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Constitució del Consell Pastoral Diocesà  

Decret 16/09
Sant Feliu de Llobregat, 20-11-2009

Havent de procedir a la constitució del 
Consell Pastoral Diocesà de la Diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat, segons el 
que veuen els decrets episcopals 07/09, 
08/08 i 09/09 del 17 de juny de 2009;

PEL PRESENT document constituïm el 
Consell Pastoral de la Diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat que, presidit pel senyor bisbe 
Agustí Cortés Soriano, estarà format, 

Membres nats
Mn. Jaume Berdoy i Alemany, vicari general.
Mn. Antoni Roca i Roig, vicari episcopal.
Mn. Josep M. Domingo i Ferrerons, vica-
ri episcopal.
Mn. Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, secre-
tari general i canceller.

Membres elegits
Representants territorials

Sr. Miquel Gasol i Brach, Arxiprestat de 
Sant Boi de Llobregat.
Sra. Susanna González Peláez, Arxi-
prestat de Sant Feliu de Llobregat.
Sra. Eugènia Ghiringhelli i Baleyron, 
Arxiprestat de Montserrat.
Sra. Mª Carme Molins i Marsans, Arxi-

prestat del Garraf.
Sr. Joan Busquets i Castells, Arxiprestat 
de Piera-Capellades.

Continuaran la seva representativi-
tat per un període de dos anys, segons 
l’Article 15.1 dels estatuts:

Sra. Montserrat Miguel i Balagué, Arxi-
prestat del Prat de Llobregat.
Sr. Jaume Castells i Mestres, Arxiprestat 
de Sant Vicenç dels Horts.
Sra. Mercedes Muñoz i Bonaire, Arxi-
prestat de Vilafranca del Penedès.
Sra. Montserrat Alegre i Olivella, Arxi-
prestat d’Anoia.

Membres elegits
Representats funcionals

P. Isidre Serdà i Masana, Instituts de 
vida religiosa i Societats de vida apos-
tòlica.
Gna. Antònia Maria Tobella Ferrer, Insti-
tuts de vida religiosa i Societats de vida 
apostòlica.
Sra. Clara Roig i Marcè, Pastoral dioce-
sana de Joves, àmbit parroquial.
Sr. Miquel Carrasco i Gómez, Pastoral 
diocesana d’Adults, àmbit parroquial.
Sr. José Cortés i Sra. Inés Maria Velasco, 
Pastoral diocesana de la família, àmbit 
moviments.
Gna. Pilar Urra Gárriz, Delegació dioce-
sana de Pastoral de la Salut.
Sr. Narcís Canal i Prat, Àmbit de la ter-
cera edat.
Sra. Mercè Fernández Coca, Col·lectiu 
de professors de religió i moral catòlica.
Sr. Josep Miró i Fisa, Àmbit de 
l’economia diocesana.
Sra. Rosa M. Bayó i Corderes, Àmbit de 
la Pastoral Social.
Mn. Josep Torrente i Bruna, secretari del 

[ ]Decrets
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0Consell Presbiteral.
Mn. Jaume Grané i Calvó, Secretariat 
Consell Presbiteral.
Mn. Francesc Tirado i Lara, Secretariat 
Consell Presbiteral.

Continuaran la seva representativi-
tat per un període de dos anys, segons 
l’Article 15.1 dels estatuts:

Mn. Florenci Travé Travé, Col·legi Dia-
conal.
Sra. Roser Lebron i Campos, Pastoral 
Social de Catequesi.
Gna. Begoña Burguete i Musgo, Insti-
tuts de vida religiosa i Societats de vida 
apostòlica.
Sr. Robert Ferrando i Sra. Montserrat 
Cusiné, Pastoral diocesana de la famí-
lia, àmbit acollidors de promesos.
Sra. Paula Carrillo i Flores, Pastoral 
diocesana d’Adults, àmbit moviments.

Membres designats pel senyor Bisbe

Per tal de completar la composició del 
Consell Pastoral, segons el que es preveu 
a l’article 6.4 dels Estatuts, nomenem:

Sr. Sixto Buruaga Hueto, Arxiprestat del 
Prat de Llobregat.
M. Abadessa Montserrat Viñas i Santos, 
Monestir de Sant Benet de Montserrat.
Sr. Francesc Xavier Viñals i Viñals, 
Comunitat Neocatecumenal.
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. 

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe,
Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, pvre.

Secretari general i canceller

Nomenament de la representant de la 
Pastoral Diocesana de Joves al Consell 
Pastoral Diocesà

Sant Feliu de Llobregat, 2-11-2009

PEL PRESENT document, tenint en compte 
el bé pastoral i atenent les circumstàncies 
personals de l’interessat, nomenem 

Clara Roig i Marcè

membre del Consell Pastoral Diocesà 
del Bisbat Sant Feliu de Llobregat, en 
representació de la Pastoral Diocesana de 
Joves, en l’àmbit parroquial, per quatre 
anys, esperant que exercirà aquesta tasca 
com un eficaç servei a l’Església.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe,
Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, pvre.

Secretari general i canceller

Nomenament de la secretària del Consell 
Pastoral Diocesà 

Sant Feliu de Llobregat, 30-11-2009

PEL PRESENT document i segons els Esta-
tuts del Consell Pastoral Diocesà, Art. 12 - 
punt 12.3., tenint en compte el bé pastoral 

[ ]Nomenaments
Diocesans
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la interessada, nomenem la

Sra. Mercè Fernández i Coca

secretària del Consell Pastoral Diocesà 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, 
designada pel senyor bisbe, fins al juny 
de 2013.

Esperem que la seva generosa disponi-
bilitat esdevindrà un bé per a la vida i el 
servei pastoral de la diòcesi.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe,
Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, pvre.

Secretari general i canceller

Un any després de l’explosió de gas a Ca 
n’Espinós, missa funeral en record de les 
víctimes

Sant Feliu de Llobregat, 30-11-2009

Dijous 3 de desembre, a les 19:30h, el 
bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. 
Agustí Cortés, presidirà una missa funeral 
en record de les víctimes de l’explosió 
de gas que tingué lloc en el barri de Ca 
n’Espinós de Gavà, justament en el dia 
que farà un any de l’accident. Serà a la 
parròquia de Sant Pere d’aquesta localitat 
i comptarà amb la presència del consistori 
municipal en ple, de l’associació de veïns 
del barri i altres autoritats polítiques, a 
més de familiars, amics i feligresos en 
general de la població. 

El dia 3 de desembre de 2008 es produí 
una explosió de gas en un bloc de viven-
des del barri de Ca n’Espinós, on vivien 
fonamentalment famílies gitanes. Com a 
conseqüència d’això, van morir 6 perso-
nes. Les exèquies per la primera d’elles les 
va celebrar el bisbe Agustí Cortés, el dia 6 
de desembre de l’any passat, al tanatori 
de la Ronda de Dalt de Barcelona, com-
partint amb els familiars i veïns aquells 
moments de dolor.

Durant aquest any, l’Ajuntament de 
Gavà ha reallotjat les famílies afectades 

[ ]Comunicats i
Notes de Premsa
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altres barris de la població. L’edifici afec-
tat fins ara no s’havia pogut enderrocar 
perquè no hi havia l’ordre judicial perti-
nent; avui mateix però, amb els permisos 
oportuns, s’ha començat a enderrocar.

Des del primer moment de l’accident, 
l’església local es va dedicar de ple a 
l’acompanyament i l’ajuda a les famílies 
que havien patit l’explosió. Destaca de 
manera particular la tasca realitzada pel 
diaca Germà Agustí Sanchís, que durant 
les primeres setmanes s’hi va dedicar 
intensament. Com a reconeixement de tot 
el servei pastoral i social a la població de 
Ca n’Espinós que està realitzant el Germà 
Agustí des de fa 20 anys, l’ajuntament de 
Gavà, per acord del consistori en ple, li 
farà un reconeixement com a fill adoptiu 
de la localitat el proper mes de desembre.

En acomplir-se el primer aniversari de 
l’explosió, les mateixes famílies de les 
víctimes han demanat de celebrar aques-
ta eucaristia, que serà concelebrada per 
diversos preveres de la població i de la 
diòcesi, com a conclusió de l’any de dol 
per la pèrdua dels seus éssers estimats. 

Aquest acte religiós anirà precedit 
d’un acte institucional a l’ajuntament de 
Gavà, a les 18:30h, amb uns parlaments 
i un moment de silenci en record de les 
víctimes.

Caritat en la Veritat: la transmissió de la 
fe (4) (1-11-2009)

Anava ja alguns dies donant voltes a 
una frase que per casualitat havia llegit i 
que pensava que tenia molt a veure amb 
l’objectiu que enguany ens proposem a la 
diòcesi: la transmissió de la fe. Em vaig ale-
grar quan, assistint a una pregària prepa-
rada per un grup de joves de l’Hospitalitat, 
a Lourdes, vaig veure que l’havien triada, 
formant part d’altres frases significatives 
per a meditar en una estona de silenci. La 
meva alegria venia de comprovar que els 
joves l’havien entès. Deia més o menys així:

“L’ocell no canta per a ésser escoltat. 
Canta perquè té un cant”.

Aplicar el símbol del cant de l’ocell a la 
transmissió de la fe és oportú i apropiat. 
Ho aprofitem per fer un pas endavant en 
la resposta a la qüestió que ja ens havíem 
plantejat: “Per què hem de transmetre 
la fe?”. Com a primera aproximació hem 
dit que transmetem la fe simplement per 
amor. Segons l’encíclica de Benet XVI Cari-
tas in Veritate, si no mirem que l’altre arri-
bi a creure, no l’estimem prou, perquè en 
creure està en joc la seva llibertat i la seva 
felicitat. Ho diu el Papa a partir d’aquella 
coneguda frase de Sant Pau:

“La caritat... troba el goig en la veritat” 
(1Co 13,6).

[ ]Escrits
Dominicals
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goig de creure, aleshores la transmissió 
de la fe esdevé un esclat de joia.

Caritat en la Veritat: la transmissió de la 
fe (5) (8-11-09)

Quan ens plantegem el problema de la 
transmissió de la fe, normalment ens pre-
guntem per la manera de fer-ho. Sembla 
que tot el problema sigui trobar el llen-
guatge, el sistema, l’estratègia. I, sens 
dubte, trobar la manera adient és un dels 
reptes més urgents en l’evangelització.

Però la fixació a trobar la manera no ens 
pot fer oblidar una qüestió prèvia i, al meu 
parer, més important: la qüestió de “què 
és el que hem de transmetre”. Considerem 
que aquesta qüestió és més important, 
perquè la manera de transmetre la fe, no 
només depèn del destinatari, de qui escol-
ta, sinó també d’allò que transmetem. Fins 
i tot podem dir que si tenim clar el que 
hem de transmetre, segurament trobarem 
la manera adient de fer-ho.

Mirem d’aprofundir en el que hem de 
transmetre, quan comuniquem la fe. En 
principi, la resposta és ben clara: hem 
de transmetre el conjunt de veritats que 
creiem i proclamem en el Credo. Però 
aquesta resposta diu molt poc de la trans-
missió de la fe. Perquè el que creiem no és 
talment un conjunt de veritats, com si fos 
un seguit d’idees, de dades o objectes, 
que pot ensenyar qualsevol ciència. Les 
veritats que conté el Credo no són més 
que una Veritat, que alhora és un únic 
Amor: Déu mateix, el Pare de Jesucrist. No 
podem oblidar que tant el Credo com tot 
el conjunt dels dogmes, que defineixen 
el que creiem els cristians, es redueixen 
a una sola afirmació: Déu és Amor, i per-

Alguns ho tradueixen en forma perso-
nal: “qui estima troba el goig en la veritat”. 
No cal demostrar la relació que hi ha entre 
l’amor i el goig. L’alegria més profunda 
ve d’estimar i ésser estimat. Però sembla 
que l’amor basat en una mentida, un fal-
sejament de la realitat i la veritat de les 
persones és el desencís i la frustració més 
terrible. Així, l’alegria més profunda ve 
d’estimar i ésser estimat, però en la veritat. 

Què vol dir estimar en la veritat? Vol dir 
estimar (i ésser estimat) no només segons 
la realitat del que som ja (amb les nostres 
imperfeccions), sinó també segons el que 
estem cridats a ser (l’ideal). I l’únic camí 
per accedir a aquesta veritat de les perso-
nes, que fa possible el goig de l’amor, és 
la fe. Perquè són els ulls de la fe els que 
ens permeten de conèixer l’altre, la seva 
realitat i la seva vàlua.

Aleshores, quan l’estimació es recolza 
en la veritat, l’alegria és completa i la 
vivència i la transmissió de la fe és com el 
cant d’un ocell. Més que un reclam, l’ocell 
canta com una efusió de joia incontenible.

- Així, la transmissió de la fe neix de 
la joia de creure, o millor, de la joia 
d’un amor que gaudeix de la veritat 
creguda.

- Així mateix, més enllà d’un objectiu 
calculat com pot ser fer que l’altre 
cregui, la transmissió de la fe és 
absolutament gratuïta, alhora 
que viscuda com una necessitat 
irresistible (1Co 9,16).

- Per això la transmissió de la fe no 
obeeix a càlculs, és generosa i 
sobreabundant, com la música dels 
ocells al bosc, com la llavor del qui 
sembra (Mt 13,1-9).

La fe vertadera no es pot amagar. Menys 
encara si aquesta fe suscita i alimenta 
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D’aquest Déu parlem, quan transmetem 
la fe, sigui quina sigui la veritat parti-
cular que estem anunciant: la Creació, 
l’Encarnació, el Misteri Pasqual, l’Esperit 
Sant, l’Església, els sagraments, la resu-
rrecció de la carn...

Diu l’encíclica Caritat en la Veritat:
“Només en la veritat resplendeix la 

caritat i pot ser viscuda autènticament. La 
veritat és llum que dóna sentit i valor a la 
caritat... En la veritat, la caritat reflecteix 
la dimensió personal i al mateix temps 
pública de la fe en el Déu bíblic, que és 
alhora agapé i lógos: caritat i veritat, amor 
i paraula” (n. 3).

Per tant, el que transmetem és la Veri-
tat de Déu. Però la Veritat de Déu és quel-
com ben singular: de cap manera es pot 
transmetre amb indiferència i mai deixarà 
indiferent aquell que la rep.

- La Veritat que transmetem quan 
comuniquem la fe és també veritat 
per a aquell que ens escolta, tot i que 
no la reconegui.

- L’afecta profundament el fet que hi 
hagi un Déu que és Amor i alhora és 
Veritat, perquè aquest Déu il·lumina 
de fet tots els amors i totes les 
veritats de la seva vida.

- Igualment aquest Déu és la font i el 
sentit de totes les veritats que creiem 
els cristians.

Això vol dir que l’anunci de qualse-
vol veritat del Credo, del catecisme, del 
dogma, s’ha de poder veure com deriva-
da del Déu que és Amor. Veiem, doncs, 
més clar per què i com hem de transmetre 
la fe.

Caritat en la Veritat: la transmissió de la 
fe (6) (15-11-2009)

Potser tenim clar que hem de transmetre 
la fe i què és el que hem de comunicar. 
Però les dificultats que trobem a la pràc-
tica ens fan plantejar dues qüestions, que 
no tenen fàcil resposta: Realment és pos-
sible transmetre la fe? Com s’ha de fer?

No entrem ara en el detall de les difi-
cultats pràctiques que trobem avui en la 
comunicació de la fe. Ni tampoc en els pro-
cediments concrets que cal emprar perquè 
aquesta tasca sigui ben reeixida. Mirem de 
respondre aquestes qüestions situant-nos 
en el terreny dels principis fonamentals. I 
diem: “Si Déu és l’Amor i la Veritat, trans-
metre la fe ha de ser possible i, a més, s’ha 
de fer estimant”.

Vaig conèixer un sacerdot indi en un 
congrés sobre “Paraula i Evangelització”. 
Recordo que, en conversa privada, ell 
m’explicava la situació de l’Església a 
l’Índia, on els creients constituïen una 
“notable i significativa minoria” dins el 
conjunt de múltiples religions i creences. 
Li vaig preguntar: “I com us ho feu a l’hora 
de transmetre i viure la fe?”. La seva res-
posta va ser breu i senzilla: “Tothom entén 
el llenguatge de l’amor”. Amb aquesta 
frase volia dir moltes coses. Entre elles, 
dues que pertanyen a la nostra experièn-
cia quotidiana: primer, que l’amor conté 
una lògica, un llenguatge, una veritat uni-
versal; i segon, que, quan estimem, ens 
entenem, entrem fàcilment en sintonia 
amb els altres.

L’encíclica de Benet XVI ho diu amb 
paraules més ajustades i correctes:

“Ja que és plena de veritat, la cari-
tat pot ser compresa per l’home en tota 
la seva riquesa de valors, compartida i 
comunicada. En efecte, la veritat és ‘logos 
que crea diàlogos’ i, per tant, comunicació 
i comunió. La veritat, rescatant els homes 
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0 de les opinions i de les sensacions sub-

jectives, els permet arribar més enllà de 
les determinacions culturals i històriques 
i apreciar el valor i la substància de les 
coses. La veritat obre i uneix l’intel·lecte 
dels éssers humans en el logos de l’amor: 
aquest és l’anunci i el testimoni cristià 
de la caritat... Un cristianisme de caritat 
sense veritat es pot confondre fàcilment 
amb una reserva de bons sentiments, 
profitosos per a la convivència social, 
però marginals. D’aquesta manera, en el 
món no hi hauria un lloc vertader i propi 
per a Déu. Sense la veritat, la caritat és 
relegada a un àmbit de relacions reduït i 
privat” (n. 4).

El raonament de l’encíclica vol arribar 
a la conclusió que la caritat cristiana és 
absolutament rellevant en l’àmbit social. 
Però nosaltres ens limitem a dir que:

-  Si transmetem la fe és perquè entre 
nosaltres i qui ens escolta hi ha 
una mateixa obertura a la veritat, 
concretament a la veritat de l’amor.

- Si el que transmetem quan enco-
manem la fe a uns altres és el Déu 
– Amor i Veritat, no pot haver-hi cap 
altra manera de fer-ho que estimant.

-  Si fracassem transmetent la fe, pot 
ser pel fet que no comuniquem el que 
cal, o que no estimem prou, o que qui 
escolta no està obert a la veritat de 
l’amor.

Aquests són el fonament i els límits del 
diàleg amb qui no creu. Potser el proble-
ma més difícil sigui que l’altre no estigui 
obert a la veritat de l’amor, o que havent-
la descobert no vulgui creure. L’encíclica 
parla de “sensacions subjectives, bons 
sentiments que aviat s’esvaeixen, opi-
nions” que no arriben a copsar aquesta 
veritat de l’amor...

Resta en peu, però, el principi de dir 
que no podem parlar del Déu de Jesucrist 
si no és estimant el qui ens escolta. De 
manera que no ens estarem d’estimar-lo, 
fins que la llum de la Veritat sedueixi el 
seu cor.

Caritat en la Veritat: la transmissió de la 
fe (7) (22-11-2009)

Hem de transmetre la fe estimant, perquè 
Déu és l’Amor i la Veritat. Aquí, més que en 
cap altre lloc, mana la llei de la coherència 
entre el que diem i la manera de dir-ho. I 
no només per l’eficàcia que la coherència 
dóna a aquest anunci des del punt de vista 
testimonial, sinó per l’exigència del mateix 
missatge.

De vegades s’ha explicat la coherència 
entre el que anunciem quan evangelitzem 
i la manera com ho fem, dient, per exem-
ple, que “a ningú se li acudeix regalar una 
perla preciosa, embolicada en paper de 
diari” o “posar-li un marc de plàstic lluent 
a un quadre de Velázquez” o “fer la bande-
ra del país amb draps bruts de fer la nete-
ja”... Cada cosa demana el reconeixement 
de la seva dignitat. Però aquests exem-
ples no ens serveixen gaire per entendre 
com hem de transmetre la fe. La perla, 
la pintura o la bandera, potser mereixen 
una dignificació del gènere propi, és a dir, 
d’acord amb el tipus de coses que són. 
Però a l’hora de triar la manera de trans-
metre la fe, què pot dignificar l’anunci del 
Déu Amor i Veritat? No es tracta de “fer 
amable” el que de per sí ja ho és... L’amor 
que ha d’acompanyar la transmissió de la 
fe té el seu rostre peculiar.

Jesús ho va deixar ben clar als Dotze:
“No prengueu res per al camí: ni bastó, 

ni sarró, ni pa, ni diners, i no us endugueu 
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quedeu-vos-hi fins que deixeu aquell lloc. 
I si no us acullen, sortiu d’aquella població 
i espolseu-vos la pols dels peus com a 
acusació contra ells” (Lc 9,1-5)

D’aquestes paraules els evangelitza-
dors, delerosos de trobar la manera més 
adient per transmetre la fe en Déu Amor i 
Veritat, en traiem, si més no, quatre grans 
conseqüències:

- El Déu Amor i Veritat no vol ésser 
anunciat amb la seguretat que donen 
els recursos i la riquesa, sinó amb 
pobresa i abandó.

- Així mateix, no vol que l’apòstol triï 
la casa segons el seu afecte o la 
seva comoditat, sinó que accepti 
senzillament el lloc, sigui bo o dolent.

- Pel mateix motiu vol ésser proposat i 
anunciat, no pas imposat, de manera 
que el missatge pugui ser rebutjat.

- Tanmateix el pes, la vàlua i l’autoritat 
de l’anunci és tal, que qui el rebutja 
es tanca a l’Amor i a la Veritat.

Així doncs, no deixa de sorprendre’ns 
que el rostre i la figura de l’amor que hem 
de practicar per transmetre la fe és talment 
la pobresa. La pobresa és l’embolcall, el 
marc, el material i el llenguatge de l’amor. 
La pobresa com a despreniment de béns 
que donen seguretat; pobresa del qui 
accepta la casa o les circumstàncies que li 
toca viure; pobresa del qui no fa servir la 
coacció i el poder per convèncer; pobresa 
que permet retirar-se, deixant que la llum 
del missatge posi en evidència les tene-
bres del qui es tanca a l’Amor i la Veritat 
(com diria sant Joan: cf. Jo 3,18-19).

Tot té la seva lògica. Aquest vestit, 
aquestes maneres d’estimar en pobresa, 
foren les que va triar el mateix Déu, quan 
va decidir comunicar-se amb nosaltres. 

Encara més: no només va triar formes de 
pobresa, sinó que Ell mateix va esdevenir 
pobre. Com podem dubtar del camí per 
transmetre la fe?

Aviat encetem l’Advent i el Nadal. Ho 
veurem encara més clar i celebrarem amb 
goig que l’amor de Déu tingui aquest rostre.

Caritat en la Veritat: la transmissió de la 
fe (8) (29-11-2009) 

Quan parlem de la transmissió de la fe, 
fem servir expressions com “invitació a 
creure”, “proposta de la fe”, “donar a 
conèixer”... Són expressions que semblen 
deduir-se del que hem anat dient, val a 
dir, “que la transmissió de la fe s’ha de fer 
estimant”.

Però en realitat queden molt pobres, 
no expressen adequadament tot el que 
hi ha en el fons de l’experiència del qui 
comunica la fe. Estan molt més a prop 
d’aquesta experiència dues paraules, que 
ja han passat al vocabulari normal de 
l’evangelització: “anunci” i “vocació o 
crida”.

“Anunciar” és més que donar a conèixer, 
fer una proposta o convidar. És més, per la 
intensitat del missatge, per l’entusiasme 
de qui el transmet, per l’alegria que tras-
puen les seves paraules, per la força i 
la capacitat de convèncer que tenen les 
seves expressions. Hi ha una altra parau-
la que encara accentua més el significat 
d’”anunciar”: és “proclamar”. I si volem 
expressar el fet que la fe ens neix de dintre, 
de les nostres conviccions íntimes, diem 
que “confessem” la fe. Així a la litúrgia de 
la missa, després de la consagració, en el 
ritus que anomenem “memorial” (anàmne-
sis), fem servir una expressió que reuneix 
els tres verbs al voltant del misteri de la 
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0 fe: “Proclameu el misteri de la fe... Anun-

ciem la vostra mort, confessem la vostra 
Resurrecció...” Però no cal anar a moments 
tan solemnes: els pares, els educadors, 
el catequista, el company, l’amic, no ho 
faran cantant o cridant, però no deixaran 
d’anunciar, proclamar, confessar la fe, si 
més no per l’entusiasme, la força, l’alegria 
que hi posen quan transmeten la fe.

“Crida o vocació”. El Papa Benet XVI 
cita el seu predecessor Pau VI reproduint 
un dels principis més atractius de la nostra 
fe: que tota la vida humana, inclosa la ten-
dència al progrés i al desenvolupament, és 
resposta de la persona a una vocació:

“El progrés, en la seva font i en la seva 
essència, és una vocació: en els designis 
de Déu, cada home està cridat a pro-
moure el propi progrés, perquè la vida 
de tot home és una vocació... No hi ha, 
doncs, més que un humanisme veritable 
que s’obre a l’Absolut en el reconeixement 
d’una vocació que dóna la idea vertadera 
de la vida humana” (Caritat en la Veritat, 
n. 16). Si tota vida humana és una voca-
ció, o millor, una resposta a una vocació, 
amb més motiu la vida de la fe. Els qui 
creiem som conscients del fet que no hem 
construït un pensament autònom, sinó 
que hem estat cridats a la fe. Aleshores, 
quan transmetem la fe ens convertim en 
portaveu i ressò d’aquesta crida per als 
germans.

- La transmissió de la fe no és una 
ordre, sinó una crida que interpel·la la 
llibertat.

- La transmissió de la fe no és una 
amenaça, sinó l’advertiment d’un 
perill i la promesa de plenitud.

- La transmissió de la fe no és una 
informació asèptica, sinó la vocació a 
creure en el marc d’un diàleg, en el tu 

a tu personal, on resten afectats els 
cors del qui crida i del qui escolta.

Les anomenades vocacions a la vida 
consagrada o religiosa i al sacerdoci en 
són una conseqüència: si no vivim i trans-
metem la fe com a vocació (crida i res-
posta), com podem esperar que hi hagi 
vocacions especials a la vida religiosa o al 
sacerdoci?

Caritat en la Veritat: la transmissió de la 
fe (9) (6-12-2009)

No és pas una barbaritat que uns pares 
diguin al seu fill: “Volem que creguis en 
Jesucrist, perquè desitgem de tot cor que 
esdevinguis plenament persona humana”. 
Al meu parer, fins i tot ho hem de dir i ho 
hem de saber explicar.

