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Renovació dels membres del Consell per 
als Assumptes Econòmics 

DECRET 06/10 
Sant Feliu de Llobregat, 18-5-2010

Havent de procedir a la renovació dels 
membres del Consell per als assumptes 
econòmics de la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat, 

PER AQUEST document i d’acord amb 
el cànon 492 del Codi de Dret Canònic, re-
novem el Consell Diocesà per als assump-
tes econòmics del Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat, i nomenem membres d’aquest 
Consell, per un període de cinc anys, els 
següents senyors:

Mn. Francesc Xavier Escolà i Gené, DP
Mn. Xavier Armengol i Siscares
Mn. Josep M. Rufas i Martínez, DP
Sr. Manuel Martínez García
Sr. Manuel Carrión i Ribas
Sr. Josep Miró i Fisa
Sr. Jaume Parent i Fité
Sr. Josep M. Andreu Galofré
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 d’ecònom del bisbat a 
Mn. Francesc Xavier Escolà i Gené. DP

DECRET 07/10
Sant Feliu de Llobregat, 18-5-2010

Havent de procedir al nomenament d’ecò-
nom del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

Tenint en compte el bé pastoral i ateses 
les circumstàncies personals de l’interes-
sat, nomenem, mentre no disposi altra-
ment,

Mn. Francesc Xavier Escolà i Gené, DP
per al càrrec d’ecònom del Bisbat de 

Sant Feliu de Llobregat, fins a l’octubre 
de 2014, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l’església de Sant Feliu de Llo-
bregat, al servei del Poble de Déu (c. 494).

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

Esperem que la seva personal dedicació 
al ministeri i que la seva generosa disponi-
bilitat esdevindran un bé per a la vida i el 
servei de la Diòcesi.

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. 
bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Renovació dels membres del Col·legi de 
Consultors

DECRET 08/10
Sant Feliu de Llobregat, 14-6-2010

Havent de procedir a la renovació dels 

[ ]Decrets
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Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, 

PER AQUEST document i d’acord amb el 
cànon 502 del Codi de Dret Canònic, reno-
vem el Col·legi de Consultors del Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat, i nomenem mem-
bres d’aquest Col·legi, per un període de 
cinc anys, els següents:

Mn. Jaume Berdoy i Alemany
Mn. Francesc de P. Sala i Arnó
Mn. Lluís Alonso i Càmara
Mn. Xavier Armengol i Siscares
Mn. Ferran Bueno i Ferrer
Mn. Manel Roig i Cisteré
Mn. Jaume Grané i Calvó
Mn. Francesc Tirado i Lara
Mn. Joan-Pere Pulido i Gutiérrez
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

Jubilació de Mn. Jaume Boguñà i Casals 

DECRET 09/10
Sant Feliu de Llobregat, 29-6-2010

Rebuda la petició de Mn. Jaume Boguñà i 
Casals, en què sol·licita poder acollir-se a 
la jubilació i fa renúncia explícita al càrrec 
que fins ara tenia a la diòcesi.

PEL PRESENT document acceptem la 
petició de jubilació del

Rvd. Sr. Jaume Boguñà i Casals
la renúncia als càrrecs de rector de la 

parròquia de Sant Pere, de Gavà, i el pas a 
la situació de prevere jubilat, per les raons 
adduïdes.

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

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. 
bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller
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Nomenament de membres del Consell 
Econòmic 

Sant Feliu de Llobregat, 18-5-2010

PEL PRESENT, tenint en compte el bé pas-
toral i atenent les circumstàncies perso-
nals dels interessats, nomenem 

Sr. Josep M. Andreu i Galofré
Mn. Xavier Armengol i Siscares
Sr. Manuel Carrión i Ribas
Mn. Francesc Xavier Escolà i Gené, DP
Sr. Manuel Martínez i García
Sr. Josep Miró i Fisa
Sr. Jaume Parent i Fité
Mn. Josep M. Rufas i Martínez, DP
per al càrrec de membres del Consell 

Diocesà per als Assumptes Econòmics del 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, per cinc 
anys, a tenor del c. 492.2 del Codi de Dret 
Canònic.

Esperem que la seva personal dedicació 
i que la seva generosa disponibilitat esde-
vindran un bé per a la vida i el servei pas-
toral 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

Nomenament dels membres del Col·legi 
de Consultors 

Sant Feliu de Llobregat, 14-6-2010 

PEL PRESENT, tenint en compte el bé pas-
toral i atenent les circumstàncies perso-
nals dels interessats, nomenem

Mn. Lluís Alonso i Càmara
Mn. Xavier Armengol i Siscares
Mn. Jaume Berdoy i Alemany
Mn. Ferran Bueno i Ferrer
Mn. Jaume Grané i Calvó
Mn. Joan-Pere Pulido i Gutiérrez
Mn. Manel Roig i Cisteré
Mn. Francesc de P. Sala i Arnó
Mn. Francesc Tirado i Lara
per al càrrec de membre del Col·legi de 

Consultors del Bisbat de Sant Feliu de Llo-
bregat, per cinc anys, a tenor del c. 502 del 
Codi de Dret Canònic.

Esperem que la seva personal dedicació 
al ministeri i que la seva generosa disponi-
bilitat esdevindran un bé per a la vida i el 
servei pastoral de la diòcesi.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

[ ]Nomenaments
Diocesans
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Nomenament de Mn. Francisco García i 
Baca diaca adscrit a la Parròquia de Sant 
Baldiri, de Sant Boi de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat, 20-6-2010

Havent de procedir al nomenament de dia-
ca adscrit a la Parròquia de Sant Baldiri, de 
Sant Boi de Llobregat,

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

Mn. Francisco García i Baca
per al càrrec de Diaca adscrit de l’es-

mentada parròquia, com a col·laborador 
del nostre ministeri en l’església de Sant 
Feliu de Llobregat, al servei del poble de 
Déu.

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

Esperem que la seva personal dedicació 
al ministeri i que la seva generosa disponi-
bilitat, esdevindran un bé per a la vida i el 
servei pastoral de la diòcesi.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Nomenament de Mn. Xavier Ribas i Ma-
tamoros com a rector de la Parròquia de 
Sant Pere de Gavà

Sant Feliu de Llobregat, 29-6-2010.

Havent de procedir al nomenament de rec-
tor de la Parròquia de Sant Pere, de Gavà,

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

Mn. Xavier Ribas i Matamoros
per al càrrec de Rector de l’esmentada 

parròquia, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l’església de Sant Feliu de Llo-
bregat, al servei del poble de Déu.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons el 
dret i les disposicions diocesanes, des del 
moment de prendre’n possessió (c. 527 § 1).

Esperem que la seva personal dedicació 
al ministeri i que la seva generosa disponi-
bilitat, esdevindran un bé per a la vida i el 
servei pastoral de la diòcesi.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. bisbe,
Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, prev.

Secretari general i canceller

[ ]Nomenaments
Parroquials
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Divendres 2 de juliol, la creu que es fa pre-
sent a les Jornades Mundials de la Joventut 
i que, entre cita i cita dels joves cristians del 
món va recorrent els diversos països, serà 
acollida a Montserrat per centenars de jo-
ves de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. 
El programa d’aquell dia al santuari inclou 
la caminada a peu amb la creu des de Can 
Massana, tallers i vetlla de pregària, tot en 
un clima jove de germanor i compartició.  

QUÈ ÉS LA CREU DE LES JORNADES 
MUNDIALS DE LA JOVENTUT (JMJ)?

Es tracta d’una creu de fusta de 3’8 
metres d’alçada que el papa Joan Pau II 
va lliurar l’any 1984 als joves aplegats a 
Roma per a l’any jubilar. Hi eren presents 
la Mare Teresa de Calcuta i el germà Roger 
Schutz, de la comunitat ecumènica de Tai-
zé (França). Allò que podia haver quedat 
en un gest protocol·lari ha esdevingut un 
veritable signe, perquè ha anat acompa-
nyant les diverses JMJ que s’han celebrat 
des del 1986 en els cinc continents. 

És una creu itinerant ja que, entre cita i 
cita dels joves cristians amb el papa, va re-
corrent els diversos països del món, propi-
ciant amb la seva presència iniciatives de 
tot tipus, amb un caràcter de preparació 
vers la següent JMJ.

Durant els mesos de maig a juliol de 
2010, la creu està visitant les diòcesis ca-
talanes, en preparació a la propera JMJ que 
tindrà lloc a Madrid, del 16 al 21 d’agost 
2011. El dia 2 de juliol els joves de la Diò-
cesi de Sant Feliu l’acolliran al santuari de 
Montserrat.

QUÈ SÓN LES JMJ?
Aquestes jornades van ser una inicia-

tiva de Joan Pau II després de veure les 
concentracions de joves de l’any 1984 amb 

A propòsit del nomenament del nou 
bisbe auxiliar de Terrassa

Sant Feliu de Llobregat, 19-5-2010

Ahir al migdia la Santa Seu va fer públic el 
nomenament del nou bisbe auxiliar de la diò-
cesi de Terrassa, Mn. Salvador Cristau i Coll. 
El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí 
Cortés Soriano, s’afegeix a les felicitacions 
adreçades al nou company en l’episcopat. 

Avui el bisbe Agustí Cortés, en un mis-
satge a Mn. Salvador Cristau, s’ha afegit a 
les múltiples felicitacions rebudes pel nou 
bisbe, expressant-li el seu afecte i la cer-
tesa que Déu beneirà la disponibilitat de 
Mn. Cristau per acollir aquest nou servei 
eclesial, i que sens dubte tot serà per a la 
major glòria de Déu i per al bé de l’Església 
de Terrassa.

El bisbe Agustí Cortés serà present a 
l’ordenació episcopal de Mn. Salvador 
Cristau, el proper dissabte 26 de juny a la 
Catedral Basílica del Sant Esperit de Ter-
rassa, juntament amb la resta de l’epis-
copat català i, previsiblement, d’altres in-
drets d’Espanya.

La creu de les Jornades Mundials de la 
Joventut a la diòcesi de Sant Feliu de Llo-
bregat: centenars de joves l’acolliran a 
Montserrat

[ ]Comunicats i
notes de premsa
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3motiu de l’any jubilar a Roma. També cal 
recordar que les Nacions Unides havien 
declarat l’any 1985 l’Any Internacional de 
la Joventut.

La primera JMJ va tenir lloc a Roma el 
diumenge de Rams l’any 1986. Des d’ales-
hores no han deixat mai de celebrar-se, 
unes vegades a Roma, el diumenge de 
Rams, altres a les diòcesis i altres en esde-
veniments massius a diferents ciutats que 
les han acollides. 

Les JMJ internacionals han estat: Bue-
nos Aires (1987), Santiago de Compos-
tela (1989), Czestochowa (1991), Denver 
(1993), Manila (1995), París (1997), Roma 
(2000), Toronto (2002), Colònia (2005) i 
Sidney (2008).

La propera, convocada pel Papa Benet 
XVI, es realitzarà a Madrid, del 16 al 21 
d’agost del 2011, amb el lema: “Edificats 
i arrelats en Crist, ferms en la fe” (Col 2,7).

COM ES VIURÀ LA JMJ 2011 DE MADRID 
A LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBRE-
GAT?

La Diòcesi de Sant Feliu serà “diòcesi 
d’acollida” durant els dies previs a la JMJ 
d’agost 2011, com moltes altres de l’estat 
espanyol. Del 12 al 15 d’agost aproximada-
ment 3.000 joves provinents d’indrets de 
tot el món seran acollits a cases de famí-
lies, parròquies, escoles, etc. de la diòcesi 
i podran conviure i intercanviar experièn-
cies amb les comunitats de joves cristians 
presents al bisbat. Serà una ocasió d’enri-
quiment mutu i d’empenta en el compro-
mís quotidià de viure l’Evangeli dels joves 
cristians, que es posarà de manifest a la 
societat en general durant la cita de la JMJ.

EN RESUM: COMPTE ENRERE JMJ 2011
16-21 agost 2011: JMJ a Madrid, més de 

dos milions de joves cristians del món reu-
nits amb Benet XVI.

12-15 agost 2011: Dies previs a les diò-
cesis. Sant Feliu de Llobregat, diòcesi aco-
llidora d’uns 3.000 joves.

2 juliol 2010: La creu de les JMJ arriba a 
la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Pro-
grama a Montserrat:

10h. Caminada des de Can Massana.
17h. Tallers.
21h. Vetlla de pregària.
Qui vulgui participar pot incorporar-se 

en qualsevol d’aquests moments.

Comunicat amb motiu del tràgic accident 
succeït a l’estació de Castelldefels-Platja

Sant Feliu de Llobregat, 24-6-2010

Assabentats del tràgic accident ocorregut 
a l’estació de Castelldefels-Platja en el 
qual han perdut la vida 12 persones i han 
quedat ferides almenys 14 persones més, 
volem comunicar als afectats, a les famí-
lies i als amics la nostra solidaritat en el 
sofriment.

Alhora ens oferim des de les comunitats 
cristianes i des de la Diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat per a ajudar en tot el que cal-
gui i estigui al nostre abast.

Adrecem al Déu de la Vida la nostra pre-
gària, per tal que tots els que sofreixen el 
sentin també ben a prop seu.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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Els atris de mossèn Mata (2-5-2010)

Ara ja és una imatge coneguda i utilitzada 
per molts. Però quan mossèn Joan Mata 
la va citar en una reunió de preveres, on 
es tractava la qüestió de l’evangelització, 
només la recordaven els qui havien llegit 
un discurs del Papa Benet XVI el desembre 
passat. El mossèn va citar l’ús que havia 
fet el Papa de la imatge de l’Atri dels Gen-
tils en el Temple de Jerusalem: l’Atri dels 
Gentils venia a significar, segons el Papa, 
la situació dels qui no estan plenament 
incorporats a l’Església perquè no acaben 
de creure, però que tampoc no es troben 
lluny de la fe, perquè, per una raó o altra, 
poden mantenir un diàleg constructiu i il-
luminador.

Mossèn Mata va parlar del fet que a la 
seva parròquia tenia molts atris: instituci-
ons, grups, associacions culturals, folklò-
riques, assistencials... A l’hora de plante-
jar el problema de l’evangelització, deia 
ell, s’havia de tenir molt present el valor 
d’aquests atris i, en conseqüència, acollir-
los de bona gana.

No volem aquí entrar directament en la 
qüestió de les possibilitats evangelitzado-
res d’aquests atris. Però sí que volem des-
cobrir el cor d’un capellà, que pot fer d’un 
atri el llindar del “sancta sanctorum”. No 
era casualitat que fos precisament mos-
sèn Mata el qui fes aquella observació. 

En primer lloc, cal tenir un cor sacerdotal 
amb una marcada sensibilitat envers tot 
allò veritablement humà. Un cor sacerdo-
tal que gaudeixi de les petites i grans fites 
humanes: el treball, l’alegria i la festa, la 
creativitat estètica, el progrés, l’entusias-
me, la bellesa, l’amistat, l’afecte, la convi-
vència... 

Només una capacitat de copsar i gaudir 
d’allò humà? Parlem de sensibilitat envers 
allò que sigui veritablement humà. Humà 
és també l’error i el pecat. Però allò humà 
que fa vibrar d’entusiasme el cor del sacer-
dot, allò que anomenem “veritablement 
humà”, és tot el que pot reflectir quelcom 
de la humanitat de Jesucrist, en el qual tro-
bem la plenitud de l’ésser humà. A més, 
el bon capellà, mirant les persones que 
té als atris de la seva parròquia, reconeix 
en ells aquest llampec de la humanitat 
de Crist d’una manera espontània, sense 
pensar-ho massa. En ell la gràcia de Déu 
ha treballat de tal manera que ha arribat 
a purificar, a perfeccionar i a elevar la seva 
mateixa sensibilitat humana, sense anul-
lar-la. Ha creat en ell una manera de ser. 

- Si fem l’elogi del sacerdot “molt 
humà”, no volem dir que no és “diví” 
o sobrenatural, sinó que mira allò 
humà amb els ulls de l’Esperit de Je-
sucrist.

- Però aquest mateix Esperit fa que el 
bon capellà, tot conservant la profun-
da simpatia vers allò veritablement 
humà, mai no es conformi, sinó que 
senti constantment aquell anhel, 
aquell desig, que li fa dir i pregar: 
“Per què, Senyor, no donen un pas 
endavant i creuen en Tu?”.

- La seva mirada als germans que són 
als atris també descobreix les defici-
ències d’humanitat i pateix per això...

[ ]Escrits
Dominicals



E s g l é s i a  d i o c e s a n a 7 0 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

3L’atri és lloc de diàleg. I, si aquest és 
veritable diàleg, no deixarà les coses com 
estan, sinó que anirà fent llum i, per tant, 
possibilitarà també fer camí. En tot cas, 
sempre restarà al capellà estimar-los de 
tot cor i traslladar aquest amor a la pre-
gària, sobretot, a la pregària del “sancta 
sanctorum”, que és l’Eucaristia.

La humanitat del sacerdot (9-5-2010)

Fem apologia de la sensibilitat que ha de 
tenir el capellà envers tot allò veritable-
ment humà. Se’ns demana talment la ma-
teixa sensibilitat que tenia Jesucrist. Sen-
sibilitat i capacitat afectiva són dos factors 
fonamentals del que anomenem “madure-
sa humana” i, en el cas del sacerdot, s’exi-
geixen d’una manera particular.

Som ben conscients del que diem. El 
sacerdot, tal com l’entén l’Església, és un 
home que posseeix una sensibilitat i una 
capacitat afectiva especialment riques. Si 
no, com podria posar a les mans de Jesu-
crist la seva persona, per tal que Ell la fes 
servir en la pròpia obra d’apropar-se als 
germans i estimar-los? Des de l’Encarna-
ció, Déu ha volgut salvar-nos fent servir 
mediacions materials i humanes: el pa, 
l’aigua, el vi, l’oli, la paraula, la persona 
humana... Com podria Jesucrist servir-se 
d’una sensibilitat i d’una afectivitat que no 
fossin veritablement humanes? 

El bisbe sant Ignasi d’Antioquia, captiu 
vers el martiri, escrivia als cristians, ex-
hortant-los i dient-los que no li posessin 
entrebancs en el seu camí, “perquè volia 
esdevenir digne de Déu”, que si arribés a 
morir, aleshores ell seria “veritablement 
home”, i que l’Església havia de ser també 
“digna de Déu”. Aquesta expressió aixeca 
una pregunta, que ens formulem sovint els 

sacerdots, a manera d’esgarrifosa interpel-
lació: quina humanitat pot ser de debò dig-
na de Déu, fora de la humanitat de Jesucrist 
(i de la seva mare)? Quina humanitat poso 
a les mans de Jesucrist, perquè Ell senti a 
prop i estimi humanament els homes i do-
nes d’avui, la comunitat de la meva parrò-
quia i del meu poble, els propers i els que 
estan lluny?

La gran paradoxa és que el sacerdot, 
com tothom sap, viu els compromisos 
apostòlics de la pobresa, l’obediència i el 
celibat. Aquests compromisos són vistos 
com a renúncies i, per tant, com a negació. 
Així, alguns pensen que, per poder viure 
aquests compromisos, el sacerdot ha de 
negar o reprimir la sensibilitat i els afectes 
humans. De fet, diuen, veiem sacerdots 
que semblen reprimits... i, anant més enllà, 
atribueixen gairebé tots els errors i pecats 
dels sacerdots a la vivència d’aquests com-
promisos.

No entrem ara en aquesta qüestió. Però 
tenim ben clar que si es demanen al sacer-
dot aquests compromisos, és perquè cons-
titueixen un veritable “motor” espiritual de 
la seva condició d’apòstols de Jesucrist.

- Si el sacerdot viu pobre, és per a assolir 
un “plus” de riquesa humana, que li 
permeti servir més i millor.

- Si obeeix, és per a ser més lliure i 
disponible per a l’obra de Jesucrist.

- Si viu de cor el celibat, és per a estimar 
més, a més gent i de forma més 
gratuïta.

Allò humà, a la qual cosa renuncia el sa-
cerdot, forma part de la seva ofrena a Jesu-
crist. Jesucrist ho agafa i ho torna multipli-
cat i transfigurat “fet Eucaristia”, és a dir, 
en amor. No esperem que tothom ho enten-
gui. Al principi tampoc no ho entenien els 
deixebles (cf. Mt 19,10-12), però després no 
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3 només ho entengueren, sinó que també ho 

visqueren... com a homes i apòstols. L’Eu-
caristia és veritable plenitud humana.

On arriba l’amor pastoral (16-5-2010)

Potser és en les situacions extremes quan 
millor es manifesta el cor de les persones. 
Parlant dels capellans, aquesta llei es com-
pleix d’una manera ben clara. Molts d’ells, 
pel fet de viure habitualment situacions ex-
tremes, esdevenen referents valuosos per 
conèixer què és realment un sacerdot.

El cardenal Francesc Xavier Van Thuan 
ha estat un personatge molt conegut per-
tot arreu, d’ençà que es va publicar el seu 
llibre Testigos de la esperanza i el Papa Joan 
Pau II el va nomenar president del Consell 
Pontifici “Justícia i Pau”. Aquest llibre con-
té les meditacions dels Exercicis Espirituals 
que ell va predicar al Papa i al personal del 
Vaticà l’any 2000, però, tot incloent-hi mol-
tes de les experiències que ell va viure a la 
presó i al camp de concentració a Vietnam 
sota el règim comunista, esdevé un veri-
table testimoniatge d’esperança. Seguint 
la lògica de les meditacions, ens planteja 
les vivències del pastor que evangelitza: 
com ha de “ser ell mateix Paraula”, com ha 
d’estimar evangelitzant... I, a la fi, ens narra 
com la seva paraula va anar creant “la seva 
més bella catedral”. En el vaixell vers el 
nord de Vietnam va ser encadenat tres ve-
gades amb un budista fonamentalista: “La 
proximitat en la mateixa sort va fer efecte 
en el cor... Després va buscar sempre que 
l’encadenessin amb mi; ens férem amics”. 
També va entrar en diàleg amb els altres 
companys, persones de tot tipus de condi-
ció, professió i religió. En el camp de con-
centració el varen elegir “ecònom”: repartir 
els àpats, anar a buscar l’aigua calenta, car-

retejar amb el carbó... “perquè els altres el 
consideraven un home de confiança”.

“Durant el viatge a Saigon Jesús m’ha-
via fet entendre que havia d’inserir-me en 
una nova forma d’evangelització, ‘extra 
murs’, cap enfora... fins al màxim de la 
meva capacitat d’estimar i de donar-me... 
En la foscor de la fe, en el servei, en la 
humiliació, la llum de l’esperança va can-
viar la meva visió: aquell vaixell, aquesta 
presó, eren la meva catedral més bella i 
aquests presoners eren el poble que Déu 
havia confiat a la meva cura pastoral. El 
meu captiveri era providència divina, era 
voluntat de Déu” (p. 94)

El sacerdot és de Crist i està per a les 
persones. La catedral, per a un bisbe és un 
signe essencial de l’església diocesana. 
Però és més important el que significa: els 
fidels en comunió. La mateixa cosa diem 
per al prevere i la seva comunitat. Allà on 
hi ha comunió en la fe i l’amor hi ha l’Esglé-
sia i, per tant ha de ser-hi el prevere.

- Compartir la sort dels germans, servir-
los humilment, acredita el sacerdot 
davant tothom.

- No amagar, sinó mostrar la pròpia 
condició de creient i prevere és un 
pas per al diàleg fecund.

- Aleshores, com deia el profeta, 
els límits de la tenda i del temple 
s’eixamplen insospitadament, tant 
com es dilata l’amor.

Potser per això Jesús va examinar insis-
tentment sant Pere: “m’estimes de debò? 
Doncs pastura les meves ovelles” (Jn 
21,15-17).

L’amor pastoral en el límit de la missió 
(23-5-2010)
Com hem dit, molts sacerdots, vivint si-
tuacions límit, esdevenen veritables tes-
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3timonis d’apòstols de Jesucrist. Alguns, 
com ara el cardenal Van Thuan, els més 
de deu mil capellans màrtirs de la Guerra 
Civil, els milers d’empresonats i massa-
crats per règims totalitaris, ho són d’una 
manera extraordinària, fora del comú i, a 
més, sense haver-ho buscat ells: han estat 
víctimes, a les quals els ha vingut a sobre 
l’odi i la violència i han sabut viure aques-
ta circumstància amb esperit evangèlic i 
sacerdotal.

Però hi ha un grup immens de sacer-
dots, que viuen situacions límit d’una ma-
nera habitual i voluntària, desafiant tota 
lògica i tot seny “benpensant”. És el cas 
dels missioners.

Hem estat al Camerun visitant Mn. Cis-
co Pausas. Es podien assenyalar motius 
molt diversos del nostre viatge. Era una 
manera de portar una presència visible i 
propera de la diòcesi allà on un dels seus 
preveres serveix el Senyor, en un lloc ben 
llunyà i en un marc de solitud. A més, el co-
neixement directe de la realitat i el contac-
te amb aquella Església, permetia encer-
tar a l’hora de prendre algunes decisions... 
Però, dins l’Any Sacerdotal, el motiu més 
important era verificar la vivència concreta 
del sacerdoci en la frontera, és a dir, en el 
límit de l’evangelització anomenada “ad 
gentes” i en el límit de condicions ben di-
fícils.

Què és el que hem trobat? El sacerdot 
veritablement missioner mai no es con-
sidera un heroi de res, encara que per 
moltes raons, la seva vida i el seu treball 
mereixin l’admiració i el reconeixement de 
tots. El testimoniatge sacerdotal del mis-
sioner no és cridaner, ni es mesura “pels 
resultats visibles” de la seva tasca, sinó 
que consisteix a mantenir-se fidel al pro-
pi ésser d’apòstol de Jesucrist en el sofri-

ment, més enllà de qualsevol romanticis-
me, de qualsevol sensibleria i de qualsevol 
“utopisme” (perdó per la paraula).

Les missions forneixen al sacerdot no 
poques compensacions i satisfaccions. 
Però també sofriment. I les carències físi-
ques, les condicions materials de vida, no 
en són la font principal, sinó la convivència 
i la sintonia amb el patiment de la gent. Tot 
i així el missioner conserva l’alegria, per-
què aquesta no depèn d’aquelles satisfac-
cions ni d’aquests sofriments.

El dijous, dia 6 d’aquest mes, unes 
hores abans d’agafar l’avió que ens por-
tava de retorn, els quatre sacerdots sols 
-Mn. Cisco i els tres que fèiem el viatge- 
vàrem celebrar l’eucaristia a Djamena, 
en una capella amb forma de cabana. Les 
lectures del dia eren dels Fets del Apòs-
tols 15,7-21 (St. Pere proclama que tots 
el pobles, sense distinció, s’han de salvar 
només per la gràcia del Senyor Jesús) i 
l’Evangeli de St. Joan 15,9-11 (“Jo us esti-
mo tal com el Pare us estima. Manteniu-
vos en l’amor que us tinc”). La calor, al 
voltant dels quaranta graus, no permetia 
fer gaires comentaris. Tan sols vàrem afe-
gir en la pregària universal dues senzilles 
peticions:

“Senyor, si el destí universal de l’Evan-
geli només s’explica perquè és un do teu, 
fes que en Cisco visqui i prediqui aques-
ta gratuïtat, que és garantia de llibertat i 
d’evangelització dels més pobres... Se-
nyor, que mai no oblidi que, en qualsevol 
circumstància, tu segueixes estimant-lo 
com el Pare t’estima. Fes que sempre es 
mantingui a l’abast del teu amor.”

