pp XVI

d'afrontar proves de diferent tipus, perquè 
la presència de Jesús és el secret del seu 
goig i de la seva pau.

Maria, Mare de l'esperança
Sant Pau és per a vosaltres un model 

d'aquest itinerari de vida apostòlica. Ell va 
alimentar la seva vida de fe i d'esperança 
constants, seguint l'exemple d'Abraham, 
del qual va escriure a la Carta als Romans: 
«Contra tota esperança, va creure i va arri-
bar a ser pare d'una multitud de pobles» 
(4,18). Sobre aquestes mateixes emprem-
tes del poble de l'esperança –format pels 
profetes i pels sants de tots els temps– 
nosaltres continuem avançant vers la rea-
lització del Regne, i en el nostre camí 
espiritual ens acompanya la Mare de Déu, 
Mare de l'esperança. Ella, que va encarnar 
l'esperança d'Israel, que va donar al món 
el Salvador i va romandre, ferma en l'espe-
rança, al peu de la creu, és per a nosaltres 
model i suport. Maria sobretot intercedeix 
per nosaltres i ens guia en la foscor de 
les nostres dificultats vers l'alba radiant 
de la trobada amb el Ressuscitat. Voldria 
concloure aquest missatge, estimats joves 
amics, fent meva una bonica i coneguda 
exhortació de sant Bernat inspirada en el 
títol de Maria Stella Maris, Estrella del mar: 
«Qui sigui que sigueu el qui en l'impetuós 
corrent d'aquest segle us mireu, fluctuant 
entre borrasques i tempestats més que 
caminant per terra, no aparteu els ulls 
de la resplendor d'aquesta estrella, si 
voleu no ser ofegat per les borrasques! Si 
s'aixequen els vents de les temptacions, si 
ensopegueu amb els esculls de les tribula-
cions, mireu l'estrella, crideu Maria […]. En 
els perills, en les angoixes, en els dubtes, 
penseu en Maria, invoqueu Maria […]. 
Seguint-la, no us desviareu; pregant-li, 
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5 de França, que ha afirmat que aquesta crisi 

només es podrà superar amb sentit de res-
ponsabilitat per part de tothom, amb sentit 
de solidaritat, amb sentit de ciutadania 
mundial i en l'horitzó d'aconseguir un únic 
codi ètic, també a nivell mundial. Per altra 
part, el Sr. Ricard Fornesa, president de Cri-
teria Caixa Corp, ha insistit en la necessitat 
de canviar molts comportaments individu-
als i socials de tipus ètic que incideixen 
negativament en l'àmbit econòmic i que 
poden portar a crisis com la que actualment 
estem patint. El diàleg subsegüent entre 
els dos ponents i les intervencions dels 
assistents, entre els quals es comptava el 
bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Mons. 
Joan-Enric Vives, ha estat moderat pel Sr. 
Carlos Losada, director general d'ESADE.

La recerca dels criteris ètics ha estat 
aprofundida pel Dr. Joaquim Muns, cate-
dràtic emèrit de la Universitat de Barcelo-
na, i el Dr. Antonio Argandoña, professor 
del departament d'Economia de l'IESE 
Business School, que han emmarcat la 
crisi econòmica actual en la història viscu-
da des de la Segona Guerra Mundial i han 
assenyalat la doctrina social de l'Església 
i una renovació de l'educació a tots els 
nivells, també en valors morals, com a 
camins indispensables per a sortir-ne. Ha 
moderat el diàleg entre els ponents i la 
intervenció dels assistents el Dr. Ramon 
Ollé, president executiu de la Business 
Engineering School La Salle, de la Univer-
sitat Ramon Llull.

El cardenal de Barcelona ha clausurat 
la Jornada agraint a tots la participació 
i expressant el desig que l'aportació de 
l'Església catòlica sigui ben útil per a 
superar les greus dificultats del moment 
present i per a contribuir a iniciar una 
època millor en la nostra societat.

A la recerca d'uns criteris ètics davant la 
crisi econòmica global

Barcelona, 11-2-2009

Els dies 9 i 10 de febrer ha tingut lloc, a 
Barcelona, una Jornada entorn de "La situ-
ació econòmica global. A la recerca d'uns 
criteris ètics", organitzada per la Facultat 
de Teologia de Catalunya (FTC), a través 
del Seminari de Doctrina i Acció social de 
l'Església (SEDASE) del Departament de 
Teologia Moral.

La Jornada ha estat presidida pel carde-
nal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de 
Barcelona i gran canceller de la FTC, que, 
en el parlament inaugural, ha ressaltat que 
"som ben conscients que caldrà pensar en 
la creació d'una globalització de la solidari-
tat a escala mundial, però també en àmbits 
inferiors. És molt necessari que l'austeritat 
sigui una ‘virtut econòmica' que visquem i 
practiquem tots i no només els sectors més 
necessitats de la societat i és, també, molt 
urgent que la solidaritat sigui una virtut 
practicada per totes les persones, instituci-
ons i societats, com a exigència i expressió 
de la justícia i de l'amor."

La situació econòmica global i la seva 
crisi han estat tractades pel Sr. Michel 
Camdessus, governador honorari del Banc 

[ ]Notícies