Donem per suposat que el fill, com 
tothom, desitja ser feliç. I si és jove, 
potser amb un deler que el porta a 
l’inconformisme, volent cremar etapes 
del normal desenvolupament humà. Pot 
entendre també, encara que no en sigui 
conscient, que la felicitat vingui d’assolir 
i viure tot allò que el seu ésser persona 
necessita i busca. Aleshores, el que els 
pares volen dir-li és que Jesucrist, el tracte 
amb Ell i l’intent d’ésser com Ell, és la 
satisfacció de totes les necessitats i de 
tots els anhels de la seva persona. Per tant 
la seva felicitat.

Així ho diu l’encíclica Caritat en la Veri-
tat, recordant el Concili Vaticà II:

L’evangeli és un element fonamental 
del desenvolupament perquè, en ell, Crist, 
«en la mateixa revelació del misteri del 
Pare i del seu amor, manifesta plenament 
l’home a l’home mateix» (n. 18).

Només si pensem que se’ns ha cridat 
individualment i com a comunitat a formar 
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serem capaços de forjar un pensament 
nou i treure noves energies al servei d’un 
humanisme íntegre i veritable. Per tant, la 
força més poderosa al servei del desenvo-
lupament és un humanisme cristià (n. 78)

Creure per a ésser feliç. Transmetre la 
fe, per tal d’encomanar felicitat.

Voldríem que tothom entengués aquest 
missatge, creients i no creients. Quins 
obstacles hi ha per fer-ho entendre? 
D’antuvi, un de ben difícil: que qui escol-
ti no sigui conscient de quines són les 
necessitats i els anhels reals (autèntics) 
de la seva persona i, per tant, que no arribi 
a sospitar quina seria la felicitat veritable. 
Per això diem que en la transmissió de la 
fe, cal sempre un moment –normalment 
previ– de desvetllament, d’obrir els ulls, 
d’adonar-se de quina és la veritable reali-
tat humana. Malauradament, en general, 
només amb paraules no aconseguim fer 
aquest pas o provocar-lo  en qui ens 
escolta; tantes vegades és la vida mateixa 
l’encarregada de obrir els ulls, mitjançant 
crisis, entrebancs i fracassos. Tant de bo 
ens desvetllessin tan fàcilment els triomfs, 
els èxits i els goigs humans.

-  No impedeix la fe el desig d’ésser fe-
liç, ans al contrari n’és la condició.

-  No impedeix la fe la recerca de la feli-
citat, sinó l’error en identificar-la i en 
triar el camí per assolir-la.

-  No impedeix la fe valorar tot allò humà 
i gaudir de la vida, sinó la resignació a 
no demanar i buscar més.

Hom pensa què li passava pel cap a 
Jesús quan a la muntanya cridava insis-
tentment a la multitud: “Benaurats..., 
feliços...” (Mt 5,1ss.) Però si només hagués 
dit això..., hauria tingut un èxit com el de 
la propaganda que ens arriba farcida de 

promeses. El que resultava incomprensi-
ble i, fins i tot, escandalós era la segona 
part de les seves frases.

Nosaltres mirem d’entendre-ho una mica 
més i, en tot cas, direm ben convençuts: 
“amic meu, feliç tu, si creus en Ell”.

Caritat en la Veritat: la transmissió de la 
fe (10) (13-12-2009)

Segurament algú haurà pensat que aques-
ta expressió “creure per a ser feliç”, canvia 
substancialment el que sempre ens havien 
predicat: “creure per salvar-se”. I la veritat 
és que no podem deixar de parlar de la 
salvació que ens ve per la fe.

Els mateixos missatges que sentim 
aquests dies d’Advent ens familiaritzen 
amb la salvació: som cridats a “reproduir 
aquella esperança del Poble d’Israel en 
la vinguda del Salvador”; “ens naixerà 
el Messies Salvador...” L’expressió, que 
lliga la fe a la salvació, és essencial al 
missatge de l’Evangeli. Va formar part de 
paraules definitives de Jesús, com ara la 
conclusió de l’Evangeli més primitiu, el de 
Sant Marc, on la salvació apareix com a 
resultat de la fe i del baptisme. Sant Pau 
va fer d’aquesta relació entre fe i salvació 
l’argument central de tota la seva predica-
ció, com veiem en les cartes als cristians 
de Roma i de Galàcia. Quan recitem la 
professió de fe, diem: “creiem en el Fill 
Unigènit de Déu, que per la nostra salvació 
davallà del cel”. Així mateix, com sabem, 
Luter feia de “la salvació per la sola fe” 
l’eix de la seva reforma...

En definitiva, el nostre esforç per trans-
metre la fe serà inútil si no estem ben con-
vençuts del fet que amb la fe ens ve la sal-
vació. Encomanem la fe per tal que l’altre 
sigui feliç, però aquesta felicitat inclou la 
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0 salvació: “vull que creguis en Jesucrist, 

perquè en Ell trobaràs la salvació”, podem 
dir a qui ens escolta i encara no creu.

Però, què vol dir ser salvat per la fe 
(i pel baptisme)? Gairebé hem oblidat 
parlar-ne en les nostres predicacions i 
pregàries. Potser sigui aquest un dels 
oblits d’allò essencial, com deia el filòsof 
Jean Guitton. Ens caldria molta explicació 
per respondre la qüestió de què vol dir 
“ser salvat”. Només podem fer una petita 
aproximació amb un exemple de “salvació 
experimentada”.

Fa uns dies vaig rebre un regal, que he 
d’agrair sincerament: l’estudi que ha rea-
litzat Cinta Espuny Caubet sobre l’evolució 
del pensament i la vida d’Edith Stein els 
anys que van precedir la seva conversió 
a la fe catòlica (Esperant temps millors. 
Cartes d’Edith Stein a Roman Ingarden. 
1917-1921). Hi podem llegir un fragment 
d’una d’aquestes cartes, posteriors a la 
conversió:

“A mi em va succeir com aquell que 
està en perill d’ofegar-se, i a qui molt 
després, en una habitació clara i calenta 
on està molt segur i envoltat d’amor i 
d’estima i de mans bondadoses, de sobte 
se li presenta la imatge de l’abisme fosc 
i fred. Quina altra cosa s’ha de sentir 
si no tremolor, i amb això una gratitud 
il·limitada, davant el braç poderós que el 
va agafar meravellosament portant-lo a 
terra ferma?” (p. 190)

La fe en Jesucrist, per a aquell que ha 
cercat apassionadament la Veritat:

- Salva de l’ofegament i del naufragi de 
la vida, de l’abisme fosc i fred dels 
fracassos i les decepcions.

- Salva introduint-lo en la claredat d’un 
espai, on totes les coses tenen sentit.

- Salva obrint l’experiència de veure’s 

envoltat d’amor i d’estima de mans 
bondadoses.

Un amor i una estima de mans bonda-
doses que no ens privaran de plorar. Però 
la salvació consistirà en el fet que alesho-
res les llàgrimes no vindran de la deses-
peració, sinó de la tensió entre la glòria 
esperada i certa i el present encara fosc.

Caritat en la Veritat: la transmissió de la 
fe (11) (20-12-2009)

El testimoni de la conversió d’Edith Stein 
és ben il·lustratiu per respondre moltes 
preguntes sobre la transmissió de la fe. 
Hem fet esment d’una descripció que ella 
fa del canvi viscut amb motiu de la fe i de 
la conversió, que ens permet aproximar-
nos al que significa “ser salvats per la fe”. 
També li podríem preguntar com li ha arri-
bat la fe, qui la hi ha transmesa...

El que hem vist en el seu testimoniatge 
és una descripció de la seva experiència, 
que per altra banda ella havia confes-
sat que era impossible d’explicar... Però 
mirant el conjunt de la seva obra, de la 
seva biografia i, particularment de les 
cartes que Cinta Espuny analitza en el tre-
ball citat, podem descobrir els canvis més 
profunds de la seva vida, la “salvació més 
personal i fonda” que va experimentar 
gràcies a la fe.

Ella venia d’una crisi radical: 
“l’ofegament en un abisme fosc i fred”. 
Què vol dir “foscor i fredor” que l’envolta 
com un immens oceà, ofegant-la? Foscor 
de no veure i llum i fredor de solitud i des-
amor; oceà o abisme de quelcom envol-
tant i vast, com se sent un nàufrag al mig 
de la mar, impotent i sense sortida. Quin 
és l’origen d’aquesta sensació? Salvant 
altres interpretacions dels especialistes 



E s g l é s i a  d i o c e s a n a 4 3 3

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 3

0en Edith Stein, crec que es podria resumir 
en dues paraules: decepció i frustració. La 
recerca apassionada i honrada de salva-
ció va acabar en frustració, un cop haver 
intentat tots els camins humans que tenia 
al seu abast. Per la via de la intel·ligència, 
la filosofia i la cultura, no havia trobat 
una resposta satisfactòria a tot el que és 
la vida; pel compromís polític no havia 
trobat més que maniobres interessades 
que ho deixaven tot igual; pel servei social 
actiu només havia assolit uns gestos que 
beneficiaven els qui els rebien, però en 
el conjunt res no canviaven; per la via de 
l’amistat i els afectes anava de frustra-
ció en frustració. En definitiva, demanava 
quelcom que depassava el que el món 
podia donar-li. El seu cor era més gran.

Del fred i la foscor va passar a l’escalfor 
i la llum, en un altre abisme que ja no ame-
naçava, el de l’amor. Un dels signes més 
clars de salvació serà per a ella el fet que, 
d’ençà que vivia la fe, podia tornar a fer les 
mateixes coses, dedicar-se a la filosofia, a 
la investigació, a l’educació, al compromís 
en el servei, a la relació amb els amics, tot 
amb passió i lliurament personal, però ara 
sense ensorrar-se davant les dificultats, 
amb pau, mantenint l’esperança, sense 
perdre l’alegria profunda. Així va ser de 
fet. Amb aquest esperit va entrar al Carmel 
i va entomar el repte decisiu de la mort en 
el camp de concentració.

L’encíclica Caritat en la Veritat insisteix 
en la qüestió que tots els intents de des-
envolupament humà i social seran inútils 
si no assolim una nova síntesi humanista, 
que compti amb la visió transcendent de 
la persona. La fe en Déu, Pare de Jesu-
crist, humanitza, salva, allibera la persona 
humana. Així la crisi econòmica, pel que 
té de frustració dels esforços humans, pot 

ser ocasió de fe, i la fe esdevenir motor per 
a la lluita...

Em pregunto si l’efecte guaridor o sal-
vador de la fe només el poden sospesar 
els que han experimentat una decepció 
o frustració semblant. Si és així, els que 
creiem haurem d’estar molt a prop dels 
germans i dels seus sofriments. Potser la 
nostra fe els torni la força per lluitar, sense 
perdre la pau i l’alegria.

Caritat en la Veritat: la transmissió de la 
fe (12) (27-12-2009)

La segona pregunta que li formulem a 
Edith Stein a propòsit de la seva conversió 
és: Qui li ha transmès la fe? Com li ha arri-
bat la veritat cristiana? Qui l’ha apropada 
a Jesucrist tan eficaçment, per fer que ella 
doni lliurement un pas tan decisiu a la 
vida? És una pregunta que ens interessa 
molt per al problema que ens ocupa.

No oblidem que hom arriba a ser creient, 
no per un motiu sol, sinó per la confluèn-
cia de moltes i diverses causes, algunes 
d’elles amagades i ignorades pel mateix 
convertit. Hem fet esment d’una causa 
important de la fe i la conversió, que en 
el cas d’Edith Stein era molt clara, o sigui, 
la recerca apassionada i conscient de la 
veritat de la vida. Però també podem com-
provar en la seva conversió la presència 
d’una altra causa, que hem de considerar 
indispensable i evident en tots els casos: 
la de tenir al davant una notícia de la fe.

Naturalment no qualsevol notícia. 
Sens dubte ella sabia des de sempre de 
l’existència de l’Església i de la fe catòlica, 
però això no era (ni és) suficient per a 
creure. La notícia de la fe, que pot portar 
a creure, ha de ser testimonial. A més 
d’altres detalls, la transmissió de la fe li va 
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va, sobretot, mitjançant dos testimonis: el 
matrimoni catòlic d’Adolf i Anne Reinach 
i la lectura del Libro de la Vida, de santa 
Teresa de Jesús. Va ser la bondat i saviesa 
del professor de filosofia Adolf i la manera 
com la seva esposa va afrontar la mort del 
seu marit, així com l’experiència d’amor 
viscuda per la santa en l’oració, el que la 
va portar a la fe catòlica.

Això vol dir que transmetem la fe quan 
anunciem la Veritat de Jesucrist amara-
da d’Amor i que, en conseqüència, hom 
arriba a creure quan hom descobreix la 
Veritat, no només com una idea que dóna 
explicació de tot el que passa a la vida, 
sinó com el descans de la necessitat més 
profunda d’estimar i ser estimat.

Ho diu l’encíclica Caritat en la Veritat a 
propòsit de la qüestió social. El que ano-
menem “Doctrina Social de l’Església”, és 
una veritat que creiem els cristians, però 
en realitat és la il·luminació de l’Amor, que 
té el seu origen en Déu mateix, sobre els 
problemes socials concrets (cf. n. 5). Així, 

- La transmissió de la fe consisteix en 
un encontre inefable entre la recerca 
apassionada de llum i d’estimació i 
l’oferta de Veritat i Amor per part de 
l’Església.

- Però aquest encontre no es pot donar 
si no és personalment, si no posa en 
joc dues vides personals, dos cors, 
dues llibertats, una que es deleix pel 
descans i l’altra que l’ofereix des del 
seu cor.

- Per això la transmissió de la fe, quan 
es realitza de debò, esdevé una de les 
experiències més profundes d’amor i 
comunió personal.

No debades la transmissió de la fe 
reprodueix, en l’àmbit de les nostres rela-

cions mútues, el model de la Revelació 
de Déu als homes. Celebrant Nadal, ¿pot 
haver-hi una implicació i una comunió 
més profunda que la que veiem que ha fet 
Déu, esdevenint un de nosaltres, en voler 
transmetre’ns la Veritat i l’Amor?
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NOVEMBRE

1 de novembre. Inici de la Cadena de 
Pregària per les vocacions i l’estada voca-
cional a la Parròquia de Sant Baldiri i Arxi-
prestat de Sant Boi de Llobregat.

2 de novembre. Reunió de la Delegació 
Diocesana de Pastoral Vocacional a la 
Parròquia de Sant Pere i Sant Pau del Prat 
de Llobregat.

4 de desembre. Inici de les entrevistes 
personals del senyor bisbe amb els pre-
veres i diaques diocesans amb motiu de 
l’any Jubilar.

6 de desembre. Reunió del Consell 
Episcopal.

7 de desembre. Reunió del senyor 
bisbe amb les corals que participaran en 
les celebracions litúrgiques a la catedral.

Reunió de la Delegació de Pastoral Voca-
cional amb el grup de Vida Creixent de la 
Parròquia de Sant Baldiri amb motiu de 
l’estada vocacional a la Parròquia de Sant 
Baldiri i Arxiprestat de Sant Boi de Llobregat.

9 de novembre. Reunió de l’Equip Dio-
cesà de Pastoral Obrera a la Sala Tarrés 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

10 de novembre. Trobada de formació 
dels preveres i diaques de la Vicaria del 
Penedès, Anoia, Garraf a Vilafranca.

11 de novembre. El senyor bisbe es 
reuneix amb el senyor rector del Seminari 
de Barcelona i els rectors que acullen un 
seminarista de la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat.

12 de novembre. En senyor bisbe 
s’entrevista amb part dels preveres de 
l’Arxiprestat de Montserrat amb motiu de 
l’Any Sacerdotal, al bisbat.

El senyor bisbe participa en la cloenda 
de les Jornades d’Apostolat Seglar fetes 
del 9 al 12 de novembre al col·legi de la 
Mare de Déu de la Salut dels PP. de Sant 
Pere Ad Vincola de Sant Feliu de Llobregat.

13 de novembre. Conferència del sen-
yor bisbe a l’Institut de Teologia de Tarra-
gona amb el tema: Dimensió comunitària 
de l’espiritualitat sacerdotal.

14 de novembre. El senyor bisbe presi-
deix l’eucaristia de la vigília del diumenge a 
la Parròquia de Sant Joan de Viladecans, on 
confereix el sagrament de la confirmació.

Vetlla de pregària per les vocacions a 
la Parròquia de Sant Baldiri amb motiu de 
l’estada Vocacional a la parròquia i Arxi-
prestat de Sant Boi de Llobregat.

15 de novembre. Missa familiar a la 
Parròquia de Sant Baldiri amb motiu de 
l’estada vocacional a la parròquia i Arxi-
prestat de Sant Boi de Llobregat.

El senyor bisbe participa en la Trobada 
d’agents de pastoral de l’Arxiprestat de 
Montserrat a Monistrol de Montserrat. 
Presideix una taula rodona amb motiu de 

[ ]Crònica
Diocesana
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0 la crisi econòmica, a continuació compar-

teix el dinar amb els laics de l’arxiprestat 
i presideix l’eucaristia a la Parròquia de 
Sant Pere de Monistrol de Montserrat.

16 de novembre. El senyor bisbe es 
reuneix amb els membres de la Comissió 
de la construcció de la Casa de l’Església.

17 de novembre. Trobada de formació 
amb els preveres i diaques de la Vicaria 
del Llobregat a Pallejà.

El senyor bisbe es reuneix amb els 
arxiprestos de la Vicaria del Llobregat al 
Noviciat de Pallejà.

18 de novembre. El senyor bisbe 
s’entrevista amb part dels preveres de 
l’Arxiprestat de Montserrat amb motiu de 
l’Any Sacerdotal, al bisbat.

El senyor bisbe presideix la litúrgia 
d’entrega de la Paraula de Déu a una 
comunitat de Neocatecumenals de la 
Parròquia de Sant Antoni de Pàdua de 
Sant Vicenç dels Horts.

19 de novembre. El senyor bisbe es 
reuneix a la seu de la Comissió d’universitat 
de la Conferència Episcopal Espanyola 
com a president de la Comissió.

20 de novembre. Reunió del Consell 
Episcopal.

Reunió de la comissió de la Casa de 
l’Església.

El senyor bisbe presideix l’Eucaristia 
en la capella dels Germans de la Sagrada 
Família de Gavà amb motiu de la cloenda 
del centenari de la congregació.

22 de novembre. El senyor bisbe presi-
deix l’ eucaristia dominical a la Parròquia 

de Sant Cosme i Sant Damià del Prat 
de Llobregat on al final de la celebració 
beneeix uns nous vitralls i un retaule.

Reunió de la Comissió Diocesana de 
Pastoral de Joves.

23-27 de novembre. El senyor bisbe 
participa en l’Assemblea Plenària de la 
Conferència Episcopal Espanyola.

26 de novembre. Reunió del Consell 
diocesà de Càritas a la Sala Dr. Tarrés del 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

27 de novembre. Reunió de la Delega-
ció Diocesana de Família i Vida.

Trobada de la Delegació de Pastoral 
Vocacional amb els joves de les parròquies 
de l’Arxiprestat de Sant Boi de Llobregat 
amb motiu de l’estada vocacional a la 
Parròquia de Sant Baldiri i Arxiprestat de 
Sant Boi de Llobregat.

28 de novembre. El senyor bisbe impar-
teix un recés d’Advent als membres de les 
Confraries i Germandats de la Província Ecle-
siàstica de Barcelona a l’església de la Mare 
de Déu de Montserrat de Castelldefels.

Cloenda de l’estada vocacional de la 
Delegació Diocesana de Pastoral Voca-
cional a Sant Boi de Llobregat. El senyor 
bisbe presideix un recés vocacional a la 
Parròquia de Sant Baldiri, a continuació 
saluda els escolans que participen en la 
primera trobada diocesana d’escolans i 
per acabar presideix l’eucaristia de cloen-
da de l’estada vocacional.

29 de novembre. El senyor bisbe pre-
sideix l’eucaristia dominical a la Catedral 
de Sant Llorenç en el primer diumenge 
d’Advent.



E s g l é s i a  d i o c e s a n a 4 3 7

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
 3

0DESEMBRE

1 de desembre. En senyor bisbe 
s’entrevista amb els preveres de 
l’Arxiprestat de Sant Vicenç dels Horts 
amb motiu de l’Any Sacerdotal, a la 
Parròquia de Sant Vicenç Màrtir de Sant 
Vicenç dels Horts.

2 de desembre. El senyor bisbe es 
reuneix amb els arxiprestos de la Vicaria 
del Penedès, Anoia, Garraf a Sant Sadurní 
d’Anoia.

En senyor bisbe s’entrevista amb part 
dels preveres de l’Arxiprestat de Vilafran-
ca amb motiu de l’Any Sacerdotal, a la 
rectoria de la Parròquia de Sant Maria de 
Vilafranca del Penedès.

3 de desembre. El senyor bisbe 
s’entrevista amb part dels preveres de 
l’Arxiprestat de Montserrat amb motiu de 
l’Any Sacerdotal, al bisbat.

El senyor bisbe s’entrevista amb el 
provincial dels germans de Sant Joan de 
Déu al bisbat.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia 
funeral en el primer aniversari de les víc-
times de l’explosió de gas al barri de Ca 
n'Espinós de Gavà, a la Parròquia de Sant 
Pere.

4 de desembre. Reunió del Consell 
Episcopal.

El senyor bisbe presideix la inauguració 
de l’exposició de pintures murals sobre 
el Poema de Nadal de Joan Alavedra a la 
Sala d’exposicions del Palau de Maricel 
de Sitges.

6 de desembre. El senyor bisbe presi-
deix l’eucaristia dominical a la Catedral 

de Sant Llorenç en el segon diumenge 
d’Advent.

7 de desembre. El senyor bisbe 
s’entrevista amb part dels preveres de 
l’Arxiprestat d’Anoia amb motiu de l’Any 
Sacerdotal, a la rectoria de la Parròquia de 
Santa Maria de Torrelavit.

El senyor bisbe participa en la Vetlla de 
la Immaculada a la Basílica de la Mare de 
Déu de la Mercè on al final de la pregària 
i després d’unes paraules beneeix tots els 
assistents.

9 de desembre. El senyor bisbe 
s’entrevista amb part dels preveres de 
l’Arxiprestat de Vilafranca amb motiu 
de l’Any Sacerdotal, a la rectoria de la 
Parròquia de Sant Maria de Vilafranca del 
Penedès.

10 de desembre. El senyor bisbe 
s’entrevista amb part dels preveres de 
l’Arxiprestat d’Anoia amb motiu de l’Any 
Sacerdotal, a la rectoria de la Parròquia 
de Sant Sadurní de Sant Sadurní d’Anoia.

11 de desembre. Reunió del Consell 
Episcopal.

Reunió dels bisbes de la Província Ecle-
siàstica de Barcelona.

12 de desembre. El senyor bisbe presi-
deix la trobada de la Delegació Diocesana 
d’Ensenyament amb els professors de reli-
gió al col·legi de la Mare de Déu de la Salut 
dels PP. de Sant Pere ad Vincola de Sant 
Feliu de Llobregat.

El senyor bisbe presideix el Concert 
de Nadal de les Confraries de la Província 
Eclesiàstica de Barcelona a la Catedral de 
Sant Llorenç on saluda un grup de malalts 
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0 i voluntaris de la Fundació de l’Hospitalitat 

de Lourdes.

12 de desembre. El senyor bisbe presi-
deix l’eucaristia dominical a la Parròquia 
de Sant Baldiri de Sant Boi de Llobregat 
amb motiu del centenari de la Cooperati-
va Agrària Samboiana. També comparteix 
amb ells el dinar.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia 
dominical a la Catedral de Sant Llorenç en 
el tercer diumenge d’Advent.

14 de desembre. El senyor bisbe es 
reuneix amb els membres de la Comissió 
de la construcció de la Casa de l’Església i 
a continuació es fa una visita d’obres.

15 de desembre. Recés d’Advent dels 
preveres i diaques de la diòcesi amb el 
bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebas-
tià Taltavull.

16 de desembre. El senyor bisbe 
s’entrevista amb els preveres de 
l’Arxiprestat de Garraf amb motiu de l’Any 
Sacerdotal, a la rectoria de la Parròquia de 
Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú.

17 de desembre. El senyor bisbe es 
reuneix amb els arxiprestos de la Vicaria 
del Llobregat a la rectoria de la Parròquia 
de Sant Vicenç Màrtir de Sant Vicenç dels 
Horts.

El senyor bisbe participa en la celebra-
ció de Nadal del Seminari de Barcelona.

18 de desembre. Reunió del Consell 
Episcopal.

El senyor bisbe comparteix  un dinar 
amb motiu del Nadal amb els preveres, tre-
balladors i voluntaris de la Cúria diocesana.

Trobada de Nadal del senyor bisbe amb 
els seminaristes de la diòcesi. Tots partici-
pen en la pregària de vespres amb la comu-
nitat de monges benedictines del Monestir 
de Sant Benet de Montserrat. A continuació 
es visita l’arxiu històric de la comunitat i 
després es comparteix el sopar amb Mn.. 
Joan Mata a la rectoria de la parròquia de 
Santa Maria d’Olesa de Montserrat.

19 de desembre. El senyor bisbe presi-
deix l’eucaristia de vigília del diumenge a 
la Parròquia de Santa Maria de Castellde-
fels amb motiu del centenari de la cons-
trucció del temple.

20 de desembre. El senyor bisbe com-
parteix el dinar de Nadal amb els volunta-
ris de l’Hospitalitat de Lourdes al Palau de 
Congressos de Barcelona.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia 
dominical a la Catedral de Sant Llorenç en 
el quart diumenge d’Advent.

21 de desembre. El senyor bisbe 
s’entrevista amb part dels preveres de 
l’Arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat 
amb motiu de l’Any Sacerdotal, al bisbat.

22 de desembre. El senyor bisbe 
s’entrevista amb part dels preveres de 
l’Arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat 
amb motiu de l’Any Sacerdotal, al bisbat.

23 de desembre. Felicitació de Nadal al 
senyor bisbe a la Casa de l’Església.

Reunió del senyor bisbe amb el Secre-
tariat del Consell Pastoral Diocesà.

24 de desembre. El senyor bisbe pre-
sideix l’eucaristia de la Missa del Gall a la 
Catedral de Sant Llorenç.
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025 de desembre. El senyor bisbe presi-
deix l’eucarista de Nadal a la Parròquia de 
Sant Marçal de Castellet i La Gornal.

28 de desembre. El senyor bisbe fa un 
recés d’Advent als religiosos marianistes 
a Madrid.