El text de l’Evangeli acabava amb 
aquestes paraules de Jesús: “Us he dit tot 
això perquè tingueu l’alegria que jo tinc, 
una alegria ben plena”.
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3 Entre el cel i la terra (30-5-2010)

Per camins misteriosos de la Providència 
(alguns parlen de “casualitats”) he tingut 
contacte amb un sacerdot missioner, Ope-
rari Diocesà, Carlos Comendador, que tre-
balla al Centre Mchungaji Mwema, un se-
minari a Lubumbashi (República Democrà-
tica del Congo). Un altre germà en situació 
límit i, per això, testimonial. Va tenir la feliç 
idea de fer uns senzills calendaris per con-
vidar a la pregària pels capellans i per les 
vocacions sacerdotals. Va aprofitar aquell 
famós manuscrit medieval que, encap-
çalat pel títol “Un sacerdot ha de ser...”, 
anava descrivint totes les antinòmies i els 
contrastos que configuren i exornen l’ide-
al de sacerdot. Així dedicava cada mes un 
dibuix a expressar el missatge d’una frase 
d’aquest escrit. El conjunt aixeca un desig 
il·lusionat d’ésser així, encara que barrejat 
amb un sentiment d’impotència: “Senyor, 
qui pot assolir aquesta perfecció?”.

El manuscrit comença:
“El sacerdot ha de ser (un home)
en tensió vers les coses de dalt,
els peus a terra,
fet per a l’alegria,
coneixedor del sofriment,
aliè a qualsevol ambició”
Viure entre la terra i el cel, en tensió 

entre la felicitat albirada i els límits expe-
rimentats al present, no és una condició 
exclusiva del sacerdot. Així vivim tots els 
creients i tot el Poble de Déu. Però el sa-
cerdot ha lliurat la seva vida per servir el 
cel als seus germans de la terra. La seva 
presència, la seva paraula i les seves acci-
ons a la litúrgia i a la vida comunitària són 
oferiments de glòria als seus germans, 
que caminen afeixugats pel pes i pels tre-
balls d’aquesta història. El que passa és 

que, per fer-ho, li cal estar sempre molt a 
prop (dintre mateix) d’aquest món, per tal 
que els seus germans puguin acollir el tre-
sor que ell els ofereix. Ha de ser, per això, 
“especialista en les coses de Déu, i alhora 
especialista en humanitat”.

Així mateix, el sacerdot, com tothom, 
està fet per a l’alegria, ja que tots tenim 
el nostre destí en el cel. Però el que volem 
dir és que el sacerdot ha de ser particular-
ment capaç d’alegria, precisament perquè 
està en tensió vers el cel i serveix la glò-
ria als homes. La qual cosa no el priva de 
sofrir, ans al contrari, ha de conèixer, patir 
i compadir el sofriment, perquè el cel és 
precisament el lloc de la compassió.

- L’alegria ha de ser l’estat habitual de 
l’existència del sacerdot: ell viu “pen-
jat” de la glòria.

- Les llàgrimes causades per les contra-
diccions pròpies i dels seus germans, 
mai no li podran arrabassar la pau.

- En tot cas, aquesta tensió el farà créi-
xer vers... la pobresa.

El sacerdot sap per experiència que no 
es pot viure de la glòria del cel i servir-la 
als homes, si no és des de la pobresa. Tota 
mena d’ambició, enveja o cobejança, com 
que són mentida i contràries a la glòria, 
només fan que causar tristesa. Per això la 
pobresa és la forma pròpia del cel a la ter-
ra, és a dir, de l’alegria en la història.

Reptes sacerdotals (6-6-2010)

Aquella condició del sacerdot de viure en-
tre el cel i la terra, explica moltes altres 
“tensions”, que l’afecten profundament i 
que constitueixen grans reptes, no fàcils de 
complir. Així, diu el manuscrit que glossem:

“Un sacerdot ha de ser, a la vegada,
 gran i petit,
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3noble d’esperit, com de sang reial,
simple i natural com un senzill pagès,
un heroi de la conquesta de si,
un home que s’ha batut amb Déu”
Insistim en la qüestió que aquestes 

aparents contradiccions no són més que 
l’aplicació al sacerdot de les antinòmies 
evangèliques que tot cristià ha de viure. 
Com ara, les antinòmies tan escandaloses 
de les Benaurances, que proclamen “fe-
liç” a un que potser està plorant o pateix 
persecució per causa de la justícia... El 
sacerdot les viu d’una manera particular, a 
causa del seu ministeri i de la seva posició 
dintre l’Església. Però qui entengui l’Evan-
geli podrà fàcilment entendre el que diem 
aquí del sacerdot.

Així, només obrir el Magníficat de Maria 
hom s’adona que, segons els criteris de 
l’Esperit, la grandesa es realitza en la pe-
titesa, fins a confondre-s’hi. Crec que an-
tigament era costum, o estava manat, que 
el sacerdot tornés a la sagristia després 
de la missa recitant interiorment el Mag-
níficat. Un bon prevere es distingeix per la 
manera com prega amb el càntic de Maria. 
Tota la grandesa que pugui trobar-se en el 
seu ministeri només és deguda a l’obra del 
Totpoderós, que ha mirat la seva humilitat. 
En ell, el “no-res” (de la seva persona) és 
el lloc adient del “tot” (de l’amor de Déu).

Igualment, avesats als criteris evangè-
lics, no ens pot estranyar que en un senzill 
pagès pugui haver-hi infinitament més no-
blesa d’esperit que en un noble de llinatge, 
farcit de títols. La noblesa que es demana 
al sacerdot és l’especial qualitat evangèli-
ca, aquella espiritualitat treballada i apro-
fundida des de l’experiència. Una qualitat 
espiritual que no el situa en una mena 
d’aristocràcia, separat dels “darrers” del 
món, dels qui no compten, sinó que, al 

contrari, l’empeny a trobar-se molt a prop 
d’ells, entre ells, perquè són precisament 
els amics “del Déu altíssim”. I creiem que 
la simplicitat i la senzillesa evangèliques, 
si faciliten al sacerdot la comunicació amb 
els més senzills, no les haurà de perdre 
quan tracti amb els poderosos, els que 
manen, sempre tan complicats, havent-hi 
assegurat, naturalment, la clarividència i 
el bon seny.

És per això que el sacerdot és un home 
“esforçat”, avesat a la lluita.

- El sacerdot sap què és lluitar contra 
el propi “jo”, que demana constant-
ment ser reconegut, distingit i valo-
rat. I com aquest “jo”, constantment 
exposat a la mirada dels altres, es re-
sisteix a ser el darrer i aparèixer “com 
qui no compta”.

- I sap també de les lluites amb Déu, 
tenint el poble al costat, com Moi-
sès i Jacob, fins a ser vençut per Ell 
i la seva voluntat, sempre poderosa i 
salvadora.

- I sap que, tot i ser molts els treballs 
apostòlics, no pot més que acabar di-
ent: “sóc un servent sense cap mèrit” 
(Lc 17,10).

Perquè a la fi, de qui és la grandesa, la 
noblesa i la victòria?

El sacerdot en clarobscur (13-6-2010)

Un bon observador de la vida dels sacer-
dots segurament dirà que aquesta, com 
la de tots nosaltres, la de tots els mem-
bres de l’Església, és un conjunt de llums 
i d’ombres. Personalment crec que més 
llums que ombres, però això depèn de fac-
tors subjectius, de maneres de mirar, de 
criteris, d’experiències... En tot cas, aques-
ta manera de valorar la vida dels sacerdots 
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3 identifica òbviament les llums com allò po-

sitiu i les ombres com allò negatiu.
Però hi ha una altra manera de fer ser-

vir la imatge de la llum i de l’ombra, que 
sembla més encertada i més rica. La po-
dem treure de la tècnica pictòrica del clar-
obscur. Sempre ens ha sorprès aquesta 
tècnica. Contemplant un quadre de Tiziano 
o Caravaggio o Rembrandt, podem quedar 
encisats, en veure com aquests artistes 
han sabut disposar la llum i l’ombra, per 
representar una imatge tota ella plena de 
vida. D’allò més significatiu és que els es-
pais foscos no són quelcom negatiu, sinó 
que formen part de la imatge, combinant-
se adequadament amb la llum. Aquesta 
és la que llueix, mentre que aquells fan 
la funció humil de servir aquesta lluentor. 
Però són necessaris: sense ells la llum no 
tindria cap relleu.

Això té un important significat per a la 
vida espiritual. Els contrasts que anem 
veient en la figura del sacerdot es poden 
valorar a partir d’aquesta observació. El 
manuscrit medieval segueix així:

"El sacerdot ha de ser una font de san-
tificació,

un pecador que Déu ha perdonat,
amo dels seus desitjos,
un servent per als tímids i febles,
que no es rebaixa davant els poderosos
però que s’inclina davant els pobres."
Allò més brillant del sacerdot potser si-

gui esdevenir una font de santificació, per 
la seva paraula, el seu servei sacramental 
o el seu treball pastoral al davant d’una co-
munitat. També, la seva fortalesa i la seva 
personalitat madura o la seva llibertat en-
front dels poderosos. Però forma part de 
la seva figura també la seva condició de 
pecador com un altre qualsevol, i la seva 
ajuda als febles i el seu servei humil als 

pobres, els seus “senyors”. Aquestes són 
les ombres que combinen bé amb les cla-
rors d’aquelles llums: són els “espais” ne-
cessaris, sense els quals apareixeria una 
figura del sacerdot deforme i falsa. Perquè 
el sacerdot de Jesucrist no és només una 
font de santificació, ni un líder, ni un pro-
feta lliure.

- L’oblit d’allò més brillant del sacerdot 
buida el ministeri d’entitat, fins al 
punt de semblar que la seva tasca no 
té sentit i que qualsevol podria fer-la.

- L’oblit d’allò més amagat a l’ombra de 
la vida del sacerdot afavoreix la pre-
potència i l’orgull, incompatibles amb 
el ministeri.

- Tots dos oblits falsegen l’autèntic 
apòstol de Jesucrist. Perquè Jesucrist, 
sense deixar d’ésser la llum del món, 
es va fer negra nit, per ser Apòstol del 
Pare.

Quan el sacerdot surt de la via marcada 
pel seu Mestre, el clarobscur de l’Encarna-
ció, aleshores no només falseja el sacerdo-
ci, sinó que a més el fa estèril.

El sacerdot al servei de l’amor multiforme 
(20-6-2010)

Un dels trets més significatius de la madu-
resa d’un sacerdot és la “flexibilitat”. Flexi-
bilitat no vol dir debilitat o falta de criteri, 
menys encara contemporització o demagò-
gia. La flexibilitat que es demana al sacer-
dot és totalment positiva i procedeix del fet 
que ha de viure interiorment actituds ben 
diferents, per tal de ser fidel als contrasts 
de què anem parlant. Els contrasts de la 
vida d’un sacerdot són la seva riquesa, i les 
vivències interiors que demanen constitu-
eixen, per això, els trets d’una personalitat 
especialment cultivada i madura.
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3El manuscrit medieval ens recorda:
“El sacerdot és deixeble del seu Senyor,
cap del seu ramat,
un captaire de mans ben obertes,
un portador d’innombrables béns,
un home en el camp de batalla,
una mare per reconfortar els malalts”
Deixeble i cap alhora. Un contrast que 

demana saber aprendre i ensenyar, rebre i 
donar, deixar-se dur i anar endavant. Però 
amb la particularitat que, quan és cap de 
la comunitat, s’ha de reconèixer simultà-
niament com a deixeble de l’únic mestre, 
junt amb els germans que també fan camí. 
I quan exercita la condició de deixeble no 
pot oblidar (com ara en la pregària) els 
seus germans, als quals serveix com a cap 
de la comunitat. El sacerdot així és, ell ma-
teix, cercador de Déu i comunicador del 
Déu que ja ha trobat.

Captaire i portador de béns abundants. 
Com aquell que no pot posseir el misteri, 
sempre molt més gran que la seva capaci-
tat de comprensió; com aquell que se sap 
constantment pecador i indigne de l’amor 
de Déu i mai no s’estarà de demanar a la 
misericòrdia de Déu una mica de llum per 
als seus dubtes i una mica d’amor per-
donador per als seus pecats. Per això les 
mans són molt importants en el sacerdot. 
Sempre molt obertes: vers Déu, per rebre 
d’Ell tots els béns, i vers els germans per a 
repartir-los-els.

Guerrer i mare. En això sant Pau era 
un mestre. El combat que ha de lliurar el 
sacerdot demana fermesa i força, ja que 
l’oponent, diu l’Apòstol, és més que humà 
(cf. Ef 6,11-12) i s’ha de fer “brandant a dre-
ta i esquerra les armes de la justícia” (2Co 
6,7). Alhora aquest fort “guerrer” ha de 
tenir sentiments propis d’una mare, “que 
cria i dóna escalf als seus fills” (1Te 2,7) 

o d’un pare “que encoratja els fills a viu-
re d’una manera digna de Déu” (1Te 2,11-
12). I ha d’actuar efectivament d’aquesta 
manera, amb delicadesa, mirant el seu bé, 
desgastant-se per ells (cf. 2Co 12,14-15).

- No podem entendre aquestes exigèn-
cies vitals del sacerdot, si no tenim 
present el fet que ell és un servent del 
misteri que el depassa absolutament.

- Com que mai no posseirà el misteri, 
només pot deixar-se travessar per Ell.

- I això només és possible perquè 
aquest misteri és misteri d’amor.

No és una idea, ni un objecte, ni una for-
ma atractiva creada pels homes. És l’amor 
de Déu multiforme, cercat i demanat, llum 
de la intel·ligència, fortalesa de la voluntat 
i escalf de l’afecte, el que serveix el sacer-
dot, deixant-se penetrar per Ell, per tal de 
posar-ho a l’abast dels germans.

Sacerdots innocents i savis (27-6-2010)

El sacerdot viu en la pròpia carn un dels 
contrasts més cridaners que els evangelis 
ens han deixat en boca de Jesús: “Mireu, 
jo us envio com ovelles enmig de llops: si-
gueu astuts com les serps i innocents com 
els coloms” (Mt 10,16). De pas ens ense-
nyava que de l’observació de la fauna en 
podem treure lliçons de vida.

El context d’aquesta frase mostra que 
Jesús estava pensant, sobretot, en els 
Apòstols i en els seus successors: havent 
elegit els Dotze, els donava unes instrucci-
ons que la comunitat primitiva no va trigar 
gaire a recordar, en vista de l’experiència 
que vivia: els Apòstols denunciats davant 
els tribunals. És inevitable pensar en l’as-
setjament que avui viu l’Església i particu-
larment els preveres i els bisbes. Cal dir, 
però, que Jesús es referia a les denúncies 
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3 contra els Apòstols “a causa seva i del seu 

Evangeli”. Avui, quan som denunciats, ho 
som, en part a causa dels nostres errors 
i pecats, i en part també a causa del seu 
nom... En definitiva, roman la lliçó sobre 
com ha de ser el sacerdot i com ha de “sa-
ber estar” en aquest món.

El manuscrit ho deia així:
“Amb la saviesa de l’edat
i la confiança d’un infant...”
Jesús parlava del contrast entre el llop 

i l’ovella, la serp i el colom. El manuscrit 
representa el contrast amb la figura d’un 
ancià i d’un infant. La primera imatge és 
alternativa, vol dir que el sacerdot trobarà 
llops, més encara, és enviat als llops, però 
ell seguirà essent una ovella: no diu Jesús 
“us he fet llops perquè pugueu vèncer els 
llops que hi ha en el món”. El que diu és: 
“encara que ser llop us serà una tempta-
ció, heu de saber romandre ovelles enmig 
de llops”. En canvi, les altres dues figures 
són també de contrast, però no alternati-
ves, sinó afirmatives totes dues: el sacer-
dot ha de ser alhora astut i innocent, ex-
perimentat pels anys i confiat com un nen.

Si és difícil romandre ovella entre llops, 
no ho és menys ésser alhora astut i inno-
cent, experimentat i confiat.

- El sacerdot sap que no pot respon-
dre amb les mateixes armes amb 
les quals potser és atacat. Com el 
seu Mestre ha de romandre ovella 
pacífica i dèbil, si cal fins esdevenir 
“l’anyell del sacrifici”.

- Però això no el priva de la intel·ligència 
i de la saviesa de la vida, ans al con-
trari, l’obliga a anar amb els ulls ben 
oberts, per tal de defensar el ramat i 
les ovelles més dèbils.

- Això sí, mirarà de garantir la innocèn-
cia personal i de preservar la radical 

confiança en l’ésser humà, sempre 
amenaçades pels constants cops de 
la vida.

Se senten veus que demanen una apo-
logètica moderna. Sabem per experiència 
que una apologètica barata i superficial, 
normalment, cau en el ridícul i, a més, és 
inútil. Però sí que ens cal una apologèti-
ca intel·ligent, seriosa i objectiva, la dels 
grans pensadors cristians. És la que es 
demana al sacerdot: la Veritat es defensa 
per ella mateixa, però sempre ha buscat 
servidors...
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MAIG

1 de maig. Confirmacions a la Catedral-
Parròquia de Sant Llorenç de Sant Feliu de 
Llobregat.

2  de maig. Confirmacions a la Parròquia 
de Sant Mateu d’Esplugues de Llobregat.

7 de maig. Confirmacions al Col·legi 
Natzaret d’Esplugues de Llobregat.

8 de maig. El senyor bisbe es reuneix 
al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat amb 
els delegats de Família i Vida de les diòce-
sis catalanes com a responsable d’aquest 
àmbit pastoral en la Conferència Episcopal 
Tarraconense.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia a 
la Parròquia de Sant Sadurní de Sant Sa-
durní d’Anoia on confereix el Sagrament 
de la Confirmació.

9 de maig. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia dominical a la Parròquia de 
Sant Esteve d’Ordal amb el trasllat de les 
restes del Beat Josep Casas Ros a una ca-
pella lateral del temple parroquial.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia 
dominical a la Residència Mare Ràfols de 
Vilafranca del Penedès en la Pasqua del 
Malalt organitzada per la Delegació dioce-

sana de Pastoral de la Salut, amb el lema: 
“Donant vida, sembrant esperança”.

10-16 de maig. Setmana diocesana de 
la Família.

11 de maig. Trobada de preveres i dia-
ques de la Vicaria del Penedès, Anoia, Gar-
raf amb el tema de formació impartit per 
Mn. Xavier Morlans: “Recapitulació i pistes 
pel futur immediat a l’entorn de l’anunci”.

12 de maig. El senyor bisbe visita les 
obres de la Casa de l’Església.

Reunió del senyor bisbe amb els arxi-
prestos de la Vicaria del Penedès, Anoia, 
Garraf a Vilafranca del Penedès.

Visita de la Provincial de les Germanes 
de la Caritat Dominiques de la Presentació 
de la Santíssima Verge al Bisbat.

13 de maig. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia d’inauguració del Congrés or-
ganitzat per la Universitat Abat Oliba amb 
el lema: “Una societat despersonalitzada, 
propostes educatives”.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia a 
la capella del Seminari Conciliar de Barce-
lona on confereix els ministeris de lecto-
rat i d’acolitat a un grup de seminaristes, 
entre ells dos de Sant Feliu de Llobregat: 
Sándor Benárik i Francesc Camon.

14 de maig. Reunió del Consell Episco-
pal.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia a 
la Parròquia de Sant Cristòfol de Begues 
on confereix el Sagrament de la Confir-
mació. A continuació comparteix el sopar 
amb els "padres" de la Sagrada Família i 
alguns professors del Col·legi Sant Lluís de 
Begues.

[ ]Crònica
Diocesana
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3 15 de maig. El senyor bisbe presideix 

l’eucaristia a la Parròquia de Sant Mateu 
d’Esplugues i inaugura les obres de rehabi-
litació del temple i sales parroquials. A con-
tinuació comparteix el sopar amb un grup 
representatiu de la comunitat parroquial.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia a 
la parròquia de Sant Joan Baptista de Vila-
nova i La Geltrú on confereix el sagrament 
de la confirmació.

16 de maig. Jornada Diocesana de la 
Família que comença amb una conferència 
impartida per Mn. Xavier Morlans i hi són 
presents acollidors de promesos de dife-
rents arxiprestats de la diòcesi. A continu-
ació el senyor bisbe presideix l’eucaristia 
dominical a la Catedral de Sant Llorenç 
amb la presència de la Delegació Diocesa-
na de Família i Vida i famílies. Acompanya 
els cants de la celebració la Coral Amistat 
de Vilanova i La Geltrú.

El senyor bisbe participa en la trobada 
del Moviment de Pobles i Comarques a 
Sant Sadurní d’Anoia. A la Parròquia presi-
deix l’eucaristia dominical amb represen-
tants del moviment.

17 de maig. El senyor bisbe presideix la 
reunió de la Comissió de la Casa de l’Es-
glésia.

El senyor bisbe participa en la reunió 
del Patronat de Sant Ramon de Penyafort 
de la Facultat de Teologia de Catalunya.

Reunió de l’Equip diocesà de Pastoral 
Obrera.

18 de maig. Trobada de preveres i di-
aques de la Vicaria del Llobregat amb el 
tema de formació impartit per Mn. Xavier 
Morlans: “Recapitulació i pistes pel futur 
immediat a l’entorn de l’anunci”.

El senyor bisbe es reuneix amb el Secre-
tariat del Consell Presbiteral.

El senyor bisbe presideix la reunió del 
Consell diocesà d’Assumptes econòmics.

20 de maig. Reunió del Consell Presbi-
teral.

21 de maig. Reunió del Consell Episco-
pal.

El senyor bisbe es reuneix amb el Secre-
tariat del Consell Pastoral diocesà.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia a 
la Parròquia de Sant Miquel Arcàngel de 
Molins de Rei on confereix els ministeris 
del lectorat als senyors Miquel A. Jiménez i 
Pere Pujol i l’acolitat al senyor Joan Salas.

22 de maig. El senyor bisbe participa, 
amb una representació de joves de la diò-
cesi, en l’Aplec de l’Esperit celebrat a Ter-
rassa.

Aquest Aplec és convocat pels bisbes 
de Catalunya, organitzat pel SIJ i pel bisbat 
de Terrassa i aquest any en celebràvem la 
desena edició.

Els 50 joves de la diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat que hi van participar es van 
afegir als 3.000 joves d’arreu de Catalu-
nya, les Illes Balears i Andorra que van 
omplir la ciutat de Terrassa aquell dissab-
te.

Al matí, les inscripcions, les benvingu-
des i presentacions davant la Catedral de 
Terrassa. Tot seguit un treball en grups 
diferenciant els més joves, de secundà-
ria, dels més adults. Novetat d’aquest any 
era el dinar amb les famílies de Terrassa, 
i els múltiples tallers i testimonis que es 
van esdevenir a les diverses esglésies de 
la ciutat de Terrassa. La nostra diòcesi vam 
ser acollits per la parròquia de Sant Josep i 
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3allà vam realitzar el nostre testimoni i vam 
dinamitzar una estona de pregària, acom-
panyats pel nostres bisbe. Tot seguit ens 
vam aplegar novament els joves al Parc de 
Vallparadís per celebrar l’eucaristia. Abans 
de marxar cap a casa vam fruir d’una esto-
na de música en directe.

23 de maig. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia dominical a la parròquia de 
Sant Pere de Sant Pere de Riudebitlles on 
confereix el Sagrament de la Confirmació.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia 
dominical a la Catedral de Sant Llorenç en 
la Solemnitat de la Pentecosta i confereix 
el sagrament de la confirmació a un grup 
d’adults procedents de les parròquies de 
Sant Joan Baptista de Vilanova i la Gel-
trú, Sant Mateu d’Esplugues, Sants Just i 
Pastor de Sant Just Desvern i Santa Maria 
de La Palma de Cervelló. Acompanya els 
cants de la celebració l’escolania de Pueri 
Cantores de la Parròquia de Sant Esteve de 
Cervelló.

24 de maig. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia en l’Aplec de la Mare de Déu 
de la Salut de Sant Feliu de Llobregat.

El senyor bisbe visita Mn. Jordi Mas en 
el seu domicili particular de La Garriga.

25 de maig. Reunió del senyor bisbe 
amb els arxiprestos de la Vicaria del Llo-
bregat a Vallirana.

Reunió de la Delegació Diocesana de 
Pastoral Vocacional.

26 de maig. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia a la Catedral de Sant Llorenç 
en la Solemnitat de la Dedicació del Tem-
ple. Acompanya els cants la coral de la par-
ròquia de Piera.

27-30 de maig. X Congrés Eucarístic Na-
cional a Toledo. El senyor bisbe ha nome-
nat Mn. Vicenç Guinot com a delegat de la 
diòcesi en el Congrés Eucarístic Nacional 
a Toledo.

27 de maig. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia d’acció de Gràcies per la Bea-
tificació de P. Josep Tous, fundador de la 
germanes de la Mare del Diví Pastor, en el 
col·legi de Capellades.

El senyor bisbe es reuneix amb el con-
firmands de les parròquies de Vilafranca 
del Penedès en la Sala Mn. Vinyeta de la 
Parròquia de Santa Maria de Vilafranca del 
Penedès.

28 de maig. Reunió del Consell Episco-
pal. 

Primera reunió de la Comissió de la In-
auguració de la Casa de l’Església fixada 
pels dies 23 i 24 d’octubre de 2010.

29-30 de maig. El senyor bisbe parti-
cipa en el X Congrés Eucarístic Nacional a 
Toledo. 

30 de maig. Confirmacions a la Parrò-
quia de Santa Maria de Vallformosa de Vi-
lobí del Penedès.

31 de maig. El senyor bisbe s’entrevis-
ta amb el provincial dels Germans de Sant 
Joan de Déu, el gmà. Pascual Piles.

El senyor bisbe presideix la reunió de la 
Casa de l’Església.

JUNY

2 de juny. El senyor bisbe es reuneix, a 
la rectoria de la Parròquia de Santa Maria 
de Piera, amb els preveres i diaca de l’Arxi-
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3 prestat de Piera-Capellades per a revisar la 

Visita Pastoral. A continuació comparteix 
el dinar amb els preveres.

El senyor bisbe presideix la trobada 
de final de curs de la Delegació Diocesa-
na d’Ensenyament al col·legi del Bon Sal-
vador de Sant Feliu de Llobregat. Hi són 
presents una significada representació 
de professors de religió. A continuació el 
senyor bisbe presideix l’eucaristia amb els 
assistents a la trobada.

4 de juny. Reunió del Consell Episcopal.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia al 
Col·legi de la Sagrada Família de Belley de 
Gavà i confereix el sagrament de la confir-
mació. A continuació comparteix el sopar 
amb els germans de les comunitats de 
Gavà i Begues. Hi són presents també al-
guns preveres de Gavà.

5 de juny. El senyor bisbe participa en 
la trobada dels Consells Pastorals de l’Ar-
xiprestat de Bruguers (abans anomenat 
Arxiprestat del Prat de Llobregat).

El senyor bisbe presideix l’eucaristia 
a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca 
del Penedès i confereix el sagrament de la 
confirmació.

6 de juny. El senyor bisbe presideix l’eu-
caristia dominical en la Solemnitat del Cor-
pus Christi a la Parròquia de Sant Cristòfol 
de La Granada i confereix el sagrament de 
la confirmació.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia do-
minical a la Catedral de Sant Llorenç en la 
Solemnitat del Corpus Christi. A continua-
ció presideix l’acte eucarístic de la proces-
só i benedicció amb el Sant Sagrament a la 
Plaça de la Vila de Sant Feliu de Llobregat.

7 de juny. El senyor bisbe visita les 
obres de la Casa de l’Església.