VIDA CONSAGRADA

Crònica novembre-desembre

4.11.09. Sarrià. LXI Assemblea general de 
l’URC. El tema de reflexió i estudi va ser 
“La vida religiosa i els mitjans de comu-
nicació”. La ponència va anar a càrrec del 
periodista Oriol Domingo, de La Vanguar-
dia, que va encetar l’exposició amb la frase 
“l’Església és comunicativa o no és Esglé-
sia”, atès que la seva missió és ser bona 
nova en totes les seves manifestacions. La 
vida consagrada és un estament qualificat 
de l’Església i ha de comunicar l’Evangeli 
amb el testimoni i amb l’anunci explícit. 
Ha de viure la fe i donar raó de la pròpia 
esperança. Un àmbit importantíssim avui 
són els mitjans de comunicació, els quals 
afecten els periodistes com a cristians, els 
ciutadans i també els religiosos com a ciu-
tadans. Els religiosos tenen dret a la infor-
mació i també el deure d’informar com 
un servei als ciutadans. La qualitat de la 
informació religiosa en els mitjans actuals 
acostuma a ser d’escassa qualitat o cau en 
la marginalitat; és manipulada, poc objec-
tiva, esbiaixada, se silencia l’Església o 
només es donen aquelles notícies que 
poden desacreditar-la... Les causes són 
diverses: la línia ideològica dels propis 

[ ]Delegacions
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0 mitjans, el descrèdit social de les institu-

cions, la ignorància social i cultural sobre 
el fet religiós... i també la culpa de la prò-
pia l’Església, que se n’allunya o mira amb 
desconfiança i recel els mitjans. Amb tot 
no podem renunciar a un mitjà tan pode-
rós d’evangelització i de servei a l’home.

El ponent va fer algunes propostes per 
al periodisme catòlic:

 1. La informació ha de tenir un ca-
ràcter polièdric, que abasti l’aspecte 
religiós, social, històric, econòmic, 
polític... sempre tenint l’home com a 
centre.

 2. Ha de ser transversal, adreçat a tot 
tipus de persones.

 3. Ha de moure’s en un espai i un 
temps fronterer. El creient, l’ateu i 
l’agnòstic tenen en comú la seva hu-
manitat.

 4. El llenguatge ha de ser clar, senzill, 
humil, comprensible, significatiu, evi-
tant els dogmatismes i les posicions 
radicals... El llenguatge ja forma part 
del mateix missatge d’amor, miseri-
còrdia, perdó, llibertat, pau... Hem de 
mirar Jesús que és l’exemple del co-
municador perfecte.

A continuació quatre periodistes van 
presentar sengles comunicacions:

 - Jordi Llisterri sobre el portal www.
catalunyareligió.cat.

 - Òscar Bardají, com a cap de premsa 
de l’Abadia de Montserrat.

 - Montse Girbau,  cap de premsa de la 
Companyia de Jesús.

 - Sergi Rodríguez, cap de premsa dels 
Salesians.

Després d’un ric col·loqui amb els parti-
cipants, es va presentar la memòria 2008-
2009 i es van donar diverses informacions 
per part de la secretaria general.

5.11.09. Sarrià. Reunió dels vicaris i dele-
gats per a la Vida Consagrada de Cata-
lunya. Es va fer la presentació dels nous 
delegats de Girona, Mn. Ramon Albentosa, 
de Lleida, P. Castellà, del provisional de 
Terrassa, Mn. Fidel Catalan, i de Solsona, 
Gna. Teresa Bossa, així com el comiat dels 
delegats que cessen. 

Es va comentar un reportatge de tele-
visió un xic tendenciós on apareix un 
monestir i una comunitat religiosa i es va 
encetar un diàleg per discernir les precau-
cions que cal adoptar. 

Es va compartir la joia per la canonitza-
ció recent de dos religiosos, el P. Francesc 
Coll i la Gna. Maria de la Creu Jugan, i 
comentàrem les celebracions a diversos 
bisbats, així com la carta pastoral del 
bisbe de Vic, Mons. Romà Casanovas Un 
foc encén un altre foc.

Es va preparar la Jornada Mundial de 
Vida Consagrada (2 de febrer), així com les 
properes trobades de vicaris i delegats.

La Gna. Cristina Martínez, stj, presiden-
ta de l’URC, i el Gma. Lluís Salat, marista, 
van proporcionar informació sobre l’estat 
actual en la negociació dels nous estatuts 
de la CONFER.

11/12.11.09. Madrid. Conferència Epis-
copal Espanyola. Jornades de vicaris i 
delegats diocesans de Vida Consagrada 
i assistents religiosos de les federacions 
monàstiques. El tema central ha estat 
la “Teologia de la vida monàstica. Pro-
posta formativa per als monestirs”. Les 
reflexions, el diàleg i l’estudi han estat 
desenvolupats a partir de quatre ponèn-
cies presentades per destacats membres 
de la Comissió Episcopal Espanyola de 
la Vida Consagrada: Corpus dogmáti-
co. Reflexión teològica desde el Credo; 
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0Teologia sapiencial. Claves vivenciales y 
reflexión sistemàtica; La Santa Sede y la 
Vida Consagrada: perspectivas; Metodo-
logia y aplicaciones concretas. Hi vàrem 
participar uns 60 inscrits acompanyats per 
quatre bisbes membres de la Comissió.

14.11.09. Madrid. Es va celebrar la XVI 
Assemblea nacional de la CONFER, insti-
tució que representa prop de 60.000 reli-
gioses i religiosos. Va resultar elegit pre-
sident el P. Elías Royón, jesuïta, provincial 
de la província de Toledo, i vicepresidenta 
la Gna. Margarita Bofarull, de la Congre-
gació del Sagrat Cor, superiora provincial 
de Catalunya.

23.11.09. Sant Feliu de Llobregat. Defun-
ció de la Gna. Mª Teresa Catalán Librada, 
de les Mercedàries Missioneres. Havia 
nascut a Corella (Navarra). Tenia 79 anys 
i es va dedicar sempre a serveis socials, 
en especial treballava i visitava la presó 
Model de Barcelona i, fins als 70 anys, la 
presó de Can Brians. Va retirar-se a la resi-
dència del carrer Brugarolas per malaltia.

  
28.11.08. Gavà. Al Col·legi Sagrada Famí-
lia, dels Germans de la Sagrada Família 
de Belley, que enguany han celebrat el 
centenari de la seva presència a Espan-
ya, trobada-recés d’Advent. Després de 
la  pregària, el P. Cebrià Pifarré, monjo de 
Montserrat, va fer una exposició sobre 
l’Advent, sagrament d’esperança, a partir 
de l’evangeli de Lluc, en sintonia amb 
l’objectiu diocesà. La va desenvolupar 
en quatre apartats: 1. Maria, icona de 
l’Església, ella personifica tota la densitat 
del temps d’Advent i la joia de sentir-nos 
estimats per Déu. 2. La tensió entre el ja 
i l’encara no: temps d’espera i esperança 

en el nostre pelegrinatge de la fe que es 
concreta en el clam “Veniu, Senyor Jesús”. 
3. L’Advent és la catequesi de l’esperança 
cristiana: espiritualitat d’encarnació que 
ens porta a la Creu i la Pasqua. No estem 
cridats a quedar-nos aquí, sinó a transcen-
dir les realitats humanes. 4. Hem de ser 
epifania per a tots els pobles: universali-
tat del Regne de Déu, tot contemplant la 
humanitat i la humilitat de Déu.

A continuació el P. Miguel Martín, de 
Sant Joan de Déu, delegat de la Salut, va 
presentar les línies bàsiques de la seva 
delegació, a partir d’unes greus consi-
deracions sobre la transcendència de la 
pastoral a favor dels malalts.

El Gmà. Carlos García, superior de la 
comunitat que ens acollia, va ressenyar 
algunes dades sobre la història de la 
seva congregació, del seu fundador i de 
la presència dels Germans de la Sagrada 
Família a Gavà.

Finalment, el delegat va motivar a 
treballar l’objectiu diocesà i va informar 
sobre diverses activitats del Bisbat. 

 
30.11.09. Arriba la M. Trina Barnilio, supe-
riora general de les Missioneres Serventes 
de la Santíssima Trinitat, fundació dioce-
sana d’origen filipí que tenen el projec-
te d’establir una comunitat religiosa al 
Santuari de la Fontsanta del Castell de 
Subirats.

Any 2009. 125 aniversari de les Teresianes 
de Vilanova i la Geltrú. El Col·legi Santa 
Teresa de Jesús ha preparat un seguit 
d’actes adreçats als alumnes i les famí-
lies, als antics alumnes, al claustre de 
professors, AMPAS i persones vinculades 
al centre. La direcció ha declarat: “Volem 
que aquest aniversari sigui un punt de tro-
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la nostra escola com a referència”.

4.12.09. Roma. El Gmà. Maurice Berquet 
ha estat nomenat nou provincial dels 
Maristes de Cataluya per a un període 
de tres anys, que començarà el proper 7 
d’abril de 2010. 

Va néixer el 7 de novembre de 1947 a 
Sainte-Foy-lès-Lió. Va fer la primera pro-
fessió el 15 d’agost de 1965, en el noviciat 
de Lacabane (Cublac). Va passar quatre 
anys a Bangui (RCA), a Àfrica (1972-1976), 
com a professor de matemàtiques i ani-
mador pastoral de la JEC (Joves Estudiants 
Cristians). És doctor en electrònica per la 
Universitat d’Estrasburg. Treballà al ser-
vei de la Pastoral Juvenil de la Diòcesi 
d’Estrasburg durant 12 anys i posterior-
ment va ser professor d’electrònica en una 
escola dirigida pels Germans Maristes a 
prop de Lió.

Nomenat provincial de la Província de 
Beaucamps Saint-Genis-Laval el desem-
bre de 1994, va ser escollit membre del 
Consell general en el Capítol general de 
2001. A partir de la reestructuració de 
2001, la província marista de Catalunya 
es va integrar en un conjunt format per 
França, Suïssa, Algèria, Hongria, Grècia i 
Catalunya, que rep el nom de L’Hermitage, 
en memòria de la casa mare dels maristes, 
construïda per sant Marcel·lí Champagnat. 
Les llengües oficials d’aquesta nova unitat 
són el francès i el català. 

19.12.09. Vaticà. Anunci de la Beatificació 
del caputxí Josep Tous Soler, fundador de 
la Congregació de la Mare del Dívi Pastor. 
La notícia ha estat rebuda amb alegria 
a la comarca, on l’orde té dos col·legis, 
a Igualada i Capellades, i una casa 

d’espiritualitat en la casa on va néixer el 
futur beat, al carrer Sant Josep de la capi-
tal de l’Anoia, que és precisament on està 
enterrat. La beatificació, segons la nova 
normativa, s’haurà de celebrar a Catalun-
ya, en un lloc i data per determinar.

El Pare Tous Soler va néixer a Iguala-
da el 1811 i es va traslladar amb la seva 
família a Barcelona el 1818. Als 16 anys 
es va convertir en novici dels caputxins 
de Sarrià. L’any 1835, amb la desamor-
tització, es va veure forçat a exiliar-se a 
França i a Itàlia com a exclaustrat al costat 
de la resta dels seus germans religiosos. 
Es va establir a Tolosa de Llenguadoc. De 
retorn, el 1843, va exercir com a sacerdot 
secular, ja que no estava permesa la vida 
conventual. Va fundar la congregació de 
les Germanes de la Mare del Diví Pastor el 
1850, i va obrir el primer col·legi a Ripoll, 
el 27 de maig de 1850. Va crear col·legis a 
Capellades, Les Sorres, Vic, Torrelodones, 
Igualada i Barcelona. Va morir el 27 de 
febrer de 1871 mentre celebrava la missa.
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0Coadjutor de la Parròquia de Sant 
Vicenç de Sarrià, Barcelona (30 de 
juny de 1949)

Ecònom de la Parròquia de Sant Vicenç 
de Vallromanes (18 de juny de 1952)

Rector de la Parròquia de Sant Vicenç 
de Vallromanes (2 de juliol de 1954)

Confessor Ordinari al Seminari Menor 
de Barcelona (24 de desembre de 
1954)

Rector de la Parròquia de Santa Eulàlia 
d’Esparreguera (6 de maig de 1961)

Encarregat de la Colònia Sedó 
d’Esparreguera (1 de gener de 1969)

Arxiprest de l’Arxiprestat de Montserrat 
(4 de gener de 1969)

Rector de la Parròquia de Santa Maria 
de Martorell (12 de gener de 1972)

Adscrit amb facultat de Vicari de la 
Parròquia de Sant Esteve de Sant 
Esteve Sesrovires (16 de setembre de 
1976)

I darrerament, Adscrit amb facultats 
de Vicari de la Parròquia de Santa 
Maria de Martorell (11 d’abril de 1984-
2009).

Mn. Josep Pi i Raventós 

Sant Feliu de Llobregat, 23-11-2009

Mn. Josep Pi i Raventós, prevere de 
l’Església de Sant Feliu de Llobregat i rec-
tor emèrit de la Parròquia de Santa Maria 
de Martorell, va morir el 23 de novembre 
de 2009, confortat amb els sagraments de 
l’Església. Les exèquies van tenir lloc a la 
Parròquia de Santa Maria de Martorell, el 
dimarts 24 de novembre, a les 12h.

Mn. Josep Pi i Raventós va néixer el dia 
15 d’octubre de 1915 a l’Ordal (Barcelona). 
Va realitzar els seus estudis i formació 
sacerdotal al Seminari Menor i Major de 
Barcelona (1931-1943).

Al Palau Episcopal de l’Arquebisbat de 
Barcelona, el 26 de febrer de 1941 va 
rebre la tonsura, el 27 del mateix mes va 
rebre els ministeris d’Ostiari i Lectorat, i 
el 2 de març del mateix any els ministeris 
d’Exorcista i Acolitat. Al Seminari Conciliar 
de Barcelona, el 30 de maig de 1942, va 
rebre l’orde del Sotsdiaconat, el 20 de 
desembre del mateix any, l’orde del Dia-
conat, i el 20 de març de 1943, l’orde del 
Presbiterat.

Els seus càrrecs pastorals han estat:
Coadjutor de Rubí (4 de setembre de 

1943)

[ ]Necrològiques
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Anunci de la carta pastoral “L’alegria del 
sacerdoci” de Mons. J. A. Saiz Meneses, 
bisbe de Terrassa 

Terrassa, 29-11-2009
 
Coincidint amb el primer diumenge 
d’Advent, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses 
acaba de publicar la seva tercera carta 
pastoral que porta per títol “L’alegria del 
sacerdoci”.

El motiu que ha mogut el bisbe de 
Terrassa a escriure aquest document ha 
estat doble: per una banda la celebració de 
l’Any Sacerdotal proclamat per S. S. Benet 
XVI coincidint amb el 150 aniversari del 
traspàs del Sant Rector d’Ars, i per l’altra 
la celebració de les noces de plata sacer-
dotals del mateix bisbe, que van tenir lloc 
el proppassat dia 15 de juliol. A més, Mons. 
Saiz Meneses és President de la Comissió 
Episcopal de Seminaris i Universitats de la 
Conferència Episcopal Espanyola.

El text pren com a fil conductor la cita 
bíblica de Mc 3,14: “En designà dotze, 
als quals donà el nom d’apòstols, perquè 
estiguessin amb ell i per enviar-los a pre-
dicar.” A partir de la reflexió sobre el text 
bíblic l’autor estructura la seva carta en 
tres parts.

En primer lloc “La Crida de Jesús”, on 
analitza la vocació cristiana en general i la 

crida al sacerdoci, tot dedicant un apartat 
a la pastoral vocacional en el moment 
actual. En segon lloc “Perquè estiguessin 
amb Ell”, on reflexiona sobre la formació 
sacerdotal i els diversos àmbits, factors i 
protagonistes que intervenen en la forma-
ció sacerdotal, dedicant la part final a la 
consideració sobre l’amistat i la intimitat 
amb el Senyor a partir dels consells evan-
gèlics. Finalment, el capítol “La missió” 
pren com a model sant Joan Maria Vianney 
i subratlla tres característiques del seu 
sacerdoci i assenyala d’aquesta manera 
tres prioritats sobre la missió del prevere 
en el moment actual: el zel evangelitzador, 
la centralitat de l’Eucaristia i ser pare dels 
pobres. 

[ ]Comunicats
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Beatificació del Dr. Josep Samsó i Elias, 
prevere i màrtir, rector de Santa Maria de 
Mataró.

Barcelona, 22-11-2009
Solemnitat de Crist Rei de l’Univers

Benvolguts diocesans,

Ens plau molt anunciar-vos amb goig que 
la beatificació del reverend doctor Josep 
Samsó i Elias, se celebrarà el 23 de gener 
de 2010, a la Basílica de Santa Maria, de 
Mataró, de la qual en fou rector. Serà la 
primera celebració d’una beatificació que 
es farà a l’arxidiòcesi de Barcelona seguint 
les disposicions del papa Benet XVI.

El doctor Samsó lliurà cruentament la 
seva vida per Crist l’any 1936 a Mataró. 
La beatificació d’un sacerdot membre del 
presbiteri de la diòcesi de Barcelona que 
en aquells temps incloïa les actuals diòce-
sis de Sant Feliu de Llobregat i de Terras-
sa, és un esdeveniment sobretot espiritual 
i tots estem cridats a viure’l amb acció de 
gràcies a Déu i com una invitació a imitar 
avui les virtuts, l’apostolat i el testimoni 
de fe –portat fins al cim del martiri– que 
ens ha deixat aquest sant sacerdot. 

Josep Samsó i Elias va néixer a Cas-
tellbisbal el 17 de gener del 1887. Era el 
fill més gran –al qual va seguir la seva 

germana Montserrat– del matrimoni for-
mat per Jaume Samsó Olivilla, d’Olesa de 
Bonesvalls i per Josefa Elias Puig, natural 
de Castellbisbal. En quedar viuda, la mare 
del servent de Déu es traslladà a Rubí i 
després residí a Barcelona. 

Com a fruit de la bona educació cristia-
na que rebé a la família, en Josep estudià 
al Seminari de Barcelona. Hi entrà l’any 
1900. La seva conducta va ser exemplar 
com també la seva dedicació als estudis. 
Per aquesta raó, els seus superiors li varen 
demanar que es gradués en teologia a la 
Pontifícia Universitat de Tarragona. L’any 
1909 el bisbe de Barcelona, Josep Laguar-
da, el prengué com a familiar o secretari 
particular. Va rebre l’orde del presbiterat 
el 12 de març de 1910. Primerament va ser 
nomenat vicari coadjutor de la parròquia 
de Sant Julià d’Argentona. Ja des del 
començament del seu ministri es va dedi-
car a la catequesi, per la qual se sentia 
especialment vocacionat. També es va dis-
tingir en el ministeri de l’administració del 
sagrament de la penitència, en la direcció 
espiritual i en el foment de les vocacions 
sacerdotals i religioses. 

El dia 11 de gener de 1917 va ser nome-
nat com a rector de la parròquia rural de 
Sant Joan de Mediona, a la comarca de 
l’Alt Penedès. L’any 1919 fou nomenat 
ecònom d’aquesta parròquia.

En quedar vacant la Parròquia de Santa 
Maria de Mataró, per la mort del rector 
arxiprest, l’any 1923 en fou designat rector 
el nostre mossèn, coneixent molt bé el seu 
bisbe el seu zel apostòlic.

Empresonat per la seva condició de 
sacerdot al produir-se l’esclat de la guerra 
civil i la persecució contra l’Església, el 
doctor Samsó durant el mes que va estar 
detingut va deixar un record inesborrable 

[ ]Documents

P r o v í n c i a  E c l e s i à s t i c a  d e  B a r c e l o n a
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per la tasca d’evangelització a la qual, 
malgrat les dificultats presents, estem 
cridats a realitzar com a cristians i com 
a membres de l’Església. I encara més si 
participem del sacerdoci ministerial.

La beatificació del doctor Samsó ha 
de ser un fet rellevant de la celebració 
de l’Any Sacerdotal proclamat per Benet 
XVI amb motiu del 150è aniversari de la 
mort de sant Joan Maria Vianney, el famós 
rector d’Ars. Tant sant Joan Maria Vianney 
com el doctor Samsó foren rectors de 
comunitats cristianes, rectors plens de 
zel per tal de portar l’amor de Déu cap 
als homes i els homes cap a l’acceptació 
de la misericòrdia de Déu. Tots dos foren 
uns evangelitzadors fidels, en obres i en 
paraules, plens de zel i caritat. I tots 
dos ens inviten a lliurar-nos a l’obra de 
l’evangelització.

Els màrtirs sempre són els nostres 
models en el camí de la fe. La suprema 
lliçó de la seva vida la donà el doctor 
Samsó en oferir serenament la seva vida 
per Crist i morint amb paraules de perdó 
per als seus executors.

Demanem a Déu que la seva glorificació 
redundi en fruits de vida cristiana en les 
nostres diòcesis i en fruits d’imitació de 
les virtuts personals i apostòliques de les 
quals ell ens donà un tan alt exemple. De 
manera especial, ens sembla que el perdó 
amb el que morí ens demana ser sempre, 
i especialment en les actuals circumstàn-
cies del nostre país, promotors d’aquell 
esperit de perdó i de reconciliació que 
sempre ha caracteritzat els millors segui-
dors de Jesucrist.

Per tal de poder convertir en realitat 
aquests desigs, des d’ara hem de pregar 
i esforçar-nos, cadascú des de les seves 

entre els companys de presó. El seu cap-
tiveri acabà amb el seu assassinat en el 
cementiri de Mataró el dia 1 de setembre 
de 1936.

La notícia de la seva mort va causar 
un gran impacte entre els fidels, i van ser 
molts els qui, des d’aquells moments, van 
començar a invocar-lo i a encomanar-s’hi. 
El desig de promoure la seva beatificació 
era ben present des del temps de la seva 
mateixa immolació, especialment a la ciu-
tat de Mataró.

El nostre doctor Samsó també fou un 
model de prevere lliurat totalment al minis-
teri de rector. Era afable i bondadós. Era 
sever amb ell mateix, per temperament i 
per virtut, però comprensiu amb els altres 
i dotat de les qualitats de govern per regir 
les comunitats que li foren encomanades. 
Excel·lí en el ministeri de la caritat i de la 
catequesi, de manera que el bisbe Manuel 
Irurita va dir: “El doctor Samsó és el primer 
catequista de la diòcesi”. La seva obra més 
coneguda en aquest sentit és la Guia per 
catequistes, preparada ja al març de 1936, 
però que no fou publicada fins al 1940.

El que fou arquebisbe de Barcelona, 
doctor Gregori Modrego, va escriure: “No 
vaig tenir l’honor de conèixer personal-
ment el reverend Josep Samsó Elias (...), 
però foren tals les notícies que unànime-
ment em donaren d’ell, que em vaig formar 
un alt concepte del zel amb què emprenia 
totes les obres d’apostolat, no essent 
certament la darrera l’ensenyament de la 
doctrina cristiana, que deixà una profunda 
petjada entre els seus estimats mataro-
nins. Els seus escrits són una bona demos-
tració del seu zel catequètic així com de la 
seva competència”.

La beatificació d’aquest sacerdot tan 
exemplar de la nostra arxidiòcesi és una 
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0pròpies responsabilitats en l’Església i en 
la nostra societat. Acabem aquesta carta 
encomanant a nostre Senyor Jesucrist i 
a la seva Mare Santa Maria l’assoliment 
d’aquests objectius. Amb la nostra bene-
dicció i la nostra afectuosa salutació, 

+ Lluís Martínez Sistach, 
cardenal arquebisbe de Barcelona

+Sebastià Taltavull Anglada, 
bisbe auxiliar de Barcelona

+Agustí Cortés Soriano, 
bisbe de Sant Feliu de Llobregat

+Josep Àngels Saiz Meneses, 
bisbe de Terrassa
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Samsó i Elias

Barcelona, 30-12-2009

El dissabte 23 de gener de 2010, a les 11.30 
h, tindrà lloc a la basílica de Santa Maria, 
de la ciutat de Mataró, la cerimònia de 
beatificació del que fou rector d’aquella 
parròquia, el Dr. Josep Samsó i Elias (Cas-
tellbisbal, 1887- Mataró, 1936). Serà la pri-
mera beatificació que es farà a Catalunya 
des del segle XII, seguint les disposicions 
que sobre les beatificacions i canonitza-
cions ha donat el Sant Pare Benet XVI.

El sacerdot Josep Samsó i Elias va néixer 
a Castellbisbal el 17 de gener de 1887. 
Durant la seva infància residí a Rubí, on fou 
alumne del col·legi dels Germans Maristes. 
Més endavant la seva família es traslladà a 
Sarrià (Barcelona) i l’any 1900, Josep Samsó 
ingressà al Seminari de Barcelona on cursà 
els estudis eclesiàstics que va completar 
a la Pontifícia Universitat de Tarragona, on 
obtingué el grau de doctor en teologia.

Després de servir durant uns anys les 
parròquies d’Argentona (Maresme) i de 
Mediona (Alt Penedès), l’any 1923 fou tras-
lladat a la parròquia de Santa Maria de 
Mataró, de la qual fou rector fins a la seva 
mort, l’any 1936.

Empresonat per la seva condició de 
sacerdot el 30 de juliol de 1936, va roman-
dre a la presó de Mataró durant un mes. El 
seu captiveri acabà amb el seu assassinat 
al cementiri de Mataró el dia 1 de setembre 
de 1936. Morí perdonant els seus execu-
tors i amb una gran exemplaritat cristiana. 
Per aquesta raó, el doctor Samsó serà bea-
tificat com a màrtir.

A la parròquia de Santa Maria de Mata-
ró, el doctor Samsó portà a terme una gran 

Diada de Germanor 2009: “Som part 
d’una església que acompanya i ajuda. 
Participa-hi”

Barcelona, 12-11-2009

Com cada any per aquestes dates, 
l’Església, al nostre país, dedica un dia 
a fer una col·lecta extraordinària per a 
cadascuna de les Esglésies locals dioce-
sanes. Aquest any el lema de la “Diada de 
Germanor” és “Som part d’una Església 
que acompanya i ajuda. Participa-hi” i vol 
conscienciar tots els fidels de la necessitat 
d’ajudar l’Església perquè serveixi millor i 
més adequadament en tots els camps en 
què treballa a favor de la societat (Càritas, 
serveis d’acollida, formació i catequesi, 
Seminaris, conservació i construcció de 
temples, celebracions sacramentals, pas-
toral de joventut, esplais i colònies d’estiu, 
pastoral familiar, pastoral de la salut, mit-
jans de comunicació social, moviments 
laïcals, atenció a la gent gran, missions i 
ajuda al tercer món, i altres).

Cadascuna de les deu diòcesis catala-
nes, i també les altres diòcesis espanyo-
les, informen aquests dies dels comptes i 
despeses de l’any 2008 i de les previsions 
pel present any 2009. 

[ ]Comunicats
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Orientacions pastorals per a l’acolliment 
de promesos

PRESENTACIÓ

L’acolliment dels promesos que demanen 
el sagrament del matrimoni, constitueix 
avui un dels reptes pastorals més urgents 
que els bisbes, els rectors, els ministres 
del sagrament i tots els agents de pastoral, 
hem d’assumir amb gran responsabilitat. 
Al voltant de la renovació conciliar del Vati-
cà II, a l’Església es va entomar seriosa-
ment la preparació al matrimoni. Però, tot 
i que avui hi ha qüestions que segueixen 
obertes i vives, l’evolució pròpia de la 
societat, els canvis culturals i personals, 
que afecten més o menys directament 
a la vivència de la fe de les parelles que 
demanen el sagrament del matrimoni, ens 
plantegen nous interrogants i demanen 
respostes igualment noves o, si més no, 
que posin els accents en aspectes més 
ajustats a la nova situació.

La preocupació ens ve del camp de la 
mateixa pastoral sacramental, que sempre 
ha de respondre a la necessitat de garantir 
la disposició del subjecte humà per cele-
brar dignament el sagrament. Però també, 
i sobretot, ens ve de la pastoral pròpia-
ment matrimonial i familiar, que té en 
l’acolliment dels promesos una tasca par-

activitat religiosa, en la qual va destacar la 
seva dedicació a la catequesi. El bisbe de 
Barcelona, Manuel Irurita, va manifestar en 
diverses ocasions que el doctor Samsó era 
el primer catequista de la diòcesi. Precisa-
ment el cardenal Lluís Martínez Sistach, 
arquebisbe de Barcelona, ha dedicat el seu 
escrit “Paraula i Vida” del Full Dominical 
del pròxim diumenge a comentar aquesta 
frase i lloar la figura del Dr. Samsó.

[ ]Documents

C o n f e r è 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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0 ticularment rellevant. De fet, la pastoral 

familiar mira de donar una resposta adient 
a la situació actual de la família; i, encara 
que aquesta resposta ha de tenir un abast 
molt més ampli, sabem que l’acció concre-
ta d’acollir els promesos que es preparen 
a celebrar el sagrament, té una gran inci-
dència en la manera d’entendre, projectar 
i viure el futur matrimoni i la comunitat 
familiar.

És per això que els bisbes amb seu a 
Catalunya, un cop haver reflexionat sobre 
la situació actual, de les parelles i del que 
estem fent en la pràctica de l’acolliment 
de promesos, i haver aprofundit sobre el 
que significa la preparació al sagrament 
del matrimoni, ens ha semblat oportú 
donar aquestes Orientacions. El seu objec-
tiu no és pròpiament indicar directrius 
sobre el que entenem per “preparació a 
la vida matrimonial i familiar”, sinó només 
assenyalar unes orientacions pràctiques 
i mínimes que garanteixin la celebració 
digna del sagrament. Són “orientacions 
pràctiques i mínimes” en el sentit que, 
per una banda, una pastoral adient amb 
els promesos va més enllà del que aquí 
s’assenyala i, per altra, en el sentit que 
miren només a l’acció concreta en els seus 
elements essencials, que sempre haurien 
d’estar presents en qualsevol preparació 
al sagrament.

Una pastoral familiar i, més concre-
tament, una pastoral específica amb els 
promesos, com a preparació al matrimoni 
cristià, és avui indispensable i urgent. 
La fe i l’amor que demana el matrimoni 
i la família cristiana no es poden impro-
visar. Remetem als document oficials de 
l’Església que, des del Concili Vaticà II, fins 
al Directori de Pastoral Familiar de la Con-
ferència Episcopal Espanyola i les direc-

trius del Concili Provincial Tarraconense, 
han vingut donant abundant doctrina 
i orientacions pastorals sobre aquesta 
matèria. Ells ens serveixen de referent, per 
a discernir, tant els diversos materials i les 
múltiples iniciatives que hi ha en aquest 
camp pastoral, com el que cal fer en cada 
situació concreta.

El present document, Orientacions pas-
torals per a l’acolliment de promesos, és, 
per tant, una petita, però creiem “oportu-
na”, aportació al gran repte, que és per a 
nosaltres la Pastoral Familiar. Tot respec-
tant l’autoritat de cada bisbe en la diòcesi 
pròpia, aquestes Orientacions tenen el 
valor del consens assolit per tots els bis-
bes amb seu a Catalunya sobre aquesta 
matèria, a partir de les aportacions fetes 
pels delegats de pastoral familiar de les 
nostres diòcesis.

Mirant la pràctica més concreta, 
s’afegeixen dos apèndixs sobre la cele-
bració litúrgica i els aspectes jurídics del 
sagrament del matrimoni, que convé avui 
recordar.

Déu faci que aquestes Orientacions 
esdevinguin una veritable contribució a 
la tasca que, amb encert i durant tants 
anys, s’ha anat fent a les nostres diòcesis 
en aquest camp pastoral: que serveixin 
de debò per a la vivència de la immensa 
riquesa que conté el misteri del matrimoni 
i de la família, en tant que comunió de fe i 
d’amor en l’Esperit.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

Documents oficials:
Concili Vaticà II, Constitució Gaudium et 

Spes (GS) nn. 47-52
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0aquella anàlisi i aquesta reflexió, que jus-
tifiquen i fonamenten les pautes que aquí 
s’indiquen.

3.- Concretament, aquestes Orienta-
cions s’inspiren en quatre fonts: per una 
banda, el que ens diuen el documents 
oficials de l’Església sobre la preparació 
al matrimoni; per altra, un discerniment 
acurat de la realitat que vivim al voltant 
d’aquesta qüestió; per altra, l’acceptació 
de les possibilitats reals que tenim a les 
parròquies en general; i, finalment, la 
situació personal dels nuvis que demanen 
el sagrament del matrimoni, si més no la 
situació personal més comú entre ells.

4.- Els documents oficials de l’Església 
que tracten de la preparació al sagrament 
del matrimoni, parlen d’un esquema ideal, 
que tots hauríem de practicar, per tal 
de garantir una correcta praxis pastoral 
en aquest àmbit. Així, estableixen una 
successió de fases en la preparació: una 
“remota, altra pròxima, i altra immediata”. 
Tenint present que la preparació remota 
inclou fins i tot els temps pròpiament 
educatius de l’adolescència i la joventut, 
reconeixem que, amb aquest programa, 
es pot garantir, no només el tractament 
de tots el elements necessaris per a una 
bona preparació al matrimoni cristià, sinó 
també la seva assimilació vital des de la 
base d’una maduresa humana i cristiana. 
De fet, la preparació al matrimoni no és 
altra cosa que el procés personal i vital, 
que capacita a la parella per a viure l’amor 
cristià segons el pla de Déu. Aquest pro-
cés, com és lògic, demana un camí llarg, 
normalment d’anys, segons l’evolució 
vital i històrica de la persona.

5.- Aquí però, tot reconeixent aquest 
plantejament com el millor, ens limitem al 
temps, relativament breu, dedicat a pre-

Catecisme de l’Església Catòlica (CEC) nn. 
1601 i 2207

Joan Pau II, Exhortació Apostòlica Familia-
ris Consortio (FC) n. 66

Consell Pontifici per a la Família, Prepara-
ción para el Sacramento del Matrimo-
nio (PSM)

Instrucció Pastoral de la Conferència Epis-
copal Espanyola, La Família, Santuari 
de la Vida i Esperança de la Societat.

Directorio de la Pastoral Familiar de la 
Iglesia de España (Directori CEE) n. 
112 a 127

Concili Provincial Tarraconense (CPT) nn. 
33, 34 i 35

INTRODUCCIÓ

1.1 Objectiu d’aquestes Orientacions.

1.- Els bisbes de les diòcesis amb seu a 
Catalunya, en el marc de la cura pastoral 
que exerceixen sobre l’àmbit pastoral tan 
important que és el matrimoni i la família, 
miren amb especial atenció aquell temps 
que es dedica a la preparació dels nuvis 
per a la celebració del sagrament. Ben 
conscients de la seva transcendència, vol-
dríem oferir unes pautes comunes per a 
les nostres diòcesis, que facilitin l’eficàcia 
dels nostres esforços, responguin als nous 
reptes que ens presenten les noves situa-
cions socials i religioses, i, alhora, garan-
teixin una certa unitat d’acció.

2.- Sense entrar en una anàlisi amplia 
de la situació sociològica i religiosa dels 
aspirants al matrimoni, ni en una reflexió 
doctrinal sobre les qüestions implicades, 
el que es pretén amb aquestes Orienta-
cions és donar indicacions pràctiques i 
realistes, per a l’ús dels agents de pas-
toral. Més aviat donem per suposades 

C o n f e r è 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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0 parar els promesos a rebre el sagrament, 

i que sol tenir-se dintre d’un o alguns 
mesos abans de la boda. Tanmateix, sí 
que voldríem aprofitar totes les possibi-
litats, que ens dóna aquest temps, per 
tal d’encabir el tractament dels elements 
essencials d’aquella preparació més com-
plerta, descrita pels documents oficials1.

6.- En conseqüència, el que aquí es 
pretén és establir uns mínims que hauria 
de complir tot procés de preparació al 
matrimoni. A partir d’aquests mínims cada 
parròquia o comunitat podria desenvolu-
par els aspectes que responguin més a la 
seva realitat i tingui més al seu abast. En 
tot cas, s’aconseguirà, a més d’una millor 
eficàcia, una certa unitat del que es fa din-
tre de la mateixa diòcesi o, fins i tot, entre 
les nostres diòcesis.

1.2 Aquestes Orientacions: metodologia 
seguida i contingut.

7.- Aquestes Orientacions parteixen 
d’una reflexió, que han fet els delegats de 
Pastoral Familiar per indicació dels bisbes 
de la CET, sobre el que s’està practicant 
a les nostres diòcesis i el que caldria fer, 
per tal de donar resposta adient al pro-
blema. Els bisbes acceptaren l’esquema 
que presentaren els delegats, insistint en 
el seu sentit pràctic i afegint-hi les indica-
cions que fan els documents oficials de 
l’Església.

8.- El contingut d’aquestes Orienta-
cions es divideix en tres apartats. Des-
prés de fixar l’objectiu que ha de tenir la 
preparació al sagrament del matrimoni, 
s’estableixen unes opcions metodològi-
ques, que venen exigides tant per aquell 
objectiu, com per la realitat dels nuvis 
que participen. Finalment s’assenyalen els 

continguts que es consideren necessaris 
i mínims per a una correcta preparació 
al sagrament del matrimoni. A manera 
d’apèndix s’afegeix un esquema general 
de la preparació i algunes indicacions jurí-
diques i litúrgiques, que convé recordar.

II. OBJECTIU DE LA PREPARACIÓ AL 
SAGRAMENT DEL MATRIMONI

9.- És molt important precisar què és el 
que es pretén amb la preparació al matri-
moni. En la preparació al matrimoni que 
aquí ens plantegem, distingim dos objec-
tius, un primari i immediat, que fa referèn-
cia a la celebració del sagrament, i altre 
últim, que mira sobre tot la vida matrimo-
nial i familiar en general. L’objectiu primari 
i immediat és el d’ajudar a disposar els 
nuvis a celebrar amb fruit el sagrament. 
Podem considerar com a objectiu últim el 
que ha de tenir tota preparació al matri-
moni cristià, val a dir, ajudar a viure el 
matrimoni, en totes les seves dimensions, 
com la resposta personal a la vocació 
divina a l’amor conjugal2. A més, segons 
les possibilitats i la situació concreta, es 
poden considerar altres objectius, que 
sempre seran secundaris i subsidiaris, i 
que fan referència a diferents aspectes de 
la vida matrimonial cristiana en general, 
com ara la psicologia, la medicina, el dret, 
l’economia, l’educació dels fills...

10.- Així, d’acord amb l’objectiu pri-
mari i immediat, el centre d’atenció és el 
sagrament i el que ell significa i demana al 
subjecte que el celebra. Concretament, la 
disposició de fe i d’amor, pròpia del sagra-
ment del matrimoni. En aquest sentit, la 
preparació al matrimoni esdevé una acti-
vitat pastoral pròxima al que s’anomena 
pròpiament “catecumenat sacramental”.
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011.- En la preparació del matrimoni tot 
ha de servir a aquest objectiu, encara 
que el camí que se segueixi per a arribar-
hi sigui diferent. Segons els casos i la 
metodologia triada, es prendrà un camí o 
altre, bé partint de l’anunci explícit, bé a 
partir del tractament de qualsevol aspecte 
específic de la vida matrimonial o familiar.

III. OPCIONS METODOLÒGIQUES DE 
L’ACOLLIMENT

12.- Fem l’opció metodològica de pre-
sentar el matrimoni i la família cristiana 
positivament i en els seus trets essen-
cials, però mirant sempre de treure’n les 
conseqüències pràctiques per a la vida. 
Presentem la preparació al matrimoni 
com una acció de l’Església que com-
pleix aquestes característiques: anunci de 
l’excel·lència de la vocació al matrimoni, 
oferiment d’ajut i acolliment per a un camí 
de maduració, tracte personalitzat i adap-
tació a la realitat concreta, acceptació de 
l’assimilació progressiva de les exigències 
de l’amor conjugal, i constant referència 
a la pràctica3. En conseqüència, haurem 
d’evitar tractar de les exigències morals, 
les normes litúrgiques o jurídiques, aïlla-
dament, sense cap referència al valor posi-
tiu del matrimoni cristià.

13.- Donat que les parelles venen amb 
una actitud de prevenció i distanciament, 
i que se’ls convida a fer una activitat a 
la que no estan avesats, cal dedicar un 
temps a trencar el gel i crear un clima de 
confiança.

14.- Un cop ben conscients del objec-
tiu que es pretén, cal partir de la realitat 
actual dels promesos: el seu grau de fe, 
de maduresa humana, de coneixements... 
Aquest esforç de constatació de la seva 

realitat personal ens permetrà establir, 
tant els límits, com les possibilitats del 
que podem esperar d’ells.

15.- S’ha de procurar una metodologia 
activa, que faciliti la màxima participació 
de les parelles. Aquesta participació acti-
va consistirà en una recerca personal i en 
parella d’allò que han de viure: mirarà, no 
tant que surti d’ells mateixos la veritat de 
l’amor conjugal, quan que aquesta veritat 
signifiqui per a ells una trobada i una assi-
milació conscient i lliure.

16.- Pel que fa al desenvolupament 
pràctic de l’acolliment i la preparació, 
convé tenir com a referència un nombre 
mínim de deu “unitats didàctiques”, inde-
pendentment del temps que s’hi dediqui4. 
Entenem per “unitat didàctica” tots el 
moments dedicats a la preparació amb 
objectiu específic, des del primer acolli-
ment, fins a la preparació de la litúrgia del 
sagrament.

17.- S’ha vist força positiu intercalar en 
el procés un o alguns moments de pre-
gària, en grup o en parella, amb argument 
matrimonial: formarien part d’aquestes 
sessions esmentades. Així mateix, se’ls 
pot convidar a participar en una eucaristia 
de la parròquia.

18.- Cal subratllar la importància de 
les parelles dels acollidors. A més del to 
testimonial que tenen les seves paraules i 
la seva presència, han de ser considerats 
com a matrimonis cristians que parlen des 
de la seva experiència concreta i com a 
servidors que parlen i actuen en nom de 
l’Església.

19.- Considerem indispensable la con-
versa de la parella amb el prevere, tant 
amb el prevere responsable de la prepa-
ració, com, si no és el mateix, amb el que 
presidirà la celebració. Serà el moment de, 

C o n f e r è 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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domèstica. La inserció i la pertinença 
eclesial (parròquia, diòcesi, Església 
universal).

c) L’amor conjugal cristià i les seves 
implicacions: l’amor de l’Esperit, en-
carnat en la parella i la família. El di-
namisme o transfiguració del “eros” 
i el “filía” en “ágape”5. Les exigèn-
cies i els compromisos morals, com 
a derivats de la riquesa d’amor que 
és el matrimoni i la família cristians, 
segons la Doctrina Moral de l’Esglé-
sia: “indivisibilitat, fidelitat, donació, 
comunicació, vida sexual, procreació, 
fecunditat, respecte a la vida en tots 
el moments de la seva existència...” 
La pregària personal i en comú com a 
exercici d’amor.

d) El servei a la vida: els fills i la seva 
educació, fruit de l’amor fecund, com 
a un dels camps d’exercici del sacer-
doci baptismal. La paternitat respon-
sable. La família, comunitat de vida 
i d’amor. El projecte educatiu cristià 
dels fills.

e) La projecció del futur matrimonial i 
familiar. Crida a la inserció social i co-
munitària. Projecte de vida espiritual 
específicament matrimonial. Integra-
ció en la parròquia o en grups matri-
monials. Propòsits respecte la educa-
ció dels fills. Participació en jornades 
i celebracions de caire matrimonial o 
familiar.

22.- Amb ocasió del tractament 
d’aquests continguts es poden entomar 
alguns altres de caire psicològic, jurídic, 
pedagògic, econòmic o simplement con-
sells pràctics per a la vida matrimonial i 
familiar.

entre altres objectius, fer una catequesi 
mistagògica sobre el ritus del sagrament i 
les seves conseqüències per a la vida.

IV. CONTINGUTS FONAMENTALS

20.- Tot i parlar aquí de “continguts 
doctrinals”, recordem que el seu trac-
tament no consistirà necessàriament en 
exposicions teòriques o merament con-
ceptuals, sinó que sempre subratllarem el 
seu vessant experiencial, amb l’objectiu 
d’il·luminar la realitat i la vida matrimonial 
o familiar. Tindrem present, a més, que el 
que es pot descobrir en l’acolliment i pre-
paració només constitueix un mínim, que 
s’ha d’anar aprofundint, segons el ritme 
que marca la vida i amb una voluntat de 
recerca personal i en parella.

21.- Els continguts que considerem 
essencials i indispensables es poden for-
mular així:

a) La fe en Jesucrist. Segons el para-
digma de l’amor, Déu Pare i l’Esperit 
se’ns revela i ens demana resposta 
de fe, (dimensió “esponsal” de la 
Revelació i de la fe). L’Encarnació del 
Verb, que té com a un dels seus efec-
tes més significatius l’elevació del 
cos i de la carn humana, com a lloc i 
sagrament de Déu (del seu amor).

b) La mediació de l’Església. L’Església, 
comunió del Poble de Déu, viu de 
l’Esperit de Jesucrist, del qual és es-
posa i cos (visió mística i esponsal de 
l’Església). Les seves mediacions visi-
bles i concretes: la comunitat de ger-
mans – la jerarquia – els sagraments. 
Esment especial, a més del Matrimo-
ni, als sagraments de la Confirmació 
(el que estableix el c. 1065 § 1), de 
la Eucaristia, i de la Reconciliació (c. 
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0APÈNDIX I

Possible esquema de la preparació per al 
matrimoni.

APÈNDIX II

Mirant la pràctica concreta i, salvant el que 
a cada diòcesi estigui establert, introduïm 
aquí algunes orientacions de caire litúrgic 
i jurídic, que cal tenir presents a l’hora de 
la preparació al matrimoni.

ORIENTACIONS PRÀCTIQUES PER A LA 
CELEBRACIÓ LITÚRGICA DEL MATRIMONI

1.- Les noces cristianes poden ser 
celebrades en tots els temps litúrgics, 
inclosos els temps privilegiats d’Advent 
i Quaresma. Tots els dies són aptes per 

a la celebració del matrimoni, llevat del 
Tríduum pasqual (Orientacions doctrinals 
i pastorals de l’Episcopat Espanyol sobre 
el Matrimoni, 1971, n.63). Ara bé, és cert 
que la Quaresma és un temps litúrgic 
poc adient. Per això diu el ritual que, si 
el matrimoni se celebra un dia que té 
caràcter penitencial, sobretot en temps de 
Quaresma, caldrà tenir en compte el sentit 
especial d’aquell dia (Praenotanda del 
ritual del Matrimoni, 2a edició 1990, n.32). 

2.- El matrimoni es pot celebrar dintre 
de la missa o sense missa. Caldrà que el 
celebrant faci un bon discerniment sobre 
aquesta qüestió juntament amb els con-

 

SEQÜÈNCIA 
(10 unitats 
didàctiques) 

Acollida Catequesis Celebració Cat. Celebració 
del matrimoni 

OBJECTIUS                Que se sentin 
acollits. Crear 
clima de 
confiança. 
Assolir un 
coneixement 
suficient de les 
parelles 

Anunci dels punts 
centrals de la fe i 
el seu relleu en el 
matrimoni  

Facilitar 
l’experiència 
religiosa 
cristiana 

Preparació 
detallada de la 
celebració: 
aportacions dels 
nuvis 

CONTINGUTS           Recepció en 
nom de 
l’Església i de 
la comunitat 
cristiana 

-Jesucrist: Déu 
amor trinitari. 
Encarnació; fe – 
amor 
-Església: esposa - 
comunió; 
sagraments; 
església domèstica 
-L’amor conjugal 
cristià; el seu 
dinamisme 
-El servei a la vida 

Pregària sobre 
la història 
personal i de 
la parella 

Repàs del ritus i 
dels seus 
significats 

MÈTODE                    Trobada amb 
el rector i 
l’equip 
acollidor 

Xerrades i diàleg          Pregària 
personal o en 
grup, 
celebració de 
la Paraula o 
Eucaristia... 

En conversa 
amb el prevere 
que presidirà la 
celebració 
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0 la proclamació de l’evangeli, precedida, si 

es pot, pel cant de l’al·leluia, i prèviament 
és molt convenient proclamar una altra 
lectura de l’Antic o del Nou Testament i 
el salm responsorial. Si es vol afegir una 
lectura d’altre tipus no bíblica, i sempre 
que s’adigui també al sentit i significat del 
sagrament, cal llegir-la en un altre moment 
que no trenqui la unitat de la celebració (al 
principi o al final). 

5.- La proclamació de les lectures bíbli-
ques o de les pregàries dels fidels no és un 
ministeri propi dels nuvis. A ells correspon 
aquest dia més aviat “escoltar” el Senyor 
que els parla que no pas llegir els textos 
bíblics. Cal deixar, per tant, que aquest 
ministeri de lector l’exerceixin altres que 
estiguin preparats per fer-ho bé (si no, és 
millor que ho faci el propi mossèn). Com 
tampoc no correspon als esposos distri-
buir la comunió. Els contraents poden par-
ticipar d’altres maneres: per exemple, si hi 
ha missa, presentant les ofrenes, o com-
bregant amb les dues espècies (Orienta-
cions doctrinals i pastorals de l’Episcopat 
Espanyol sobre el Matrimoni, 1971, n.54. 
56), o adreçant als assistents unes parau-
les de benvinguda al principi o d’acció de 
gràcies al final de la celebració…

6.- Les signatures de l’expedient és 
millor no fer-les al damunt de l’altar. Aques-
tes signatures no tenen el valor de la signa-
tura de la professió religiosa, que és una 
oblació a Déu del profés i que per tant sí 
que es fa sobre l’altar. En el cas del matri-
moni, les signatures senzillament serveixen 
per aixecar acta del sagrament celebrat, 
i per tant és millor que tinguin lloc a la 
sagristia o, en tot cas, en una tauleta que hi 
pugui haver al presbiteri, però no a l’altar. 

7.- En alguns llocs s’ha mantingut la 
tradició dels “padrins” de casament. De 

traents, sense caure en criteris fixos pre-
establerts. Encara més, el ritual fins i tot 
aconsella que el sagrament del matrimoni 
es pugui celebrar alguna vegada, de tant 
en tant, dins de la missa del diumenge o 
en solemnitats de precepte, en presèn-
cia de la comunitat parroquial (Orienta-
cions doctrinals i pastorals de l’Episcopat 
Espanyol sobre el Matrimoni, 1971, n.63).

3.- Habitualment per a la celebració del 
matrimoni dintre de la missa s’utilitzarà 
la missa ritual “pels esposos”. I pel que 
fa a les lectures bíbliques, s’agafaran del 
leccionari propi, sigui la celebració amb 
missa o sense. Ara bé, si el matrimo-
ni se celebra en un diumenge d’Advent, 
de Quaresma o del temps pasqual, o en 
una solemnitat, o en algun altre dia dels 
establerts amb aquesta categoria litúrgica 
(dimecres de Cendra, fèries de Setmana 
Santa, dies de l’octava de Pasqua, com-
memoració dels Fidels Difunts), els tex-
tos –lectures i oracions– seran els propis 
del dia, incloent-hi als moments oportuns 
l’oració sobre els esposos i la benedicció 
final pròpia de la celebració del matrimo-
ni. També en un diumenge del temps de 
Nadal o de durant l’any, si el matrimoni se 
celebra dintre de la missa participada per 
la comunitat parroquial, es dirà la missa 
del diumenge; però, si la missa no és la de 
la comunitat parroquial, es poden emprar 
els textos (algun o tots) propis del casa-
ment (Praenotanda del ritual del Matrimo-
ni, 2a edició 1990, n.34; Orientacions doc-
trinals i pastorals de l’Episcopat Espanyol 
sobre el Matrimoni, 1971, n.60-61). 

4.- Queda clar, en tot cas, que les lectu-
res de La litúrgia de la Paraula han de ser 
sempre bíbliques, i adients a la celebració 
(a la festa o temps litúrgic i al sagrament 
del matrimoni). Com a mínim hi ha d’haver 
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0sempre tota imatge de concert o lluïment, 
i han d’estar al servei de la celebració litúr-
gica (Praenotanda del ritual del Matrimo-
ni, 2a edició 1990, n.30). Si alguna vegada, 
per motius pastorals, s’accepta un cant o 
música no prou adient, cal que s’interpreti 
en algun moment que no trenqui la unitat 
de la celebració (al principi o al final). 

11.- Igualment cal evitar tot excés en 
l’ornamentació, les flors… que sempre 
s’han de guiar per criteris litúrgics i no 
socials. Pel que fa als professionals de 
la fotografia, cal també que actuïn amb 
discreció, que s’adaptin al ritme de la cele-
bració i que no esdevinguin un destorb.

12.- Finalment, recordem que en la 2a 
edició del ritual del matrimoni, en la cele-
bració sense missa, el Parenostre ja no 
està situat després de la benedicció nup-
cial (Ritual del Matrimoni, 1a edició cata-
lana 1971, n.34), sinó que s’ha avançat 
al moment després de les pregàries dels 
fidels i abans de la benedicció nupcial 
(Ritual del Matrimoni, 2a edició catalana 
1990, n.103).

ALGUNS ASPECTES JURÍDICS A TENIR 
PRESENTS

Les noves situacions socials i eclesials que 
estem vivint demanen urgir el compliment 
d’algunes normes a l’hora de la prepara-
ció, la celebració, la inscripció i comunica-
ció del sagrament del matrimoni.

El responsable de la preparació al 
matrimoni és el rector (c. 1063). 