8 de juny. Trobada de final de curs dels 
preveres i diaques de les dues vicaries a la 
casa d’Espiritualitat de la Mare Ràfols de 
Vilafranca del Penedès. El senyor bisbe fa 
un resum de les diferents activitats realit-
zades amb motiu de l’objectiu diocesà i de 
l’Any Sacerdotal.

10 de juny. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia a la Parròquia de Santa Maria 
d’Olesa de Montserrat en la Festa Major 
de Santa Oliva i confereix el sagrament 
de la confirmació. A continuació el senyor 
bisbe comparteix el dinar amb els preve-
res presents en la festa i altres persones 
convidades.

Reunió de la Delegació Diocesana de 
Joventut.

11 de juny. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia a la seu de Càritas nacional 
espanyola amb motiu del dia de la caritat.

12 de juny. Presentació del programa 
“Gestió Parroquial” a preveres i Consells 
parroquials d’economia de les parròquies 
de  la Vicaria del Penedès, Anoia, Garraf, 
a la sala Mn. Vinyeta de la  Parròquia de 
Santa Maria de Vilafranca del Penedès.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 
Parròquia de Santa Maria de Castelldefels 
i confereix el sagrament de la confirmació.

13 de juny. El senyor bisbe visita les 
obres de rehabilitació de les façanes del 
temple i part de la rectoria de la Parròquia 
de Santa Maria de Sant Martí Sarroca. A 
continuació presideix l’eucaristia domini-
cal en el mateix temple.
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3El senyor bisbe presideix l’eucaristia 
dominical a la Parròquia de Sant Vicenç 
Màrtir de Sant Vicenç dels Horts i confereix 
el sagrament de la confirmació.

14 de juny. Eucaristia concelebrada 
amb els fills preveres del grup de Mares 
Nostra Senyor de la Mercè a la Basílica de 
la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona.

15 de juny. El senyor bisbe es reuneix 
amb els delegats diocesans a la Sala Dr. 
Pere Tarrés del bisbat, per a revisar el curs 
i el treball sobre l’objectiu diocesà.

16 de juny. Inauguració de les Jornades 
Nacionals de Professors cristians a Barce-
lona del 16 al 18 de juny. Acte organitzat 
per la Conferència Episcopal Espanyola. El 
senyor bisbe hi participa com a president 
de la Subcomissió d’Universitats.

Reunió de la Comissió de la Inauguració 
de la Casa de l’Església.

17 de juny. Reunió del Consell Presbite-
ral en la comunitat de les germanes Filles 
del Bon Salvador de Sant Feliu de Llobre-
gat.

Visita de les obres de la Casa de l’Esglé-
sia del Consell Episcopal.

Reunió del Consell Episcopal.

18 de juny. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia a la Basílica de la Mare de Déu 
de Montserrat amb motiu de la clausura de 
les Jornades Nacionals de Professors cris-
tians i com a president de la Subcomissió 
d’Universitats de la Conferència Episcopal 
Espanyola.

El senyor bisbe beneeix la nova seu 
d’Unió Democràtica de Sant Feliu de Llo-
bregat.

El senyor bisbe participa en la celebra-
ció del final de curs del Seminari Conciliar 
de Barcelona.

19 de juny. Reunió del Consell Pastoral 
Diocesà.

El senyor bisbe beneeix les obres d’am-
pliació del centre parroquial de la Parrò-
quia de Santa Eulàlia d’Esparreguera.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia a 
la Parròquia de Sant Pere de Sant Pere de 
Ribes i confereix el sagrament de la con-
firmació.

20 de juny. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia dominical a la Parròquia de 
Sant Joan Baptista de Sant Joan Despí i 
confereix el sagrament de la confirmació.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia 
dominical a la Catedral de Sant Llorenç on 
confereix l’orde diaconal al seminarista 
Francisco García Baca.

21 de juny. El senyor bisbe presideix la 
reunió de la Comissió de la Casa de l’Es-
glésia.

23 de juny. El senyor bisbe es reuneix 
amb els arxiprestos de la dues vicaries a 
l’ermita de la Mare de Déu de Bruguers per 
a la revisió del curs i de l’objectiu diocesà.

24 de juny. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia en la Festa Major de la parrò-
quia de Sant Joan Baptista de La Torre de 
Claramunt. Al final de la celebració es fa 
un acte de comiat de les Germanes Domi-
niques de la Caritat de la Santíssima Verge 
que tanquen la comunitat i es traslladen 
a la nova seu del Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat.
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3 El senyor bisbe presideix l’eucaristia en 

la Festa Major de la parròquia de Sant Joan 
Baptista de Sant Feliu de Llobregat.

25 de juny. Reunió del Consell Episco-
pal.

26 de juny. El senyor bisbe concelebra 
en l’eucaristia d’ordenació episcopal de 
Mons. Salvador Cristau i Coll a la Catedral 
del Sant Esperit de Terrassa.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia a 
la Parròquia de Sant Josep Obrer de Sant 
Boi de Llobregat i confereix el sagrament 
de la confirmació.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia a 
la Parròquia de Sant Pere de Monistrol i 
confereix el Sagrament de la Confirmació.

27 de juny. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia a la Parròquia de Sant Pau de 
Sant Pau d’Ordal i confereix el sagrament 
de la confirmació.

El senyor bisbe participa en la reunió de 
la Comissió de Joves de la Delegació de Jo-
ventut al bisbat.

28 de juny. Conferència del senyor bis-
be als peregrins de la Peregrinació dioce-
sana a Terra Santa, a la Catedral de Sant 
Llorenç.

29 de juny. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia en la Festa Major de la Parrò-
quia de Sant Pere de Gavà. En la mateixa 
celebració es fa la presa de possessió del 
nou rector Mn. Xavier Ribas i Matamoros 
i el comiat de Mn. Jaume Boguñà, rector 
emèrit.

El senyor bisbe presideix la reunió del 
Consell Diocesà d’Assumptes econòmics a 
la sala Dr. Pere Tarrés del bisbat.

“Un salm per a la vida creixent”: Article 
per al moviment Vida Creixent 

Sant Feliu de Llobregat, 28-6-10

Amb molt de gust accepto la invitació, que 
m’ha estat feta, d’escriure quatre ratlles 
per a la publicació que l’estimat Moviment 
“Vida Creixent” fa amb motiu del seu 15è 
aniversari a la parròquia de Sta. Maria 
Magdalena d’Esplugues.

Avesat a pregar amb els salms segons 
la manera com ho feien els antics, sempre 
que tinc a les mans el Salm 91 (92) pen-
so que sóc una persona ja gran, carrega-
da d’anys i enriquida per l’experiència de 
vida, i que es dirigeix al Pare amb aquestes 
paraules brollant del cor.

És el conegut Salm que comença amb 
una aclamació entusiasta:

“És bo de lloar l’Altíssim,
de cantar el teu nom, Senyor,
de proclamar al matí el teu amor,
i de nit la teva fidelitat,
amb l’arpa de deu cordes i la lira,
als acords d’interludis de cítara.
Senyor, quin goig que em donen les te-

ves gestes!
Aclamo l’obra de les teves mans!...”
El to de la pregària és exultant i entusi-

asta. El text convida a recitar-la cantant i ba-
llant. Només per aquest motiu ja val la pena 

[ ]Articles i
Altres Escrits
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3mar al matí el teu amor i de nit la teva fi-
delitat”. Considerem la totalitat d’un cicle 
vital, com ara un dia. Però si no diem tal 
o tal dia, sinó que ens referim a qualsevol 
dia, aleshores la lloança pot aplicar-se a 
tot el cicle vital de l’existència. Així, al matí 
de la vida, quan naixem a l’existència, i a 
la nit, quan som a les acaballes. Al matí 
correspon proclamar l’amor de Déu, que 
és la font i l’origen de la vida, i a la nit la 
fidelitat, que és talment l’amor constant, 
present en tots i cadascun dels instants 
de l’existència, fins a la seva fi. És com si 
digués: “avui, a la meva edat, després de 
tantes coses viscudes, no puc sinó cantar 
i lloar Déu perquè em va estimar creant-
me, fent-me viure, i m’ha seguit estimant 
al llarg de la meva vida, en cada moment: 
avui, al capvespre de la meva existència 
veig que el seu amor m’ha estat veritable-
ment fidel”.

¿Volem dir que aquest salm només el 
pot resar una persona que ha tingut sort 
en la vida o algú que és per caràcter op-
timista? De cap manera. La font pregona, 
de la qual brolla l’entusiasme i la lloança 
de l’orant, no és el fet que tot a la vida li 
hagi sortit bé, sinó d’haver descobert i vis-
cut en cada moment de l’existència, sigui 
dolent, indiferent o bo, l’amor de Déu. En 
cadascun d’aquests moments l’amor de 
Déu el convidava a viure una experiència 
o altra, una o altra actitud, però sempre 
era el mateix amor fidel el marc de la seva 
existència. Així pot dir el salmista, “aclamo 
l’obra de les teves mans”, pensant que 
aquesta obra és el mateix: la seva persona 
i la seva vida és tota ella obra de les mans 
amoroses de Déu, perquè és el que Déu ha 
fet d’ell estimant-lo de debò.

El salm supera encara un segon obsta-
cle per a l’alegria i la lloança, quan diu:

endinsar-se en la seva atmosfera. Un entu-
siasme que es mostra fent una crida a la llo-
ança mitjançant la música, especificant fins 
i tot els instruments: arpa, lira, cítara, han 
de sonar lloant Déu. Sembla un cant que 
acompanya la marxa d’una processó amb 
els seus músics i el seus dansaires.

Però convé abans esbrinar la font 
d’aquesta joiosa exaltació. Podem dir que 
el valor més profund d’aquest salm rau en 
la superació de dos grans obstacles per a 
l’alegria i, per tant, per a la lloança. El pri-
mer obstacle és l’ensorrament, la decep-
ció, l’apatia i la deixadesa, fruit d’haver 
viscut molt. De fet, l’entusiasme en una 
persona gran ja, per ell mateix, és un veri-
table do. Molts pensarien que no li escau 
a la persona gran, pel fet que els cops de 
la vida anul·len generalment qualsevol ca-
pacitat d’il·lusió. Massa coses dolentes, 
algunes indiferents, i les que semblaven 
bones no ho han estat tant, perquè han 
acabat passant... “Hom està ja de torna-
da de tantes coses...” se sol dir. Tanma-
teix, aquesta pregària traspua una serena 
exaltació. I segueixo pensant que és una 
pregària apropiada al qui dialoga amb Déu 
des de la darrera etapa de la seva vida.

El to i la vivència profunda de tota ora-
ció neix de la mirada, és a dir, de la imatge 
que es té de Déu. I, en aquest cas, l’orant 
s’ha deixat portar per la sensació que li 
produeix la contemplació del Déu que, 
“amb les seves gestes” li ha omplert de 
goig el cor. Han estat gestes en favor seu, 
gestes que l’han fet viure, de manera que 
la pregària és una veritable lloança en un 
marc clarament religiós.

Però aquestes obres grans, que moti-
ven la lloança, no es limiten a una ocasió 
especial de la història, sinó que abasten 
tota la vida. Perquè diu: “és bo de procla-
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3 nedís floriment de primavera. Com diu un 

altre salm, el 36 (37), tot i que l’injust de 
vegades sembli “un cedre frondós” aviat 
s’asseca... Tot serà efecte de la mà del Se-
nyor, no tant perquè destrueix sense més 
la injustícia, sinó perquè sosté la justícia 
i el just, i la victòria de la justícia i del just 
significa necessàriament la desfeta de la 
injustícia.

El motiu essencial i decisiu de la lloança 
és precisament aquest: el Senyor, amb el 
seu poder està de part de la justícia i del 
just.

Ara recordem que aquesta pregària és 
adient a una persona gran, carregada d’ex-
periència. A les velleses no sembla que pu-
guem parlar de “vigor” o d’ufanor. En can-
vi el salmista fa servir el recurs literari del 
contrast entre l’aparença de l’herba i de la 
flor, que és cridanera, però que aviat s’es-
vaeix, i la realitat d’un cos vell, però que 
segueix essent fecund, amb vigor...

“(Els justos) Encara donaran fruit a la
vellesa,
continuaran plens d’ufana i de vigor,
per proclamar que és recte el Senyor, la
meva roca,
i que en ell no hi ha injustícia.”
Es tracta d’un optimisme cec? La font 

de la pregària d’una persona gran segueix 
sent la seva vida. En ella ha trobat el poder 
de Déu, com hem dit abans. Ara també és 
la seva vida, que li diu que el Déu poderós 
ha obrat sempre a favor de la justícia i del 
just. 

En aquest punt, però, hem de reconèi-
xer que el Salm, com tants altres, no seria 
del tot coherent, si només fos resat dintre 
del marc de l’Antic Testament. Perquè se-
gueix essent veritat que, segons la nostra 
experiència, no sempre acaba triomfant 
la justícia. Els jueus preguen amb aquest 

“Els justos creixeran com les palmeres,
es faran grans com els cedres del Líban;
plantats a la casa del Senyor,
creixeran als atris del nostre Déu.”
L’altre gran obstacle és la constatació 

que la justícia en la vida sembla no triom-
far. Quan som joves és fàcil creure en la 
justícia i pensar que val la pena lluitar per 
ella. Però la persona gran té arguments so-
brats per demostrar que els justos no són 
precisament els qui hi surten guanyant 
en la vida, que la justícia mai no és plena 
i que no sempre troba el reconeixement i 
l’estimació de la majoria. Això, pensant 
només en la justícia legal, la social o la 
distributiva. Però encara és més veritat si 
recordem que les expressions “justos” o 
“justícia” en el llenguatge bíblic té un sen-
tit global i moral – religiós: el just aquí vol 
dir aquell que compleix la voluntat de Déu 
expressada en la Llei.

Aleshores, el salm afirma tot el contrari, 
encara que en futur: “els justos creixeran 
com les palmeres, com els cedres del Lí-
ban...” En què es fonamenta aquesta es-
perança? Com podem estar tan segurs que 
els justos creixeran amb la ufanor dels ce-
dres del Líban? Abans ha alabat el poder 
de Déu, eficaç en favor d’ell. Fa ara un pas 
endavant i proclama que aquest poder és 
exercit en favor del just i de la justícia. El 
salmista no oblida el problema del triomf 
de la injustícia, ans al contrari, el seu re-
cord motiva una lloança més intensa. Ha 
dit abans: “Ni que els injustos creixin com 
l’herba, ni que arribin a florir els amics de 
males arts, acabaran que no se’n parlarà 
mai més. Però tu, Senyor ets excels per 
sempre!” Existeix un creixement i un flo-
riment de la injustícia, però el Senyor és 
més gran... De manera que els injustos no 
passaran de ser herba, o a tot estirar un fo-
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3ment justificat, només perquè fos un mo-
viment dedicat a capacitar les persones 
grans per poder pregar amb aquest salm 
de tot cor?

 + Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Salm, i amb altres de semblants, fent un 
acte d’absoluta (cega) confiança que Déu 
algun dia acabarà triomfant. Però els cris-
tians resem aquest salm amb la convic-
ció que Déu ja ha actuat aquí a la nostra 
història fent vèncer la justícia i el just. Ho 
sabem per la fe en la Resurrecció de Jesu-
crist. I cal recordar que creure en la Resur-
recció de Jesucrist no és un acte volun-
tarista en el buit, sinó que també forma 
part de l’experiència: la trobada amb els 
testimonis vius i l’experiència del Ressus-
citat, amb signes propis del seu Esperit en 
la nostra vida.

Així doncs, el fruit que diu el Salm que 
els justos encara donaran a la vellesa és 
l’efecte de la Resurrecció. Una Resurrecció 
que s’experimenta i es viu ja anticipada-
ment, abans de la mort. I una Resurrecció 
que motiva la vida justa, és a dir, virtuosa, 
ja que en el Ressuscitat el poder de Déu ha 
fet vèncer el just. Per això, la ufana i la vi-
gor d’una persona vella és la virtut que ro-
man incorruptible, desperta i viva, perquè 
es fonamenta en la convicció que és l’únic 
que veritablement ressuscita. En Déu viu i 
poderós, només hi ha justícia i virtut i, qui 
és amb Ell, gaudeix de vida eterna.

Ningú no podrà negar que veure una 
persona gran, contenta de viure i amb vo-
luntat d’encomanar aquesta alegria convi-
dant a la lloança, és tota una benedicció 
de Déu. Més encara constitueix una be-
nedicció de Déu, en comprovar que el seu 
entusiasme, la seva alegria, brollen de la 
bona terra de la virtut; de la seva justícia, 
que ha anat vencent en tantes batalles de 
la vida i que avui roman més viva que mai, 
ressuscitant cada dia en espera de la re-
surrecció definitiva.

No és legítim pensar que un moviment 
eclesial com Vida Creixent estaria plena-
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Formació del clergat. Recull de les confe-
rències de Mn. Xavier Morlans sobre el pla 
pastoral: La comunicació de la fe, l’anunci 
que neix del goig compartit. 

1a conferència. Una inquietud compartida: 
¿Com dotar de major eficàcia evangelitza-
dora la nostra comunicació pastoral? 

Contingut

Introducció

1. Un punt de partença per a la nostra re-
flexió

1. La pregunta sobre l’eficàcia evange-
litzadora de les nostres intervencions 
orals 

2. Una certa sensació d’impotència
3. Uns obstacles en l’ambient

2. Escenaris i destinataris de les nostres 
intervencions orals 

1. Homilia dominical
2. Homilia i preparació dels sagraments 

ocasionals (batejos, primeres comuni-
ons, casaments, exèquies) 

3. Pares dels nens de la catequesi gradu-
ada

4. Predicació en dies extraordinaris
5. Grups estables: catequesi d’adults, 

revisió de vida, matrimonis, joves, ...

6. Converses personals
7. Intervencions en mitjans de comuni-

cació locals
9. Escenaris per estrenar i destinataris 

nous a qui arribar
* Reptes que es desprenen del repàs 

als escenaris i als destinataris de les 
nostres intervencions orals més habi-
tuals

3. Els diversos ingredients evangelitza-
dors de les nostres intervencions orals 

1. Els set elements del procés complex 
de l’evangelització segons Evangelii 
Nuntiandi

2. Ensenyament que es desprèn de l’EN 
pel que fa a la varietat d’interven-
cions orals en el procés global de 
l’evangelització 

3. Ensenyament de l’EN pel que fa al 
primer registre oral evangelitzador: 
l’anunci

4. Diferència i relació entre primer anun-
ci i catequesi

* Per a continuar la reflexió i el treball

Introducció

En continuïtat amb els objectius pasto-
rals proposats els darrers anys, enguany 
la nostra diòcesi encara l’objectiu La co-
municació de la fe: l’anunci que neix del 
goig compartit. Prenent com a base tota 
la riquesa de vida, compromís i servei que 
es viu en les nostres parròquies, movi-
ments i comunitats, volem posar un espe-
cial èmfasi en aquell aspecte de l’evange-
lització que consisteix en la comunicació 
joiosa d’un missatge i d’una proposta que 
té en la persona de Jesucrist el seu punt 
focal.

[ ]Documents
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3Això ens porta a afrontar les dificultats 
i els reptes que tenim avui dia per expres-
sar la proposta verbal de la fe. Els preve-
res, entre altres coses, som homes de la 
paraula; el nostre ministeri i les múltiples 
intervencions pastorals que configuren 
bona part de la nostra vida tenen en la 
paraula una mediació molt significativa. 
Val la pena prestar atenció al contingut 
evangelitzador de les nostres intervenci-
ons orals. Això pot ajudar a una renovada 
consciència del paper també evangelitza-
dor de religiosos, religioses, laics i laiques.

1. Un punt de partença per a la nostra re-
flexió

 
1. La pregunta sobre l’eficàcia evangelitza-
dora de les nostres intervencions orals

Tot prenent com a referent l’Exhortació 
apostòlica Evangelii Nuntiandi de 
Pau VI (1975), en destaquem, d’entra-
da, unes preguntes contingudes en el 
núm. 4 i que són de total actualitat. 

– Quina eficàcia té en els nostres dies 
aquesta energia amagada de la bona 
nova, capaç de sacsejar profunda-
ment la consciència de l’home?

– Fins a quin punt i de quina manera, 
aquesta força evangèlica pot trans-
formar de debò l’home d’aquest se-
gle?

– Amb quins mitjans cal proclamar 
l’Evangeli, perquè el seu poder sigui 
eficaç?

Aquestes preguntes desenvolupen, en 
el fons, la qüestió fonamental que 
l’Església es planteja avui i que po-
dríem traduir així: Després del Concili 
i gràcies al Concili, que ha constituït 
per a ella una hora de Déu en aques-
ta cruïlla de la història, ¿es troba o 

no més apta, l’Església, per anunciar 
l’Evangeli i inserir-lo al cor de l’home 
amb convicció, llibertat d’esperit i efi-
càcia? 

Aquestes preguntes, encara tan actu-
als, de Pau VI, donen el to i la pista de 
la nostra reflexió. Es tracta de revisar 
i de fer una mena d’ITV de la qualitat 
evangelitzadora de les nostres inter-
vencions orals. Per qualitat evangelit-
zadora entenem, seguint les pregun-
tes d’Evangelii Nuntiandi, aquesta 
referència a l’energia amagada, a la 
capacitat de sacsejar profundament, 
a la força transformadora del missat-
ge evangèlic.

2. Una certa sensació d’impotència
"Quasi estic per llançar la tovallola… Ja 

no sé què fer amb els pares dels nens 
que s’apunten a la primera comunió 
i a la catequesi... són com si fossin 
impenetrables... No reaccionen a les 
meves propostes del camí cristià a 
partir de testimonis de compromís 
cristià o d’unes presentacions cate-
quètiques sobre Jesucrist i el Nou 
Testament..." (Un rector, 67 anys)

Afirmacions d’aquests tipus podríem 
fer-les gairebé tots. Hi ha una sensa-
ció de com si el que diem, el que pro-
posem, no aconsegueixi d’arribar a 
motivar els qui ens escolten, almenys 
amb prou força per engrescar-los a 
apuntar-s’hi. Recordem, potser amb 
certa nostàlgia, altres moments, al-
tres circumstàncies en què, davant la 
invitació a assistir a unes trobades, la 
resposta d’una colla de gent era més 
entusiasta i també ho era la perseve-
rança. Quants grups de matrimonis, 
de catequesi d’adults o de revisió de 
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3 aquest punt– el contratestimoni de 

certes preses de posició d’alguns 
representants de l’Església, amb mis-
satges públics en què el to autorita-
ri o patrimonialista (adreçar-se a la 
gent com si encara la majoria fossin 
cristians...) no ajuda a crear empatia 
amb la proposta cristiana que fem 
a les bases en el dia a dia. Caldria 
cuidar molt tot el que és aparició pú-
blica de l’Església en els mitjans de 
comunicació i tota circumstància en 
què s’entra en contacte amb franges 
de la població que no freqüenten els 
circuits eclesials, perquè, per defec-
te, aquest és el “primer anunci” que 
reben molts respecte de la proposta 
cristiana2.

Però, sense deixar de prestar l’atenció 
deguda a aquests dos grans condi-
cionants (els obstacles de la cultura 
hedonista i el repte d’un dispositiu 
col·lectiu que asseguri una bona co-
municació de l’Església amb la socie-
tat), hi ha un espai propi de cada un 
de nosaltres com a preveres (religi-
osos, religioses, laics i laiques). I és 
sobre aquest marge de maniobra en 
el dia a dia que voldríem reflexionar 
per millorar-ne, també, la capacitat 
comunicativa i la força evangelitza-
dora. 

Què depèn de nosaltres? què està al 
nostre abast? com millorar la quali-
tat evangelitzadora del nostre fer i 
del nostre dir en el dia a dia? I, més 
específicament, atenent a l’objectiu 
pastoral d’enguany –la comunicació 
de la fe: l’anunci que neix del goig 
compartit–, com millorar la capacitat 
comunicativa del nostre dir? Aquest 
vol ser l’objectiu d’aquesta reflexió.

vida van començar per una xarxa d’in-
vitacions i respostes...!1.

3. Uns obstacles en l’ambient
No seria sa que ens culpabilitzéssim 

d’una manera obsessiva per les nos-
tres experiències de manca d’eficà-
cia. Hi ha condicionaments que vénen 
de l’ambient i prou que els sociòlegs 
s’encarreguen de recordar-nos-ho. A 
Espanya, i a Catalunya més concreta-
ment, és on la secularització ha estat 
més ràpida i salvatge els darrers tren-
ta anys. El secularisme, entès com 
un desig d’alliberar-se de tota tutela 
“transcendent” (Déu, Església, Tradi-
ció), ha evolucionat fins a convertir-
se també en un desig d’emancipació 
de tota tutela humana que s’experi-
menta com a limitadora (la pàtria, la 
família, els valors immutables), de 
manera que, així, ens hem vist abo-
cats a una exaltació del jo individual 
que s’autodota d’aquells referents 
que ell vol (individualisme, narcisis-
me, relativisme). 

El problema per a proposar el camí de 
l’Evangeli no el tenim únicament nos-
altres, els cristians, sinó que també 
el tenen els polítics, els humanistes, 
els qui treballen per Catalunya i per 
un món més solidari, amb la finalitat 
d’aconseguir, en aquest context, un 
compromís de donació i de fidelitat 
(la política com a servei, la defensa 
dels aspectes humans en qualsevol 
terreny –solidaritat amb el dèbil per 
sobre del propi profit immediat–, l’in-
tent de crear una Catalunya integra-
dora fidel a la seva identitat cultural i 
oberta al futur...).

Hi ha també –i no volem insistir en 
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32. Escenaris i destinataris de les nostres 
intervencions orals 

Per a començar ens pot ser útil traçar 
un mena de mapa dels escenaris de les 
nostres intervencions orals més habituals 
i intentar establir una vegada més una ti-
pologia aproximada dels nostres diversos 
destinataris i del seu estat “interior”.

1. L’homilia dominical
La nostra intervenció més regular i que 

demana setmanalment la nostra pre-
paració i dedicació és l’homilia de les 
eucaristies dominicals. Aquestes van 
dirigides a uns destinataris que po-
dem classificar en tres grups.

a) Laics i laiques col·laboradors i amb 
responsabilitats pastorals 

Aquests són especialment receptius 
a l’alimentació que diumenge rere 
diumenge esperen i valoren de nos-
altres preveres. La nostra predicació 
diumenge rere diumenge té la capa-
citat i la responsabilitat de modelar 
en gran manera la mentalitat i la pra-
xi d’aquests cristians del cercle més 
proper.

b) Assistents habituals a la missa domi-
nical

Són la majoria. Són la porció regular-
ment més fidel del Poble de Déu. Els 
que han “aguantat” totes les renova-
cions i canvis d’estil. Però tanmateix 
no és aventurat creure que, entre 
aquest sector, un bon nombre pot ser 
que visquin la fe cristiana com una 
pràctica devocional i com un esforç 
moralista per ser “bons”. És a dir, te-
nim cada diumenge un auditori que 

espera ser de nou “evangelitzat” amb 
aquella proposta més cristocèntrica i 
d’autèntica bona notícia de la punta 
més càlida i misericordiosa de l’Evan-
geli.

c) Assistents ocasionals
Sabem que, per diverses raons, sempre 

hi ha una certa població flotant al vol-
tant de la missa dominical: els qui per 
hàbit hi van un cop al mes o de tant 
en tant, els qui hi assisteixen per la 
intenció del difunt (aniversaris) o per-
què fa poc que han perdut un famili-
ar i això els mou a anar a missa uns 
quants diumenges fins que ho tornen 
a deixar...

Sobre la consistència de la fe de les 
persones d’aquests grups és menys 
aventurat creure que es tracta d’una 
fe dubitativa i poc madura: és un sec-
tor que necessita urgentment rebre el 
primer anunci de la fe cristiana.