Recordem que el matrimoni, que en 
la seva vessant jurídica s’assimila a un 
contracte bilateral, l’eficàcia del qual deri-
va del lliure consentiment legítimament 
manifestat per les parts (c. 10057), com-
porta uns efectes jurídics en les dues juris-

vegades el “padrí” és el que llegeix el vers 
a la núvia, però fora de la celebració litúr-
gica; en altres indrets, els “padrins” són 
els mateixos pares dels nuvis. Cal dir que 
aquest paper dels “padrins” de casament 
no correspon a un autèntic ministeri, ni en 
cap cas es poden equiparar al valor dels 
padrins del baptisme o la confirmació. El 
que sí que hi ha són els testimonis, que 
poden ser els padrins o uns altres, però 
aquests tenen un paper senzillament de 
donar fe de la celebració del sagrament.

8.- Hi ha altres tradicions, costums i 
gustos a cada lloc en moments diversos 
del casament, que cal respectar, sempre i 
quan no desvirtuïn el sentit i l’estructura 
de la celebració… Sobre la col·locació de 
les cadires dels nuvis, és un bon criteri 
el que ofereix el ritual castellà actual: 
Respecte al lloc preparat per als nuvis, 
convé tenir en compte, a ser possible, que 
quedin situats de manera que no donin 
l’esquena a l’assemblea (Ritual del Matri-
moni, 2a edició castellana 1990, n.49).

9.- El ritual castellà inclou, a més dels 
anells, el ritu de la benedicció i entrega 
de les arres, molt arrelat en la tradició de 
moltes diòcesis d’Espanya. La 2a edició 
d’aquest ritual (Ritual del Matrimoni, 2a 
edició castellana 1990, n.37) explica molt 
bé el seu sentit, fins i tot el canvi que s’ha 
incorporat (els esposos s’entreguen les 
arres l’un a l’altre, abans només ho feia 
l’espòs) perquè sigui un signe clar de la 
mútua compartició de béns. Si els nuvis 
ho demanen, es pot incloure aquest ritu 
també en les celebracions en català, tra-
duint la fórmula corresponent. 

10.- Els cants i la música han de ser 
adients al ritu matrimonial i a l’expressió 
de la fe de l’Església. Si es pot, cal priorit-
zar el cant del poble. En tot cas, cal evitar 
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0 I també el c. 1069: tots els fidels estan 

obligats a manifestar al rector o a l’ordinari 
abans de la celebració del matrimoni, els 
impediments que coneguin.

Concretament, cal extremar la precaució 
en: 

- Que es tracta de batejats (partida o 
certificat vàlids); la dispensa de l’or-
dinari si es tracta de persona catòlica 
amb persona no catòlica (c. 1086); 
llicència de l’Ordinari, si es tracta de 
una persona catòlica i una altra bate-
jada en una església que no està en 
plena comunió amb l’Església Catòli-
ca, (c. 1124).

- Persones lliures d’un vincle anterior (c. 
1085) (comprovar les notes marginals 
de les partides de baptisme).

- Persones en edat hàbil (l’edat per con-
treure vàlidament és de 14 anys per a 
les dones i 16 anys per als homes, se-
gons la norma del Codi. La Conferèn-
cia Episcopal Espanyola ha fixat l’edat 
de 18 anys per a la celebració lícita del 
matrimoni) (c. 1083).

- Tenir també en compte que no es donin 
els impediments de consanguinitat (c. 
1091) i de parentiu legal (c.1094).

2.- La celebració del matrimoni
a) El matrimoni s’ha de celebrar: a la 

parròquia on un dels contraents té el 
domicili o quasidomicili o ha residit 
durant un mes. Amb llicència de l’Or-
dinari o el rector propi es pot celebrar 
en un altre lloc (c. 1115). En aquest cas 
aquesta llicència ha de quedar consig-
nada a l’Acta de Celebració que forma 
part de l’expedient matrimonial: si el 
matrimoni se celebra en una altra diò-
cesi, la llicència l’ha de concedir l’Or-
dinari (o el Vicari General a través de 

diccions que el regulen: la canònica i la 
civil. Cal tenir, doncs, presentes les impli-
cacions diverses que en ambdues jurisdic-
cions té la institució matrimonial, per tal 
que els responsables de les parròquies, 
que actuen amb potestat ordinària en el 
camp de la pastoral, preparin i celebrin els 
matrimonis amb fidelitat al que disposa el 
dret, tant el propi de l’Església (el Codi de 
Dret Canònic), com en el Dret Civil espan-
yol, en el qual també té efectes jurídics 
reconeguts.

I.- En l’àmbit del dret canònic:

1.- Coneixement de les persones
Davant dues persones que pretenen con-
treure matrimoni, el rector de la parròquia 
ha de constatar que res no s’oposa a 
la celebració vàlida i lícita del matrimoni 
(c. 1066), ja sigui per mitjà d’ell mateix 
o per persona delegada per ell, que l’ha 
d’informar dels resultats (c.1070). Les 
normes d’aquest examen les estableixen 
les Conferències Episcopals. Algunes han 
suprimit la necessitat de les proclames 
matrimonials.

En l’examen de les persones és interes-
sant tenir present el que disposa el c. 1071: 
Ningú assistirà, excepte necessitat greu, 
sense permís de l’Ordinari al matrimoni de:

- vagabunds (persones sense domicili fix)
- un matrimoni que no pugui ser recone-

gut o celebrat segons la llei civil,
- de qui està subjecte a obligacions na-

turals fruit d’una unió anterior a l’altra 
part o als fills d’aquesta unió,

- de qui notòriament hagi abandonat la 
fe catòlica,

- de qui hagi incorregut en una censura,
- del menor d’edat si els seus pares ho 

ignoren o s’hi oposen raonablement.
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03.- Anotació del matrimoni.
a) Anotació en el Registre de Matrimo-

nis. És responsabilitat del rector del 
lloc on s’ha celebrat el matrimoni 
l’anotació en el Registre Matrimonial 
del matrimoni celebrat (els noms dels 
contraents, del qui assisteix i dels tes-
timonis, el dia i lloc de la celebració). 
En cas del matrimoni celebrat sense 
assistent (c. 1116), els testimonis so-
lidàriament amb els contraents estan 
obligats a comunicar la celebració al 
rector del lloc.

b) Anotació en el llibre de baptismes 
com a nota marginal, en la partida de 
baptisme dels contraents. Si un d’ells 
està batejat fora de la parròquia, el 
rector del lloc on s’ha celebrat el ma-
trimoni enviarà notificació al rector 
del lloc on es va administrar el bateig 
(c. 1122).

II.- En l’àmbit del Dret Civil:

En virtut de l’Acord sobre assumptes jurí-
dics entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu 
de 3 de gener de 1979, ratificats per 
Instrument el dia 4 del mateix mes, Arti-
cle VI, “L’Estat reconeix els efectes civils 
del matrimoni celebrat segons les normes 
del Dret Canònic. Per al reconeixement 
dels efectes civils del matrimoni canònic 
serà necessària la inscripció al Registre 
Civil, que es practicarà amb la simple 
presentació de certificació eclesiàstica de 
l’existència del matrimoni.”

Del tenor d’aquest Article VI de l’Acord 
sobre Assumptes jurídics entre l’Estat 
Espanyol i la santa Seu, es desprèn:

a) Que, automàticament, tot matrimoni 
canònic celebrat al territori espanyol 
té efectes jurídics en l’àmbit civil. Si 

la delegació per a causes matrimoni-
als) perquè l’expedient passi a l’altra 
diòcesi; si se celebra dins la mateixa 
diòcesi, la llicència la dóna el rector i 
passa l’expedient a l’altra parròquia.

b) Els contraents han de trobar-se pre-
sents en un mateix lloc o, en persona, 
per mitjà de procurador (c. 1104). Si 
una de les parts actua per mitjà de 
procurador s’ha d’estar al c. 1105. 

c) Han de manifestar el consentiment 
davant l’ordinari del lloc o el rector 
dins el seu territori, que, estant pre-
sent, demana als contraents la mani-
festació del consentiment i la rep en 
nom de l’Església. També han d’estar 
presents dos testimonis (c. 1108). 
L’ordinari i el rector poden delegar, 
dins del seu territori, a sacerdots i 
diaques la facultat d’assistir als ma-
trimonis (c. 1111). La delegació s’ha 
de concedir expressament a persones 
determinades. La delegació pot ser: 
especial (es dóna per a assistir a un 
matrimoni determinat) o general (es 
dóna per a tots els casos i s’ha de con-
cedir per escrit) (c. 1111). El qui assis-
teix en virtut d’una delegació general 
resta obligat tanmateix, per actuar lí-
citament, a demanar llicència al rector 
cada vegada si és possible (c. 1114). 
En cas de greu necessitat, si no hi ha 
ningú competent conforme al dret per 
assistir al matrimoni, els contraents 
poden contreure matrimoni lícita i và-
lidament estant presents solament els 
testimonis (c. 1116).

d) A la celebració del matrimoni s’han 
d’observar els ritus prescrits en els 
llibres litúrgics aprovats per l’Esglé-
sia o introduïts per costums legítimes 
(c.1119).

E s g l é s i a  D i o c e s a n aC o n f e r è 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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0 fa responsable de que l’esmentat 

certificat arribi al Registre Civil per tal 
de fer l’anotació civil del matrimoni i 
expedir als contraents el llibre de fa-
mília. D’ençà que la Comissió Mixta 
Església - Estat Espanyol va fer una 
interpretació autèntica dels Acords, 
és norma positiva que el responsable 
últim és el rector del lloc de celebra-
ció del matrimoni, qui pot fer arribar 
al Registre Civil la certificació per sí 
mateix o un altre, però sota la seva 
única responsabilitat.

NOTES

1  Pràcticament el que aquí es presenta 
coincideix amb el que el Directori de la 
CEE anomena “Preparació immediata” 
i que desenvolupa en els ns. 112-127. 
Aquí s’explica que “la experiencia pas-
toral nos muestra que gran cantidad 
de personas piden a la Iglesia el matri-
monio sin haber recorrido adecuada-
mente el itinerario de la preparación 
próxima y careciendo de la prepara-
ción remota. Toda pastoral familiar ha 
de ser consciente de esta situación 
para intentar suplir con los medios 
adecuados esas carencias. Entonces la 
acción pastoral se dirigirá a conseguir 
de alguna manera los objetivos seña-
lados para la preparación próxima” (n. 
113).

2  Cf. Directori CEE, n. 75.
3  Directori CEE, n. 76.
4  Directori CEE, n. 119.
5  Aquests continguts coincideixen amb 

l’objectiu que el Directori de la CEE, 
assenyala per a la preparació imme-
diata: cf. n. 96

a això unim el que disposa el c. 1059 
reconeixent “la competència de la 
potestat civil sobre els efectes mera-
ment civils del mateix matrimoni”, i el 
c. 1071, 2º, haurem de vigilar que el 
matrimoni celebrat segons el dret de 
l’Església pugui ser també reconegut 
en l’àmbit civil. En aquest sentit, per 
exemple, la Conferència Episcopal Es-
panyola va determinar al seu moment 
que l’edat lícita per contreure ma-
trimoni era de 18 anys, precisament 
amb la voluntat d’adequar l’edat ca-
nònica a la requerida civilment.

b) S’han de fer amb molta cura els expe-
dients matrimonials en els que inter-
vinguin persones estrangeres, per tal 
que no es pugui utilitzar la forma del 
matrimoni canònic a Espanya com a 
via d’arrelament al país, per a perso-
nes que estan il·legalment, i base per 
a demanar permisos de residència en 
un clar frau de la llei espanyola. Fora 
bo que els expedients matrimonials, 
on una de les parts és estrangera, 
fossin controlats per la cúria dioce-
sana, que revisaria detingudament 
la documentació aportada per evitar 
partides i documents falsificats.

Els Acords de 1979 es varen signar 
sobre la base de la bona fe de les parts i 
del principi del dret internacional.

Quant a la comunicació al Registre del 
matrimoni canònic, cal puntualitzar:

1) Que és el rector del lloc de celebració 
del matrimoni (qui té competència 
jurisdiccional) el qui ha de signar i 
lliurar el certificat que acredita la ce-
lebració del matrimoni, encara que 
no hi hagi assistit ell com a ministre.

2) Que és el mateix rector del lloc de 
celebració del matrimoni a qui el dret 
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0meix la nostra fe, ja que conté tot el que 
donen a conèixer l’Antic Testament i el 
Nou Testament. A continuació va indicar la 
importància de celebrar la fe mitjançant, 
sobretot, l’eucaristia, que va definir com a 
«font i cimal de la vida cristiana».

Mons. Salinas va recordar que «no 
podem pas deixar de dir el que hem vist i 
sentit», o el que és el mateix: «la finalitat 
de la catequesi és posar en comunió amb 
Crist» i «anunciar les insondables riqueses 
del Crist». Va posar especial èmfasi en el 
fet que per a una veritable eficàcia de la 
catequesi, el catequista s’ha d’esforçar a 
viure segons l’evangeli, en consonància 
amb el manament del Senyor. Cal saber 
comunicar que el camí de la vida nova, 
de la felicitat, no és altra cosa que seguir 
decididament Jesús.

També va indicar la necessitat d’inculcar 
el desig de pregària. El Parenostre, l’oració 
que ens va ensenyar Jesús mateix, és quel-
com que evidencia una relació personal 
amb el Déu vivent i veritable. Va acabar la 
seva intervenció dient que cal plantejar-se 
«la catequesi des de la comunitat, en ella 
i per ella», com un educar per a la vida.

Després de sopar, les III Jornades de 
Formació van seguir amb una singular 
ponència-happening a càrrec de Mn. 
Xavier Morlans, professor de la Facultat 
de Teologia de Catalunya, que portava 
per títol «Adhesió personal a Jesucrist —
diferents llenguatges—» i va ser com una 
mena d’híbrid entre conferència i concert.

Mn. Morlans va dir que «amb anterio-
ritat als arguments teològics i als rituals 
litúrgics, i movent-se en un altre pla com-
plementari, hi ha una faceta molt pròpia 
del cristianisme com a religió d’encarnació, 
i és la possibilitat de vehicular una pri-
mera notícia del Déu encarnat i del seu 

III Jornades de Formació per a Catequistes

Barcelona, 10-11-2009

Les III Jornades de Formació per a Cate-
quistes van començar la tarda del 6 de 
novembre amb una pregària dirigida per 
Mn. Salvador Gras, delegat diocesà per a 
la catequesi de la diòcesi de Girona. Tot 
seguit, la Sra. Montserrat Oriol, secre-
tària de SIC, va adreçar unes paraules 
de benvinguda a tots els catequistes i va 
anunciar la primera ponència, que va anar 
a càrrec de Mons. Xavier Salinas, bisbe de 
Tortosa, president de la Comissió Episco-
pal de Catequesi de la Conferència Episco-
pal Espanyola i responsable de catequesi 
de la Conferència Episcopal Tarraconense.

Mons. Salinas va centrar la seva inter-
venció en una «Mirada de conjunt a les 
diferents dimensions o tasques catequèti-
ques». Aquestes tasques —segons Mons. 
Salinas— han d’ajudar a conèixer, cele-
brar, viure i pregar el misteri de Crist, tot 
això unit a la iniciació i a l’educació per 
a la vida comunitària i per a la missió, 
d’acord amb l’esperit del Directori General 
per a la Catequesi.

Després es va estendre en què significa 
«professar la fe». Tenir fe és creure i —va 
remarcar— en el Credo apostòlic es resu-

[ ]Crònica

C o n f e r è 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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0 Mn. Elvira va evidenciar la necessària 

relació entre catequesi i litúrgia, el punt 
de trobada de les quals és precisament la 
celebració litúrgica. Igualment va incidir en 
la necessitat de preparar els catequitzands 
per a viure la litúrgia des de la sessió de 
catequesi i des de la pròpia celebració 
litúrgica. Va finalitzar la seva dissertació 
repassant la dimensió litúrgica en el cate-
cisme Jesús és el Senyor i en els materials 
complementaris del SIC. 

Tot seguit hi va haver uns minuts de 
descans previ al treball en grups. Els cate-
quistes es van aplegar per diòcesis, la qual 
cosa va determinar que d’alguna —per 
qüestions operatives amb motiu del nom-
bre de participants a les Jornades— se’n 
formessin més d’un, com ara va ser el cas 
de Vic, Urgell i Tarragona. Per al treball 
d’apropament sobre les comunicacions, es 
van proposar dos temes: «Una catequesi 
per a conèixer la fe» i «Una catequesi per 
a viure la litúrgia». Amb el primer es pre-
tenia copsar quina és l’opinió general de 
les persones referent al que s’ha exposat 
en aquesta tasca de la catequesi i com 
veuen —com a catequistes— la seva rea-
lització. Amb el segon no hi havia cap altra 
pretensió que enumerar algunes dificultats 
a l’hora d’educar en la litúrgia i proposar 
una resposta concreta, així com exposar 
les experiències que en el camp litúrgic 
es realitzen a les diverses parròquies per 
ajudar a viure la litúrgia. 

Després de dinar, els tres centenars 
llargs de catequistes es van aplegar per 
escoltar la xerrada que portava per títol 
«Una catequesi per aprendre a pregar» i 
que va desenvolupar Mn. Joan Antoni Cas-
tillo, delegat per a la catequesi de Vic. Mn. 
Castillo va reflexionar sobre la pregària en 
la vida cristiana, tot indicant que la pre-

interès pels humans a través del gènere 
cançó lleugera, la cançó de tres minuts, 
l’anomenada cançó d’autor. «No es tracta 
encara» —va afegir— «de música per a la 
litúrgia, ni tan sols de suport auditiu per 
a la catequesi o la pregària. És només un 
primer missatge per a aquell qui el vulgui 
escoltar mentre feineja per casa, o mentre 
condueix per l’autopista, o bé en un petit 
moment de relax.» Va indicar també que 
«a més, en aquest tipus de cançó la lliber-
tat del cantautor pot volar més lliure pel 
que fa a lletres, ritme i atmosferes... fins a 
cantar el cor de l’evangeli a ritme de bole-
ro». Mn. Morlans va oferir una magnífica 
mostra del que havia explicat, amb peces 
tan impressionants com la colpidora A 
Joan Alsina, l’escruixidora Crec en l’amor, 
la simpàtica Duc una creu a la butxaca o 
una invitació a meditar com ara I és que 
t’estimo. 

El dissabte 7 de novembre es va dividir 
en tres sessions: matí, tarda i vespre. La 
sessió del matí va començar amb una boni-
ca pregària preparada per Mn. Salvador 
Gras i Mn. Toni Elvira, delegat diocesà per 
a la catequesi d’Urgell.

La primera ponència del matí portava 
per títol «Una catequesi per conèixer la 
fe», i va anar a càrrec de Mn. Miquel Farràs, 
delegat diocesà per a la catequesi de 
Solsona. La seva intervenció va consistir 
en una anàlisi del catecisme Jesús és el 
Senyor, recentment publicat i aprovat pels 
bisbes de la Conferència Episcopal Tarra-
conense.

Després d’una breu pausa es va iniciar 
la segona part del matí amb la segona de 
les ponències previstes. En aquesta ocasió 
va ser Mn. Toni Elvira, delegat per a la cate-
quesi d’Urgell, el qual va parlar sobre «Una 
catequesi per a viure la litúrgia».
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0gària és necessària per arribar a la finalitat 
de la catequesi. La segona ponència de la 
tarda va anar a càrrec del Sr. Ricard Mateo, 
delegat per a la catequesi d’Eivissa, el qual 
va desenvolupar el tema «Una catequesi 
per caminar en el seguiment de Jesús». Va 
estructurar la seva ponència al voltant de 
la dimensió moral de la persona, que va 
definir com l’expressió de «la realització 
del bé en les nostres vides”. Després de 
les ponències va venir l’anomenat «treball 
d’apropiament de les comunicacions», on 
els catequistes es van reunir per grups 
diocesans per a formular-se les següents 
preguntes en referència amb la pregària: 
Entenem la pregària com una tasca pròpia 
de la catequesi en unitat amb totes les 
altres? Ho entenem com l’espai d’adhesió 
personal a Jesucrist que fa cada cristià? La 
ponència sobre el tema ens ha donat pis-
tes sobre com treballar aquesta tasca amb 
els materials que tenim a la catequesi?

Pel que fa a la segona ponència, les pre-
guntes es basaven primer en una reflexió 
del P. Jon Sobrino, sj, segons la qual la nos-
tra manera de parlar de Déu hauria de fer 
que la gent (infants i adolescents també) 
traguessin en net dues conclusions: Que 
Déu és bo i que és bo que Déu existeixi. 
Aleshores, la qüestió que es plantejava 
era: ¿En quina mesura la imatge que tenim 
de Déu modifica la nostra relació amb ell 
i amb els germans? Igualment, a partir de 
la reflexió sobre si la nostra catequesi ha 
de ser narrativa, es va dir que ha de ser 
més experiencial, i es preguntava: ¿quina 
importància donem a la narració de les 
paraules i de les paràboles de Jesús en la 
nostra catequesi i als seus fets?

C o n f e r è 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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0 a nuestro sistema educativo”; la deficiente 

regulación jurídica de la enseñanza de la 
Religión y Moral Católica en España que 
“no se adecua a lo previsto en el Acuer-
do sobre Educación y Asuntos Culturales 
entre la Santa Sede y España”; y la asigna-
tura “Educación para la Ciudadanía” que 
“por su carácter obligatorio, habría de ser 
programada como materia de formación 
estrictamente cívico-jurídica y no –según 
es ahora el caso- como una materia de 
formación moral y de visión del hombre, de 
la vida y del mundo, fórmula típica de una 
enseñanza ideológica y adoctrinadora”.

Tras el discurso del Cardenal Rouco, 
tomó la palabra el nuevo Nuncio Apostóli-
co en España, Mons. D. Renzo Fratini, que 
asistió a la Asamblea Plenaria por primera 
vez. En su saludo a la Asamblea, señaló que 
sus primeras impresiones al llegar a España 
son positivas y que valora profundamente 
la gran historia de este país que ha sabido 
expresar la fe en una cultura a lo largo de 
los siglos. “Las raíces cristianas están ahí 
–destacó Mons. Fratini-, tenemos que ser 
optimistas y positivos, sobre todo no olvi-
dar que es Dios quien con su providencia 
amorosa dirige los hilos de la historia. En 
Cristo no puede faltarnos la esperanza”.

Nuevos cargos de la CEE

Durante esta Asamblea Plenaria se han 
celebrado dos elecciones de cargos de la 
CEE. En ellas, han tenido derecho a voto 
un total de 75 obispos; además del Admi-
nistrador diocesano de Valladolid, D. Félix 
López Zarzuelo.

El miércoles, día 25 de noviembre, la 
Plenaria elegía a Mons. D. Juan José Asenjo 
Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, como miem-
bro del Comité Ejecutivo de la CEE, con un 

Nota final de la XCIV Asamblea Plenaria 
de la CEE

Madrid, 27-11-2009

Los obispos españoles han celebrado en 
Madrid, del lunes 23 al viernes 27 de 
noviembre, la 94º reunión de la Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola (CEE).

Ha participado por primera vez el Obis-
po de Jerez de la Frontera, Mons. D. José 
Mazuelos Pérez, tras su ordenación epis-
copal el pasado 6 de junio. El nuevo pre-
lado ha quedado adscrito a la Comisión 
Episcopal de Apostolado Seglar, en la 
Subcomisión de Familia y Vida, así como a 
la de Seminarios y Universidades.

Los obispos han tenido un recuerdo 
especial para los tres prelados fallecidos 
desde la última Plenaria: Mons. D. José 
María Larrea y Legarreta, Obispo emérito 
de Bilbao; Mons. D. José María Guix Ferre-
res, Obispo emérito de Vic, y Mons. D. Joan 
Martí Alanis, Arzobispo-obispo emérito de 
Urgell. 

Por último, el Presidente de la CEE 
aludió a diversas cuestiones relacionadas 
con la educación, como la propuesta de un 
“pacto escolar” que se ha realizado desde 
diversas instancias y que “ha puesto de 
relieve los graves problemas que aquejan 

[ ]Comunicats
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0Homenaje a Manos Unidas en su 50º Ani-
versario

El jueves, a las 13,00 horas, los obispos 
recibían en la sala de la Plenaria a la Pre-
sidenta y al Secretario General de Manos 
Unidas, Myriam García Abrisqueta y Rafael 
Serrano, que vinieron acompañados de un 
numeroso grupo de trabajadores y colabo-
radores. Con este encuentro los obispos 
han querido rendir un homenaje a esta 
ONG de la Iglesia en su 50º aniversario.

Por eso, el Cardenal Rouco Varela, 
en nombre de todos los miembros de la 
Asamblea, agradeció la entrega genero-
sa de todos los que trabajan y colabo-
ran en este proyecto que lleva medio 
siglo “declarándole la guerra al hambre”, 
como afirmaba su manifiesto fundacio-
nal, y recordó el Mensaje de la Comisión 
Permanente a Manos Unidas, del pasa-
do 1 de octubre, en el que los obispos 
hacían memoria agradecida del pasado; 
subrayaban, como tarea del presente, la 
necesidad de salvaguardar las señas de 
identidad de la organización; y alentaban 
a cuantos forman parte de ella a afrontar 
los nuevos retos del hambre en el mundo, 
como reto para el futuro.

Sobre el Proyecto de “Ley del aborto”

La Asamblea concluye cuando el Congreso 
de los Diputados ha comenzado el debate 
sobre el Proyecto de Ley Orgánica de salud 
sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo. Ante un asunto 
de tanta trascendencia para la sociedad 
española, los obispos quieren hacer las 
siguientes consideraciones:

1. La Asamblea Plenaria hace expresa-
mente suya la Declaración del pasado 17 de 

total de 56 votos en primera votación, con 
una participación de 73 obispos. Mons. 
Asenjo sustituye al Cardenal Carlos Amigo 
Vallejo, quien desde el 5 de noviembre 
es Arzobispo emérito de Sevilla. Tras este 
nombramiento, forman parte del Comité 
Ejecutivo el Presidente, el Vicepresidente 
y el Secretario General de la CEE, como 
miembros natos, y por elección de la Asam-
blea Plenaria, los Arzobispos de Barcelona, 
Cardenal Lluís Martínez Sistach; Valencia, 
Mons. D. Carlos Osoro Sierra; el Castrense, 
Mons. D. Juan del Río Martín; y Sevilla, 
Mons. D. Juan José Asenjo Pelegrina.

La segunda elección tenía lugar el jue-
ves, día 26, con el nombramiento del Obis-
po de Ávila, Mons. D. Jesús García Burillo, 
como Presidente de la Comisión Episcopal 
de Patrimonio Cultural. Fue elegido en 
primera votación con 43 votos. Ejercieron 
su derecho a voto un total de 68 obispos. 
Mons. Burillo sustituye a Mons. Asenjo, 
que al ser elegido miembro del Comité 
Ejecutivo había tenido que dejar la presi-
dencia de la Comisión de Patrimonio Cul-
tural, por la incompatibilidad que prevén 
los Estatutos de la CEE.