En aquest sector, des de ja fa uns quants 
anys, segons ens donen testimoni els 
interessats, hi ha “els qui tornen a la 
fe”, és a dir, els qui, després d’anys 
d’haver aparcat la pràctica religio-
sa o la fe, comencen a treure el cap 
per l’església a veure què troben… 
Aquests estan en la situació ideal per 
rebre la primera proposta engresca-
dora de la fe cristiana3.

2. Homilia i preparació dels sagraments 
ocasionals (batejos, primeres comunions, 
casaments, exèquies) 

Hem fet moltes anàlisis i intents d’ar-
ribar a aquest sector. Pensem amb 
realisme quantes convocatòries no 
s’han fet per carta per intentar aple-
gar els qui han batejat els seus fills a 
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3 5. Grups estables 

Col·lectiu de catequistes, grups de ma-
trimonis, catequesis d’adults, grups 
de revisió de vida, grups d’estudi 
d’Evangeli o de pregària amb la Bíblia, 
grups de joves… Són aquells amb qui 
ens reunim habitualment. Aquí s’hi 
troben els principals col·laboradors, 
laics i laiques que accepten tasques 
de servei i d’acompanyament d’al-
tres. També es poden ubicar aquí les 
intervencions al consell pastoral de 
la parròquia i a les comissions d’eco-
nomia o de Càritas. És el “nucli dur”, 
que demana sempre una renovada 
atenció per oferir-los un aliment ade-
quat a la maduració cristiana i a les 
noves conversions necessàries en les 
diverses etapes de la vida4.

6. Converses personals
Hi ha un reguitzell de contactes impos-

sibles de classificar que van sorgint al 
fil de la vida. A títol indicatiu citem-ne 
alguns:

a) Persones a les quals, d’alguna mane-
ra, oferim un acompanyament espiri-
tual regular.

b) Persones que vénen ocasionalment 
a parlar amb nosaltres al despatx o 
que, amb motiu d’algun tràmit o d’al-
guna ajuda (Càritas), es presten al 
diàleg pastoral.

c) Converses espontànies al fil de la 
vida: malalts, familiars, amics…

7. Intervencions en mitjans de comunica-
ció locals

Ens referim a intervencions escrites en 
el full parroquial o en alguna publica-
ció local que ens ofereix un espai per 
a la veu de la parròquia, com també 

la parròquia, els qui s’hi han casat… i 
les respostes tan minses... Continua 
essent un repte: què dir-los?, què 
oferir-los en les reunions preparatò-
ries, i en la mateixa celebració del 
sagrament, perquè se sentin concer-
nits i neixi en ells el desig de tornar 
perquè han intuït que allà se’ls oferia 
alguna cosa interessant per a les se-
ves vides?

3. Pares dels nens de la catequesi gradu-
ada

És un sector de característiques molt 
semblants a l’anterior. Tenim, d’en-
trada, l’avantatge de poder adreçar-
nos a ells en diverses ocasions al llarg 
del curs escolar. De nou el repte és: 
què els diem que realment en motivi 
alguns a iniciar un camí d’una fe més 
centrada en Jesucrist i en la vida que 
ofereixen l’Evangeli, els sagraments, 
la comunitat parroquial i el compro-
mís per la vida del món?

4. Predicació en dies extraordinaris
Al llarg de l’any hi ha diades en què 

tenim l’oportunitat d’adreçar la pa-
raula a un auditori més ampli i molt 
heterogeni. Seguint l’any litúrgic po-
dem assenyalar les següents: el dia 
dels difunts, Nadal, la benedicció del 
Diumenge de Rams, el Tridu Pasqual, 
les festes patronals, els aplecs en er-
mites locals… Són ocasions en què 
encara ens podem adreçar a grups 
nombrosos i a famílies senceres en-
cara joves, com passa el Diumenge 
de Rams. No cal dir com aquests dies 
la predicació ha de ser necessària-
ment en el registre més elemental i 
evangèlicament més incisiu.
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3d’arribar a tothom en la mesura en 
què ho necessita?

3. Els diversos ingredients evangelitza-
dors de les nostres intervencions orals 

1. Els set elements del procés complex de 
l’evangelització segons Evangelii Nuntian-
di

Ara que estem motivats per aquest de-
sig de verificar la diversa composi-
ció que ha de tenir el missatge que 
emetem perquè produeixi els fruits 
evangelitzadors en els seus recep-
tors, pot ser un bon moment per re-
llegir les pàgines magistrals de Pau 
VI en l’Evangelii Nuntiandi (1975). 
Recordem que es tracta d’una Exhor-
tació Apostòlica escrita recollint els 
treballs i conclusions del sínode dels 
bisbes de 1974 sobre l’evangelitza-
ció. És un document que, en la seva 
ja llarga trajectòria de més de trenta 
anys, ha tingut molt bona recepció en 
tots els àmbits eclesials. Les seves 
distincions i precisions, a propòsit de 
l’evangelització contemplada en tota 
la seva complexitat, són de referència 
obligada en els manuals i en els cur-
sos de pastoral.

Ens centrem en el breu i concís capítol 
segon –Què és evangelitzar– que re-
cull amb un gran sentit de la distinció 
i de la interrelació els ja famosos set 
elements del procés global de l’evan-
gelització, tal com queden recollits en 
el número 24: 

“L’evangelització –hem dit– és un pas 
complex amb elements variats: re-
novació de la humanitat, testimoni-
atge, anunci explícit, adhesió del cor, 
entrada en la comunitat, acolliment 

a intervencions a la ràdio o al canal 
de televisió local. Són ocasions privi-
legiades per a arribar, amb un primer 
missatge, a persones que no partici-
pen habitualment en els circuits ecle-
sials. També hi ha tot el nou camp que 
se’ns obre amb internet: pàgina web 
de la parròquia, blocs, facebook…

8. Escenaris per estrenar i destinataris 
nous a qui arribar

És allò que designem  amb l’expressió 
“arribar als allunyats”. I aquí ja intu-
ïm que se’ns pot girar feina… Però, 
per ara, només ho deixem apuntat. 
Aquesta pista pot ser motiu d’una de 
les pròximes sessions.

* Reptes que es desprenen del repàs als 
escenaris i destinataris de les nostres 
intervencions orals més habituals

Podem formular algunes constatacions 
que han sortit al llarg d’aquest repàs.

a) Les nostres intervencions orals 
s’adrecen molt sovint a un públic 
heterogeni i transversal en què els 
nivells d’obertura religiosa, de fe i 
de compromís cristià són diversos. 

b) Primera conseqüència que ja sa-
bíem, però de la qual ara prenem 
més consciència: Les nostres pa-
raules han de tenir també una ca-
pacitat de transversalitat, és a dir, 
se’ns demana emetre el missatge 
cristià amb la seva diversa capaci-
tat de modulació: no és el mateix 
adreçar-se a un cristià convençut 
que a un que torna a veure què 
diem per si de cas s’engresca. 

c) Quines són les diverses modula-
cions que ha de contenir una inter-
venció oral amb intenció evangelit-
zadora per a reeixir en el seu intent 
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3 dels signes, iniciatives d’apostolat. 

Aquests elements poden semblar 
contrastats i àdhuc exclusius. Són, 
en realitat, complementaris i mútua-
ment enriquidors. Cal mirar sempre 
cadascun d’ells integrat amb els al-
tres.”

Amb l’ajuda del gràfic trobem la des-
cripció textual de cada un dels ele-
ments segons la redacció ben acura-
da de Pau VI (números del 18 al 24 de 
l’EN). Només ens prenem la llicència 
de canviar el títol del quart element: 
en lloc d’“Entrada en la comunitat” 
com diu el text d’Evangelii Nuntiandi, 
hi posem “Itinerari de (re)-iniciació 
cristiana d’adults”, que és equivalent 
i dóna una idea de la temporalitat i 
l’especificitat pastoral que requereix 
el procés d’entrada en la comunitat5. 
També ubiquem la catequesi –que en 

el text de l’EN apareix citada a propò-
sit de l’anunci explícit– en el procés 
d’iniciació, que és el seu lloc propi. 

2. Ensenyament que es desprèn de l’EN pel 
que fa a la varietat d’intervencions orals en 
el procés global de l’evangelització 

Les nostres intervencions orals, segons 
el divers moment del cicle global de 
l’evangelització en què ens trobem i 
segons els destinataris als quals ens 
adrecem, han de tenir una variada 
modulació:

1. Qualitat de primer anunci (querig-
ma)

2. Intenció d’arribar al cor dels oients 
3. Competència catequètica: síntesi 

teològica i capacitat comunicativa
4. Sentit del tempo i dels continguts 

bàsics de la iniciació cristiana. 
L’acompanyament espiritual. 

 
 

 
 

7. Renovació de la humanitat 
 
“Evangelitzar significa per a
l’Església portar la bona nova a tots
els ambients de la humanitat i, amb
el seu impacte, transformar des de
dins i renovar la humanitat mateixa
(...) convertir al mateix temps la
consciència personal i col·lectiva
dels homes, l’activitat en la qual
estan compromesos, llur vida i llurs
ambients concrets” 18 

1. Testimoniatge de vida  
 
“La bona nova ha de ser 

proclamada en primer lloc 
per mitjà del testimoniatge. 
(...) Un testimoniatge com 
aquest és ja proclamació 
silenciosa, però molt forta i 
eficaç de la bona nova. Hi ha 
aquí un gest inicial 
d’evangelització. (...) Aquest 
testimoniatge que comporta 
presència, participació, 
solidaritat i que és un element 
essencial, generalment el 
primer, en l’evangelització” 
21 

2. Anunci explícit 
 

«I, amb tot, això continua essent insuficient, perquè el
més esplèndid testimoniatge es revelarà a la llarga
impotent, si no queda aclarit, justificat –cosa que Pere
anomenava donar “raó de l’esperança que hi ha en
vosaltres” (1 Pe 3,15)–, explicitat per un anunci clar i
inequívoc del Senyor Jesús. La bona nova proclamada
pel testimoniatge de vida haurà de ser, doncs, tard o
d’hora, proclamada per la paraula de vida. No hi ha
veritable evangelització mentre no s’anuncïi el nom,
la doctrina, la vida, les promeses, el regne, el misteri
de Jesús de Natzaret, Fill de Déu. (...) Aquest anunci
–querigma, predicació o catequesi– pren un lloc tan
important en l’evangelització que sovint n’és en
realitat sinònim. Amb tot, no deixa de ser-ne només
un aspecte» 22. 

3. Adhesió de cor, 1a 
Fe 
 

“Efectivament l’anunci no
adquireix tota la seva dimensió fins
que és escoltat, acceptat, assimilat i
fa néixer en el qui l’ha rebut una
adhesió del cor” 23.  

4. Iniciació cristiana 
d’adults  

 
“Aquesta adhesió, que no pot 
restar abstracta i 
desencarnada, es revela 
concretament per mitjà d’una 
entrada visible en una 
comunitat de fidels. Així, 
doncs, aquells la vida dels 
quals s’ha transformat entren 
en una comunitat que és en si 
mateixa signe de la 
transformació, signe de la 
novetat de vida: és l’Església, 
sagrament visible de la 
salvació” 23. 

5. Vida eclesial-
sacramental 

 
“Però alhora l’entrada en la 
comunitat eclesial s’expressarà a 
través de molts altres signes, que 
prolonguen i despleguen el signe 
de l’Església. En el dinamisme 
de l’evangelització, aquell qui 
acull l’evangeli com a paraula 
que salva (Rm 1,16); 1Co 1,18) 
el tradueix normalment en 
aquests gestos sacramentals: 
adhesió a l’Església, acolliment 
dels sagraments que manifesten i 
sostenen aquesta adhesió per la 
gràcia que confereixen” 23 

6. Iniciatives d’apostolat 
 

“Finalment, el qui ha estat 
evangelitzat evangelitza 
alhora. Aquí rau un test de 
veritat, la pedra de toc de 
l’evangelització: és 
impensable que un home 
hagi acollit la paraula i 
s’hagi lliurat al regne sense 
convertir -se en algú que al 
mateix temps dóna testimo- 
niatge i anuncia” 24 
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35. Habilitat per a extreure la riquesa 
“realitzada” en el sagrament (ca-
pacitat mistagògica). 

6. Sentit pedagògic per impulsar l’or-
ganització apostòlica

7. Hàbit de lectura dels signes dels 
temps (revisió de vida) per a orien-
tar el compromís social dels cristi-
ans.Són set registres de les nostres 
intervencions orals que se’ns de-
mana que aprenguem a conjugar 
en el temps i la situació oportuna. 
És part de la riquesa de la pastoral 
d’una parròquia comunitària i mis-
sionera.

3. Ensenyament de l’EN pel que fa al pri-
mer registre oral evangelitzador: l’anunci

Reprenem un fragment del número 22 
de l’EN, interessant, com tots, per la 
seva precisió i el seu sentit de la dis-
tinció: 

“La bona nova proclamada pel testimo-
niatge de vida haurà de ser, doncs, 
tard o d’hora, proclamada per la pa-
raula de vida. No hi ha veritable evan-
gelització mentre no s’anunciï el nom, 
la doctrina, la vida, les promeses, el 
regne, el misteri de Jesús de Natzaret, 
Fill de Déu. (...) Aquest anunci  –que-
rigma, predicació o catequesi– pren 
un lloc tan important en l’evangelit-
zació que sovint n’és en realitat si-
nònim. Amb tot, no deixa de ser-ne 
només un aspecte” (EN, 22). 

A més del recordatori abrandat de com 
l’evangelització integral necessita el 
moment de la paraula explícita sobre 
Jesucrist, ens interessa aquesta dis-
tinció que Pau VI fa de passada i que 
tindrà molta importància en la nostra 
reflexió. Ens referim a la distinció, 

dins el títol genèric d’anunci, entre 
querigma o predicació i catequesi. 
Aquesta distinció la trobem de nou 
més endavant en EN 45:

“En el nostre segle, marcat pels “mass 
media” o mitjans de comunicació so-
cial, el primer anunci, la catequesi o 
l’aprofundiment ulterior de la fe, no 
poden prescindir d’aquests mitjans 
tal com hem dit abans” (EN, 45). 

Tenim aquí una distinció clara en una 
seqüència, almenys de dos elements, 
que, si bé van relacionats, són dis-
tints en la seva identitat: 

1. El primer anunci
2. La catequesi o l’aprofundiment ul-

terior de la fe
El número 51 porta, com a títol ben ex-

plícit, “Primer anunci als qui estan 
lluny”. En diversos passatges del do-
cument i per la seva lògica interna, 
queda clar que primer anunci equival 
a predicació viva (núm. 22, 42 i 51) i 
que la catequesi és un altre registre 
diferent de l’anunci que ve després 
d’aquest primer (núm. 22 i 44).

Tenim, per tant, dos registres distints i 
complementaris del moment verbal 
de presentació explícita del cristia-
nisme que convé estudiar amb cert 
deteniment: el primer anunci i la ca-
tequesi.

4. Diferència i relació entre primer anunci 
i catequesi 

Aquest filó de la diferència i relació 
entre un primer moment de l’evan-
gelització verbal –primer anunci– i 
un segon moment –catequesi siste-
màtica– pot semblar, d’entrada, una 
mica artificial, però, si s’hi reflexiona 
una mica, mostra unes pistes molt in-
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3 teressants. Una graella comparativa 

entre ambdós moments pot facilitar 
la percepció que alguna cosa impor-
tant està en joc. 

* Per a continuar la reflexió i el treball

Diverses pistes que s’obren arran 
d’aquesta reflexió inicial: 

•	 A propòsit de l’eficàcia transfor-
madora de l’anunci de l’Evangeli 
(Evangelii Nuntiandi núm. 4 i en 
tot el document) i en la línia del 

Primer anunci Catequesi

Nom
Querigma: pregó, anunci
(1Co 1,21)

Katecho: guardar, retenir

 Sinònims 
Evangeli: Bona notícia
(Mc 1,1)

Didaché: ensenyament
(Ac 2,42)

Destinataris
Els qui no coneixen Jesucrist
Els qui se’n van allunyar
Els qui viuen una fe pietista i moralista

Els qui ja coneixen Jesucrist i han fet una opció 
existencial per ell

 Objectiu
Fer néixer la primera fe
i la conversió inicial a Jesucrist.

Fer créixer la fe
i la comunió amb Jesucrist

 Contingut 

Jesucrist crucificat i ressuscitat 
t’ofereix la Salvació i la Vida en 
plenitud
(Ac 2,32-33.36; Ap 3,20)

La revelació de Déu continguda en l’Escriptura 
i en la Tradició, i transmesa per l’Església
(Bíblia, Catecisme…)

 Mètode
La comunicació verbal del missatge 

en clau de diàleg
(Rm 10,17)

Exposició sistemàtica, progressiva i didàctica 
de tot el contingut de la fe + Celebracions + 
Vida moral

   
Agent Evangelitzador-Testimoni Catequista-Mestre

 Temps 
Ara
(esdeveniment puntual)

Durant un procés
(al llarg de diversos anys)

Lloc 

A la vida quotidiana
(casa, carrer, centre d’estudis, 
treball, amics, diversió, parròquia, 
compromís social, mitjans de comu-
nicació…)

Al lloc habitual de trobada
(sala parroquial, domicili privat)

Facultat de la 
persona a la qual 
s’adreça preferent-
ment

La capacitat d’adhesió
La voluntat, la llibertat,
La intel·ligència emocional

La intel·ligència comprensiva, crítica i discursiva
La capacitat de celebrar
La conducta moral

que ha recordat el darrer sínode 
dels bisbes (Roma 2008) sobre la 
sacramentalitat (= valor eficaç) de 
la Paraula de Déu (Proposició núm. 
7) s’obre una pista a treballar rela-
cionada amb l’eficàcia evangelitza-
dora de les nostres intervencions 
orals. Si bé cal distingir l’eficàcia 
de la proclamació de la Paraula de 
Déu en l’acció litúrgica i l’eficàcia 
del nostre parlar sobre Jesucrist en 
el dia a dia, potser hi ha un nexe a 
explorar.
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3na emetre el missatge cristià amb la 
seva diversa capacitat de modulació, 
segons el divers moment del cicle 
global de l’evangelització en què ens 
trobem i segons els destinataris als 
quals ens adrecem (EN 24): 

1. Qualitat de primer anunci (querig-
ma)

2. Intenció d’arribar al cor dels oients .
3. Competència catequètica: síntesi 

teològica i capacitat comunicativa.
4. Sentit del tempo i dels continguts 

bàsics de la iniciació cristiana. 
L’acompanyament espiritual.

5. Habilitat per a extreure la riquesa 
“realitzada” en el sagrament (ca-
pacitat mistagògica)

6. Sentit pedagògic per a impulsar 
l’organització apostòlica

7. Hàbit de lectura dels signes dels 
temps (revisió de vida) per a orien-
tar el compromís social dels cristi-
ans.

Una pista de treball
Com potenciar la capacitat de primer 

anunci de la nostra comunicació 
pastoral?

Recordem: Escenaris de la pastoral 
ordinària on pot donar-se el primer 
anunci

a) Homilia dominical (amb tota la varie-
tat de receptors) 

b) Sagraments i preparacions i celebra-
cions ocasionals. Pares de nens de la 
catequesi.

c) Grups estables (RV, matrimonis, cate-
quesi d’adults, consell pastoral)

d) Converses personals (despatx, ma-
lalts, consultes, família, amics,...) 

e) Intervencions escrites o parlades en 
full parroquial, revista o ràdio local.

•	 Revisió de la qualitat de “primer 
anunci” de les nostres interven-
cions orals. Dit d’una altra mane-
ra: com enriquir la dosi de primer 
anunci de les nostres intervencions 
orals en els escenaris habituals.

•	 Plantejament de nous escenaris 
per estrenar i nous destinataris a 
qui arribar.

•	 Davant la situació de descristianit-
zació i la necessitat de provocar la 
primera fe, potser aniria bé de revi-
sitar la psicologia i la teologia de la 
conversió.

•	 ¿Fins a quin punt l’esforç neces-
sari per assumir la modernitat (1a 
il·lustració, Kant: la força de la raó 
crítica, i 2a il·lustració, Marx: la for-
ça de la praxi) ha debilitat en nosal-
tres el convenciment en la força de 
la paraula (l’anunci, la proposta…)?

•	 Què oferir a una persona que “to-
cada” pel nostre anunci ens de-
mana “més”? Els itineraris de (re-)
iniciació cristiana d’adults.

2a conferència: ¿Com dosifiquem el primer 
anunci amb la catequesi i amb altres regis-
tres en la nostra comunicació pastoral ? 

0. Connexió amb la sessió anterior 
Reptes que es desprenen del repàs als 

escenaris i destinataris de les nostres 
intervencions orals més habituals 

a) Les nostres intervencions orals 
s’adrecen molt sovint a un públic 
heterogeni i transversal en què els 
nivells d’obertura religiosa, de fe i de 
compromís cristià són diversos. 

b) Conseqüència: Les nostres paraules 
han de tenir també una capacitat de 
transversalitat, és a dir, se’ns dema-
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3 1. Quines expectatives tenim quan ens 

adrecem a un grup [escenaris a, b i e]? 
Què n’esperem conscientment o incons-
cient?

a) Desig genèric: Que els assistents ali-
mentin la seva fe, la seva esperança i 
el seu amor.

b) Des d’una sensibilitat de renovació 
postconciliar:

1. Que mostrin interès per incorporar-
se a la vida de la comunitat parro-
quial

2. Que, amb un cert procés, s’apuntin 
a un dels grups existents a la par-
ròquia  (matrimonis, RV, catequesi 
d’adults, grup bíblic, animació li-
túrgica)

c) Des d’una sensibilitat més tradicional
3. Que es confessin i reiniciïn la pràc-

tica sacramental. 
d) Des d’un sentit més pràctic
4. Que no se’ls faci llarg. Que tornin el 

dia següent.
5. Que es noti, si pot ser, a la bacina.
* Totes quatre intencions tenen la seva 

part de veritat. Però avui dia totes quatre 
tenen un punt dèbil: pressuposen en el 
destinatari la pacífica possessió de la fe 
en Jesucrist com a Salvador i mediador de 
la comunió amb Déu.

2. Quina intencionalitat hauríem d’ac-
tivar en el nostre parlar, almenys en una 
bona dosi, quan sabem que ens adrecem a 
persones que no tenen una fe sòlida?

Textos  de referència
1. “No hi ha veritable evangelitza-

ció mentre no s’anunciï el nom, la 
doctrina, la vida, les promeses, el 
regne, el misteri de Jesús de Natza-
ret, Fill de Déu.” (Pau VI, Evangelii 
Nuntiandi, n 22)

2. “No es comença a ser cristià per 
una decisió ètica o una gran idea,  
sinó per la trobada amb un esde-
veniment, amb una Persona, que 
dóna un nou horitzó a la vida, i amb 
això, la direcció decisiva” Benet 
XVI, Deus caritas est n.1.

3. Diferència i relació entre primer 
anunci i catequesi (Veure Sessió 
1a)

4. La recepció positiva del primer 
anunci com a porta d’entrada i 
fonament permanent de la vida 
cristiana. Tot cristià sempre està 
reiniciant la seva amistat amb Je-
sucrist. (Veure X. MORLANS, El pri-
mer anuncio. El eslabón perdido, 
M: PPC 2009, pp. 43-46)

Intencionalitat a tenir present en situa-
cions de primer anunci

1. Propiciar en el possible en els 
oients aquesta trobada amb 
aquest esdeveniment: la persona 
de Jesucrist vivent.   

2. Despertar, per tant, l’interès dels 
oients per Jesucrist com a Persona 
viva  que té alguna cosa important 
a oferir a qui es posi en contacte 
personal amb Ell.

3. Animar qui ens escolta a establir 
una connexió personal amb Jesu-
crist:
•	Quan tingui un moment personal 

de reflexió
•	O bé en el mateix moment en què 

ens escolta (durant una homilia, 
o en la petita pregària al final 
d’una reunió de preparació d’un 
sagrament) 

Dificultats que experimentem quan vo-
lem usar aquest registre de primer 
anunci “gratuït” en un grup ampli
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3Llancem la llavor de la Paraula de Déu 
per antonomàsia – Jesucrist - sense 
saber ni tan sols si “entra” dins la ter-
ra receptora.  És a dir, no tenim una 
verificació immediata de si el que 
diem fa el més mínim efecte (a dife-
rència de la situació que es dóna en 
un grup estable com és ara una ca-
tequesi d’adults o en una revisió de 
vida).

El professor Sebastià Serrano diu que 
els catalans sentim una certa incomo-
ditat en haver d’adreçar-nos a un pú-
blic que no coneixem i que no sabem 
si tornarem a veure (declaracions en 
una contra a La Vanguàrdia). 

•	 Característiques	 del	 parlar	 de	 primer	
anunci

 És un parlar en present d’indicatiu: 
aquí, ara. 
•	No és un comentari sobre el pas-

sat (la vida de Jesús), 
•	Ni una exhortació a la  conducta 

en el futur 
•	 És una invitació a entrar en rela-

ció personal, conscient i càlida 
amb Jesucrist vivent ara i aquí 
per la mediació del text bíblic 
que acaba de ser proclamat o 
llegit (especialment si es tracta 
de la celebració d’un sagrament, 
però també si és una reunió de 
preparació d’un sagrament, o 
una reunió amb pares dels nens 
de la catequesi) 

 Va adreçat al “cor”, a la voluntat, 
al centre d’autodeterminació de la 
persona, o, com en diuen ara, a la 
intel·ligència emocional. T’interes-
sa aquesta aproximació personal 
al Crist, que t’estic proposant?”

 No demostra, no argumenta (= ca-
tequesi o teologia fonamental) ;  
només proposa, suggereix, invita a 
provar: “Jesucrist, si existeixes, fes 
que et conegui” (Charles de Fou-
cauld en l’etapa de conversió)

Dificultats que experimentem quan vo-
lem usar aquest registre de primer anunci 
en present adreçat al cor

1. Sensació – en nosaltres o en els re-
ceptors – que fem proselitisme.

2. Dificultat per connectar amb les ex-
periències humanes reals que es-
tan vivint els receptors, per fer-los 
veure que la proposta de l’Evangeli 
té molt a veure amb la consecució 
sobreabundant d’aquests desitjos 
(felicitat, sentit de la vida i de la 
història, reconciliació amb errors 
de la vida passada o incompren-
sions amb els éssers més esti-
mats,...).

3. Sensació d’incomoditat, ens man-
ca punt de suport: no podem allar-
gar-nos amb una argumentació 
raonable, o amb una demostració 
empírica (ni molt menys apel·lar a 
arguments d’autoritat): apel·lem 
a una primera confiança envers 
l’Evangeli, Jesucrist i la cadena de 
testimonis que és l’Església.

•	 Suggeriments	 per	 a	 alguna	 aplicació	
concreta.

Algunes situacions concretes on s’hi 
juga el parlar de primer anunci

•	 Salutació	 inicial	 en	 començar	 la	
celebració d’un sagrament oca-
sional  (bateig, primera comunió, 
casament, exèquies)

•	Donar a entendre (amb delica-
desa i indirectament) en la salu-
tació inicial que som conscients 
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3 t’està cridant més l’atenció? en 

quines pistes, propostes, suggeri-
ments veus que s’hi juga quelcom 
important? 

2) Què et motiva? per on tindries ga-
nes de provar de caminar?

a) Fonamentar millor la diferència 
entre primer anunci i catequesi (i 
revisió de vida) des del punt de 
vista bíblic, teològic, antropolò-
gic i pastoral fonamental.

b) Treballar més concretament pos-
sibles pautes de primer anunci: 
quina lògica interna han de tenir? 
Quins passos bàsics?

c) Anar a qüestions encara més 
pràctiques:

- Curset sobre com millorar la co-
municació en l’homilia dominical 
i en les homilies amb motiu de 
sagraments ocasionals.