La elección de Mons. Burillo supone 
su inclusión como nuevo miembro de 
la Comisión Permanente y con él queda 
representada la Provincia Eclesiástica de 
Valladolid. También el Arzobispo de Pam-
plona y Obispo de Tudela, Mons. Francis-
co Pérez González, y el el Arzobispo de 
Zaragoza, Mons. D. Manuel Ureña Pastor, 
serán miembros de la Comisión Perma-
nente en representación de las Provincias 
Eclesiásticas de Pamplona y Zaragoza, 
respectivamente, que quedarían sin repre-
sentación en ese órgano cuando Mons. D. 
Jesús Sanz Montes tome posesión como 
Arzobispo de Oviedo.

C o n f e r è n c i a  E p i s c o p a l  E s p a n y o l a
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0 moral y económica, a la luz de la Encíclica 

del Papa Benedicto XVI Caritas in Veritate. 
Como fruto de sus trabajos, han aprobado 
una Declaración de la Asamblea Plena-
ria que se publicará, en su integridad, 
próximamente. En ella destacan que, en 
este momento de graves dificultades eco-
nómicas y sociales para tantas familias y 
víctimas de la crisis, es preciso transmitir 
una palabra de solidaridad y esperanza.

La crisis, según señalan en la Decla-
ración, tiene que ser abordada principal-
mente desde sus víctimas y desde un jui-
cio moral que permita encontrar el camino 
adecuado para su solución. En sintonía 
con la encíclica Caritas in Veritate, los 
obispos ponen el acento en la necesidad 
de aspirar a un desarrollo integral, que no 
puede conseguirse sin Dios. Se refieren, 
entre otros, a los jóvenes, a las familias y a 
colectivos como el de los inmigrantes, con 
quienes se está cebando especialmente 
la crisis, y observan con preocupación la 
situación y cómo afecta a estos últimos 
la Reforma de la Ley de Extranjería que 
acaba de ser aprobada en el Parlamento.

Los obispos afirman que la crisis debe 
ser una ocasión de discernimiento y de 
actuación esperanzada, y animan a todos, 
y en especial a las comunidades cristia-
nas, a que sigan compartiendo sus bienes 
con los afectados por la crisis.

A este respecto, la CEE ha decidido, 
igual que hizo el año pasado, entregar a 
Cáritas un porcentaje del Fondo Común 
Interdiocesano, que en esta ocasión 
asciende al 1,5%.

El Ministerio Sacerdotal hoy en España

Otro de los temas centrales de esta Plena-
ria ha sido la reflexión y el diálogo sobre 

junio de la Comisión permanente titulada 
“Sobre el anteproyecto de ley del aborto: 
atentar contra la vida de los que van a nacer 
convertido en “derecho””. Los obispos reco-
miendan encarecidamente su lectura.

2. Según decía la Declaración de la 
Comisión Permanente, este Proyecto de 
Ley “constituye un serio retroceso respecto 
de la actual legislación despenalizadora, 
ya de por sí injusta”. Nadie que atienda 
a los imperativos de la recta razón puede 
aprobar ni dar su voto a este proyecto de 
ley. En particular, los católicos deben recor-
dar que si lo hacen, se ponen a sí mismos 
públicamente en una situación objetiva de 
pecado y, mientras dure esta situación, no 
podrán ser admitidos a la Sagrada Comu-
nión (Cf. Carta del Prefecto de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, de junio de 
2004, al Presidente de la Conferencia Epis-
copal de los Estados Unidos de América).

3. Los católicos estamos por el “sí” a 
la vida de los seres humanos inocentes e 
indefensos que tienen derecho a nacer; 
por el “sí” a una adecuada educación 
afectivo-sexual que capacite para el amor 
verdadero; por el “sí” a la mujer gestante, 
que ha de ser eficazmente apoyada en su 
derecho a la maternidad; por el “sí” a leyes 
justas que favorezcan el bien común y no 
confundan la injusticia con el derecho.

Los obispos invitan a proseguir sin des-
canso el trabajo a favor de estas nobles 
metas y exhortan a no desfallecer en la 
plegaria, especialmente durante este año 
dedicado a la oración por la vida.

Declaración ante la crisis moral y econó-
mica

Los obispos españoles han retomado en 
esta Plenaria el diálogo sobre la crisis 
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0el ejercicio del sacerdocio hoy en España. 
La Asamblea ha aprobado un Mensaje de 
los obispos de la Conferencia Episcopal 
Española a los sacerdotes, con motivo del 
Año Sacerdotal.

La vida y el ministerio sacerdotal se 
sostienen en una relación de amistad con 
Cristo. El año sacerdotal, convocado por 
Benedicto XVI, es una ocasión propicia 
para agradecer, profundizar y dar testimo-
nio de esta amistad.

Nuestro mundo necesita -señalan los 
obispos- que los sacerdotes salgamos hoy 
al encuentro del Señor diciendo también 
somos testigos, lo que hemos visto y oído 
os lo anunciamos.

Como subrayan los obispos, el testi-
monio de la vida entregada de muchos 
sacerdotes, es un motivo de alegría para 
la Iglesia y una fuerza evangelizadora en 
nuestras diócesis y cada una de sus comu-
nidades. Ellos son, también, un regalo 
para el mundo aunque a veces no se les 
reconozca.

Verdaderamente los sacerdotes son 
importantes no solo por cuanto hacen 
sino, sobre todo, por lo que son.

El Mensaje íntegro, al igual que en el 
caso del Documento sobre la crisis, se hará 
público próximamente.

Informaciones

Mons. D. Julián Barrio Barrio ha invitado 
a los obispos a las celebraciones del Año 
Santo Jubilar que vivirá Santiago en 2010. 
La apertura de la Puerta Santa tendrá lugar 
el 31 de diciembre de este año, a las 16,00 
horas, y en agosto, del 5 al 8, Compostela 
acogerá a miles de jóvenes peregrinos 
con motivo de la Peregrinación Europea 
de Jóvenes que se está organizando y que 

coincidirá con la presencia, en la ciudad 
gallega, de la Cruz de las Jornadas Mundia-
les de la Juventud.

También en 2010, del 27 al 30 de mayo, 
se celebrará en Toledo el Congreso Eucarís-
tico Nacional. Mons. D. Braulio Rodríguez 
Plaza ha informado sobre los preparativos 
del evento cuya organización corresponde 
a la diócesis toledana, en colaboración con 
la Conferencia Episcopal Española. Mons. 
Rodríguez Plaza ha cursado las invitacio-
nes a los obispos y de esta forma ha que-
dado convocado oficialmente el Congreso.

Como es bien conocido, en agosto de 
2011, Madrid será la sede de la Jornada 
Mundial de la Juventud. También los obis-
pos han recibido información sobre cómo 
van los preparativos. Ha intervenido, para 
hablar sobre los trabajos que le corres-
ponden a la CEE, Mons. D. José Ignacio 
Munilla Aguirre, Obispo responsable del 
Departamento de Pastoral Juvenil. El Obis-
po auxiliar de Madrid y Coordinador de la 
JMJ, Mons. D. César Franco Martínez, ha 
explicado los aspectos que corresponden 
a la Archidiócesis madrileña.

Por último, Mons. D. Javier Salinas 
Viñals ha informado sobre la puesta en 
marcha e implantación en las diócesis del 
Catecismo Jesús es el Señor.

Otros asuntos

La Plenaria ha estudiado el texto del Misal 
Romano, versión castellana de la III edi-
ción típica latina Emmendata, presentado 
por la Comisión Episcopal de Liturgia. Se 
continuará trabajando sobre él de cara 
a una nueva presentación en la próxima 
Plenaria, que se celebrará en abril de 2010.

Como es habitual en la Asamblea que 
se celebra en otoño, se han aprobado 
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0 per a la seva solució. No tenim solucions 

tècniques per oferir, però sí que entra dins 
el nostre ministeri il·luminar amb la doc-
trina social de l’Església el greu problema 
de la crisi, tenint present la veritat sobre 
l’home, «perquè la qüestió social s’ha 
convertit en una qüestió antropològica».2 

Només d’aquesta manera podem afrontar 
l’autèntica solució.

Causes i víctimes de la crisi 
2. Som conscients de la gravetat de la 

situació en què ens trobem, per causes 
que tenen el seu origen en la pèrdua de 
valors morals, la falta d’honradesa, la 
cobdícia, que és arrel de tots els mals3, i 
la carència de control de les estructures 
financeres, potenciada per l’economia glo-
balitzada. Tot això ha provocat la situació 
actual, les repercussions de la qual arri-
ben a diversos àmbits de la vida social 
i afecten greument els més febles, amb 
especial incidència en els països en via de 
desenvolupament.

• És especialment significativa la inci-
dència de la crisi en les famílies, sobre-
tot en les famílies nombroses i en els 
joves, com bé ho testimonien els últims 
estudis realitzats per Càritas4. El context 
socioeconòmic actual ens mostra una taxa 
de desocupació disparada, fins al punt 
que hi ha moltes llars que tenen tots els 
seus membres actius en desocupació, que 
no reben ingressos ni del treball ni de les 
prestacions socials.

L’escassa protecció social de la família 
i les polítiques antinatalistes són perni-
cioses per a la societat i tindran efectes 
econòmics perjudicials per a les genera-
cions futures. El judici de la recent encí-
clica del Papa il·lumina i orienta la nos-
tra situació en aquest àmbit: «L’obertura 

los balances anuales, correspondientes 
en esta ocasión al año 2008, los criterios 
de constitución y distribución del Fondo 
Común Interdiocesano y los presupuestos 
de la CEE y de sus instituciones y organis-
mos para el año 2010 (se adjuntan datos).

Por último, la Asamblea Plenaria ha pro-
rrogado por un año los actuales Estatutos 
de Manos Unidas y ha aprobado la diso-
lución de la Asociación pública de fieles 
“Hogar de Nazaret”, que no desaparece 
sino que tendrá un nuevo Estatuto jurídico.

Declaració de la XCIV Assemblea Plenària 
de la CEE davant la crisi moral i econò-
mica 

Madrid, 27-11-2009

1. «El goig i l’esperança, el plor i 
l’angoixa de l’home contemporani, sobre-
tot dels pobres i de tota mena d’afligits, 
són també goig i esperança, plor i angoixa 
dels deixebles de Crist.»1

Davant les dificultats econòmiques i 
socials de tantes famílies i víctimes de la 
crisi, nosaltres, pastors de l’Església que 
peregrina a Espanya, amb aquesta decla-
ració, volem transmetre una paraula de 
coratge i d’esperança. Animem les comu-
nitats cristianes i tots els homes de bona 
voluntat a discernir el moment present 
i a comprometre-s’hi amb generositat i 
solidaritat.

Conscients de la nostra missió pasto-
ral, ens proposem oferir una reflexió més 
àmplia i profunda sobre l’actual crisi moral 
i econòmica.

La crisi econòmica que vivim ha de ser 
abordada, principalment, des de les seves 
causes i víctimes, i des d’un judici moral 
que ens permeti trobar el camí adequat 
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0continua sent un factor positiu. El nos-
tre país ha experimentat un alt benestar 
durant aquests últims anys; benestar que 
no sempre ha estat administrat correc-
tament i que ens ha portat a viure per 
damunt de les nostres possibilitats.

No hi ha veritable desenvolupament 
sense Déu

3. «Déu és el garant del veritable des-
envolupament de l’home pel fet que, 
havent-lo creat a imatge seva, funda 
també la seva dignitat transcendent i 
alimenta el seu anhel constitutiu de “ser 
més”.»7 L’arrel dels nostres problemes no 
es troba només, ni principalment, en les 
dificultats econòmiques per a continuar 
mantenint un creixement i benestar en 
un món sotmès a crisis periòdiques: «El 
primer capital que s’ha de salvaguardar 
i valorar és l’home, la persona en la 
seva integritat.»8 El veritable desenvolu-
pament ha d’aconseguir tot l’home i tots 
els homes.9 Inevitablement hem de pre-
guntar-nos: quin home volem promoure 
amb l’estil social que estem procurant? 
¿Podem considerar com a desenvolupa-
ment veritable el que tanca l’home en un 
horitzó intraterrenal, fet només de benes-
tar material i que prescindeix dels valors 
morals, del significat transcendent de la 
seva vida? ¿Pot aconseguir-se el veritable 
desenvolupament sense Déu?

En primer lloc, cal dir en aquestes cir-
cumstàncies que l’home que ha conegut 
Crist se sap responsable del canvi social 
en la seva autèntica veritat: «El desenvo-
lupament és impossible sense homes rec-
tes, sense operadors econòmics i agents 
polítics que sentin fortament en la seva 
consciència la crida al bé comú.»10 Això 
demana un major compromís en el món 

moralment responsable a la vida és una 
riquesa social i econòmica. Grans nacions 
han pogut sortir de la misèria gràcies 
també al gran nombre d’habitants i a la 
seva capacitat. Contràriament, nacions en 
un temps florents passen ara per una fase 
d’incertesa, i en algun cas de decadència, 
precisament a causa del baix índex de 
natalitat, un problema crucial per a les 
societats de més benestar.»5

• Els petits i mitjans empresaris, així 
com els agricultors i ramaders, viuen 
en una angoixosa situació econòmica, 
assistint amb impotència a la destruc-
ció d’ocupació i tancament de les seves 
empreses, fet que perjudica greument les 
seves famílies, el seu patrimoni i el pro-
grés mateix de la societat.

• Un altre grup d’importància nota-
ble és la població emigrant procedent 
de països pobres: «Es tracta de perso-
nes, per a nosaltres germans, que un dia 
van venir invitats, contractats, o simple-
ment atrets per la fascinació d’un paradís 
somiat. Molts d’ells han col·laborat amb 
el seu treball i amb els seus serveis, en 
els temps de prosperitat, en el nostre des-
envolupament i benestar, van augmentar 
considerablement els recursos del nostre 
país, de la caixa de la hisenda pública i de 
la Seguretat Social, van animar el consum, 
el mercat de l’habitatge i la vida laboral en 
general. Ara, en moment de crisi, d’atur i 
de recessió, no podem abandonar-los a la 
seva sort.»6

És evident que la crisi està infonent por 
al futur no sols per la inseguretat respecte 
al possible manteniment de l’Estat de 
benestar, sinó també per les conseqüèn-
cies que genera, en augmentar la taxa de 
desocupació i reduir l’activitat econòmica. 
Amb tot, el desenvolupament ha estat i 

C o n f e r è n c i a  E p i s c o p a l  E s p a n y o l a
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0 treball que asseguri una condició digna als 

treballadors que arriben a la jubilació».11

6. Demanem un tracte humà i solidari 
amb els emigrants, perquè la recent apro-
vada Llei d’estrangeria restringeix drets 
que afecten decisivament la seva dignitat 
com a persones. Una societat amb un 
objectiu d’autèntic progrés humà es pre-
ocupa pel bé de tots i de cadascú.12

El nostre compromís permanent com a 
Església

7. L’Església realitza el servei al món i al 
seu progrés com a exigència de la missió 
que ha rebut. A través de la seva doctrina 
social ens il·lumina amb una llum que no 
canvia els problemes sempre nous que van 
sorgint13 i ens anima a comprometre’ns de 
manera més urgent en aquests àmbits:

• L’aspiració a aconseguir un desenvo-
lupament integral requereix una renovació 
ètica de la vida social i econòmica que tin-
gui en compte el dret a la vida: «L’obertura 
a la vida és al centre del veritable desenvo-
lupament. Quan una societat s’encamina 
cap a la negació i la supressió de la vida, 
acaba per no trobar la motivació i l’energia 
necessària per a esforçar-se en el servei 
del veritable bé de l’home. Si es perd la 
sensibilitat personal i social per a acollir 
una nova vida, també es marceixen altres 
formes d’acollida profitoses per a la vida 
social.»14

• En un món globalitzat, on els pobres 
pateixen la pitjor part, l’Església renova 
el seu compromís amb ells. I ho fa per-
què aquest compromís brolla de la seva 
mateixa entranya de misericòrdia, de la 
fe i de la seva missió evangelitzadora. En 
efecte, Jesús va venir a anunciar la bona 
nova als pobres, reclamant també d’ells 

de l’educació i en la vida pública, per a 
eradicar en tot moment la corrupció, la 
il·legalitat i la set de poder.

Estem cridats a prendre decisions i a 
alleujar la misèria

4. L’espectacle de l’home que pateix 
toca el nostre cor de creients. Déu mateix 
ens empeny en el nostre interior a alleujar 
la misèria. No n’hi ha prou a contemplar la 
realitat complexa, sotmesa a una crisi molt 
greu; ni n’hi ha prou a prendre consciència 
dels problemes que està ocasionant. És 
imprescindible un profund sentiment de 
solidaritat amb tots els que sofreixen. Hi 
ha problemes derivats d’aquesta crisi que 
estan exigint una resposta immediata.

5. Una de les preocupacions més greus 
té a veure amb l’ocupació i la feina. No 
són fàcils ni d’aplicació immediata solu-
cions que siguin veritablement eficaces. 
La pobresa i la desocupació degraden 
la dignitat de l’ésser humà. Per això cal 
impulsar un nou dinamisme laboral que 
ens comprometi a tots en favor d’un tre-
ball decent que «sigui expressió de la 
dignitat essencial de tot home o dona: un 
treball lliurement elegit, que associï efec-
tivament els treballadors, homes i dones, 
al desenvolupament de la seva comunitat; 
un treball que, d’aquesta manera, faci 
que els treballadors siguin respectats, 
evitant tota discriminació; un treball que 
permeti satisfer les necessitats de les 
famílies i escolaritzar els fills sense que 
es vegin obligats a treballar; un treball 
que consenti els treballadors d’organitzar-
se lliurement i fer sentir la seva veu; un 
treball que deixi espai per a retrobar-se 
adequadament amb les pròpies arrels en 
l’àmbit personal, familiar i espiritual; un 
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0desenvolupament humà integral: «Davant 
els grans problemes del desenvolupament 
dels pobles, que ens impulsen gairebé 
al desassossec i a l’abatiment, ve en el 
nostre auxili la paraula de Jesucrist, que 
ens fa saber: “Sense mi no podeu fer res” 
(Jn 15,5). I ens anima: “Jo sóc amb vosal-
tres dia rere dia, fins a la fi del món” (Mt 
28,20). Davant l’ingent treball que queda 
per fer, la fe en la presència de Déu ens 
sosté, junt amb els qui s’uneixen en nom 
seu i treballen per la justícia.»17

Crida final
9. Volem finalitzar aquesta declaració 

fent una crida a les comunitats cristianes i 
a tots els homes i dones que vulguin unir-
se en un compromís decidit per a sortir 
de la crisi, sabent que és prioritària la 
conversió del cor per a obtenir els canvis 
socials.18 

Pel que fa a això, apuntem:
• El moment actual requereix prendre 

consciència del sofriment dels nostres 
germans més afectats per la crisi, i un 
compromís més solidari de tots, especial-
ment dels qui tenen més capacitat per a 
posar a disposició dels altres els béns i 
recursos rebuts de Déu.

• És urgent un discerniment sobre les 
decisions de despesa tant dels poders 
públics com de les famílies i de cadascú 
en particular.

• Cal fomentar la responsabilitat envers 
el bé comú i envers les víctimes més afec-
tades per aquesta situació.

• Promoure actituds cristianes per a 
compartir és especialment necessari en 
aquesta conjuntura. Per això urgim les 
comunitats cristianes a compartir els seus 
béns amb els afectats per la crisi. Alguns 
ja ho han fet donant l’1% dels seus ingres-

la conversió i la fe. Jesús ens ha revelat 
que ell és servit i acollit en els famolencs 
i forasters.15 «Coneixeu prou bé la genero-
sitat de nostre Senyor Jesucrist; ell, essent 
ric, es va fer pobre per vosaltres, perquè 
us enriquíssiu amb la seva pobresa» (2Co 
8,9). Hem de sentir-nos Església sama-
ritana i solidària amb els pobres davant 
l’angoixa de tantes famílies, joves i des-
ocupats.

• L’Església ha tingut sempre entre 
els seus compromisos la lluita contra la 
pobresa com una exigència de la caritat, 
perquè «l’amor —caritas— sempre serà 
necessari fins i tot en la societat més 
justa»16 i, especialment, en moments en 
què els més febles es troben exposats a 
carregar amb el preu de les conseqüències 
de la crisi.

• La comunitat cristiana, i en particular 
Càritas, Mans Unides i altres institucions 
de caritat de l’Església, estan atenent 
i acompanyant els més necessitats del 
nostre país i dels països en vies de des-
envolupament, víctimes, també, de la crisi 
econòmica global i de la recessió. Agraïm 
aquest signe de solidaritat als qui ho fan 
possible: voluntaris, socis, donants; i els 
animem a continuar en aquesta lògica 
del do i de la gratuïtat com a expressió de 
fraternitat.

8. La crisi ha de ser una ocasió de dis-
cerniment i d’actuació esperançada per 
a cadascun de nosaltres, per als respon-
sables públics i per a les institucions que 
poden contribuir a sortir-ne. Però, sobre-
tot, la crisi hauria d’ajudar-nos a posar 
en Déu la referència verificadora de les 
nostres actituds i comportaments. Només 
tenint en compte la dimensió transcen-
dent de la persona podem aconseguir un 
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0 15 CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, 

Reflexions entorn de l’eclesialitat de 
l’acció caritativa i social de l’Església, 
12.

16  BENET XVI, Carta encíclica Deus caritas 
est, 28.

 17 BENET XVI, Carta encíclica Caritas in 
veritate, 78.

 18 Cf. Catecisme de l’Església catòlica, 
1888.

Missatge de la XCIV Assemblea Plenària 
de la CEE als sacerdots amb motiu de 
l’any sacerdotal 

Madrid, 27-11-2009

Benvolguts germans sacerdots,
Reunits en assemblea plenària en l’Any 

Sacerdotal, els bisbes us recordem en la 
nostra pregària i donem gràcies a Déu per 
tots vosaltres: pel do de la vostra vocació, 
que és regal del Senyor, i per la vostra 
tasca, resposta en fidelitat, una fidelitat 
que manifesteu diàriament amb el testimo-
niatge de la vostra vida i amb la dedicació 
de cadascun de vosaltres a l’anunci de 
l’evangeli, a l’edificació de l’Església en 
l’administració dels sagraments i al servei 
permanent dels homes i dones del nostre 
temps. Donem gràcies al Senyor perquè 
continueu amb la mà posada a l’arada, 
malgrat la duresa de la terra i de la incle-
mència del temps.

Esperem que aquest Any Sacerdotal 
produeixi fruits abundants d’acord amb 
els objectius proposats pel papa Benet 
XVI: «Promoure el compromís de renovació 
interior de tots els sacerdots, perquè el seu 
testimoniatge evangèlic en el món d’avui 
sigui més intens i incisiu»; «afavorir la ten-

sos com un signe del seu compromís amb 
els pobres. Per la nostra part, la Conferèn-
cia Episcopal Espanyola, a través de Càri-
tas, es disposa a donar un percentatge que 
aquest any serà de l’1,5% del fons comú 
interdiocesà.

• Encara que la responsabilitat primera 
de promoure solucions per a sortir de la 
crisi correspon als poders públics, això no 
obstant caldrà també que com a Església 
samaritana col·laborem amb altres institu-
cions i organitzacions socials en la solida-
ritat amb les víctimes de la crisi.

NOTES

1 CONCILI VATICÀ II, Constitució pastoral 
Gaudium et spes, 1.

 2 BENET XVI, Carta encíclica Caritas in 
veritate, 75.

 3 Cf. 1Tm 6,10.
 4 Cf. CARITAS ESPANYOLA, VI Informe 

FOESSA, 2008.
 5 BENET XVI, Carta encíclica Caritas in 

veritate, 44.
 6 CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, 

Comissió Episcopal de Migracions, Mis-
satge de la Jornada Mundial de Migra-
cions, 18-I-2009.

7 BENET XVI, Carta encíclica Caritas in 
veritate, 29.

 8 Ibid., 25.
 9 Cf. PAU VI, Carta encíclica Populorum 

progressio, 14.
 10 BENET XVI, Carta encíclica Caritas in 

veritate, 71.
 11 Ibid., 63.
 12 Cf. JOAN PAU II, Carta encíclica Sollici-

tudo rei socialis, 39.
 13 Cf. BENET XVI, Carta encíclica Caritas in 

veritate, 12.
14  Ibid., 28.
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0amic, res no els va amagar. Ells van poder 
conèixer, fins i tot, la seva debilitat, el seu 
cansament, la seva set, el seu somni, el 
seu dolor per la ingratitud o pel rebuig 
obert, la por en la seva agonia… Conèixer-
lo a ell, en aquesta experiència d’amistat, 
supera tot coneixement, afirma sant Pau 
(cf. Fl 3,8-9).

Aquesta amistat, nascuda de Jesús i 
oferta gratuïtament, és un do valuós i 
esplèndid. És una experiència desitjada i 
generadora de «vida, i vida abundant». El 
primer és conèixer-lo i estimar-lo personal-
ment. El coneixement i l’amor ens fan tes-
timonis: «Us anunciem allò que existia des 
del principi, allò que hem sentit, que hem 
vist amb els nostres ulls, que hem contem-
plat, que hem tocat amb les nostres mans. 
Us parlem del qui és la Paraula de la vida. 
[…] Us anunciem allò que hem vist i sentit, 
perquè també vosaltres tingueu comunió 
amb nosaltres, que estem en comunió 
amb el Pare i amb el seu Fill Jesucrist. Us 
escrivim tot això perquè la vostra joia sigui 
completa.» (1Jn 1,1.3-4).

El Senyor ens envia a «ser els seus 
testimonis». A l’Evangelii nuntiandi llegim 
que el món d’avui atén més els testimonis 
que els mestres, i que, si atén els mestres, 
és perquè són testimonis.2 Amb la força 
de l’Esperit Sant, els Apòstols confessaran 
després de la Pasqua: «Som testimonis» 
(Ac 3,15). També el nostre món necessi-
ta avui que els sacerdots sortim al seu 
encontre dient «som testimonis», «allò que 
hem vist i sentit us ho anunciem». La font 
d’aquest anunci es troba en la intimitat 
amb Jesús: «El món exigeix als evangelit-
zadors que li parlin d’un Déu al qual ells 
mateixos coneixen i tracten familiarment, 
com si estiguessin veient l’Invisible».3

El Sant Pare, en la Carta de convoca-

sió dels sacerdots cap a la perfecció espi-
ritual, de la qual depèn sobretot l’eficàcia 
del seu ministeri», «per a fer que es perce-
bi cada cop més la importància del paper i 
de la missió del sacerdot en l’Església i en 
la societat contemporània.»1

En la nostra assemblea hem reflexio-
nat i dialogat sobre la vida i el ministeri 
dels preveres a Espanya, desitjosos de 
continuar cercant plegats, amb l’ajuda de 
l’Esperit Sant, les actuacions pastorals 
necessàries que responguin a les diverses 
situacions que ens afecten als bisbes i pre-
veres com a pastors de l’Església.