- Com introduir més explícitament 
el primer anunci en les reunions 
preparatòries de batejos, casa-
ments i pares dels nens de la ca-
tequesi...

3) Altres idees i suggeriments

3a conferència: Autoevangelització, con-
versió missionera i actualització d’habi-
litats. 

1. Autoevangelització
“Evangelitzadora com és, l’Església co-

mença per evangelitzar-se a si matei-
xa. Com a comunitat de creients, ..., 
té necessitat d’escoltar sense parar 
allò que ha de creure...Sempre té 
necessitat de ser evangelitzada, si 
vol conservar la seva frescor, el seu 
impuls i la seva força per a anunciar 
l’Evangeli”. (EN, 15)

que entre els assistents hi ha di-
verses formes d’entendre la vida, 
i diverses conviccions  (agnosti-
cisme, ateisme, atracció vers re-
ligiositat de tipus  oriental, des-
afecció per l’Església catòlica...). 
I que convidem que cadascú hi 
aporti el bo i millor. Com a cristi-
ans ...pregarem...

•	Un	cop	dit	això	a	 l’homilia	podem	ser	
més directes en presentar la proposta 
cristiana sempre mirant de connectar 
amb el desig de felicitat de vida i amb la 
necessitat de superar els límits, la mort,...

•	Algunes	preguntes	per	a	revisar	 la	qua-
litat de primer anunci de les nostres inter-
vencions  orals

Sobre la nostra manera de referir-nos a 
Jesucrist

•	 ¿Intentem provocar una trobada 
amb Ell o més aviat transmetre 
una lliçó sobre Ell?

•	 ¿Parlem de Jesucrist com d’una 
Persona viva i actual que té quel-
com de molt important a oferir-
nos, o més aviat tendim a parlar 
de Jesucrist com d’un exemple 
extern que reforça les nostres 
idees i les nostres motivacions 
ètiques?

•	Suggeriments	pràctics
1. Enregistrar diverses homilies (del diu-
menge, de sagraments ocasionals) i ob-
servar un mateix quina dosi de primer 
anunci hi ha i com augmentar-la si cal
Per a la posada en comú als arxiprestats 
1) De tot aquest plantejament a l’en-

torn de l’objectiu d’enguany sobre 
la comunicació de la fe i l’anunci 
que brolla del goig compartit, què 
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32. Any sacerdotal: el prevere, el primer 
a viure “l’autoevangelització” constant.

•	 Redescobriment de la força trans-
formadora de la Paraula de Déu

•	 “La interpretació de la Bíblia en 
l’Església” (Pontíficia Comissió Bí-
blica, 1993)
- Mètode historicocrític (refer la for-

mació dels evangelis)
- Lectura integral (llegir els evange-

lis tal com els tenim)
•	 “Indicacions metodològiques per a 

un adequat treball exegètic”
 (Intervenció de Benet XVI en el Sí-

node de Bisbes, Roma, 14 d’octu-
bre 2008).1 De DV 12, dues indica-
cions metodològiques:
- Conseqüència de l’encarnació: la 

història de la salvació no és una 
mitologia, sinó una veritable 
història i per tant cal estudiar-la 
amb els mètodes de la investiga-
ció històrica seriosa

(mètode historicocrític)
•	 Veure El Sínode sobre la Paraula de 

Déu. Roma, 5-26 d’octubre de 2008, 
Barcelona: CPL 2008, pp. 25-28.

•	 Segon nivell metodològic necessa-
ri per a copsar la dimensió divina 
present en aquesta història: l’Es-
criptura cal interpretar-la amb el 
mateix esperit amb què va ser es-
crita i per això DV 12 n’indica tres 
elements metodològics:
1) Interpretar el text tenint present 

la unitat de tota l’Escriptura (això 
avui s’anomena exegesi canònica)

2) També s’ha de tenir present la 
viva tradició de tota l’Església.

3) Observar l’analogia de la fe (la 
correlació entre els continguts de 
la fe cristiana)

- Si només es té present el nivell 
històric, la Bíblia es converteix en 
un llibre només del passat; se'n 
poden extreure conseqüències 
morals, es pot aprendre història, 
literatura,... però ja no és una 
Paraula de Déu dita als homes i 
dones d’avui.

- “La conseqüència de l’absència 
del segon nivell metodològic és 
la creació d’un profund fossat 
entre exegesi científica i lectio 
divina. I això de vegades provo-
ca també una certa perplexitat 
en la preparació de les homilies. 
Quan l’exegesi no és teologia, 
l’Escriptura no pot ser l’ànima 
de la teologia i, al revés, quan la 
teologia no és essencialment in-
terpretació de l’Escriptura a l’Es-
glésia, aquesta teologia ja no té 
fonament”. D’aquí la necessitat 
d’aquest redescobriment de la 
lectura en present (ara i aquí) de 
la Paraula de Déu per poder ex-
perimentar la seva força transfor-
madora i la seva eficàcia comen-
çant per nosaltres mateixos.

•	 Preparació de l’homilia:
- Què em dius a mi, Senyor, a través 

d’aquest text?
- Què vols que digui al teu poble 

diumenge vinent?
Ibidem, p. 27. Vegeu també Proposi-

cions de la 25 a la 28 sobre la ne-
cessària conciliació d’exegesi, teo-
logia i pastoral: Ibidem, pp. 90-93. 
També sobre la sacramentalitat de 
la Paraula de Déu : proposició 7, 
Ibidem p. 76

3. Exemple: 3r Diumenge durant l’any C. 
1) Meditació personal del prevere 
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3 2n pas: Experiències negatives 

A: També tenim limitacions. Els nostres 
desigs emmalalteixen i es distorsionen R: - 
És la condició humana. No hi ha res a fer. 
+ Alguna cosa o algú pot sanar els nostres 
desigs malalts?

3r pas: La memòria històrica cristiana
A: Et parlo des de la meva pròpia expe-

riència i de com la fe en Jesús m’ha canviat
R: - No m’interessa el cristianisme + 

T’escolto
4t pas: La racionalitat de l’acte de fe 
A: El que et proposo t’exigirà un acte 

de confiança. No és irracional: confiar en 
base a indicis raonables és allò propi de 
les persones humanes. R: - No confio en 
res ni en ningú + Quin tipus de confiança 
em demanes?

5è pas Nucli querigmàtic: L’anunci del 
que Jesús ha fet per tots i pel destinatari 
concret a qui ens dirigim. 

A: Jesús morint a la creu, ressuscitant i 
donant-nos l’Esperit Sant ha restablert el 
vincle afectiu amb Déu Pare que la huma-
nitat havia perdut; pèrdua que cada ésser 
humà ratifica amb la seva pròpia història 
d’egoisme i de ressentiment. R: - Massa 
mític. Un altre dia t’escoltaré. + Com puc 
restablir el meu vincle afectiu amb Déu?

6è pas: Invitació a l’acceptació personal 
de Jesús com a Salvador 

A: Per a començar és suficient que de-
cideixis en el teu cor acceptar Jesús com 
a mediador d’aquest vincle adreçant-te a 
Ell lliurement i amb les teves pròpies pa-
raules amb expressions com aquestes: 
“Jesús, reconec que amb les meves parau-
les, pensaments, accions i omissions he 
trencat el meu vincle d’amor amb el Pare 
i amb els meus germans; perdona’m, i dó-
na’m el teu Esperit sant per què restableixi 
en mi aquest vincle i pugui experimentar 

1a Lectura Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10. 
2) Conversió missionera
a) En el dia a dia de la pastoral or-

dinària
•	 En la pastoral ordinària del dia 

a dia fer-hi ressonar amb més 
força el primer anunci a partir 
de la força “actual” de la Pa-
raula de Déu.

•	 Proposar la trobada personal 
amb Jesucrist ara i aquí (homi-
lia)

•	 Adreçar-se al cor, a la voluntat, 
superant l’angúnia que això 
ens pugui provocar.

•	 Invitar a una decisió in situ.
•	 Cada celebració, homilia, tro-

bada preparatòria, ... ja és un 
esdeveniment
“No es comença a ser cristià 
per una decisió ètica o una 
gran idea, sinó per la trobada 
amb un esdeveniment, amb 
una Persona, que dóna un nou 
horitzó a la vida, i amb això, la 
direcció decisiva.” Benet XVI, 
Deus caritas est n.1.
Eina: Pauta estàndard de pri-
mer anunci

* Per a una explicació més detallada 
dels passos de la pauta estàndard vegeu 
X. Morlans, El primer anuncio, pp.106-130.

Pauta estàndard de primer anunci. Or-
dre i sentit. Diàleg simulat indicatiu

Punt de contacte antropològic. 
1r pas: Experiències positives
A: Tots tenim desitjos positius (Desig 

de felicitat, d’amor, de justícia, …) R: - Els 
nostres desigs són miratges (Causen sofri-
ment, són passió inútil)

+ Puc saciar aquests desigs de veritat?
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3Punt teològic: El realisme de la filiació 
divina en sentit fort conferit pel Baptisme 

1) Dificultats:  Genèrica: Tornar a pensar 
l’eficàcia dels sagraments en sentit 
realista havent superat l’escolàstica 
“cosista”. Relativa al baptisme: 
Mirada àmplia acollidora de tothom, 
no excloure ningú de l’amor de Déu 

2) L’aclariment de la teologia
a) Teologia de la creació: 
•	 Tothom és criatura de Déu 
•	 Amb una relació inicial de fluïde-

sa amb el Creador
•	 “Fills” en sentit analògic, com 

una escultura és “filla” de l’es-
cultor.

b) Teologia del pecat: 
•	 Un trencament produït per la lli-

bertat humana 
•	 Trencament a l’origen (es troba 

en la majoria de cultures) 
•	 Pèrdua d’aquella relació fluïda 

de les criatures amb el Creador.
c) Teologia de la salvació:
•	 Déu decideix recrear el mon, en-

trar de nou en la història 
•	 Jesucrist: Per l’encarnació, pas-

sió, mort, resurrecció i donació 
de l’Esperit sant no només res-
taura la condició de criatures 
sinó que a més dóna la possibi-
litat de ser fills adoptius de Déu 
tot rebent el mateix Esperit sant 
que comparteixen el Pare i el Fill 
– com si l’estàtua passés a ser fi-
lla biològica de l’escultor - (Teo-
logia de Joan i de Pau: Jn 1, 12-13; 
Rm 8, 14-17)

•	 Pel Baptisme (sagrament de la 
fe): rebem aquesta condició de 
fills.

•	 Déu pot fer participar a altres de 

l’abraçada del Pare i dels meus germans 
ara i per sempre.” R: - No accepto parlar 
amb qui no veig. + Potser ho intentaré més 
endavant després de pensar-ho una mica 
més. 

7è pas: Oferta de l’itinerari de (re-)inici-
ació cristiana d’adults 

A: - Si desitges continuar el teu contacte 
personal amb Jesús necessitaràs ajuda per 
a seguir el camí d’amistat amb Ell. T’acon-
sello tal lloc on s’ofereix aquest camí.

Pista per al treball personal:
Aplicar aquesta pauta a les homilies de 

batejos i de casaments (i altres) 
Passos de la pauta estàndard
1r pas: Punt de partida positiu 
Bateig
- Celebració de la vida 
- Desig de donar el millor del fill/a 
Casament
- Goig del trobament 
- Joia de la comunió entre els dos 
2n pas: Atenció també a la fragilitat i a 

l’ambigüitat 
Bateig
- Incertesa pel futur del fill: desig de 

protecció 
- Realitat del mal que ens ronda 
Casament
- Dificultat de la convivència 
- Ombra del trencament 
3r pas: La proposta de Jesucrist crucifi-

cat, ressuscitat i donador de l’Esperit sant 
Bateig
- Jesús: el millor per al fill/a, la Vida en 

plenitud ja ara l’Esperit sant: força per a 
viure i afrontar el mal 

Casament
- Jesús ens comunica amb l’origen i el 

fonament de la comunió: el Déu Amor
- L’Esperit sant: cohesió, perdó... 
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3 •	 Habilitats pedagògiques amb no-

ves metodologies: revisió de vida, 
catequesi d’adults, trobades pre-
matrimonials, mares catequistes, 
catequesi familiar, ...

•	 Habilitats com a comunicadors: de 
la rètorica preconciliar al dir senzill 
i planer, ...

b) També ara ens trobem en una nova 
època que demana un nou apre-
nentatge d’habilitats:

•	 Estris: ordinador, power-point (pan-
talla al presbiteri), CDs, DVD, ...

•	 Metodologies: primer anunci, iti-
neraris de reiniciació cristiana 
d’adults, grups de lectura orant de 
la Bíblia (lectio divina) ...

•	 Forma de parlar i predicar: frase 
curta, imatge cinematogràfica, no 
pressuposar la fe en tots els oients

* Importància del prevere com a des-
vetllador de carismes entre els 
fidels segons les habilitats pràc-
tiques, pedagògiques i pastorals 
d’aquests.

Qüestionari per al treball per grups

1. Compartir alguna experiència concre-
ta d’autoevangelització, és a dir, d’haver 
experimentat la força il·luminadora i trans-
formadora de la Paraula de Déu tot medi-
tant-la personalment (quin text bíblic, en 
quina circumstància, ...)

2. Compartir alguna experiència o intent 
d’accentuar el to missioner o de primer 
anunci en la pastoral del dia a dia (homilies 
dominicals, homilies en sagraments ocasi-
onals, anunci a pares dels nens de la cate-
quesi, recés amb joves o adults, anunci en 
grups estables de RV o catequesi d’adults, 
en alguna conversa personal,...).

la gràcia que brolla del Misteri 
pasqual, per camins que no co-
neixem, més enllà de l’economia 
sacramental (GS 22, 5).

•	 Però l’Anunci i els sagraments 
són el camí normal que Jesucrist 
ens ha deixat: valorem-ho.

3) La vivència pastoral 
a) La serena convicció sobre la forma 

“humana” com Déu ha volgut comu-
nicar-se amb la humanitat: amb ges-
tos i paraules (Facta et verba DV 2)

b) Desfasament entre el sagrament 
que oferim i el que ens demanen

c) Noves activitats de primer anunci: 
activitats d’atri (també anomena-
des de llindar o d’escales) Interior: 
- Litúrgia- Preparació dels sagra-
ments – Catequesi - Revisió de vida 
- Llindar - Atri- Escales
Plaça:- Testimoni personal - Mitjans 
locals de comunicació - Nova missió 
popular adaptada o Activitats orga-
nitzades per la parròquia
- En locals propis o d’ús públic (cen-

tre cívic, biblioteca)
- A partir d’un reclam d’interès ge-

nèric no estrictament confessio-
nal: una pel·lícula, una conferèn-
cia, un concert de música (gospel, 
clàssica, de cantautor)

- On s’ofereix un testimoni cristià de 
PA a propòsit del tema

3) Actualització d’habilitats
a) El capellà de parròquia sempre ha 

après noves habilitats segons cada 
època:

•	 Habilitats materials amb l’ús d’estris: 
Micros, amplificadors, projector de di-
apositives, magnetòfons amb bovina, 
discs de vinil, projector de cinema,...
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3serem –ja som– una “minoria 
creativa” que crea espais i corrents 
de vida nova (Benet XVI).

1.2.Ens hem de concentrar en les nos-
tres energies més pròpies

•	 La intervenció de Déu en la història 
per Jesucrist, la seva Paraula viva, i 
l’Esperit Sant, Senyor i donador de 
Vida.

•	 La Paraula de Déu (Escriptura) i els 
sagraments (veritables accions de Je-
sucrist ressuscitat pel poder  de l’Es-
perit sant en la seva Església) com a 
epicentre de la nostra vivència.

•	 L’amor, la compassió i la lluita per 
la justicia i la pau com a fruits més 
evidents de la transformació que el 
Ressuscitat obra en nosaltres i en 
les nostres comunitats.

•	 Una gran empatia amb tots els ho-
mes i dones de bona voluntat i amb 
totes les grans tradicions religio-
ses en les quals opera l’eficàcia del 
Misteri Pasqual de Jesucrist per ca-
mins que no coneixem (GS, 22, d) 

1.3.Preveres i diaques hem de ser els 
primers a submergir-nos quotidianament 
en aquestes fonts més genuïnes de la fe: 
l’amistat amb Jesucrist ressuscitat alimen-
tada en la Paraula i els sagraments.

•	 La preparació setmanal de l’homi-
lia dominical és una gran ocasió 
d’autoevangelització 

2. El canvi mental o canvi de paradigma 
pastoral

2.1.Detectar bé les insuficiències de 
”l’esquema de joc” actual

•	 A més de les causes externes (se-
cularisme, individualisme, noves 
religiositats) i de les causes inter-

Has usat la pauta de PA? com l’has adap-
tat? Et planteges alguna activitat d’atri?

3. Compartir algun tipus d’actualització 
d’habilitats: 

•	 Materials: ús de power-point, full 
parroquial més atractiu,...

•	 Relatives a la comunicació oral: en-
registrament d’homilies Què has 
notat en la teva manera de parlar? 
Argumentes o proposes?

•	 Primer anunci en ràdio o televisió 
municipal, en pàgina web, ...

4a conferència. Conclusions a l’entorn del 
primer anunci i la re-iniciació cristiana 
d’adults. 

1.Motivació espiritual

1.1.El cristianisme tot just comença
•	 Hem superat l’etapa “constantinia-

na” del cristianisme quan la majoria 
es batejaven pel costum ambiental

•	 Anem per la quarta evangelització 
d’Europa:
- 1ª L’apostòlica enmig del paganis-
me grecoromà
- 2ª La dels monjos benedictins i 
cistercencs després dels bàrbars i la 
dels ordres mendicants (franciscans 
i dominics)
- 3ª La contrareforma de Trento en 
l’època moderna (preveres formats 
al seminaris “tridentins”  i noves 
congregacions: jesuïtes, ...)
- 4ª La de l'Europa postmoderna i 
hiperindividualista: la dels laics i 
laiques acompanyats pels preveres 
i bisbes.

•	 Serà l’evangelització per convicció 
personal en un context de 
pluralisme religiós: els cristians 

E s g l é s i a  D i o c e s a n a
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3 pertoca a una bona catequesi.

2. En el bagatge pastoral de l’Esglé-
sia, ja des dels orígens hi ha una 
acció específica –acció pastoral de 
temps breu i comprimit– que con-
sisteix a comunicar de forma breu 
i impactant aquest “cor” de la fe 
cristiana: els primers discursos 
dels apòstols des del de Pere el dia 
de la Pentecosta (Ac 2, 15-36) i els 
de Pau a les seves cartes. 

3. D’aquest primer parlar per a comu-
nicar l’essencial de la fe cristiana 
se'n diu en el llenguatge del Nou 
Testament “Evangeli” ( bona notí-
cia)  o també “Querigma” (pregó); 
el seu contingut no és altre que 
proposar Jesucrist mort en creu i 
ressuscitat com a salvador i dona-
dor de la vida plena (l’Esperit sant) 
a tot aquell qui allargui el cor i la 
mà vers Ell. 

4. La peculiaritat d’aquest missatge 
és que conté en si mateix – de ma-
nera germinal - allò que proposa, és 
a dir, té una capacitat sacramental, 
una virtualitat salvadora que s’ac-
tiva quan el receptor obre el cor a 
Jesús en un primer gest de confian-
ça. “Quan es creu amb el cor actua 
la força salvadora de Déu” (traduc-
ció de Rm 10,10 segons la Bíblia de 
la Casa de la Bíblia). 

5. D’aquest primer parlar de Jesucrist 
amb una eficàcia comunicativa 
pròpia avui se’n diu primer anun-
ci (Evangelii Nuntiandi –1975– nn. 
45 i 51). Primer per què és allò que 
s’ha de dir en primer lloc a algú que 
pregunta amb bona intenció per 
allò central de la proposta cristia-
na, i segon per què és el fonament 

nes d’antitestimoni (rostre “dur” 
de l’Església en els mitjans de 
comunicació, crisi dels casos de 
pederàstia, ...) hi ha causes estruc-
turals en el model pastoral més 
habitual. 

•	 Fem pastoral sacramental pressu-
posant de fet una fe personal en Je-
sucrist que en la majoria de casos 
no es pot garantir que hi sigui: ha 
desaparegut la iniciació tradicio-
nal a la fe (per família, parròquia, 
escola). Fins i tot en molts dels de 
“dintre”  hi ha una veritable “alumi-
nosi  crística”. [Veure Graella pag 
743: Elements de la vida cristiana 
en l’etapa preconciliar, en el primer 
postconcili i avui]

•	 Cal urgentment una veritable in-
jecció de ciment crístic en els fona-
ments de molts cristians, de força 
comunitats, i per descomptat de 
bona part dels nostres mètodes 
pastorals.

2.2.De l’evangelització “només amb 
obres” a l’evangelització “amb obres i amb 
paraules” . El Primer anunci en set punts

1. Sense deixar d’ajudar les víctimes 
de la crisi hem d’aprendre a expli-
car la nostra fe als qui tenim a prop. 

 Com ja deia el Concili Provincial 
Tarraconense  (1995) en tota oca-
sió hem de saber parlar del Déu de 
Jesús de manera planera i comuni-
cativa (Resolució n. 4). 

 No estem acostumats a donar raó 
del cor de la nostra fe amb parau-
les senzilles i breus. Pressuposem 
que en un primer contacte el que 
compte és la simpatia i que la resta 
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3les característiques de tot bon 
conductor de grups: reconèixer 
i potenciar les virtualitats dels 
membres del grup per a que 
concorrin en bé de tots.

4. L’entrenador no juga al camp, 
i tanmateix és el cor i el cap de 
l’equip. Ara en les tasques d’evan-
gelització (no en les litúrgiques ni 
en les estrictament catequètiques) 
ens toca ser més entrenadors que 
jugadors.

5. Hem de buscar, detectar, motivar, 
formar (o obtenir formació per a 
ells), i acompanyar espiritualment 
laics i laiques, religiosos i religioses 
que tinguin aptituds de:
a) Comunicació
b) Testimoni també parlat
c) Imaginació comunicativa
d) Empatia amb les situacions vi-

tals de parella, família, fills, tre-
ball, hipoteques, ...

e) Capacitat de lideratge evangelit-
zador

f ) Aptituds per a la difusió
g) Habilitats: informàtica, disseny, 

so, imatge, 
6.  Hem de passar de ser una mena 

d’activistes o dinamitzadors cul-
turals –quantes vegades la nostra 
feina de capellans de parròquia ha 
tingut i té molt d’això... i amb mol-
ta honra! ...– a ser mestres espiritu-
als, bons entrenadors d’altres que 
ho faran gràcies al nostre guiatge. 
És trist que en una parròquia no es 
prenguin determinades iniciatives 
perquè el rector no domina aquella 
determinada tècnica que requereix 
un nou pas evangelitzador. Per dir-
ho amb una imatge: un rector pot 

permanent de tota l’experiència 
cristiana. Anunci perquè no és ni 
una simple informació sobre Jesu-
crist ni una catequesi desenvolu-
pada – que vindrà després – sinó 
una comunicació breu i intensa 
d’allò que és una alegria i una con-
vicció del qui ho comunica; i anun-
ci també perquè és una invitació a 
entrar en contacte personal amb 
aquest Jesucrist vivent. 

6. Això no és màgia, ni sentimentalis-
me, és la forma humana de comu-
nicació de la fe cristiana volguda 
per Déu segons el testimoni bíblic, 
a l’Antic i al Nou Testament: per un 
testimoni que es fa paraula i invita 
a un primer gest de confiança. 

7. Caràcter de “contrast” (cultural o 
psicològic) del primer anunci, do-
nada la resistència de l’autosufi-
ciència humana (pecat)

2.3. D’actors a “super-visors”
1. És humà que ens costi un canvi de 

paradigma pastoral a una certa 
edat. La temptació de seguir fent el 
que un ha fet sempre és molt gran. 

2. No es tracta necessàriament de 
fer-ho (això d’obrir nous camins 
de primer anunci i d’itineraris de 
reiniciació cristiana d’adults) sinó 
de vetllar perquè es faci. La nostra 
tasca cada cop més ha de passar 
de ser actors a ser super-visors 
(epi-skopos). 

3. El gran carisma del prevere –a 
més de representar Jesucrist 
Cap en l’assemblea litúrgica i 
en la conducció i formació de la 
comunitat– és el de desvetllar els 
carismes laïcals. De fet és una de 
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3 no tenir aptituds musicals però pot 

posar dempeus una orquestra sim-
fònica amb la gent jove que viuen 
en l’entorn de les famílies de la par-
ròquia. Així mateix amb la comuni-
cació i l’art d’arribar a la gent. 

3. Accions 

3.1.Pastoral sacramental
•	 Objectiu: algun tipus d’impacte 

cristià s’ha de produir
•	 En les reunions preparatòries i 

en la celebració dels sagraments 
(batejos, primeres comunions 
i casaments, també exèquies) 
l’objectiu ha de ser arribar a “tocar” 
les persones, fer-los vibrar en algun 
moment, ... que s’emocionin una 
mica,...sinó, no tornaran. 

•	 Suggeriments per a la preparació 
i/o la celebració
•	Bateig: 
- Tres minuts inicials: en pantalla 

gran al presbiteri o en pantalles 
petites laterals, projecció de cas-
cades d’aigua (Googel: Iguazú) 
acompanyada de la música de 
“La Misión” (Enio Morricone). 

- Evangeli de la samaritana (Jn 4) o 
de “l’aigua que brollarà dins del 
que s’acosti a mi” (Jn 7, 37-39)

•	 1ª Comunió 
- Imatges prèvies:
- Fills en relació d’agraïment vers 

els pares
- Escena central de la pel·lícula 

“Marcelino pan y vino” (Videoins-
tant, Enrique Granados/Mallor-
ca): el nen allarga la mà oferint el 
pa i la mà de Jesús es desclava i 
pren el pa...

- “Com els fills us agrairan un dia 
l’educació, la contenció i la cor-
recció, també penseu que Déu 
Pare us estima, respecta la vostra 
llibertat,  fa contenció,...”

- És a dir: convertir tots els senti-
ments que els fills tenen o expres-
sen respecte dels seus pares en 
sentiments que els pares podrien 
tenir respecte de Déu Pare . 

•	 Casament 
- Per a la preparació: seqüències 

de pel·lícules amb situacions ben 
plantejades i resoltes de diàleg 
i de reconciliació de la parella 
(també en context creient). [Aten-
ció a la selecció que prepara Mn. 
Peio Sànchez) 

•	 En tots els casos:
- Testimonis de pares i parelles – de 

la parròquia o de l’arxiprestat o 
d’on s’escaigui– que amb natura-
litat relaten com la fe en Jesucrist 
els cohesiona com a parella, els 
dóna criteri i fermesa en l’educa-
ció dels fills, els permet reconci-
liar-se...

3.2. Activitats d’Atri ( o Llindar)
* Cinefòrum + Primer anunci + Invitació a 

trobades: Redescobrim la fe 
* Conferència-testimoni + Primer anunci 

+ Invitació a trobades 
* Diàleg entre dues persones conegudes 

+ Primer anunci + Invitació 
* Concert de Gospel + Primer anunci al 

final + Invitació a trobades
* Sopar tertúlia sobre: Com viure en un 

temps de crisi + Primer anunci...

3.3 Guió per a una sèrie de trobades 
(durant uns mesos cada quinze 
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3•	 Mínim de dos anys amb trobada 
setmanal o quinzenal

•	 Eixos de la formació:
1. Iniciació a la pregària personal a 

partir de la Paraula de Déu 
2. Catequesi bàsica
3. Iniciació al canvi de vida moral
4. Iniciació a la litúrgia i a la comu-

nitat parroquial
5. Iniciació a la vida de grup cristià
6. Iniciació al compromís cristià en 

l’Església i en la societat
Equip necessari:
•	 Animador acompanyant del grup 

(i de les persones) durant els dos 
anys

•	 Animador/a de la iniciació a la pre-
gària a partir de la Paraula de Déu 
(Veure guió de Primer anunci en 
context d’iniciació a la pregària)

•	 Catequista 
•	 Animador/a del cant
•	 Responsable de materials (fotocò-

pies)
•	 Responsable del local

3.5. Una necessitat a l’horitzó...Escoles 
de formació de laics.

Una diversitat de serveis laïcals com-
plementaris entre ells necessiten ser des-
vetllats i preparats:

•	 Comunicadors de primer anunci en 
context orant, en diàleg públic, ...

•	 Animadors-acompanyants de grups 
de (re-)iniciació cristiana d’adults

•	 Animadors de pregària a partir de 
la Paraula de Déu

•	 Catequistes (Escola de catequistes 
diocesana, ISCREB, ...)

•	 Animadors de cant de pregària a 
partir de la Paraula de Déu

dies) de Primer Anunci (“Redesco-
brim la força de la fe”) en context 
d’iniciació a la pregària:

[Cada trobada és autònoma i hi pot en-
trar gent nova]

1. Benvinguda
2. Silenci inicial (amb música de fons)
3. Lectura reposada d’un fragment 

bíblic (samaritana, Nicodem, 
deixebles d’Emaús, jove ric, Maria 
Magdalena, Pere i Joan...)

4. Comentari focalitzant una frase:
•	“Dóna’m d’aquesta aigua”
•	“Vull néixer de nou”
•	“Queda’t, Jesús”

5. Invitació a dirigir aquesta frase 
interiorment a Jesús

 Silenci llarg (amb música de fons)
6.  Cant breu si pot ser en relació amb 

la frase focalitzada.
7.  Breu espai per si algú vol dir com 

s'hi ha trobat...
Equip necessari: 
•	 Conductor/ de la sessió (laic, 

religiós/a o capellà): Comunicador 
de primer anunci en context d’inici-
ació a la pregària

•	 Lector/a
•	 Animador del cant
•	 Responsable de la música de fons
•	 Un parell o tres de persones de 

suport (atenen els assistents quan 
arriben i preguen per ells interior-
ment durant la sessió)

3.4. Itineraris de (re-)iniciació cristiana 
d’adults

•	 És el camí que s’ha de poder 
oferir quan una persona “tocada” 
pel primer anunci o pel que sigui 
s’acosta i demana ajuda per a refer 
(o començar) el seu camí de fe.
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3 OBISPOS DEL QUÉBEC, Jesucristo, 

camino de humanización. Orien-
taciones para la formación para la 
vida cristiana, 2004;  y Proponer 
hoy la fe a los jóvenes. Una fuer-
za para vivir, 2000;  COMISIÓN 
EPISCOPAL DE CATEQUESIS Y CA-
TECUMENADO, Ir al corazón de la 
fe. Interrogantes de futuro para la 
catequesis, Francia 2003).

9. El Sínode sobre la Paraula de Déu. 
Roma, 5-26 d’octubre de 2008, 
Barcelona: CPL 2008

10. COMITÉ ÉTUDES ET PROJECTS 
de la CONFERENCIA EPISCOPAL 
FRANCESA, Indiferència religiosa, 
visibilitat de l’Església i evange-
lització, Presentat a Lourdes 2009 
(de propera aparició a Documents 
d’Església) 

11. DUCH, Ll., La crisi de la transmissió 
de la fe, Barcelona: Cruïlla, 2007 

12. GEVAERT, J., El primer anuncio. 
Proponer el Evangelio a quien no 
conoce a Cristo. Finalidades, des-
tinatarios, contenidos, modos de 
presencia,  Santander: Sal Terrae 
2004.

13. MORLANS, X., La invitació a creure 
en Jesucrist,  en Qüestions de vida 
cristiana 214 (2004) 80-89. 

14. MORLANS, X., El primer anuncio. 
El eslabón perdido, Madrid: PPC 
2009.

15. PAGOLA, J. A., Creer ¿para qué? 
Conversaciones con alejados, Ma-
drid: PPC 3ªed 2009.

16. PUIGVERD, A., De la Girona levítica 
a la Girona indiferent, a   Qüestions 
de vida cristiana 233 (2009) 133-
147

BASE INICIÀTICA QUE CAL OFERIR A 
TOT LAIC/A

a) Vivència: amistat amb Jesucrist, pre-
gar amb l'Escriptura, feeling amb 
l’Església-sagrament de la relació 
amb Déu)

b) Formació intel·lectual: catequesi, te-
ologia, doctrina social de l’Església, 
...

c) Hàbit de vida de grup, treball en 
equip, ús d’eines modernes, 

BIBLIOGRAFIA INDICATIVA

1. PAU VI, Exhortació apostòlica Evan-
gelii Nuntiandi (1975).

2. JOAN PAU II, Carta encíclica Re-
demptoris Missio (1991). 

3. Ritual de la iniciació cristiana 
d’adults (RICA) (172)  

4. Directorio general para la cateque-
sis (1997).

5. CONCILI PROVINCIAL TARRACO-
NENSE (1995), Resolucions i mis-
satge, Barcelona: Claret 1996.

6. ELS BISBES DE CATALUNYA, Creure 
en l’Evangeli i anunciar-lo amb nou 
ardor, Barcelona: Claret 2007.

7. ELS BISBES DE CATALUNYA, Orien-
tacions pastorals per a l’acolliment 
de promesos, Barcelona. Claret 
2009.

8. D. MARTINEZ – P. GONZALEZ – J. L. 
SABORIDO (Compiladores),  Pro-
poner la fe hoy. De lo heredado a 
lo propuesto, Santander: Sal Ter-
rae 2005 (Inclou:  CONFERENCIA 
EPISCOPAL FRANCESA, Proponer 
la fe en la sociedad actual,1996; 
CONFERENCIA EPISCOPAL ALEMA-
NA, La catequesis en un tiempo 
de cambio, 2004; ASAMBLEA DE 
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3 3 Vegeu Els qui tornen a la fe, Qües-

tions de vida cristiana 214 (2004)
4 Vegeu  A. GROMOLARD, La segun-
da conversión, Santander: Sal Terrae 
1999.
5 Vegeu Ritual de la iniciació cristiana 
d’adults (RICA) (1972), Barcelona: Ed. 
Balmes - PAM, 1985.

NOTES

1 “La indiferencia creciente interpela 
nuestra esperanza pastoral e indu-
ce la tentación de preguntarnos si 
no estaremos entrando en una época 
post-religiosa. El alivio producido por 
el resurgir de la Religión queda aci-
dulado por el hecho cierto de que 
muchos que viven este despertar no se 
orientan hacia la fe en Jesús ni menos 
a la comunidad eclesial. A más de un 
sacerdote le cuesta aceptar que haya 
dedicado su vida entera a suscitar la 
fe para encontrarse... con esto. Y más 
de uno lleva el tiro debajo del ala en 
forma de decepción y de sensación 
de infecundidad.” Juan María Uriarte, 
bisbe de San Sebastián, Ser presbí-
tero en el seno de nuestra cultura, 
Vida Nueva (5-11 septiembre 2009) n. 
2.673, p. 32.
2 “Observo, con todo, en bastantes 
sacerdotes y muchos cristianos, una 
insatisfacción, un sufrimiento y una 
tensión de voltaje bastante alto res-
pecto a estructuras eclesiales más 
amplias, en las que creen intuir posi-
ciones defensivas y políticamen-
te escoradas. (...) Esta percepción, 
exagerada y deformada por algunos 
medios de comunicación social, llega 
a rebajar notablemente el crédito 
moral de los pastores no sólo ante la 
sociedad sino ante los mismos fieles. 
Hace sufrir a muchos sacerdotes que 
estiman que la situación creada no 
es una simple crisis de sentido de 
pertenencia, sinó que está propiciada 
también por centralismos eclesiales 
no exentos de ideología.” J. Mª URIAR-
TE, o. c. , p. 28. 
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3el material elaborat per a l’acompanya-
ment en el dol que s’ofereix als Tanatoris i 
els preparatius de la nostra diòcesi per a la 
Jornada Mundial de la Joventut.

Reunió del Consell Presbiteral

Sant Feliu de Llobregat. 17-6-2010

Després de la pregària inicial i les parau-
les de salutació del bisbe Agustí, s’inicia 
la reunió amb la presentació del tríptic de-
finitiu sobre les taxes i donatius. S’hi intro-
dueix encara alguna modificació.
S’informa també el Consell de les previsions 
d’inauguració de la Casa de l’Església per al 
cap de setmana del 23 i 24 d’octubre. S’ha 
creat una comissió de preparació dels actes 
amb representació de diverses instàncies 
diocesanes. El consell demana que siguin 
preparats amb senzillesa i amb participació 
efectiva de tota la realitat diocesana.

Es demana també el parer del Consell 
respecte a l’objectiu diocesà que cloem 
aquest curs i la oportunitat d’un nou ob-
jectiu diocesà per als propers anys. Es 
demana que es pugui fer un cert escrit de 
recopilació del treball fet i que es pugui 
dedicar aquest proper curs a portar a les 
iniciatives pràctiques el treball fet.

En el darrer punt de l’ordre del dia s’ha 
tractat la necessitat de dibuixar una pro-
posta de formació del laïcat a partir (o en 
coordinació) amb les experiències que ja 
funcionen a diversos nivells (parroquial, 
ISCREB, moviments...).

Finalment es fixen les reunions del pro-
per curs per al 4 de novembre (ja a la nova 
casa de l’Església), el 17 de març i el 16 de 
juny i es donen informacions diverses (da-
tes de les jornades de formació a Montser-
rat, renovació del Col·legi de Consultors, 
proposta d’exercicis d’estiu).

Reunió del Consell Pastoral Diocesà 

Sant Feliu de Llobregat, 19-6-10 

En la reunió del Consell Pastoral Diocesà 
celebrada a Sant Feliu de Llobregat, es va 
tractar com a tema principal l’organització 
per a la inauguració de la Casa de l’Església 
dels dies 23 i 24 d’octubre. Es va anunciar 
quines eren membres del Consell que ha-
vien estat designades per formar part de la 
comissió organitzadora i es van establir les 
tasques que calia preparar. Es van presen-
tar diverses propostes per a la celebració 
eucarística prevista per al dia 24 d’octubre 
a la tarda, on es demanarà especial partici-
pació per a les pregàries (distribuïdes per 
temes i arxiprestats) i les ofrenes (l’objecte 
d’ofrena va ser discutit i va semblar conve-
nient que fos una majòlica amb la Mare de 
Déu i algun tipus d’element que represen-
tés els diversos arxiprestats, de manera 
que després formés part de la decoració de 
la Casa de l’Església). 

El següent aspecte que va ocupar bona 
part de la sessió va ser la valoració de l’Ob-
jectiu diocesà d’enguany i les propostes 
de cara als futurs cursos. Va semblar una 
bona proposta aprofundir en la posada en 
acció de les propostes que han anat sor-
gint dels diferents materials treballats du-
rant aquests darrers cursos.

En el punt de les informacions, es van 
presentar els aranzels proposats al bisbat, 

[ ]Organismes
Diocesans
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3 i el curset de cuidadores. Es van proposar 

dates, tema i conferenciant per a la forma-
ció permanent de 2010, que tindrà lloc, si 
Déu vol, a finals d’octubre. Es va comentar 
la celebració de la jornada “pro orantibus” 
i es va cloure amb diverses informacions.

20 de maig. Montserrat. Al monestir de 
Sant Benet, celebració del 5è Aniversari de 
la Federació Catalana de les monges bene-
dictines. Conformen aquesta federació els 
monestirs de Sant Benet (Sant Feliu), Sant 
Daniel (Girona), Sant Pere de les Puel·les 
(Barcelona), Santuari de Puiggraciós (Bar-
celona) i Manacor (Mallorca). La primera 
part del matí, a través de diversos po-
nents, va ser dedicada a reflexionar sobre 
el tema: “Des d'on som, vers on anem”. 
Va ser una trobada de reflexió, pregària i 
festa. Va presidir l’eucaristia l’assistent de 
la federació, el P. Sebastià Bardolet, OSB, 
junt amb el delegat el P. Josep Roca, S.F. 

30 de maig. Jornada pro orantibus. El 
lema d’enguany és VENIU, ADORADORS. 
La Vida contemplativa. Cenacle eucarístic. 
S’ha enviat a les parròquies, centres de 
culte i cases religioses el cartell editat per 
la URC amb una carta de presentació.

2-3 de juny. Tiana. A la casa d’Espiritu-
alitat Maria Immaculada, reunió dels de-
legats episcopals de vida consagrada. Es 
van tractar aquests punts d’interès:

1. Diàleg sobre els temes propis refe-
rents a la vida consagrada, contem-
plativa i activa.

2. Visita a la Cartoixa de Montalegre i 
participació amb els monjos en les 
primeres Vespres de la festa del Cor-
pus Christi. El dia següent, rés de 
Tertia a la Cartoixa i concelebració de 

VIDA CONSAGRADA 

Crònica Maig-Juny 

8 de maig. La Torre de Claramunt. A la 
residència de les Germanes Dominiques 
de la Presentació, celebració festiva, junt 
amb d’altres comunitats religioses, pels 15 
anys de presència d’aquestes Germanes 
a la població. A la parròquia el delegat va 
celebrar una eucaristia d’acció de gràcies 
pel camí seguit després de la invitació de 
Joan Enric Vives, aleshores bisbe auxiliar 
de Barcelona.

9 de maig. Montserrat. Més de mig mi-
ler de persones, la majoria germanes do-
miniques de tot Catalunya, van assistir a la 
benedicció de l’escultura dedicada a sant 
Francesc Coll (Gombrèn 1812-Vic 1875). El 
monòlit, que s’ha ubicat al camí de Sant 
Miquel, en commemoració de la canonit-
zació del que era conegut com a pare Coll, 
fundador de les Dominiques de l’Anunciata 
i vicari de les parròquies d’Artés i de Moià.

12 de maig. Barcelona. A la seu de l’ar-
quebisbat reunió de las Comissió arxidi-
ocesana de Monestirs. Es va preparar la 
publicació de l’Enllaç de la Mare de Déu de 
l’Assumpta. Es va valorar positivament el 
curset celebrat enguany sobre els profetes 

[ ]Delegacions
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3l’Eucaristia, seguida de la processó de 
Corpus pels claustres.

3. La Comissió Permanent de la URC en 
ple va fer-se present a la reunió per 
celebrar conjuntament el 30è aniver-
sari de la creació de la Unió de Religi-
osos de Catalunya (URC). Conferència 
i col·loqui amb el periodista Sr. Antoni 
Puigverd sobre els mitjans de comuni-
cació i Església. 

FAMÍLIA I VIDA

Crònica de la Jornada de la Família 

Maig 2010
El diumenge 16 de maig hem celebrat la 

cinquena Jornada de la Família; aquest any 
els que vénen de lluny han hagut de mati-
nar una mica més per començar a les 9:30 
amb la ponència de Mn. Xavier Morlans al 
voltant de les Orientacions pastorals per a 
l’acolliment de promesos, aturant-se en el 
primer dels continguts fonamentals que es 
proposen, l’anunci de la fe en Jesucrist. Ens 
va explicar la necessitat de canviar mèto-
des ja que els que s’acosten a casar-se a 
l’Església vénen amb un perfil diferent dels 
que ho feien ara fa un anys; va insistir en la 
necessitat d’acollir els promesos i com que 
vénen a demanar voluntàriament un sagra-
ment hem de fer un primer anunci de la fe.

Van assistir a la ponència cinquanta per-
sones, tots ells acollidors de promesos, la 
majoria matrimonis que col·laboren a les 
seves parròquies en l’acolliment i acompa-
nyament dels qui vénen a demanar el sa-
grament del matrimoni.

Aquesta jornada va acabar a la Catedral 
amb l’Eucaristia presidida per Mons. Agus-
tí Cortés. Van participar en l’Eucaristia els 
que havien assistit a la conferència i s'hi 

van afegir matrimonis d’arreu del bisbat 
per celebrar així la Jornada diocesana de 
la família.
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3 fent en la societat; 

•	 perquè	 ens	 agrada	 que	 els	 nostres	
fills puguin escoltar la Bona Nova de 
Jesucrist i fer-la part integrant d’una 
vida viscuda en plenitud; 

•	perquè	suscita	 i	 forma	milers	de	vo-
luntaris que treballen a dins i a fora 
de les institucions eclesials; perquè 
educa a milers de nois i noies en les 
seves escoles; 

•	perquè	col·labora	amb	el	Tercer	Món	
a través de tot un teixit d’entitats i de 
voluntaris i missioners.

Però estem convençuts que cal també 
optar per la casella d’altres finalitats socials

•	perquè	l’acció	social	de	l’Església	no	
cobreix les necessitats que hi ha en 
la societat;

•	perquè	 les	Administracions	(en	 l’àm-
bit espanyol, català o municipal) no 
poden arribar a tot arreu;

•	 perquè	 hi	 ha	 milers	 d’associacions	
i altres entitats que fan una tasca 
d’ajut que molta gent necessita;

•	perquè	entre	les	entitats	a	qui	s’ajuda	
n’hi ha també de caire cristià (com és 
ara Càritas);

•	 perquè	 entre	 tots	 (Administracions,	
religions i entitats socials) podem fer 
una societat més justa.

Per tot això: SÍ A MARCAR LES DUES 
CASELLES

0,7 % per a l’Església catòlica
0,7 % per a altres finalitats socials

Antoni Matabosch Soler, prev.
Delegat episcopal d’Economia de l’Arquebisbat 

de Barcelona
Francesc X. Escolà Gené, DP

Delegat episcopal d’Economia  del Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat

Jaume Sala i Maltas
Delegat episcopal d’Economia del Bisbat de 

Terrassa

Per què haig de posar les dues creus a la 
declaració de la renda?

9-5-2010

A l’acabament de cada curs acadèmic hem 
de fer la declaració de la renda i se’ns 
planteja l’oportunitat de decidir on volem 
que vagi a parar una part dels nostres im-
postos. De fet, és una petita part, però la 
decisió que prenem és significativa dels 
nostres valors i desitjos. 

A cada imprès de la Declaració hi ha 
un apartat en què podem decidir donar a 
l’Església catòlica un 0,7 % del que ja pa-
guem i un altre per assignar un altre 0,7 
% a «altres finalitats socials». Què hem de 
fer? Les nostres diòcesis recomanen posar 
les dues creuetes. Quin és el motiu? 

Estem convençuts que s’ha d’optar per 
l’Església catòlica 

•	 perquè	 volem	 que	 pugui	 portar	 a	
terme la seva missió; perquè sense 
aportacions econòmiques cap insti-
tució, tampoc l’Església, no és viable; 

•	perquè	cal	una	estructura	organitzada	
amb una distribució de serveis i res-
ponsabilitats que faci possible una 
acció pastoral seriosa; 

•	perquè	valorem	el	treball	que	moltes	
persones creients i moltes instituci-
ons i congregacions religioses estan 

[ ]Comunicats
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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

nostre jove presbiteri diocesà. En la seva 
fecunda trajectòria s’uneixen els diversos 
àmbits que conformen la vida pastoral di-
ocesana. Ell ha estat i és fins ara sacerdot 
dedicat a la vida parroquial. Al llarg dels 
anys ha col·laborat com a adscrit, vicari, 
administrador parroquial i rector en diver-
ses parròquies a les diòcesis on ha servit 
(a Toledo, a Barcelona i darrerament a Ter-
rassa), mostrant la proximitat i atenció a  
tota persona, així com també a diferents i 
variats grups. 

Juntament amb la dedicació parroquial 
ha esdevingut un bon col·laborador  amb 
els diversos bisbes que ha servit en les 
tasques de la Cúria. Des de la seva pre-
paració també amb els estudis en Dret ha 
treballat en el Tribunal Eclesiàstic i més 
darrerament com a Secretari General i 
Canceller i Vicari General, càrrec en el qual 
continuarà ara com a bisbe auxiliar.

Finalment ha esmerçat el seu treball en 
la formació de seminaristes i l’acompanya-
ment de preveres, tant a l’arxidiòcesi de 
Barcelona com a la nostra diòcesi de Ter-
rassa. Des de la creació del Seminari Dio-
cesà l’any 2006 n’és el rector.  Amb la seva 
dedicació i orientació el nostre Seminari 
esdevé una de les realitats més esperan-
çadores per a la vida de la diòcesi.

Vull agrair a Mons. Cristau ara i aquí 
la seva entrega generosa, la seva col-
laboració lleial, la competència mostrada 
en els treballs encomanats, així com la 
seva constància en tot moment i també la 
seva amistat.

El nomenament de Mons. Cristau s’em-
marca en l’Any Sacerdotal proclamat pel 
Sant Pare Benet XVI amb motiu del 150 
aniversari del dies natalis de Sant Joan 
Maria Vianney. El nomenament d’un bisbe 
auxiliar ens fa més propera la imatge de Je-

Nomenament de Mons. Salvador Cristau 
Coll com a bisbe auxiliar de Terrassa

Terrassa, 18-5-2010

Amb gran goig em plau comunicar la notí-
cia del nomenament del primer bisbe auxi-
liar per a la nostra diòcesi de Terrassa. És 
un motiu de goig i d’agraïment en primer 
lloc a Déu Nostre Senyor, per aquest col-
laborador immediat al meu ministeri epis-
copal també com a successor dels Apòs-
tols. 

Un agraïment especialment al Sant Pare 
Benet XVI que ha acollit benèvolament la 
meva sol·licitud en bé de l’Església dioce-
sana que tinc encomanada. La seva sol-
licitud paternal em porta a renovar una 
vegada més la meva devoció filial envers 
la seva persona i ministeri i juntament amb 
els diocesans agrair el seu ministeri valent 
i decidit en aquests temps no sempre fà-
cils per a la propagació de la fe.

M’adreço a tots vosaltres diocesans 
per a compartir l’alegria pel nomenament 
de Mons. Salvador Cristau com a bisbe 
auxiliar. Som una diòcesi jove que, com 
sovint recordem, té moltes mancances, 
però que viu esperançadament el repte de 
la nova evangelització i que treballa per a 
esdevenir una Església local d’acord amb 
les necessitats tant de l’Església com de 
la societat del segle XXI. La nostra diòce-
si va ser erigida el 15 de juny de 2004 pel 
Venerable Sant Pare Joan Pau II, de feliç 
memòria. El nomenament de Mons. Cris-
tau contribuirà a intensificar aquest treball 
que juntament amb tots els diocesans, des 
de les parròquies, comunitats, moviments 
i institucions s’està realitzant.

La persona de Mons. Salvador Cristau 
ens és ben propera. És un sacerdot del 
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3 Justo y Pastor a la ciutat de Toledo i al ma-

teix temps notari del Tribunal Eclesiàstic de 
Toledo. El 1984 passà a ser administrador 
parroquial de la parròquia de Santa Leo-
cadia a la mateixa ciutat i formador en el 
Centro de Vocaciones Adultas.

L’any 1985 es traslladà a Barcelona i 
fou nomenat vicari de la parròquia de Sant 
Vicenç a Mollet del Vallès, incardinant-se 
aquell mateix any a l’arxidiòcesi de Bar-
celona. L’any 1989 fou nomenat Oficial de 
la Cúria de Barcelona i el 1990 vicari de la 
parròquia de la Mare de Déu de Montserrat 
a la pròpia ciutat.

L’any 1991 entrà a formar part de l’equip 
de formadors del Seminari Major de Barce-
lona, en el qual successivament ha estat 
també vicerector (1994) i director espiritual 
(1997).

El 1998 passà a ser adscrit a la parrò-
quia de Corpus Christi de Barcelona i el 
1999  Delegat Episcopal per a les qüestions 
administratives matrimonials en el Vicariat 
General de l’Arquebisbat. El mateix any fou 
també nomenat rector de la Basílica par-
roquial de la Mare de Déu de la Mercè de 
Barcelona i l’any següent, el 1999, adminis-
trador parroquial de la parròquia de Sant 
Jaume Apòstol, compaginant la dedicació 
a ambdues parròquies. Ha estat també du-
rant aquest període arxiprest de l’Arxipres-
tat de la Catedral (2001-2004). L’any 2000 
fou també nomenat Promotor de Justícia 
de l’Arquebisbat.

L’any 2001 va ser nomenat Secretari Ge-
neral i Canceller de l’Arquebisbat de Bar-
celona i amb la creació l’any 2004 de les 
noves diòcesis de Terrassa i Sant Feliu de 
Llobregat fou el primer Secretari General i 
Canceller de les dues noves diòcesis.

Amb la creació de la diòcesi de Terrassa 
el 15 de juny de 2004 hi quedà incardinat 

sucrist Gran Sacerdot. El foment de les vo-
cacions esdevé en aquest context un dels 
objectius prioritaris en aquest moment de 
l’Església així com la intensificació de la 
pastoral diocesana, en la qual la presència 
del nou bisbe auxiliar serà d’un gran ajut al 
meu ministeri.

Que la Mare de Déu de la Salut, patrona 
de la nostra diòcesi, sigui per a nosaltres 
l’Estrella de l’Evangelització que ens porta 
cap a l’encontre amb el seu Fill. Sota els 
seus peus poso i encomano el ministeri 
episcopal de Mons. Salvador Cristau.

+ Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

Currículum de Mons. Salvador Cristau Coll 

Terrassa, maig de 2010

El dia 18 de maig de 2010, a les 12 hores, 
la Santa Seu, la Nunciatura Apostòlica a 
Madrid i el nostre bisbat en aquesta Sala 
Capitular, han fet públic el nomenament de 
Mons. Salvador Cristau Coll com a bisbe 
auxiliar de la diòcesi de Terrassa.

Mons. Salvador Cristau Coll va néixer a 
la ciutat de Barcelona  el dia 15 d’abril de 
1950. Després de realitzar els primers estu-
dis en el col·legi de la Companyia de Jesús 
del C. Encarnació de Barcelona i en el col-
legi dels Germans Maristes en el Passeig 
de Sant Joan a la mateixa ciutat, inicià els 
estudis de dret a la Universitat de Barcelo-
na obtenint el grau de llicenciat l’any 1972. 
Ingressà en el Seminari Major de Toledo 
l’any 1976 i rebé l’ordenació presbiteral a la 
Catedral de Toledo el 12 d’octubre de l’any 
1980. És llicenciat en Estudis Eclesiàstics  
per la Facultat de Teologia de Burgos.

El mateix any 1980 fou nomenat vicari 
de les parròquies del Buen Pastor i de San 
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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

com a prevere. El dia 1 de setembre de 
2004 va ser nomenat rector de la Parrò-
quia del Sant Esperit i Catedral de Terrassa 
i el 29 de setembre Vicari General. Des de 
l’any 2005 és membre del Consell Pres-
biteral, del Consell Pastoral Diocesà i del 
Col·legi de Consultors.

Amb la creació del Seminari Major Dio-
cesà de Terrassa l’any 2006 fou nomenat 
rector i l’any 2008 Delegat Episcopal de 
Pastoral Vocacional. Des de l’any 2008 és 
també administrador parroquial de la par-
ròquia de Sant Cebrià de Valldoreix, on es 
troba ubicat el Seminari Diocesà.