Més que un ensenyament complet 
sobre el nostre ministeri, volem oferir-vos 
un missatge d’esperança amb la invitació 
que torneu novament a l’abundant doc-
trina sobre el sacerdoci que ens ofereixen 
el Concili, el magisteri pontifici i els docu-
ments de la Conferència Episcopal. Us 
invitem a llegir-los i meditar-los novament 
i, sobretot, a portar-los a la vida.

1. «Vosaltres sou els meus amics» (Jn 
15,14)
Estem convençuts, i també vosaltres, que 
la nostra vida i ministeri es fonamenten 
en la nostra relació personal i íntima amb 
Crist, que ens fa partícips del seu sacer-
doci. Aquesta vinculació Jesús la situa en 
l’àmbit de l’amistat: «Vosaltres sou els 
meus amics», ens diu.

Avui escoltem aquestes mateixes parau-
les. La iniciativa va partir d’ell. Va ser Jesús 
qui ens va elegir com a amics i és en clau 
d’amistat que entén la nostra vocació. Va 
designar els Apòstols «perquè estiguessin 
amb ell i per enviar-los a predicar» (Mc 
3,14). El primer va ser «estar amb ell», 
conviure amb ell, per a conèixer-lo de prop, 
no d’oïdes. Ell els va obrir el cor. Com a 
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0 tòria de l’Any Sacerdotal, ens invita a 

«perseverar en la nostra vocació d’amics 
de Crist, cridats personalment, elegits i 
enviats per ell». Una clau fonamental per 
a viure aquest Any Sacerdotal ha de ser 
«renovar el carisma rebut», la qual cosa 
implica «enfortir l’amistat amb l’amic». 
En l’homilia de la missa crismal de 2006, 
ens deia el Papa: «Ja no us anomeno ser-
vents, sinó amics: en aquestes paraules 
es podria veure fins i tot la institució del 
sacerdoci. El Senyor ens fa els seus amics: 
ens ho encomana tot; ens encomana a ell 
mateix, de manera que puguem parlar amb 
el seu “jo”, “in persona Christi capitis”. 
Quina confiança! Veritablement s’ha posat 
a les nostres mans… Ja no us dic servents, 
sinó amics. Aquest és el significat pro-
fund de ser sacerdot: arribar a ser amic 
de Jesucrist. Per aquesta amistat hem de 
comprometre’ns cada dia novament.»

El tracte amb el Senyor té un nom, 
diu el Papa: la pregària, «la muntanya 
de la pregària». «Només així es desenvo-
lupa l’amistat…». Benvolguts sacerdots: 
«Només així podrem exercir el nostre 
ministeri; només així podrem portar Crist i 
el seu evangeli als homes.» L’expressió del 
Papa és rotunda: la pregària del sacerdot 
és acció prioritària del seu ministeri. «El 
sacerdot ha de ser, en primer lloc, un home 
de pregària», com ho va ser Jesús. Aques-
ta pregària sacerdotal nostra és, alhora, 
una de les fonts de santificació del nostre 
poble. Ho expressem mitjançant la litúrgia 
de les Hores que se’ns va encomanar el dia 
de la nostra ordenació diaconal. Això va ser 
el que va viure el sant Rector d’Ars amb les 
llargues hores de pregària que feia davant 
el sagrari de la seva parròquia.

«Amistat significa també comunió de 
pensament i de voluntat.» 4 El poder de 

l’amistat és unitiu. Els primers cristians 
parlaven de «tenir els sentiments de Crist», 
que s’assimilen amb el tracte, l’escolta, 
l’amor. Ens acreditem com a sacerdots 
en l’amistat i intimitat amb Jesús. Ell 
ens comunica els seus sentiments de 
Bon Pastor. Aquesta realitat no es viu, 
no es gaudeix de manera inconscient o 
rutinària, sinó amb l’esforç necessari, amb 
l’esperança en ell, amb la seva gràcia i amb 
il·lusió compartida.

Aquesta amistat és expressió de la fide-
litat de Déu amb el seu poble i reclama la 
nostra fidelitat, que és una nota de l’amor 
vertader. La fidelitat brolla espontània i 
fresca de l’amistat sincera. En la fidelitat el 
primer és l’altre. Nosaltres som sacerdots 
per l’amistat indicible de Jesús, una amis-
tat que exigeix gratitud i reconeixement del 
seu do: escoltar-lo, no amagar-lo, trans-
parentar-lo, donar-li sempre el protago-
nisme. Ell ha de créixer i nosaltres minvar. 
La fidelitat reclama, alhora, perseverança, 
perquè la fidelitat és l’amor que resisteix 
el desgast del temps.

Som conscients que aquesta amistat, 
nucli de la nostra vida i ministeri, és un 
«tresor en gerres de terrissa» (2Co 4,7); 
reconeixem les nostres fragilitats i pecats; 
les nostres mans són humanes i febles. 
Això no obstant, confessem amb Maria, 
Senyora nostra, que en els pobres i dèbils 
Déu continua fent obres grans.

2. «Se la posa a les espatlles ple 
d’alegria» (Lc 15,5)
Els mateixos que van ser cridats per a 
«estar amb ell» van ser «enviats a predi-
car». La missió apostòlica és constitutiva 
de la vocació. La nostra missió és la de 
Jesús mateix: «Com el Pare em va enviar, 
així us envio jo», i ha de dur-se a terme 
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sedentari, sinó a camp obert. Per això ens 
sentim tan orgullosos dels sacerdots que 
anuncien l’evangeli en altres països.

Cercar és treball missioner. Se’ns va 
preparar a molts, preferentment, per a 
tenir cura d’una comunitat ja constituïda. 
Avui, en canvi, quan en molts de nosal-
tres ha augmentat l’edat, a més de tenir 
cura de la comunitat existent, el Senyor 
ens demana «conduir altres ovelles a la 
cleda». És temps de «nova evangelitza-
ció» i de primer anunci en el nostre propi 
territori. En aquesta tasca, la comunitat 
i el pastor, al mateix temps, han de ser 
avui els missioners. D’aquí que el bon 
sacerdot sigui conscient, i sàpiga bé, en 
quina mesura ha de donar suport als laics 
i comptar amb ells. Així mateix, ha d’unir 
esforços amb els diferents carismes de 
la vida consagrada. De tot això ens en 
parla el Papa en la seva Carta de l’Any 
Sacerdotal.

Demanava el Senyor, d’altra banda, 
que el Pare no ens tregui del món. Els 
sacerdots, com Crist mateix, som al món i 
som per al món, sense ser del món. Així ho 
va demanar Jesús al Pare en l’últim sopar 
amb els Apòstols. L’Església està plantada 
al món i és per als homes, però no és del 
món. Així som els pastors. I aprenem de 
Jesús que: «Déu ha estimat tant el món 
que ha donat el seu Fill únic. […] Déu no 
ha enviat el seu Fill al món perquè el món 
fos condemnat, sinó per salvar-lo per mitjà 
d’ell» (Jn 4,16-17). Aquesta missió, moltes 
vegades, és dolorosa per a nosaltres per 
les circumstàncies en què l’hem de rea-
litzar, i això ens uneix a la creu de nostre 
Senyor Jesucrist. Confiant en la paraula de 
Crist, recordem en els moments de dolor 
que el Senyor va prometre la benaurança 

com ho va fer Jesús: «Jo sóc el bon pastor.»
La imatge del «bon pastor», recordada 

i admirada en les primeres comunitats 
en referència a Crist ressuscitat i present 
enmig de la seva Església, va servir també 
per a identificar els qui, en nom de Crist, 
tenien cura de la comunitat cristiana: 
«Vetlleu per vosaltres mateixos i per tot 
el ramat, del qual l’Esperit Sant us ha fet 
encarregats perquè pastureu l’Església de 
Déu» (Ac 20,28).

La tasca del pastor és cuidar, guiar, 
alimentar, reunir i cercar. Cercar és avui 
especialment necessari. Des del si del 
Pare, el Senyor va venir a cercar la huma-
nitat perduda. 5 La paràbola del bon pastor 
dóna fe d’això i en la paràbola del bon 
samarità l’home apallissat al camí repre-
senta la humanitat caiguda, davant la 
qual, commogut, Crist s’inclina, el cura i 
l’aixeca. Ell va venir a cercar els allunyats i 
a oferir-los l’amor de Déu. Va venir a cercar 
l’ovella perduda i, compadit, se la va posar 
a l’espatlla ple d’alegria, com ho narra 
sant Lluc. Va cercar els dos d’Emmaús, 
la mateixa tarda de Pasqua. Va cercar els 
Apòstols en la seva por i desil·lusió i els va 
regalar el buf de l’Esperit Sant. També avui 
Jesús surt cada dia a cercar-nos i no deixa 
d’enviar-nos la força del seu Esperit, agent 
principal de l’evangelització. 6

Cercar és avui tasca del bon sacerdot. 
Les nostres cledes van minvant. Les parau-
les «encara tinc altres ovelles que no són 
d’aquest ramat, i també les he de guiar. 
Elles escoltaran la meva veu, i hi haurà un 
sol ramat i un sol pastor» (Jn 10,16) conti-
nuen ressonant en el nostre cor. «Surt […] 
i insisteix», deia el rei, per a celebrar el 
casament del seu Fill (cf. Lc 14,15-24). Tots 
els homes són ovelles del ramat que Déu 
estima. Per tant, seguint els passos de 
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Diu sant Joan que Crist va morir «per a 
reunir en un els fills de Déu que estaven 
dispersos». Ell és el Pastor que va donar 
la vida per a reunir el ramat. El sacerdot, 
que prolonga la missió de Crist, té també 
la missió essencial de «reunir», és a dir, 
de ser ministre de comunió, fins donar la 
vida, si cal. La fidelitat al Bon Pastor ens 
situa en l’expressió suprema de l’amistat: 
donar la vida, sigui quin sigui el prestigi o 
la situació! Donar la vida com diàriament 
ho feu, perquè «el deixeble no és més que 
el seu mestre».

Quantes vegades, com a sacerdots, 
hem de portar la creu en el ministeri! 
Beneïda creu de Crist, que sempre estarà 
present en les nostres vides. Portant la 
creu participem d’una manera especial en 
el ministeri.

Avui sona igualment amb força la pre-
gària de Jesús: «Que tots siguin u, com tu, 
Pare, estàs en mi i jo en tu. Que també ells 
estiguin en nosaltres, perquè el món cre-
gui que tu m’has enviat» (Jn 17,21). Fins a 
cinc vegades apareix aquesta petició en la 
pregària sacerdotal. La passió per la unitat 
és necessària en la vida d’un prevere, si no 
vol renunciar a la seva identitat de pastor. 
Passió per la unitat i per la comunió amb el 
bisbe, també amb els germans preveres, 
amb els laics i amb les persones de vida 
consagrada. Passió per la unitat i per la 
comunió de tota l’Església diocesana i de 
l’Església sencera sota la guia del succes-
sor de Pere, evitant qualsevol desafecció 
i allunyament. Servir avui la comunió és 
un senyal clar de la nostra fidelitat a Crist, 
Bon Pastor.

Estem cridats a viure tot això en 
l’exercici de la caritat pastoral, la virtut 
que anima i guia la vida espiritual i minis-

als perseguits, als qui sofreixen, als qui 
ploren.

Sabem que som instrument sacramen-
tal de l’acció salvadora de Crist, i en con-
seqüència hem de ser amb la nostra vida 
transparència de l’amor de Déu que salva 
el món estimant els germans. La resposta 
diària de Déu a un món allunyat, d’esquena 
al seu amor, és continuar enviant el seu 
Fill únic per a salvar-lo. Això es realit-
za de manera plena en la celebració de 
l’eucaristia, en la qual el Fill s’ofereix al 
Pare per a la salvació del món. Testimonis 
excepcionals d’això en som els sacerdots, 
no sols amb la celebració litúrgica, sinó 
fent de la nostra vida, «per Crist, amb ell i 
en ell», una ofrena permanent. Diu el Papa, 
citant el sant Rector d’Ars: «Sempre que 
celebrava tenia el costum d’oferir també 
la pròpia vida com a sacrifici: com n’és, de 
bo, per a un sacerdot oferir-se a Déu en 
sacrifici cada matí!» 7

Volem compartir amb vosaltres que el 
cor del sacerdot que fixa la mirada en 
Jesús està ple d’amor, amor que té un 
nom extraordinari: misericòrdia. Sant Lluc 
posa la nostra perfecció a ser «misericor-
diosos», com el Pare ho és. I comentava 
el papa Joan Pau II que «fora de la mise-
ricòrdia de Déu, no hi ha una altra font 
d’esperança per a la humanitat».8 Si això 
és així, el futur del món passa per la mise-
ricòrdia de Déu, de la qual nosaltres som 
ministres, especialment en el sagrament 
de la reconciliació. Nosaltres hem de rebre 
sovint en aquest sagrament el perdó i 
la misericòrdia de Déu que ens renoven. 
Regatejar esforços en l’exercici de la mise-
ricòrdia, tant en la vida de cada dia com 
en la disponibilitat per a oferir a altres el 
sagrament de la reconciliació, és restar-li 
futur al món. El sacerdot, com Crist, és 
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portem a la nostra memòria i al nostre cor, 
i fem nostres les paraules de Joan Pau II a 
la Pastores dabo vobis: «La vostra tasca 
en l’Església és veritablement necessària i 
insubstituïble. Vosaltres porteu el pes del 
ministeri sacerdotal i manteniu el contac-
te diari amb els fidels. Vosaltres sou els 
ministres de l’eucaristia, els dispensadors 
de la misericòrdia divina en el sagrament 
de la penitència, els consoladors de les 
ànimes, els guies de tots els fidels en les 
dificultats tempestuoses de la vida. Us 
saludem amb tot el cor, us expressem la 
nostra gratitud i us exhortem a perseverar 
en aquest camí amb ànim alegre i decidit. 
No cediu al descoratjament. La nostra 
obra no és nostra, sinó de Déu. Aquell qui 
ens ha cridat i ens ha enviat continua al 
costat nostre cada dia de la nostra vida, 
ja que nosaltres actuem per manament 
de Crist.» 9

«Aquí tens la teva Mare.» Des de la creu, 
Jesús ens va lliurar Maria, deixebla perfecta 
i Mare de la unitat, indicant al deixeble esti-
mat: «Aquí tens la teva Mare» (Jn 19,27). 
Cada deixeble està invitat a «rebre-la a 
casa seva ». Invoquem Maria, Mare dels 
sacerdots, amb aquesta bonica pregària 
conclusiva de Joan Pau II en l’exhortació 
apostòlica Pastores dabo vobis:

«Mare de Jesucrist, que vau ser amb 
ell al començament de la seva vida i de la 
seva missió, el vau cercar com a Mestre 
entre la multitud, el vau acompanyar a la 
creu, exhaust pel sacrifici únic i etern, i 
vau tenir al vostre costat Joan, com a fill 
vostre, acolliu des del principi els cridats 
al sacerdoci, protegiu-los en la seva for-
mació i acompanyeu els vostres fills en la 
seva vida i ministeri, oh, Mare dels sacer-
dots. Amén.»

terial del sacerdot. Amb ella imitem Crist, 
el Bon Pastor, amb ella li som fidels i amb 
ella unifiquem la nostra vida, amenaçada 
de dispersió. Gràcies a la caritat pastoral 
el nostre ministeri, més enllà d’un conjunt 
de tasques, es converteix en font privile-
giada de la nostra santificació personal.

3. Benvolguts sacerdots: «Crist ens 
necessita»
«Un bon pastor, un pastor segons el Cor 
de Déu, és el tresor més gran que el bon 
Déu pot concedir a una parròquia, i un 
dels dons més preciosos de la miseri-
còrdia divina», deia el sant Rector d’Ars. 
Benet XVI, recollint aquesta cita en la 
seva Carta amb motiu de l’Any Sacerdotal, 
subratlla: «Parlava del sacerdoci com si 
no fos possible arribar a percebre tota la 
grandesa del do i de la tasca confiats a 
una criatura humana.»

Com a sacerdots, i amb els nostres 
sacerdots, volem cantar, amb humilitat 
però alhora amb veu potent, com Maria, el 
nostre Magníficat. El testimoni de la vida 
lliurada de la immensa majoria dels sacer-
dots és un motiu d’alegria per a l’Església 
i una força evangelitzadora en les nos-
tres diòcesis i a cadascuna de les seves 
comunitats, on s’admira i es reconeix amb 
gratitud el seu treball pastoral i el seu 
testimoniatge de vida. Ells són també un 
regal per al món, encara que a vegades no 
se’ls reconegui. Veritablement, vosaltres, 
els sacerdots, sou importants no sols pel 
que feu, sinó, sobretot, pel que sou. Per 
això volem recordar amb afecte entranya-
ble i gratitud sincera els sacerdots ancians 
i malalts que continuen oferint amb amor 
la seva vida al Senyor. Ànim a tots! La 
gràcia de Crist ens precedeix i acompanya 
sempre. Ell va davant nostre.

C o n f e r è n c i a  E p i s c o p a l  E s p a n y o l a
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0 Benvolguts germans sacerdots, volem 

concloure aquest missatge amb la invita-
ció que el Papa ens fa al final de la seva 
carta per a l’Any Sacerdotal: Deixeu-vos 
conquerir per Crist.

Rebeu la salutació afectuosa i fraternal 
en el Senyor dels vostres bisbes.

NOTES

1 Cf. Benet xvi, Carta per a la Convocatòria 

de l’Any Sacerdotal (16 de juny de 2009), 

i Discurs a la Congregació per al Clergat 

(16 de març de 2009).
2 Cf. Pau vi, Exhortació apostòlica Evangelii 

nuntiandi, 41.
3 Ibid., 76.
4  Benet xvi, Homilia de la missa crismal 

de 2006.
5 Cf. JOan Pau ii, Carta apostòlica Tertio 

millennio adveniente, 7.
6  Pau vi, Exhortació apostòlica Evangelii 

nuntiandi, 75
7  Benet xvi, Carta per a l’Any Sacerdotal.
8 Benet xvi, Homilia en la consagració del 

Santuari de la Divina Misericòrdia (17 
d’agost de 2002).

9 JOan Pau ii, Exhortació apostòlica Pas-
tores dabo vobis, 4.

Nota de los Obispos de la Subcomisión 
para la familia y la defensa de la vida 
con motivo de la Jornada de Familia

Madrid, 27-12-2009

Cada vez con más insistencia, se está 
poniendo de relieve en nuestra sociedad 
cómo la educación de los niños y de los 
jóvenes constituye un problema social 
grave. Los recientes actos de violencia 

juvenil, dados a conocer por los medios, 
incrementan una preocupación que se 
hace cada vez más intensa en la sociedad.

Constatamos con inquietud que algu-
nos padres han hecho dejación de una 
misión que les compete a ellos de modo 
principal: ser los primeros educadores de 
sus hijos. Compartimos la preocupación 
de muchos padres que comprueban la 
injusta injerencia del sistema educativo 
al pretender imponer una determinada 
educación moral, suplantando así una res-
ponsabilidad que les compete sólo a ellos.

Además, muchos maestros ven cómo 
su autoridad se pone en tela de juicio y su 
labor educativa, en muchas ocasiones, no 
encuentra respaldo institucional ni apoyo 
por parte de los padres de sus alumnos. 
Por ello el Santo Padre ha hablado “de una 
«gran emergencia educativa», confirmada 
por los fracasos en los que con demasiada 
frecuencia desembocan nuestros esfuer-
zos por formar personas sólidas, capaces 
de colaborar con los demás y de dar senti-
do a la propia vida”1. 

1. Formar la libertad en la familia
El amor es “la vocación fundamental e 
innata de todo ser humano”2. Esta es la 
verdad que orienta y da sentido a una 
educación humana integral que se vería 
extraordinariamente empobrecida si se 
“limitara a proporcionar nociones e infor-
maciones dejando a un lado la gran pre-
gunta acerca de la verdad, especialmente 
de la que puede servir de guía en la vida”3. 
Esta vocación al amor tiene como fin la 
libre entrega a otra persona para construir 
con ella una comunión de personas. La 
educación, por lo tanto, está orientada a 
formar a la persona para que sea capaz 
de vivir la expresión plena de la libertad: 
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0parado para afrontar las dificultades”8. De 
esta manera se va creciendo en la colabo-
ración con otras personas en el sentido del 
bien común. 

Por último, esta educación para adqui-
rir una vida virtuosa reclama un acompa-
ñamiento intenso por parte de sus padres, 
dedicando el tiempo necesario para ayu-
dar a sus hijos a discernir la verdad, 
especialmente en aquellos ámbitos que 
tienen una mayor presencia. Este es el 
caso de los medios de comunicación, cuyo 
crecimiento y disponibilidad han brindado 
oportunidades excepcionales para enri-
quecer la vida de los individuos, y de 
las familias, pero al mismo tiempo que 
son una riqueza, son también un desa-
fío para la ecuación de los hijos por la 
ingente cantidad de mensajes, a menudo 
contradictorios y de una extraordinaria 
relevancia moral9. En este seguimiento 
permanente, la cohesión y unidad de los 
padres, fruto de la fidelidad conyugal, 
constituye el medio imprescindible para 
la tarea educativa de la familia. La ruptura 
del vínculo conyugal supone un doloroso 
obstáculo en la educación de los niños y 
de los jóvenes. 

2. Educar la fe en la familia
Con palabras del Santo Padre, “en el ori-
gen de la crisis de la educación existe 
una crisis de confianza en la vida”10. De 
esta manera, dar razones de la esperanza 
constituye un elemento básico en la labor 
educativa que los padres tienen que reali-
zar. Y en concreto, presentar la fuente de 
toda esperanza, el Amor eterno de Dios 
que acompaña a la persona durante toda 
su vida y que no se rinde ante ninguna infi-
delidad. La misión de los padres en este 
punto es insustituible, ya que ellos son los 

entregar la propia vida con el don sincero 
de sí misma, a imagen de la donación 
plena que Jesucristo hace permanente-
mente a la Iglesia 4. El lugar propio y más 
fundamental donde la persona recibe esta 
educación es la familia. En el clima de con-
fianza propio del hogar, los hijos reciben la 
experiencia fundamental de ser amados, 
y son instruidos de modo natural para 
aprender el significado de la verdad y del 
bien en sus distintas manifestaciones que 
les abren a una vida social.

Sin embargo, esta primera educación 
moral es insuficiente. El paso a una liber-
tad madura requiere que los hijos sean 
capaces de elegir, en las múltiples circuns-
tancias de su vida ordinaria, aquellos bie-
nes concretos que posibilitan ir constru-
yendo su vida en el amor. Se requiere, por 
lo tanto, una adecuada educación en las 
virtudes5 para que los hijos adquieran los 
hábitos que formen su carácter e inclinen 
permanentemente su libertad a la verdad. 
Para ello es necesario, en primer lugar, el 
testimonio moral de los propios padres, 
“que educan no tanto por lo que dicen 
cuanto por lo que viven”6. Son ellos, con la 
coherencia de la propia vida, los primeros 
testigos de la verdad y del bien7. Unido a 
esto, se hace especialmente necesario, en 
una sociedad carente de auténticos ejem-
plos, la presentación de testigos morales 
que fomenten en los hijos el deseo de 
una vida virtuosa. La vida de los santos se 
muestra así como un medio educativo de 
gran eficacia.

La educación en las virtudes que se 
realiza en la familia requiere el equili-
brio entre libertad y disciplina: “Sin unas 
reglas de conducta y de vida, aplicadas  
día tras día incluso a las pequeñas cosas, 
no se forma el carácter ni queda uno pre-

C o n f e r è n c i a  E p i s c o p a l  E s p a n y o l a
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0 Estado no puede imponer legítimamente 

ninguna formación de la conciencia moral 
de los alumnos al margen de la libre elec-
ción de sus padres”15. 

Conclusión
En estas fechas navideñas, ponemos 

la mirada y el corazón en María y José, a 
quienes el Padre encomendó la misión de 
ser los primeros maestros de la educación 
humana del Verbo encarnado. En su hogar 
santo, “el niño iba creciendo y se fortale-
cía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios 
estaba con él”16. Queremos alentar a los 
padres, que, a ejemplo del hogar de Naza-
ret, están construyendo sus familias como 
Iglesias domésticas. En medio de las difi-
cultades, los sacrificios y los obstáculos, 
cuentan con la gracia que recibieron en el 
sacramento del Matrimonio para educar a 
sus hijos en la fe y en el amor. ¡No tengáis 
miedo! El don del Espíritu Santo sostiene 
y anima los desvelos de los padres que 
“calan profundamente en el corazón de 
sus hijos, dejando huellas que los pos-
teriores acontecimientos de la vida no 
lograrán borrar”17. 

Los Obispos de la Comisión 
Episcopal de Apostolado Seglar

NOTAS

1. Benedicto XVI, Carta sobre la tarea 
urgente de la educación (21 de enero 
de 2008).

2 Juan Pablo II, Familiaris consortio, 11 .
3 Benedicto XVI, Carta sobre la tarea 

urgente de la educación (21 de enero 
de 2008).

4 Cf. Conferencia Episcopal Española, 
Directorio de la pastoral familiar de la 
Iglesia en España, 34.

primeros transmisores de la fe y los custo-
dios del crecimiento de la vida recibida en 
el bautismo. De esta manera participan de 
la autoridad y del amor de Dios Padre y de 
Jesucristo Pastor, recibiendo del Espíritu 
Santo los dones que necesitan para el cre-
cimiento humano y cristiano de sus hijos11.

Los padres llevan a cabo esta misión 
iluminando los acontecimientos de la vida 
familiar con la fe, la oración y la celebra-
ción de los acontecimientos, y con una 
colaboración activa en la formación reli-
giosa que sus hijos reciben en la parroquia 
o en los colegios. “En la catequesis y todo 
el proceso de educación en la fe es esen-
cial la cooperación de los padres para que 
exista una verdadera transmisión de la 
iniciación cristiana de la fe”12.