L'ordenació episcopal tindrà lloc el dia 
26 de juny a les 11 del matí a la Santa Es-
glésia Catedral Basílica del Sant Esperit de 
Terrassa.

Condol de l’Arquebisbe de Barcelona per 
les víctimes mortals i ferits de l’accident 
de Castelldefels

Barcelona, 24-6-2010

El Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. 
Lluís Martínez Sistach, en nom propi i de 
tota l’arxidiòcesi expressa la seva solida-
ritat i el seu condol als pares i altres fami-
liars de les víctimes de l’accident ferroviari 
ocorregut en la nit de Sant Joan a Castellde-
fels. El Cardenal Arquebisbe prega per les 
víctimes i ferits, i demana a les comunitats 
cristianes de l’arxidiòcesi que, sobretot en 
les misses del proper diumenge, vulguin 
pregar per l’etern descans de les víctimes 
mortals i per la prompta recuperació dels 
ferits, unint-se així a les intencions del Sr. 
Bisbe i de tota la diòcesi germana de Sant 
Feliu de Llobregat.
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Missatge dels Bisbes de Catalunya als jo-
ves amb motiu de l’Aplec de l’Esperit 

Terrassa, 22-5-2010

Estimats joves:
Coratge! Aplegats per l’Esperit a Ter-

rassa, ens adrecem a vosaltres, nois i no-
ies de les diòcesis de Catalunya, Balears 
i Andorra que hi heu participat, i alhora 
a tots els altres joves que cerquen, entre 
moltes propostes de vida, la que més em-
pleni el seu desig de realització personal 
i de millora del petit i gran món de cada 
dia.

No només hem recordat la primera Pen-
tecosta, la vinguda de l’Esperit Sant sobre 
els apòstols i deixebles de Jesús per a fer-
ne els seus testimonis, sinó que hem vis-
cut una nova Pentecosta, ben conscients 
d’haver rebut pel baptisme i la confirmació 
l’Esperit Sant Defensor, Esperit de saviesa 
i d’intel·ligència, Esperit de consell i de for-
talesa, Esperit de ciència i de pietat, Espe-
rit que ens fa experimentar i invocar Déu 
com a Pare.

Aquest és el desè Aplec de l’Esperit en 
el qual, recollint la torxa de tots els anteri-
ors, ens hem ajudat, per l’acció de l’Espe-
rit, a refermar el convenciment, que Jesús 
és amb nosaltres cada dia.

Condol dels bisbes de la CET amb motiu de 
l’accident ferroviari a Castelldefels-Platja

La Seu d’Urgell, 25-6-2010

Benvolgut Sr. Bisbe,

Tal com ja us vaig transmetre per te-
lèfon en les primeres hores després de 
l’accident, us reitero que els bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconense us 
expressen el seu sentit condol i us dema-
nen que el transmeteu als familiars de les 
víctimes del tràgic accident ocorregut a 
Castelldefels la nit de sant Joan, al mateix 
temps que preguem Déu pel repòs etern 
de les víctimes i per la ràpida recuperació 
dels ferits.

Us comunico també que els bisbes de 
Catalunya demanem a les comunitats cris-
tianes de les nostres diòcesis que encoma-
nin a Déu les víctimes i tots els qui patei-
xen a causa d’aquest lamentable accident.

Units en la fe en la resurrecció del Se-
nyor, que és la nostra esperança.

Afectíssim en el Crist i servidor,

+Joan-Enric Vives
Arquebisbe d’Urgell i secretari de la CET

[ ] [ ]Comunicats Documents
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vida, les seves necessitats i, si cal 
oferir-se per a un servei, el fa; i si cal 
fer festa, en participa; i si cal oferir 
consol, l’ofereix.

- El deixeble necessita un aliment que 
és el Crist, per a restar-hi unit, rebre 
els seus dons i donar fruit. Per això 
participa, sobretot els diumenges, de 
l’Eucaristia amb els altres germans en 
la fe.

- El deixeble camina al costat dels altres 
deixebles, formant part de la família 
que és l’Església.

- El deixeble esdevé proïsme, capaç 
de dialogar, d’ajudar, de sacrificar-
se pels altres, tot explicant i donant 
testimoni de les raons de la seva vida 
i, sobretot, oferint la pròpia experièn-
cia d’amistat amb Jesús.

- El deixeble, malgrat les ofertes més 
fàcils i les dreceres més atraients que 
se li ofereixen, no abandona.

- El deixeble pot contemplar el món, els 
fets, les persones i ell mateix d’una 
manera diferent, des de la mirada 
amorosa de Déu, que reconeix en Je-
sús, gràcies a la pregària.

- El deixeble té Maria com a Mare, se li 
confia i se sent encoratjat a respon-
dre –com Ella- amb un sí a la missió a 
la qual Déu el crida.

Sigueu membres vius de l’església, la 
família de Déu.

Sí, l’Església us necessita, us neces-
sitem, per rejovenir-la, per fer-la llar aco-
llidora per als altres joves. I vosaltres la 
necessiteu perquè us ofereix el Crist i els 
seus dons. L’Església us acompanya en el 
vostre camí, i hi trobareu el perdó, la forta-
lesa, la pau, el millor tresor.

Visqueu units i sigueu membres vius de 
la nostra família eclesial, la de Jesús i la 

Us fem novament la proposta de Jesús 
per viure de veritat. Ell mateix és qui se’ns 
ofereix com el camí, la veritat i la vida.

Què desitgeu a la vida?
- No deixeu mai de fer-vos preguntes, 

les grans preguntes, sobre allò que 
desitgeu, i alhora sigueu capaços de 
cercar respostes, fiant-vos de la “sa-
viesa” i “experiència” dels que han 
fet la mateixa recerca fiant-se de Je-
sús de Natzaret.

- No estigueu satisfets amb les quatre 
distraccions i entreteniments que la 
moda posa a les vostres mans, obli-
dant-vos de la recerca de sentit, feli-
citat, amor i veritat.

- Que no se us arrapi al cor l’ individu-
alisme, la sensació d’inutilitat, la re-
cerca del plaer i el benefici sense cap 
més criteri. No us deixeu abatre pels 
possibles fracassos.

No fixeu els ulls en ningú més que en 
Jesús! i sigueu deixebles seus!

- El deixeble descobreix Jesucrist, l’es-
tima, el segueix i experimenta que, 
gràcies a Ell, canvia la seva vida, re-
colzat en l’amor de Déu, el Pare.

- El deixeble sap que es troba de pas, 
que la veritable pàtria, la vida i l’amor 
del tot i per sempre serà un regal al fi-
nal del camí, quan arribi a la casa del 
Pare, des d'on ha sortit, després de 
traspassar l’abisme de la mort, per-
què Jesús hi ha passat, l’ha vençuda i 
nosaltres formem la mateixa cordada.

- El deixeble llegeix, medita, prega amb 
l’Antic i el Nou Testament, on troba 
una Paraula que és Bona Notícia,   
orientació, ànim, coratge i, alhora, 
exigència.

- El deixeble s’interessa per la perso-
na concreta, la seva història, la seva 
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enfosquim el seu rostre. Col·laboreu a fer-
la més bonica, més atraient, més coherent 
amb la Bona Notícia que ofereix.

Confieu en l’Esperit!
Sense el gran do de Jesús, l’Esperit 

Sant, res no podem.
L’Esperit:
- Renta tot el que no és net, en nosaltres 

i fora de nosaltres.
- Rega el que és sec, sigui de fe, d’es-

perança, d’estimació, de raons per a 
viure. Aigua que amoroseix tantes i 
tantes sequeres interiors.

- Guareix tota malaltia.
- Suavitza les nostres asprors, mal hu-

mor, tensions, dureses.
- Ens enfervoreix quan el desamor a 

Déu i als altres se’ns arrapa al cor.
- Ens condueix ben regits i orientats.
- Dóna el mèrit de la virtut, el camí de la 

salut, la joia immortal i plena.
Amb els dons de l’Esperit, recolzats en 

l’amor de Déu Pare, acompanyats cada dia 
pel Senyor Jesús, visqueu la vostra vida de 
cada dia, a la família, al treball o estudi-
ant, a la parròquia, al grup o moviment...
sense por i amb la joia de ser testimonis 
de la Bona Nova.

Amb tot l’afecte i la benedicció dels vos-
tres bisbes
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3 Ahora, en los últimos días del Año Sa-

cerdotal que será clausurado en la fiesta 
del Sagrado Corazón de Jesús, el próximo 
día 11, el misterio de la Eucaristía que ce-
lebramos y veneramos, misterio del Cuer-
po entregado y la Sangre derramada de 
Jesús para la vida del mundo, ilumina de 
manera muy particular el ministerio de los 
sacerdotes. Ellos han sido llamados, con-
sagrados y enviados por Jesús para ser 
transparencia de ese amor que salva al 
mundo amando a los hermanos y siendo 
Buena Noticia para los pobres3

 Como la pi-
edad popular ha entendido muy bien, en el 
Corazón de Jesús se manifiesta el misterio 
del amor de Dios, que, por la encarnación 
del Hijo eterno, nos ama también con un 
corazón humano.

Por este motivo, invitamos a toda la co-
munidad cristiana a que este año la con-
templación del Señor, presente verdadera, 
real y sustancialmente en la Eucaristía, 
bajo los signos del pan y del vino, nos lle-
ve a valorar a nuestros sacerdotes como 
los hombres de la caridad, como los llamó 
Juan Pablo II4, y a rezar especialmente por 
ellos, para que su ministerio sea una veri-
ficación y actualización del amor de Jesús 
ungido por el Espíritu y enviado «a anunci-
ar a los pobres la Buena Noticia, a procla-
mar la liberación de los cautivos y la vista a 
los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos 
y proclamar un año de gracia del Señor»5.

Por otra parte, al celebrar hoy el Día de 
la Caridad, os invitamos también a recono-
cer el servicio de los sacerdotes en el cam-
po de la caridad y agradecer lo mucho que 
Cáritas debe al ministerio sacerdotal en to-
dos sus ámbitos de realización -parroqui-
ales, arciprestales, diocesanos, regionales 
y nacionales-, pues los sacerdotes no son 
únicamente los hombres del culto y de la 

“El sacerdote, hombre de la caridad”.  
Mensaje de la Comisión Episcopal de 
Pastoral Social con motivo de la festivi-
dad del Corpus Christi, día de la caridad.
 
6-6-2010

Celebramos este año la fiesta del Corpus 
Christi cuando nos disponemos a culminar 
en la Iglesia el Año Sacerdotal proclamado 
con ocasión de la celebración del ciento 
cincuenta aniversario de la muerte de Juan 
María Vianney, el Santo Cura de Ars.

A lo largo del año, los sacerdotes han 
sido invitados a reavivar el don que han 
recibido y a profundizar en la riqueza per-
sonal y comunitaria que significa el minis-
terio sacerdotal que se les ha confiado1. La 
figura del Santo Cura de Ars les ha moti-
vado e iluminado para vivir el sacerdocio 
como expresión del amor de Dios con que 
se sienten  amados y, al mismo tiempo, im-
pulsados para que los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo se sientan igualmente 
amados por el Dios del amor. En las pa-
labras del Cura de Ars2 y en obras suyas 
como “La Providencia”, orfanato para jó-
venes desamparadas que resultó ser mo-
delo en la Francia de su época para insti-
tuciones similares, han podido descubrir 
la radicalidad y la dimensión práctica del 
amor. 

[ ]Documents
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palabra, son también los hombres de la ca-
ridad y tienen una  tarea muy importante 
que realizar en la animación de la caridad 
y en la misión de presidir a la comunidad 
en la caridad.

1. El ministerio de la caridad pertenece 
al sacerdote por su configuración con Cris-
to Cabeza y Pastor

«Aunque se deban a todos –dice el Con-
cilio- los presbíteros tienen encomenda-
dos a sí de manera especial a los pobres 
y a los más débiles, a quienes el Señor se 
presenta asociado (Cf Mt 25,34-45) y cuya 
evangelización se da como prueba mesiá-
nica (Cf Lc 4,18)»6.

El ministerio de la caridad pertenece a 
todo sacerdote por su bautismo, porque la 
caridad es tarea de todo fiel en la Iglesia7. 
Pero además, pertenece al sacerdote por 
otras razones más particulares y hondas 
que nacen de su identidad y ministerio sa-
cerdotal, como su configuración con Cristo 
Cabeza y Pastor.

Lo expresa así Juan Pablo II: «El presbí-
tero participa de la consagración y misión 
de Cristo de un modo específico y auténti-
co, o sea, mediante el sacramento del Or-
den, en virtud del cual está configurado en 
su ser con Cristo Cabeza y Pastor, y com-
parte la misión de “anunciar a los pobres 
la Buena Noticia”, en el nombre y en la per-
sona del mismo Cristo» 8

Como Jesús, Buen Pastor9, el sacerdote 
esta llamado a cuidar de todas las ovejas 
y a saciar su hambre y su sed, pero con es-
pecial cuidado busca a la perdida, cura a 
la herida, reincorpora a la comunidad a la 
descarriada. 

Como el Corazón de Jesús, también el 
corazón del sacerdote se conmueve, se 
compadece con entrañas de amor ante el 
leproso, ante el herido en el camino, ante 

el excluido, ante los hambrientos, y hace 
presente para los pobres y desvalidos  el 
amor misericordioso de Dios10.

2. El ministerio de la caridad pertenece 
al sacerdote por su configuración con Cris-
to Sacerdote

Con Cristo Sacerdote los presbíteros es-
tán llamados a hacer de su vida una ofren-
da viva al servicio de los hermanos, de tal 
manera que su amor a los otros encuentre 
su mayor realización en la propia entrega. 

La actividad caritativa para todo cristia-
no, pero de manera particular para los sa-
cerdotes, adquiere su verdadera dimensi-
ón como expresión del amor de Dios cuan-
do adquiere la forma de don de sí mismo, 
similar al don del mismo Jesucristo. Como 
dice Benedicto XVI, «el corazón de Cáritas 
es el amor sacrificial de Cristo y cada forma 
de caridad individual y organizada en la 
Iglesia debe encontrar su punto de referen-
cia en Él».Sólo así, añade, la actividad cari-
tativa «se transforma en un gesto verdade-
ramente digno de la persona que ha sido 
creada a imagen y semejanza de Dios»11 

Esta ofrenda de la propia vida se expre-
sa de manera sacramental en la Eucaristía 
y de manera existencial en el servicio a los 
pobres. Los sacerdotes en la Eucaristía 
ofrecen al Padre la vida entregada de Jesús 
para la salvación del mundo y, junto con Je-
sús, ofrecen su propia vida entregada para 
la salvación de los hombres12 A imagen de 
Jesús, y unidos a Él, los sacerdotes dicen a 
los hombres: Tomad mi cuerpo, bebed mi 
sangre. Mi cuerpo entregado por vosotros: 
mi vida, mi tiempo, mi pensar, mi sentir. Mi 
sangre derramada por vosotros: mi traba-
jo, mi esfuerzo, mis tensiones, mis sufrimi-
entos y esperanzas.

Celebrar la Eucaristía es, en palabras de 
Benedicto XVI, «implicarnos en la dinámi-
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II 18 Y si tarea suya es presidir a la comuni-
dad en el anuncio de la Palabra y en la ce-
lebración de la fe, tarea suya es presidirla 
en la caridad. 

Si propio del sacerdote es el ministerio 
de la comunión en la comunidad, y no hay 
comunidad sin kerygma, sin liturgia y sin 
diaconía19, no hay ministerio completo de 
la comunidad sin el ejercicio y animación 
de la caridad. Una caridad que el sacerdo-
te, de manera ordinaria, ejerce en el ámbi-
to privilegiado de su campo de acción, que 
es la Parroquia, por medio de la Cáritas 
Parroquial.

Queremos por ello recordar que la cari-
dad no es sólo tarea individual, sino tarea 
comunitaria, tarea de toda la comunidad y, 
en consecuencia, requiere una organizaci-
ón y una programación en la comunidad20. 
De esta necesidad de un orden en la admi-
nistración  de la caridad surge una organi-
zación como Cáritas, que no es más que la 
misma Iglesia en el ejercicio de su amor y 
servicio a los pobres.

Es en este contexto de la dimensión 
comunitaria de la caridad donde se com-
prende y ejerce adecuadamente la tarea 
de presidir en la caridad. Una tarea que no 
consiste en monopolizar la acción caritati-
va y social, como si fuera algo que compe-
te sólo al sacerdote, sino en sensibilizar a 
la comunidad sobre la dimensión caritati-
va y social de la vida cristiana, promover 
la corresponsabilidad, implicar en ella a 
los órganos de comunión y participación 
de la comunidad parroquial y favorecer la 
coordinación de la acción caritativa y so-
cial tanto en el ámbito intraeclesial como 
en el social.

4. Contemplando el misterio de la Eu-
caristía oremos por nuestros sacerdotes y 

ca de su entrega»13. De ahí que la Eucaris-
tía, misterio de muerte y resurrección, mis-
terio de pasión -de pasión de amor-, sea la 
fuente de la espiritualidad que lleva a los 
sacerdotes a hacerse don, entrega total y 
generosa, hasta dar la vida, por amor, al 
servicio de los hermanos, especialmente 
de los más pobres.

3. El ministerio de la caridad pertenece 
al sacerdote por su misión al frente de la 
comunidad

El sacerdote, enraizado en la caridad 
pastoral de Cristo, está llamado a promo-
ver relaciones de servicio con todos los 
hombres, «de manera especial con los 
pobres y los más débiles»14. «Es necesario 
que el presbítero sea testigo de la caridad 
de Cristo mismo que “pasó haciendo el 
bien” (Hch 10,38); el presbítero debe ser 
también el signo visible de la solicitud de 
la Iglesia que es Madre y Maestra. Y pues-
to que el hombre de hoy está afectado por 
tantas desgracias, especialmente los que 
viven sometidos a una pobreza inhuma-
na, a la violencia ciega o al poder abusivo, 
es necesario que el hombre de Dios, bien 
preparado para toda obra buena (cf. 2 Tim 
3,17), reivindique los derechos y la digni-
dad del hombre»15

Si la caridad es algo que pertenece a la 
naturaleza de la Iglesia y, en consecuen-
cia, a toda la comunidad cristiana16, tarea 
del sacerdote es hacer que en la comuni-
dad cristiana se viva y exprese el servicio a 
los pobres. Compete al sacerdote procurar 
que cada uno de sus fieles sea conducido 
por el Espíritu «a la caridad sincera y dili-
gente»17.

Esto significa que si tarea del sacerdote 
es el ministerio de la Palabra y el ministe-
rio de los Sacramentos, tarea suya es tam-
bién el ministerio de la caridad, como nos 
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de recursos suficientes para erradicar la 
pobreza si se decide a hacer de la perso-
na el centro de la vida económica y social, 
como pide el Santo Padre, Benedicto XVI21.

NOTAS

 1 Cfr. BeNedictO XVi, Carta para la 
convocación de un año sacerdotal con 
ocasión del 150 aniversario del dies 
natalis del Santo Cura de Ars, Roma. 
2009, p.1.
2 Cfr. BOucHard f., Palabras del Cura 
de Ars, Paulinas, 2009, 114.
3 Cfr. Mt 11, 4-5; Mc 16,15-18.
4 Cfr. JuaN PaBlO ii, Exhortación apos-
tólica Pastores dabo vobis, Roma, 
1992, nº 49.
5 Lc 4,18-19.
6 cONciliO VaticaNO ii, Decreto Pres-
byterorum ordinis, 1965, nº. 6.
7 cfr. BeNedictO XVi, Encíclica Deus 
caritas est, Roma, 2005, nº. 20.
8 Pastores dabo vobis, nº. 18.
9 Cfr. Jn 10,1-18.
10 Cfr. Mc 1,41; 8, 2; Lc 10, 25-37; Mt 
15,31; JUAN PABLO II, Enc. Dives in 
misericordia, Roma, 1980, nº. 2.
11 Discurso a la 18ª Asamblea Gral. Cari-
tas Internationalis, en Cáritas, Madrid, 
Julio-Agosto 2007, p. 6.
12 Cfr. Presbyterorum ordinis nº. 5.
13 Enc. Deus caritas est nº.13.
14 Pastores dabo vobis nº. 18.
15 Ibid, nº. 58.
16 Cfr. Enc. Deus caritas est, nº. 20.
17 Presbyterorum ordinis nº.6.
18 Pastores dabo vobis nº. 26.
19 Cfr. Enc.Deus caritas est nº. 25
20 Cfr. Ibid, nnº. 20 y 31b.
21 Cfr. BENEDICTO XVI, Encíclica Caritas 
in veritate, 2009, nº. 25.

por la erradicación de la pobreza y la ex-
clusión social

No podemos olvidar que 2010 ha sido 
declarado por la Comisión Europea  “Año 
de lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social”, por eso, en este Año Sacerdotal 
que estamos terminando y en todo el 2010, 
contemplando el misterio de la Eucaristía 
os invitamos a dar gracias a Dios por el 
don que significa su presencia eucarística 
y a orar por los sacerdotes y también por 
todos aquellos que entre nosotros son víc-
timas de la pobreza y la exclusión social.

Gracias, Señor, por el don de la Eucaris-
tía, por tu Cuerpo entregado y tu Sangre 
derramada para la vida del mundo. Gracias 
porque quisiste poner este admirable don 
en manos de los sacerdotes  y porque nos 
lo dejaste como sacramento de comunión 
fraterna entre todos los hombres. 

Te damos gracias por nuestros sacerdo-
tes y te pedimos por ellos y por su servi-
cio generoso a los más necesitados. Que 
configurados con Cristo Pastor, su corazón 
se conmueva siempre ante los pobres, los 
hambrientos, los excluidos, los margina-
dos. Que identificados con Cristo Sacer-
dote renueven con gozo la ofrenda de sus 
vidas en cada Eucaristía al servicio de la 
salvación de todos los hombres. Que en el 
seno de nuestras comunidades cristianas 
sean los hombres de la caridad animando 
y presidiendo el ejercicio organizado de la 
caridad.

Y que en este “Año Europeo de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social” 
oigamos el clamor de los 78 millones de 
pobres que viven en Europa y trabajemos 
por superar esta injusticia social que afec-
ta a la dignidad de las personas y a los de-
rechos humanos de un modo inadmisible, 
sobre todo en una sociedad que dispone 
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3 confesiones y no pretende excluir a nadie. 

Al contrario, es expresión de una tradición 
a la que todos reconocen un gran valor y 
un gran papel catalizador en el diálogo 
entre personas de buena voluntad y como 
sostén para los que sufren y los necesita-
dos, sin distinción de fe, raza o nación”. 
Además, precisan que “en la cultura y en 
la tradición religiosa cristianas, la cruz re-
presenta la salvación y la libertad de la hu-
manidad. De la cruz surgen el altruismo y 
la generosidad más acendrados, así como 
una sincera solidaridad ofrecida a todos, 
sin imponer nada a nadie”.

Los obispos afirman que “las socie-
dades de tradición cristiana no deberían 
oponerse a la exposición pública de sus 
símbolos religiosos, en particular, en los 
lugares en los que se educa a los niños. De 
lo contrario, estas sociedades difícilmente 
podrán llegar a transmitir a las generacio-
nes futuras su propia identidad y sus valo-
res”. “Sólo en una Europa en la que sean 
respetadas a la vez la libertad religiosa de 
cada uno y las tradiciones de cada pueblo 
y nación, podrán desarrollarse relaciones 
adecuadas entre las religiones y los pue-
blos, en justicia y en libertad”, concluye la 
Declaración de la Permanente. 

Misiones y enseñanza 
La Permanente ha estudiado un docu-

mento redactado por la Comisión Episco-
pal de Misiones y Cooperación entre las 
Iglesias, que preside el Obispo de Jaén, 
Mons. D. Ramón del Hoyo López, titulado 
“Criterios sobre la cooperación misione-
ra”. El texto pasa a la Asamblea Plenaria 
del próximo mes de noviembre.  

Los obispos también han reflexionado 
sobre la situación de la enseñanza católi-
ca en España, a propósito de un informe 
presentado por la Comisión Episcopal de 

Nota de prensa final de la CCXVI reunión 
de la Comisión Permanente de la Confe-
rencia Episcopal Española 

Madrid, 24-6-2010

La Comisión Permanente de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) ha celebrado su 
CCXVI reunión durante los días 22 y 23 de 
junio. 

Declaración sobre exposición de símbo-
los religiosos cristianos en Europa

Ante la inminente resolución de la Corte 
europea sobre la exposición de símbolos 
religiosos en las escuelas estatales, los 
obispos de la Comisión Permanente han 
aprobado una Declaración en la que desta-
can “la importancia de la cuestión para las 
convicciones religiosas de los pueblos y 
para las tradiciones culturales de Europa”. 
En el texto, recuerdan que “gracias preci-
samente al cristianismo, Europa ha sabido 
afirmar la autonomía de los campos espi-
ritual y temporal y abrirse al principio de 
la libertad religiosa, respetando tanto los 
derechos de los creyentes como de los no 
creyentes”. 

La Declaración subraya cómo “la pre-
sencia de símbolos religiosos cristianos 
en los ámbitos públicos, en particular la 
presencia de la cruz, refleja el sentimien-
to religioso de los cristianos de todas las 

[ ]Comunicats
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3como Consiliario de la “Adoración Noctur-
na Femenina Española” (ANFE). 

D. Eduardo Ibáñez Pulido, laico de la 
Archidiócesis de Barcelona, como Presi-
dente de la “Comisión General de Justicia 
y Paz de España”. 

D. Francisco Javier Alonso Rodríguez, 
laico de la Archidiócesis de Madrid, como 
Vicepresidente de la “Comisión General de 
Justicia y Paz de España”. 

Dª. Isabel Cuenca Anaya, laica de la 
Archidiócesis de Sevilla, como Secretaria 
de la “Comisión General de Justicia y Paz 
de España”. 

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

Enseñanza y Catequesis, que preside el 
Obispo de Segorbe-Castellón, Mons. D. 
Casimiro López Llorente. 

Calendario de la CEE para el año 2011
La Comisión Permanente ha aprobado 

el calendario de reuniones de los órganos 
de la CEE para el año 2011. Las Asambleas 
Plenarias tendrán lugar del 28 de febrero 
al 4 de marzo y del 21 al 25 de noviembre. 
Las reuniones de la Comisión Permanente 
se celebrarán del 26 al 28 de enero; del 21 
al 23 de junio y del 27 al 29 de septiembre.

Como es habitual, las distintas Comisi-
ones Episcopales han informado sobre el 
cumplimiento del Plan Pastoral. Además, 
la Comisión Permanente ha revisado los 
temas económicos y ha efectuado una se-
rie de nombramientos. 

Tragedia ferroviaria en Castelldefels 
(Barcelona)

Tras concluir la Comisión Permanente, 
se ha tenido conocimiento de la tragedia 
ferroviaria, ocurrida en la localidad barce-
lonesa de Castelldefels durante la noche 
de San Juan, en la que han fallecido al me-
nos 12 personas y otras 14 han resultados 
heridas.  Los obispos quieren expresar su 
solidaridad con las familias de las víctimas 
y elevan a Dios oraciones por el eterno 
descanso de los difuntos y el consuelo de 
sus familiares y amigos.

Nombramientos
Rvdo. D. Andrés Merino Mateo, sacer-

dote de la Diócesis de Málaga, como Res-
ponsable General Sacerdote del Movimi-
ento “Misioneros de la Esperanza” (MIES).

D. José María Galacho Traverso, laico de 
la Diócesis de Málaga, como Responsable 
General Laico del Movimiento “Misioneros 
de la Esperanza” (MIES).