3. Colaboración con el colegio
Los padres son los primeros maestros 
que educan a sus hijos. Se trata de un 
deber y de un derecho “esencial, primario, 
insustituible e inalienable”13. Esta res-
ponsabilidad, por lo tanto, no puede ser 
delegada a otras instituciones que, lejos 
de suplantar la misión educativa de los 
padres, se deben poner a su servicio. Los 
padres no pueden dejar la tarea educativa 
en manos del Estado o de las distintos 
centros educativos. En este sentido, hay 
que insistir en la participación activa de 
los padres en el proyecto educativo del 
colegio y en las diferentes asociaciones 
de padres de alumnos14. Por otro lado, el 
respeto al protagonismo que los padres 
deben tener en la educación de los hijos 
reclama que el Estado les facilite la elec-
ción de los centros educativos y que no 
vulnere el derecho primario que tienen los 
padres para determinar el tipo de forma-
ción moral que deseen para sus hijos. “El 
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05 “Desde los tiempos de Platón, la ins-
trucción no consiste en una mera 
acumulación de conocimientos o de 
habilidades, sino de una paideia: una 
formación humana en las riquezas de 
una tradición intelectual encaminada 
a una vida virtuosa”, Benedicto XVI, 
Discurso en el encuentro académico en 
el salón Valdislav del Castillo de Praga 
(27-09-2009).

6  Conferencia Episcopal Española, Direc-
torio de la pastoral familiar de la Igle-
sia en España, 178.

7  Cf. Benedicto XVI, Carta sobre la tarea 
urgente de la educación (21 de enero 
de 2008).

8  Ibíd.
9  Conferencia Episcopal Española, Direc-

torio de la pastoral familiar de la Igle-
sia en España, 179.

10 Benedicto XVI, Carta sobre la tarea 
urgente de la educación (21 de enero 
de 2008).

11  Cf. Juan Pablo II, Familiaris consortio, 
38.

12  Conferencia Episcopal Española, Direc-
torio de la pastoral familiar de la Igle-
sia en España, 183.

13  Ibíd, 176.
14 Cf. Conferencia Episcopal Española, 

Directorio de la pastoral familiar de la 
Iglesia en España, 180-184.

15  Id., La Ley Orgánica de Educación 
(LOE), los reales decretos que la desa-
rrollan y los derechos fundamentales 
de padres y escuelas. Declaración de 
la Comisión Permanente (28 de febrero 
de 2007).

16 Lc 2, 40.
17 Juan Pablo II, Familiaris consortio, 60
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0 salvació del món, el Senyor Jesús va resar 

al Pare per la unitat dels seus deixebles.5

L’Esperit Sant, principi d’unitat, cons-
titueix l’Església com a comunió.6 Ell 
és el principi de la unitat dels fidels en 
l’ensenyament dels Apòstols, en la frac-
ció del pa i en les pregàries.7 Amb tot, 
l’Església, per analogia amb el misteri del 
Verb encarnat, no és només una comunió 
invisible, espiritual, sinó també visible;8 
de fet, «la societat dotada d’organismes 
jeràrquics i el cos místic de Crist, el grup 
visible i la comunitat espiritual, l’Església 
terrena i l’Església enriquida de béns 
celestials, no han de ser considerades 
com a dues coses, ans formen una reali-
tat complexa, constituïda per un element 
humà i un de diví».9 La comunió dels 
batejats en l’ensenyament dels Apòstols i 
en la fracció del pa eucarístic es manifesta 
visiblement en els vincles de la professió 
de la integritat de la fe, de la celebració de 
tots els sagraments instituïts per Crist i del 
govern del Col·legi dels bisbes amb el seu 
cap, el romà Pontífex.10

L’única Església de Crist, de fet, que en 
el Símbol de la fe professem com a una, 
santa, catòlica i apostòlica, «subsisteix en 
l’Església catòlica, governada pel succes-
sor de Pere i pels bisbes en comunió amb 
ell, encara que fora de la seva cohesió 
es trobin molts elements de santificació 
i de veritat que, com a dons propis de 
l’Església de Crist, empenyen vers la unitat 
catòlica.»11

A la llum d’aquests principis eclesiolò-
gics, amb aquesta constitució apostòlica 
s’ofereix una normativa general que regu-
la la institució i la vida dels ordinariats 
personals per a aquells fidels anglicans 
que desitgen entrar corporativament en 
plena comunió amb l’Església catòlica. 

Constitució Apostòlica Anglicanorum 
Coetibus, de Benet XVI 

Vaticà, 4-11-2009 

En aquests últims temps l’Esperit Sant 
ha empès grups d’anglicans a demanar 
en diverses ocasions i insistentment de 
ser rebuts, fins i tot corporativament, en 
la plena comunió catòlica, i aquesta seu 
apostòlica ha acollit benèvolament la seva 
petició. El successor de Pere, de fet, que té 
del Senyor Jesús el manament de garantir 
la unitat de l’episcopat i de presidir i 
tutelar la comunió universal de totes les 
Esglésies,1 no pot deixar de proposar els 
mitjans per tal que aquest sant desig es 
pugui realitzar.

L’Església, poble reunit en la unitat 
del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant,2 va 
ser de fet instituïda per nostre Senyor 
Jesucrist com «un sagrament, o senyal 
i instrument de la unió íntima amb Déu 
i de la unitat de tot el llinatge humà».3 
Tota divisió entre els batejats en Jesucrist 
és una ferida al que l’Església és i a allò 
per a què l’Església existeix; de fet, «és 
clarament contrària a la voluntat de Crist, 
i és un escàndol per al món i dificulta la 
causa sacratíssima de predicar l’evangeli 
a tots els éssers creats».4 Precisament per 
això, abans de vessar la seva sang per la 

[ ]Documents
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0anglicana aprovats per la Santa Seu, amb 
l’objectiu de mantenir vives a l’interior de 
l’Església catòlica les tradicions espiri-
tuals, litúrgiques i pastorals de la Comunió 
anglicana, com a do preciós per a alimen-
tar la fe dels seus membres i riquesa que 
ha de ser compartida.

IV. Un ordinariat personal es confia a 
l’atenció pastoral d’un ordinari nomenat 
pel romà Pontífex.

V. La potestat (potestas) de l’ordinari 
és:

a) Ordinària: unida pel mateix dret a 
l’ofici conferit pel romà Pontífex, per 
al fur intern i per al fur extern;

b) Vicària: exercida en nom del romà 
Pontífex;

c) Personal: exercida sobre tots aquells 
que pertanyen a l’ordinariat.

 Aquesta és exercida de manera 
conjunta amb la del bisbe diocesà 
local en els casos previstos per les 
«Normes complementàries».

VI. §1. Aquells que han exercit el 
ministeri de diaques, preveres o bisbes 
anglicans, que responen als requisits 
establerts pel dret canònic13 i no estan 
impedits per irregularitats o altres impedi-
ments,14 poden ser acceptats per l’ordinari 
com a candidats per als ordes sagrats 
en l’Església catòlica. Per als ministres 
casats, s’han d’observar les normes de 
l’encíclica de Pau VI Sacerdotalis cœliba-
tus, n. 42,15 i de la declaració In June.16 
Els ministres no casats han d’atenir-se a 
la norma del celibat clerical segons el c. 
277 §1.

§2 L’ordinari, en plena observança de 
la disciplina del celibat clerical a l’Església 
llatina, pro regula admetrà només homes 
cèlibes a l’orde del presbiterat. Podrà 
demanar al romà Pontífex, com una dero-

Aquesta normativa està complementada 
per les «Normes complementàries» ema-
nades de la seu apostòlica.

I. §1. Els ordinariats personals per a 
anglicans que entren en la plena comunió 
amb l’Església catòlica són erigits per la 
Congregació per a la Doctrina de la Fe dins 
els confins territorials d’una determina-
da conferència episcopal després d’haver 
consultat la susdita conferència.

§2. En el territori d’una conferència de 
bisbes poden ser erigits un o més ordina-
riats, segons les necessitats.

§3. Cada ordinariat ipso iure gaudeix 
de personalitat jurídica pública; és jurídi-
cament equiparable a una diòcesi.12

§4. L’ordinariat està format per fidels 
laics, clergues i membres d’instituts de 
vida consagrada o de societats de vida 
apostòlica, originàriament pertanyents a 
la Comunió anglicana i ara en plena comu-
nió amb l’Església catòlica, o bé aquells 
que reben els sagraments de la iniciació 
en la jurisdicció de l’ordinariat mateix.

§5. El Catecisme de l’Església catòlica 
és l’expressió autèntica de la fe catòlica 
professada pels membres de l’ordinariat.

II. L’ordinariat personal es regeix per les 
normes del dret universal i de la present 
constitució apostòlica i està subjecte a la 
Congregació per a la Doctrina de la Fe i als 
altres dicasteris de la cúria romana segons 
les seves competències. Està també regit 
per les «Normes complementàries» i altres 
eventuals normes específiques donades 
per a cada ordinariat.

III. Sense excloure les celebracions 
litúrgiques segons el ritu romà, l’ordinariat 
té la facultat de celebrar l’eucaristia i els 
altres sagraments, la litúrgia de les hores 
i les altres accions litúrgiques segons 
els llibres litúrgics propis de la tradició 

S a n t a  S e u
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0 fidels pertanyents a l’ordinariat.

§2. Els rectors de l’ordinariat gaudeixen 
de tots els drets i estan subjectes a totes 
les obligacions previstes en el Codi de 
Dret Canònic, que, en els casos establerts 
en les «Normes complementàries», són 
exercits en ajuda pastoral mútua amb els 
rectors de la diòcesi en el territori dels 
quals es troba la parròquia personal de 
l’ordinariat.

IX. Tant els fidels laics com els instituts 
de vida consagrada i les societats de vida 
apostòlica que provenen de l’anglicanisme 
i desitgen formar part de l’ordinariat per-
sonal, han de manifestar aquesta voluntat 
per escrit.

X. §1. L’ordinari és assistit en el seu 
govern per un Consell de Govern, regulat 
per estatuts aprovats per l’ordinari i con-
firmats per la Santa Seu.17

§2. El Consell de Govern, presidit per 
l’ordinari, està compost per almenys sis 
sacerdots i exerceix les funcions esta-
blertes en el Codi de Dret Canònic per 
al Consell del Presbiteri i el Col·legi de 
Consultors i aquelles especificades en les 
«Normes complementàries».

§3. L’ordinari ha de constituir un Con-
sell per als Afers Econòmics, segons la 
norma del Codi de Dret Canònic i amb les 
funcions que aquest estableix.18

§4. Per a afavorir la consulta dels fidels, 
a l’ordinariat ha de ser constituït un Con-
sell Pastoral.19

XI. L’ordinari ha d’anar a Roma cada 
cinc anys per a la visita ad limina Apos-
tolorum i, a través de la Congregació per 
a la Doctrina de la Fe, en comunicació 
també amb la Congregació per als Bisbes 
i la Congregació per a l’Evangelització dels 
Pobles, ha de presentar al romà Pontífex 
un informe sobre l’estat de l’ordinariat.

gació del c. 277 §1, admetre cas per cas a 
l’orde sagrat del presbiterat també homes 
casats, segons els criteris objectius apro-
vats per la Santa Seu.

§3. La incardinació dels clergues estarà 
regulada segons les normes del dret canò-
nic.

§4. Els preveres incardinats en un ordi-
nariat, que constitueixen el seu presbiteri, 
han de conrear també un vincle d’unitat 
amb el presbiteri de la diòcesi en el territo-
ri on desenvolupen el seu ministeri; hau-
ran d’afavorir iniciatives i activitats pasto-
rals i caritatives conjuntes, que podran ser 
objecte d’acords estipulats entre l’ordinari 
i el bisbe diocesà local.

§5. Els candidats als ordes sagrats en 
un ordinariat es formaran al costat dels 
altres seminaristes, especialment en els 
àmbits doctrinal i pastoral. Per a tenir en 
compte les necessitats particulars dels 
seminaristes de l’ordinariat i de la seva 
formació en el patrimoni anglicà, l’ordinari 
pot establir programes per a desenvolu-
par al seminari o també erigir cases de 
formació, unides a facultats de teologia ja 
existents.

VII. L’ordinari, amb l’aprovació de la 
Santa Seu, pot erigir nous instituts de 
vida consagrada i societats de vida apos-
tòlica i promoure els seus membres als 
ordes sagrats, segons les normes del dret 
canònic. Instituts de vida consagrada pro-
vinents de l’anglicanisme i ara en plena 
comunió amb l’Església catòlica poden ser 
sotmesos a la jurisdicció de l’ordinari per 
mutu acord.

VIII. §1. L’ordinari, segons la norma del 
dret, després d’haver sentit el parer del 
bisbe diocesà del lloc, pot, amb el consen-
timent de la Santa Seu, erigir parròquies 
personals per a l’atenció pastoral dels 
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09 Constitució dogmàtica Lumen gen-
tium, 8.

10 Cf. Codi de Dret Canònic (CIC per les 
seves sigles en llatí), c. 205; constitu-
ció dogmàtica Lumen gentium, 13, 14, 
21 i 22; decret Unitatis redintegratio, 2, 
3, 4,15, 20; decret Christus Dominus, 
4; decret Ad gentes, 22.

11 Constitució dogmàtica Lumen gen-
tium, 8; decret Unitatis redintegratio, 
1, 3 i 4; Congregació per la Doctrina de 
Fe, Declaració Dominus Iesus, 16.

12 Cf. Joan Pau II, constitució apostòlica 
Spirituali militum curæ, 21 d’abril de 
1986, I §1.

13 Cf. CIC, c. 1026-1032.
14 Cf. CIC, c. 1040-1049.
15 Cf. Acta Apostolicæ Sedis (AAS) 59 

(1967), 674.
16 Cf. Congregació per a la Doctrina de la 

Fe, Declaració de l’1 d’abril de 1981, a 
Enchiridion Vaticanum 7, 1213.

17 Cf. CIC, c. 495-502.
18 Cf. CIC, c. 492-494.
19 Cf. CIC, c. 511.

Normes complementàries a la constitu-
ció apostòlica Anglicanorum Coetibus, de 
la Congregació per a la Doctrina de la Fe

Vaticà, 4-11-2009 

article 1
Cada ordinariat depèn de la Congrega-

ció per a la Doctrina de la Fe. Manté rela-
cions properes amb els altres dicasteris 
romans segons quines siguin les seves 
competències.
Relacions amb les conferències episco-
pals i amb els bisbes diocesans
article 2

§1. L’ordinari dóna seguiment a les 

XII. Per a les causes judicials, el tribunal 
competent és el de la diòcesi on té domi-
cili una de les parts, tret que l’ordinariat 
hagi constituït un tribunal propi. En aquest 
cas el tribunal de segona instància serà el 
designat per l’ordinariat i aprovat per la 
Santa Seu.

XIII. El decret que erigirà un ordinariat 
determinarà el lloc de la seu de l’ordinariat, 
i, si ho considera oportú, també quina serà 
la seva església principal.

Volem que aquestes disposicions i nor-
mes nostres siguin vàlides i eficaces ara 
i en el futur, no obstant, si calgués, les 
constitucions i les ordenances apostòli-
ques emanades pels nostres predecessors 
i tota altra prescripció, fins i tot les dignes 
de particular esment i derogació.

Donat a Roma, al costat de Sant Pere, el 
4 de novembre de 2009, memòria de sant 
Carles Borromeu.

Benedictus pp. XVI

NOTES

1 Cf. Concili Ecumènic Vaticà II, consti-
tució dogmàtica Lumen gentium, 23; 
Congregació per la Doctrina de la Fe, 
Carta Communionis notio, 12 i 13.

2 Cf. Constitució dogmàtica. Lumen gen-
tium, 4; Decr. Unitatis redintegratio, 2.

3 Constitució dogmàtica Lumen gen-
tium, 1.

4 Decret Unitatis redintegratio, 1.
5 Cf. Jn 17,20-21; decret Unitatis redinte-

gratio, 2.
6 Cf. Constitució dogmàtica Lumen gen-

tium, 13.
7 Cf. Ibidem; Ac 2,42.
8 Cf. Constitució dogmàtica Lumen gen-

tium, 8; carta Communionis notio, 4.

S a n t a  S e u
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0 d’iniciació, segons ho contempla el cànon 

845, han de ser registrats en el pertinent 
registre de l’ordinariat. Aquells que van 
ser prèviament batejats com a catòlics 
fora de l’ordinariat, ordinàriament no són 
elegibles com a membres, tret que siguin 
membres d’una família que pertanyi a 
l’ordinariat.

§2. Els fidels laics i els membres 
d’instituts de vida consagrada i societats 
de vida apostòlica, quan col·laboren en 
activitats pastorals o caritatives, siguin 
diocesanes o parroquials, estan sotmesos 
al bisbe diocesà o al rector del lloc; per 
la qual cosa, en aquest cas, la potestat 
d’aquests últims és exercida de manera 
conjunta amb la de l’ordinari i la del rector 
de l’ordinariat.
El clergat
article 6

§1. Per a admetre els candidats als 
ordes sagrats, l’ordinari ha d’obtenir el 
consentiment del Consell de Govern. En 
consideració de la tradició eclesial i de 
la pràctica anglicanes, l’ordinari pot pre-
sentar al Sant Pare una petició per a 
l’admissió d’homes casats al presbite-
rat en l’ordinariat, després d’un procés 
de discerniment basat en criteris objec-
tius i en les necessitats de l’ordinariat. 
Aquests criteris objectius són determinats 
per l’ordinari consultant la conferència 
episcopal local i han de ser aprovats per 
la Santa Seu.

§2. Aquells que han estat prèviament 
ordenats a l’Església catòlica i posterior-
ment s’han fet anglicans, no poden exercir 
el ministeri sagrat en l’ordinariat. Els cler-
gues anglicans que estan en situacions 
matrimonials irregulars no poden ser 
acceptats als ordes sagrats a l’ordinariat.

§3. Els preveres incardinats a 

directives de les conferències episcopals 
nacionals en la mesura que aquestes són 
fidels a les normes contingudes en la 
constitució apostòlica Anglicanorum cœti-
bus.

§2. L’ordinari és membre de la respecti-
va conferència episcopal.
article 3

L’ordinari, en l’exercici d’aquest ofici, 
ha de mantenir llaços propers de comunió 
amb el bisbe de la diòcesi on l’ordinariat 
és present, per tal de coordinar la seva 
activitat pastoral amb el programa pasto-
ral de la diòcesi.
L’ordinari
article 4

§1. L’ordinari ha de ser un bisbe o 
un prevere designat pel romà Pontífex 
ad nutum Sanctæ Sedis, basat en una 
terna presentada pel Consell de Govern. 
S’apliquen a ell els cànons 383-388, 392-
394 i 396-398 del Codi de Dret Canònic.

§2. L’ordinari té la facultat d’incardinar 
a l’ordinariat exministres anglicans que 
hagin entrat en la plena comunió amb 
l’Església catòlica, així com candidats que 
pertanyin a l’ordinariat i que ell hagi pro-
mogut als ordes sagrats.

§3. Després d’haver consultat amb la 
conferència episcopal, i havent obtingut 
el consentiment del Consell de Govern i 
l’aprovació de la Santa Seu, l’ordinari pot 
erigir, segons les necessitats, deganats 
territorials supervisats per un delegat de 
l’ordinari que vetlli pels fidels de les dis-
tintes parròquies personals.
Els fidels de l’ordinariat
article 5

§1. Els fidels laics que originàriament 
eren de tradició anglicana i desitgin per-
tànyer a l’ordinariat, després d’haver fet la 
seva professió de fe i rebut els sagraments 
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0societat de vida apostòlica, amb el con-
sentiment escrit dels seus respectius 
bisbes diocesans o dels seus superiors, 
poden col·laborar en el treball pasto-
ral de l’ordinariat. En aquest cas, estan 
sotmesos a l’ordinari pel que fa al càrrec 
pastoral o ofici que rebin.

§3. En els casos tractats en els parà-
grafs precedents, ha de donar-se un acord 
escrit entre l’ordinari i el bisbe diocesà o el 
superior de l’institut de vida consagrada o 
el moderador de la societat de vida apos-
tòlica, on quedin clarament establerts els 
termes de la col·laboració i tot el que es 
refereix als mitjans de manteniment.
article 10

§1. La formació del clergat de l’ordinariat 
ha de complir dos objectius: 1) una forma-
ció conjunta amb els seminaristes dio-
cesans d’acord amb les circumstàncies 
locals; 2) una formació, en plena harmonia 
amb la tradició catòlica, en aquells aspec-
tes del patrimoni anglicà que són d’un 
valor particular.

§2. Els candidats a l’ordenació sacerdo-
tal rebran la formació teològica amb altres 
seminaristes en un Seminari o facultat 
de teologia de conformitat amb un acord 
entre l’ordinari i, respectivament, el bisbe 
diocesà o els bisbes en qüestió. Els can-
didats poden rebre altres aspectes de la 
formació sacerdotal segons un programa 
específic del mateix Seminari o en una 
casa de formació establerta, amb el con-
sentiment del Consell de Govern, expres-
sament amb el propòsit de transmetre el 
patrimoni anglicà.

§3. L’ordinariat ha de tenir el seu pro-
prio programa de formació sacerdotal, 
aprovat per la Santa Seu; cada casa de 
formació ha de preparar la seva regla, 
aprovada per l’ordinari (cf. CIC, c. 242 §1).

l’ordinariat reben les facultats necessàries 
de part de l’ordinari.
article 7

§1. L’ordinari ha d’assegurar que 
es retribueixi al clergat incardinat a 
l’ordinariat l’adequada remuneració, i ha 
de vetllar per les seves necessitats en els 
casos de malaltia, discapacitat i vellesa.

§2. L’ordinari podrà acordar amb la 
conferència episcopal els recursos i fons 
disponibles per a l’atenció del clergat de 
l’ordinariat.

§3. Quan sigui necessari, els sacerdots, 
amb el permís de l’ordinari, poden exer-
cir una professió secular compatible amb 
l’exercici del ministeri sacerdotal (cf. Codi 
de Dret Canònic —CIC per les seves sigles 
en llatí—, c. 286).
article 8

§1. Els preveres que constitueixen el 
presbiteri de l’ordinariat són elegibles 
com a membres en el Consell del Presbi-
teri de la diòcesi on exerceixen l’atenció 
pastoral dels fidels de l’ordinariat (cf. CIC, 
c. 498 §2).

§2. Els sacerdots i els diaques incar-
dinats a l’ordinariat poden ser membres 
del Consell Pastoral de la diòcesi on 
exerceixen el seu ministeri, d’acord amb la 
forma determinada pel bisbe diocesà (cf. 
CIC, c. 512 §1).
article 9

§1. Els clergues incardinats a l’ordinariat 
han d’estar disponibles per a assistir a la 
diòcesi on tenen domicili o quasi-domicili 
quan es consideri apropiat per a l’atenció 
pastoral dels fidels. En aquests casos, 
estan sotmesos al bisbe diocesà pel que 
fa al càrrec pastoral o ofici que reben.

§2. On i quan es consideri apropiat, 
els clergues incardinats en una diòcesi 
o en un institut de vida consagrada o 

S a n t a  S e u
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0 Consell de Govern per a:

a) Admetre un candidat als ordes sagrats;
b) Erigir o suprimir una parròquia 

personal;
c) Erigir o suprimir una casa de formació;
d) Aprovar un programa formatiu.
§3. L’ordinari també consulta el Consell 

de Govern pel que fa a les activitats pas-
torals de l’ordinariat i els principis inspira-
dors de la formació dels clergues.

§4. El Consell de Govern té vot delibe-
ratiu:

a) Per a formar la terna de noms que 
cal enviar a la Santa Seu per al 
nomenament de l’ordinari;

b) En l’elaboració de les propostes de 
canvi de les Normes Complementàries 
de l’ordinariat per a presentar a la 
Santa Seu;

c) En la redacció dels estatuts del 
Consell de Govern, dels estatuts del 
Consell Pastoral i del reglament de 
les cases de formació.

§5. El Consell de Govern es regula 
segons els estatuts del Consell. La meitat 
dels membres és elegida pels preveres de 
l’ordinariat.
El Consell Pastoral
article 13

§1. El Consell Pastoral, instituït per 
l’ordinari, ofereix consell sobre l’activitat 
pastoral de l’ordinariat.

§2. El Consell Pastoral, presidit per 
l’ordinari, està regit pels estatuts aprovats 
per l’ordinari.
Les parròquies personals
article 14

§1. El rector pot ser assistit en l’atenció 
pastoral de la parròquia per un vicari parro-
quial nomenat per l’ordinari; a la parròquia, 
ha de ser constituït un Consell Pastoral i un 
Consell per als Afers Econòmics.

§4. L’ordinari pot acceptar com a semi-
naristes només aquells que pertanyen 
a una parròquia personal de l’ordinariat 
o els qui havien estat prèviament angli-
cans i han establert plena comunió amb 
l’Església catòlica.

§5. L’ordinariat vetlla per la continuada 
formació del seu clergat, per mitjà de la 
seva participació en els programes locals 
proveïts per la Conferència Episcopal i el 
bisbe diocesà.
Antics bisbes anglicans
article 11

§1. Un antic bisbe anglicà casat és ele-
gible per a ser designat ordinari. En aquest 
cas, ha de ser ordenat sacerdot a l’Església 
catòlica i després exercir el ministeri pas-
toral i sacramental dins l’ordinariat amb 
plena autoritat jurisdiccional.

§2. Un antic bisbe anglicà que per-
tanyi a l’ordinariat pot ser convocat per 
a assistir l’ordinari en l’administració de 
l’ordinariat.

§3. Un antic bisbe anglicà que pertanyi 
a l’ordinariat pot ser invitat a participar en 
les reunions de la conferència episcopal 
del respectiu territori, amb l’estatus equi-
valent al d’un bisbe retirat.

§4. Un antic bisbe anglicà que pertanyi 
a l’ordinariat i que no hagi estat ordenat 
com a bisbe a l’Església catòlica, pot 
demanar permís a la Santa Seu per a usar 
la insígnia de l’ofici episcopal.
El Consell de Govern
article 12

§1. El Consell de Govern, d’acord amb 
els estatuts aprovats per l’ordinari, té els 
drets i les competències que, segons el 
Codi de Dret Canònic, són propis del Con-
sell Presbiteral i del Col·legi de Consultors.

§2. A més d’aquestes competències, 
l’ordinari necessita el consentiment del 
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0§2. Si no hi ha un vicari, en cas 
d’absència, d’impediment o de mort del 
rector, el rector del territori en què es 
troba l’església de la parròquia personal 
pot exercir, si cal, les seves facultats de 
rector de manera suplementària.

§3. Per a l’atenció pastoral dels fidels 
que es troben al territori de la diòcesi on 
no ha estat erigida una parròquia perso-
nal, després d’escoltar el parer del bisbe 
diocesà, l’ordinari pot proveir amb una 
quasi-parròquia (cf. CIC, c. 516 §1).

El Summe Pontífex Benet XVI, en 
l’audiència concedida al subscrit cardenal 
prefecte, ha aprovat les presents «Normes 
complementàries» a la constitució apos-
tòlica Anglicanorum cœtibus, decidida per 
la sessió ordinària d’aquesta Congregació, 
i n’ha ordenat la publicació.

Cardenal William Levada, prefecte
Luis. F. Ladaria, S.I. , arquebisbe titular 

de Thibica, secretari
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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.cat
www.bisbatsantfeliu.org