Rvdo. D. Alfonso López Menéndez, sa-
cerdote de la Archidiócesis de Oviedo, 
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3 gracias por vuestra fidelidad al Evangelio 

y a la Iglesia. En Jesús presente en la Eu-
caristía, abrazo a mis hermanos en el sa-
cerdocio y el diaconado, a las consagradas 
y consagrados, a los seminaristas y a los 
miembros de los movimientos y de las nu-
evas comunidades eclesiales aquí presen-
tes. Que el Señor recompense, como sólo 
Él sabe y puede hacerlo, a todos los que 
han hecho posible que nos encontremos 
aquí ante Jesús Eucaristía, en particular a 
la Comisión Episcopal para las Vocaciones 
y los Ministerios, con su Presidente, Mons. 
Antonio Santos, al que agradezco sus pa-
labras llenas de afecto colegial y fraterno 
pronunciadas al inicio de estas Vísperas. 
En este “cenáculo” ideal de fe que es Fá-
tima, la Virgen Madre nos indica el camino 
para nuestra oblación pura y santa en las 
manos del Padre.

Permitidme que os abra mi corazón 
para deciros que la principal preocupa-
ción de cada cristiano, especialmente de 
la persona consagrada y del ministro del 
Altar, debe ser la fidelidad, la lealtad a la 
propia vocación, como discípulo que qui-
ere seguir al Señor. La fidelidad a lo largo 
del tiempo es el nombre del amor; de un 
amor coherente, verdadero y profundo a 
Cristo Sacerdote. “Si el Bautismo es una 
verdadera entrada en la santidad de Dios 
por medio de la inserción en Cristo y la 
inhabitación de su Espíritu, sería un con-
trasentido contentarse con una vida medi-
ocre, vivida según una ética minimalista y 
una religiosidad superficial” (Juan Pablo II, 
Novo millennio ineunte, 31). Que, en este 
Año Sacerdotal que mira ya a su fin, des-
cienda sobre todos vosotros abundantes 
gracias para que viváis el gozo de la con-
sagración y testimoniéis la fidelidad sa-
cerdotal fundada en la fidelidad de Cristo. 

Discurso Benedicto XVI en la celebración 
de las vísperas durante su viaje apostóli-
co a Portugal en el 10° aniversario de la 
beatificación de los pastorcillos de Fáti-
ma

Iglesia de la Santísima Trinidad - Fátima 
12-5-2010 

Queridos hermanos y hermanas
“Cuando se cumplió el tiempo, envió 

Dios a su Hijo, nacido de una mujer [...] 
para que recibiéramos el ser hijos adopti-
vos” (Ga 4, 4.5). La plenitud de los tiempos 
llegó, cuando el Eterno irrumpió en el ti-
empo: por obra y gracia del Espíritu Santo, 
el Hijo del Altísimo fue concebido y se hizo 
hombre en el seno de una mujer: la Virgen 
Madre, tipo y modelo excelso de la Iglesia 
creyente. Ella no deja de generar nuevos 
hijos en el Hijo, que el Padre ha querido 
como primogénito de muchos hermanos. 
Cada uno de nosotros está llamado a ser, 
con María y como María, un signo humilde 
y sencillo de la Iglesia que continuamente 
se ofrece como esposa en las manos de su 
Señor.

A todos vosotros, que habéis entregado 
vuestras vidas a Cristo, deseo expresaros 
esta tarde el aprecio y el reconocimiento 
de la Iglesia. Gracias por vuestro testimo-
nio a menudo silencioso y para nada fácil; 

[ ]Documents
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S a n t a  S e u

“Ganar la almas para el buen Dios”, de-
claraba al anunciar su vocación con dieci-
ocho años de edad, así como Pablo decía: 
“Ganar a todos los que pueda” (1 Co 9,19). 
El Vicario general le había dicho: “No hay 
mucho amor de Dios en la Parroquia, us-
ted lo pondrá”. Y, en su pasión sacerdotal, 
el santo párroco era misericordioso como 
Jesús en el encuentro con cada pecador. 
Prefería insistir en el aspecto atrayente 
de la virtud, en la misericordia de Dios, 
en cuya presencia nuestros pecados son 
“granos de arena”. Presentaba la ternura 
de Dios ofendida. Temía que los sacerdo-
tes se volvieran “insensibles” y se acos-
tumbraran a la indiferencia de sus fieles: 
“Ay del Pastor -advertía- que permanece 
en silencio viendo cómo se ofende a Dios y 
las almas se pierden”.

Amados hermanos sacerdotes, en este 
lugar especial por la presencia de María, 
teniendo ante nuestros ojos su vocación 
de fiel discípula de su Hijo Jesús, desde su 
concepción hasta la Cruz y después en el 
camino de la Iglesia naciente, considerad 
la extraordinaria gracia de vuestro sacer-
docio. La fidelidad a la propia vocación 
exige arrojo y confianza, pero el Señor 
también quiere que sepáis unir vues-
tras fuerzas; mostraos solícitos unos con 
otros, sosteniéndoos fraternalmente. Los 
momentos de oración y estudio en común, 
compartiendo las exigencias de la vida y 
del trabajo sacerdotal, son una parte ne-
cesaria de vuestra existencia. Cuánto bien 
os hace esa acogida mutua en vuestras ca-
sas, con la paz de Cristo en vuestros cora-
zones. Qué importante es que os ayudéis 
mutuamente con la oración, con consejos 
útiles y con el discernimiento. Estad parti-
cularmente atentos a las situaciones que 
debilitan de alguna manera los ideales 

Esto supone evidentemente una auténtica 
intimidad con Cristo en la oración, ya que 
la experiencia fuerte e intensa del amor 
del Señor llevará a los sacerdotes y a los 
consagrados a corresponder de un modo 
exclusivo y esponsal a su amor.

Esta vida de especial consagración na-
ció como memoria evangélica para el pue-
blo de Dios, memoria que manifiesta, cer-
tifica y anuncia a toda la Iglesia la radicali-
dad evangélica y la venida del Reino. Por lo 
tanto, queridos consagrados y consagra-
das, con vuestra dedicación a la oración, 
a la ascesis, al progreso en la vida espiri-
tual, a la acción apostólica y a la misión, 
tended a la Jerusalén celeste, anticipad la 
Iglesia escatológica, firme en la posesión 
y en la contemplación amorosa del Dios 
Amor. Este testimonio es muy necesario 
en el momento presente. Muchos de nues-
tros hermanos viven como si no existiese 
el más allá, sin preocuparse de la propia 
salvación eterna. Todos los hombres están 
llamados a conocer y a amar a Dios, y la 
Iglesia tiene como misión ayudarles en 
esta vocación. Sabemos bien que Dios es 
el dueño de sus dones, y que la conversión 
de los hombres es una gracia. Pero noso-
tros somos responsables del anuncio de la 
fe, en su integridad y con sus exigencias. 
Queridos amigos, imitemos al Cura de Ars 
que rezaba así al buen Dios: “Concédeme 
la conversión de mi parroquia, y yo acepto 
sufrir todo lo que tu quieras durante el res-
to de mi vida”. Él hizo todo lo posible por 
sacar a las personas de la tibieza y condu-
cirlas al amor.

Hay una solidaridad profunda entre to-
dos los miembros del Cuerpo de Cristo: no 
es posible amarlo sin amar a sus herma-
nos. Juan María Vianney quiso ser sacerdo-
te precisamente para la salvación de ellos: 



M a i g  -  J u n y  2 0 1 07 7 0
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 3
3 naventurada Virgen María. Con Ella y como 

Ella somos libres para ser santos; libres 
para ser pobres, castos y obedientes; li-
bres para todos, porque estamos despren-
didos de todo; libres de nosotros mismos 
para que en cada uno crezca Cristo, el 
verdadero consagrado al Padre y el Pastor 
al cual los sacerdotes, siendo presencia 
suya, prestan su voz y sus gestos; libres 
para llevar a la sociedad moderna a Jesús 
muerto y resucitado, que permanece con 
nosotros hasta el final de los siglos y se da 
a todos en la Santísima Eucaristía.

Oración de Benedicto XVI en la clausura 
del acto de consagración de los sacerdo-
tes al corazón inmaculado de María, du-
rante su viaje apostólico a Portugal 

Iglesia de la Santísima Trinidad – Fátima 
12-5-2010 

Madre Inmaculada, en este lugar de gra-
cia, convocados por el amor de tu Hijo 
Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote, nosotros, 
hijos en el Hijo y sacerdotes suyos, nos 
consagramos a tu Corazón materno, para 
cumplir fielmente la voluntad del Padre.

Somos conscientes de que, sin Jesús, 
no podemos hacer nada (cfr. Jn 15,5) y de 
que, sólo por Él, con Él y en Él, seremos 
instrumentos de salvación para el mundo.

Esposa del Espíritu Santo, alcánzanos 
el don inestimable de la transformación 
en Cristo. Por la misma potencia del Espí-
ritu que, extendiendo su sombra sobre 
Ti, te hizo Madre del Salvador, ayúdanos 
para que Cristo, tu Hijo, nazca también en 
nosotros. Y, de este modo, la Iglesia pueda 
ser renovada por santos sacerdotes, trans-
figurados por la gracia de Aquel que hace 
nuevas todas las cosas.

sacerdotales o la dedicación a actividades 
que no concuerdan del todo con lo que es 
propio de un ministro de Jesucristo. Por lo 
tanto, asumid como una necesidad actual, 
junto al calor de la fraternidad, la actitud 
firme de un hermano que ayuda a otro her-
mano a “permanecer en pie”.

Aunque el sacerdocio de Cristo es eter-
no (cfr. Hb 5,6), la vida de los sacerdotes 
es limitada. Cristo quiere que otros, a lo 
largo de los siglos, perpetúen el sacer-
docio ministerial instituido por Él. Por lo 
tanto, mantened en vuestro interior y en 
vuestro entorno la tensión de suscitar en-
tre los fieles -colaborando con la gracia del 
Espíritu Santo-  nuevas vocaciones sacer-
dotales. La oración confiada y perseveran-
te, el amor gozoso a la propia vocación y 
la dedicación a la dirección espiritual os 
ayudará a discernir el carisma vocacional 
en aquellos que Dios llama.

Queridos seminaristas, que ya habéis 
dado el primer paso hacia el sacerdocio 
y os estáis preparando en el Seminario 
Mayor o en las Casas de Formación religi-
osa, el Papa os anima a ser conscientes de 
la gran responsabilidad que tendréis que 
asumir: examinad bien las intenciones y 
motivaciones; dedicaos con entusiasmo y 
con espíritu generoso a vuestra formación. 
La Eucaristía, centro de la vida del cristi-
ano y escuela de humildad y de servicio, 
debe ser el objeto principal de vuestro 
amor. La adoración, la piedad y la atenci-
ón al Santísimo Sacramento, a lo largo de 
estos años de preparación, harán que un 
día celebréis el sacrificio del Altar con ver-
dadera y edificante unción.

En este camino de fidelidad, amados 
sacerdotes y diáconos, consagrados y 
consagradas, seminaristas y laicos com-
prometidos, nos guía y acompaña la Bie-
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3Madre de Misericordia, ha sido tu Hijo 
Jesús quien nos ha llamado a ser como 
Él: luz del mundo y sal de la tierra (cfr. Mt 
5,13-14).

Ayúdanos, con tu poderosa intercesión, 
a no desmerecer esta vocación sublime, 
a no ceder a nuestros egoísmos, ni a las 
lisonjas del mundo, ni a las tentaciones 
del Maligno.

Presérvanos con tu pureza, custódia-
nos con tu humildad y rodéanos con tu 
amor maternal, que se refleja en tantas 
almas  consagradas a ti y que son para 
nosotros auténticas madres espirituales.

Madre de la Iglesia, nosotros, sacerdo-
tes, queremos ser pastores que no se apa-
cientan a sí mismos, sino que se entregan 
a Dios por los hermanos, encontrando la 
felicidad en esto. Queremos cada día repe-
tir humildemente  no sólo de palabra sino 
con la vida, nuestro “aquí estoy”.

Guiados por ti, queremos ser Apóstoles 
de la Divina Misericordia, llenos de gozo 
por poder celebrar diariamente el Santo 
Sacrificio del Altar y ofrecer a todos los 
que nos lo pidan el sacramento de la 
Reconciliación.

Abogada y Mediadora de la gracia, tu 
que estas unida a la única mediación 
universal de Cristo, pide a Dios, para noso-
tros, un corazón completamente renova-
do, que ame a Dios con todas sus fuerzas 
y sirva a la humanidad como tú lo hiciste.

Repite al Señor esa eficaz palabra 
tuya:“no les queda vino” (Jn 2,3), para 
que el Padre y el Hijo derramen sobre 
nosotros, como una nueva efusión, el 
Espíritu Santo.

Lleno de admiración y de gratitud por 
tu presencia continua entre nosotros, en 
nombre de todos los sacerdotes, también 
yo quiero exclamar: “¿quién soy yo para 

que me visite la Madre de mi Señor? (Lc 
1,43)

Madre nuestra desde siempre, no te 
canses de “visitarnos”, consolarnos, sos-
tenernos. Ven en nuestra ayuda y líbranos 
de todos los peligros que nos acechan. 
Con este acto de ofrecimiento y consa-
gración, queremos acogerte de un modo  
más profundo y radical, para siempre y 
totalmente, en nuestra existencia humana 
y sacerdotal.

Que tu presencia haga reverdecer el 
desierto de nuestras soledades y brillar 
el sol en nuestras tinieblas, haga que 
torne la calma después de la tempestad, 
para que todo hombre vea la salvación 
del Señor, que tiene el nombre y el rostro 
de Jesús, reflejado en nuestros corazones, 
unidos para siempre al tuyo.

Así sea.

Discurso de Benedicto XVI en el encuen-
tro con el mundo de la cultura, durante su 
viaje apostólico a Portugal

Centro Cultural de Belém - Lisboa 12-5-
2010 

Queridos hermanos en el episcopado, ilus-
tres cultivadores del pensamiento, la cien-
cia y el arte, queridos amigos:

Siento una gran alegría al ver aquí reu-
nido el conjunto multiforme de la cultura 
portuguesa, que de manera tan digna re-
presentáis: mujeres y hombres empeña-
dos en la investigación y edificación de los 
varios saberes. Expreso a todos el testimo-
nio de mi más alta estima y consideración, 
reconociendo la importancia de lo que 
hacéis y de lo que sois. El Gobierno, re-
presentado aquí por la Señora Ministra de 
Cultura, y a la que dirijo mi deferente y gra-

S a n t a  S e u



M a i g  -  J u n y  2 0 1 07 7 2
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 3
3 un sentido de la vida y de la historia, del 

que formaban parte un universo ético y un 
“ideal” que cumplir por parte de Portugal, 
que siempre ha procurado relacionarse 
con el resto del mundo.

La Iglesia aparece como la gran defen-
sora de una sana y elevada tradición, cuya 
rica aportación está al servicio de la soci-
edad; ésta sigue respetando y apreciando 
su servicio al bien común, pero se aleja 
de la mencionada “sabiduría” que forma 
parte de su patrimonio. Este “conflicto” 
entre la tradición y el presente se expre-
sa en la crisis de la verdad, pero sólo ésta 
puede orientar y trazar el rumbo de una 
existencia lograda, como individuo o como 
pueblo. De hecho, un pueblo que deja de 
saber cuál es su propia verdad, acaba per-
diéndose en el laberinto del tiempo y de 
la historia, sin valores bien definidos, sin 
grandes objetivos claramente enunciados. 
Queridos amigos, queda por hacer un gran 
esfuerzo para aprender la forma en que la 
Iglesia se sitúa en el mundo, ayudando a 
la sociedad a entender que el anuncio de 
la verdad es un servicio que ella le ofre-
ce, abriendo horizontes nuevos de futuro, 
grandeza y dignidad. En efecto, la Iglesia 
tiene «una misión de verdad que cumplir 
en todo tiempo y circunstancia a favor de 
una sociedad a medida del hombre, de su 
dignidad y de su vocación. […] La fidelidad 
al hombre exige la fidelidad a la verdad, 
que es la única garantía de libertad (cf. 
Jn 8,32) y de la posibilidad de un desar-
rollo humano integral. Por eso, la Iglesia 
la busca, la anuncia incansablemente y la 
reconoce allí donde se manifieste. Para la 
Iglesia, esta misión de verdad es irrenunci-
able» (Enc. Caritas in veritate, 9). Para una 
sociedad formada mayoritariamente por 
católicos, y cuya cultura ha sido profunda-

to saludo, se preocupa por las prioridades 
nacionales del mundo de la cultura, con los 
oportunos incentivos. Doy las gracias a to-
dos los que han hecho posible este encu-
entro nuestro, en particular a la Comisión 
Episcopal de la Cultura, con su Presidente, 
Mons. Manuel Clemente, a quien agrade-
zco las palabras de cordial acogida y la 
presentación de la realidad polifónica de 
la cultura portuguesa, representada aquí 
por algunos de sus mejores protagonistas, 
y de cuyos sentimientos y expectativas se 
ha hecho portavoz el cineasta Manoel de 
Oliveira, de venerable edad y trayectoria, 
y a quien saludo con admiración y afecto, 
al mismo tiempo que le agradezco las pa-
labras que me ha dirigido, y en las que ha 
dejado entrever las ansias y disposiciones 
del alma portuguesa en medio de las tur-
bulencias de la sociedad actual.

En efecto, en la cultura de hoy se refleja 
una “tensión” entre el presente y la tradi-
ción, que a veces adquiere forma de “con-
flicto”. La dinámica de la sociedad absolu-
tiza el presente, aislándolo del patrimonio 
cultural del pasado y sin la intención de 
proyectar un futuro. Pero, una valorización 
del “presente” como fuente de inspiraci-
ón del sentido de la vida, tanto individu-
al como social, se enfrenta con la fuerte 
tradición cultural del pueblo portugués, 
profundamente marcada por el influjo mi-
lenario del cristianismo, y con un sentido 
de responsabilidad global, confirmada 
en la aventura de los descubrimientos y 
en el celo misionero, compartiendo la fe 
con otros pueblos. Los ideales cristianos 
de universalidad y fraternidad inspiraron 
esta aventura común, aunque también se 
sintió la influencia del iluminismo y del 
laicismo. Esta tradición dio origen a lo que 
podíamos llamar una “sabiduría”, es decir, 
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Éste es un momento que exige lo mejor 
de nuestras fuerzas, audacia profética y, 
como diría vuestro Poeta nacional, «mos-
trar al mundo nuevos mundos» (Luís de 
Camões, Os Lusíadas, II, 45). Vosotros, 
trabajadores de la cultura en cualquiera 
de sus formas, creadores de pensamiento 
y de opinión, «gracias a vuestro talento, 
tenéis la posibilidad de hablar al corazón 
de la humanidad, de tocar la sensibilidad 
individual y colectiva, de suscitar sueños 
y esperanzas, de ensanchar los horizontes 
del conocimiento y del compromiso hu-
mano. […] Y no tengáis miedo de confron-
taros con la fuente primera y última de la 
belleza, de dialogar con los creyentes, con 
quienes como vosotros se sienten peregri-
nos en el mundo y en la historia hacia la 
Belleza infinita» (Discurso a los artistas, 
21-11-2009). 

Precisamente, con el fin de «infundir en 
las venas de la humanidad actual la virtud 
perenne, vital y divina del Evangelio» (Juan 
XXIII, Const. ap. Humanae salutis, 3), se 
celebró el Concilio Vaticano II, en el que la 
Iglesia, a partir de una renovada concien-
cia de la tradición católica, toma en serio 
y discierne, transfigura y transciende las 
críticas que están en la base de las fuerzas 
que caracterizaron la modernidad, o sea la 
Reforma y la Ilustración. Así, la Iglesia, por 
sí misma, acogía y recreaba lo mejor de las 
instancias de la modernidad, por un lado, 
superándolas y, por otro, evitando sus er-
rores y veredas que no tienen salida. El 
evento conciliar puso las premisas de una 
auténtica renovación católica y de una nu-
eva civilización, la “civilización del amor”, 
como servicio evangélico al hombre y a la 
sociedad.

Queridos amigos, la Iglesia considera 
su misión prioritaria en la cultura actual 

mente marcada por el cristianismo, resulta 
dramático intentar encontrar la verdad fue-
ra de Jesucristo. Para nosotros, cristianos, 
la Verdad es divina; es el “Logos” eterno, 
que tomó expresión humana en Jesucristo, 
que pudo afirmar con objetividad: «Yo soy 
la verdad» (Jn 14,6). La convivencia de la 
Iglesia, con su firme adhesión al carácter 
perenne de la verdad, con el respeto por 
otras “verdades”, o con la verdad de otros, 
es algo que la misma Iglesia está aprendi-
endo. En este respeto dialogante se pue-
den abrir puertas nuevas para la transmi-
sión de la verdad.

«La Iglesia —escribía el Papa Pablo 
VI— debe ir hacia el diálogo con el mundo 
en que le toca vivir. La Iglesia se hace pala-
bra; la Iglesia se hace mensaje; la Iglesia se 
hace coloquio» (Enc. Ecclesiam suam, 34). 
En efecto, el diálogo sin ambages, y respe-
tuoso de las partes implicadas en él, es una 
prioridad hoy en el mundo, y en la que la 
Iglesia se siente comprometida. Una prue-
ba de ello es la presencia de la Santa Sede 
en los diversos organismos internaciona-
les, como por ejemplo en el Centro Norte-
Sur del Consejo de Europa, instituido aquí 
en Lisboa hace 20 años, y que tiene como 
piedra angular el diálogo intercultural, con 
el fin de promover la cooperación entre 
Europa, el Sur del Mediterráneo y África, y 
construir una ciudadanía mundial fundada 
sobre los derechos humanos y la responsa-
bilidad de los ciudadanos, con independen-
cia de su origen étnico o pertenencia políti-
ca, y respetuoso de las creencias religiosas. 
Teniendo en cuenta la diversidad cultural, 
es preciso lograr que las personas no sólo 
acepten la existencia de la cultura del otro, 
sino que aspiren también a enriquecerse 
con ella y a ofrecerle lo que se tiene de bue-
no, de verdadero y de bello.
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3 esté con vosotros para siempre» (Jn 14, 15-

16). Aquí se nos revela el corazón orante 
de Jesús, su corazón filial y fraterno. Esta 
oración alcanza su cima y su cumplimiento 
en la cruz, donde la invocación de Cristo 
es una cosa sola con el don total que él 
hace de sí mismo, y de ese modo su ora-
ción se convierte —por decirlo así— en el 
sello mismo de su entrega en plenitud por 
amor al Padre y a la humanidad: invocaci-
ón y donación del Espíritu Santo se encu-
entran, se compenetran, se convierten en 
una única realidad. «Y yo rogaré al Padre 
y os dará otro Paráclito, para que esté con 
vosotros para siempre». En realidad, la 
oración de Jesús —la de la última Cena y 
la de la cruz— es una oración que conti-
núa también en el cielo, donde Cristo está 
sentado a la derecha del Padre. Jesús, de 
hecho, siempre vive su sacerdocio de in-
tercesión en favor del pueblo de Dios y de 
la humanidad y, por tanto, reza por todos 
nosotros pidiendo al Padre el don del Es-
píritu Santo. 

El relato de Pentecostés en el libro de 
los Hechos de los Apóstoles —lo hemos 
escuchado en la primera lectura (cf. Hch 
2, 1-11)— presenta el «nuevo curso» que 
la obra de Dios inició con la resurrección 
de Cristo, obra que implica al hombre, a 
la historia y al cosmos. Del Hijo de Dios 
muerto, resucitado y vuelto al Padre bro-
ta ahora sobre la humanidad, con inédita 
energía, el soplo divino, el Espíritu San-
to. Y ¿qué produce esta nueva y potente 
auto-comunicación de Dios? Donde hay 
laceraciones y divisiones, crea unidad y 
comprensión. Se pone en marcha un pro-
ceso de reunificación entre las partes de 
la familia humana, divididas y dispersas; 
las personas, a menudo reducidas a in-
dividuos que compiten o entran en con-

mantener despierta la búsqueda de la ver-
dad y, consecuentemente, de Dios; llevar a 
las personas a mirar más allá de las cosas 
penúltimas y ponerse a la búsqueda de las 
últimas. Os invito a profundizar en el co-
nocimiento de Dios, del mismo modo que 
él se ha revelado en Jesucristo para nues-
tra plena realización. Haced cosas bellas, 
pero, sobre todo, convertir vuestras vidas 
en lugares de belleza. Que interceda por 
vosotros Santa María de Belén, venerada 
desde siglos por los navegantes del océa-
no y hoy por los navegantes del Bien, la 
Verdad y la Belleza.

Homilía de Benedicto XVI en la solemni-
dad de Pentecostés 

Basílica Vaticana, 23-5-2010

Queridos hermanos y hermanas: 
En la celebración solemne de Pentecos-

tés se nos invita a profesar nuestra fe en la 
presencia y en la acción del Espíritu Santo 
y a invocar su efusión sobre nosotros, so-
bre la Iglesia y sobre el mundo entero. Por 
tanto, hagamos nuestra, y con especial in-
tensidad, la invocación de la Iglesia: Veni, 
Sancte Spiritus! Una invocación muy sen-
cilla e inmediata, pero a la vez extraordi-
nariamente profunda, que brota ante todo 
del corazón de Cristo. En efecto, el Espíritu 
es el don que Jesús pidió y pide continua-
mente al Padre para sus amigos; el primer 
y principal don que nos ha obtenido con su 
Resurrección y Ascensión al cielo. 

De esta oración de Cristo nos habla el 
pasaje evangélico de hoy, que tiene como 
contexto la última Cena. El Señor Jesús 
dijo a sus discípulos: «Si me amáis, guar-
daréis mis mandamientos; y yo pediré al 
Padre y os dará otro Paráclito, para que 
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leza una y múltiple, destinada como está 
a vivir en todas las naciones, en todos los 
pueblos, y en los contextos sociales más 
diversos. Sólo responde a su vocación de 
ser signo e instrumento de unidad de todo 
el género humano (cf. Lumen gentium, 1) si 
permanece autónoma de cualquier Estado 
y de cualquier cultura particular. Siempre 
y en todo lugar la Iglesia debe ser verda-
deramente católica y universal, la casa de 
todos en la que cada uno puede encontrar 
su lugar. 

El relato de los Hechos de los Apóstoles 
nos ofrece también otra sugerencia muy 
concreta. La universalidad de la Iglesia se 
expresa con la lista de los pueblos, según 
la antigua tradición: «Somos partos, me-
dos, elamitas...», etcétera. Se puede ob-
servar aquí que san Lucas va más allá del 
número 12, que siempre expresa ya una 
universalidad. Mira más allá de los horizon-
tes de Asia y del noroeste de África, y aña-
de otros tres elementos: los «romanos», 
es decir, el mundo occidental; los «judíos 
y prosélitos», comprendiendo de modo 
nuevo la unidad entre Israel y el mundo; 
y, por último, «cretenses y árabes», que 
representan a Occidente y Oriente, islas y 
tierra firme. Esta apertura de horizontes 
confirma ulteriormente la novedad de Cris-
to en la dimensión del espacio humano, de 
la historia de las naciones: el Espíritu San-
to abarca hombres y pueblos y, a través de 
ellos, supera muros y barreras. 

En Pentecostés el Espíritu Santo se ma-
nifiesta como fuego. Su llama descendió 
sobre los discípulos reunidos, se encendió 
en ellos y les dio el nuevo ardor de Dios. Se 
realiza así lo que había predicho el Señor 
Jesús: «He venido a arrojar un fuego sobre 
la tierra y ¡cuánto desearía que ya estuvie-
ra encendido!» (Lc 12, 49). Los Apóstoles, 

flicto entre sí, alcanzadas por el Espíritu 
de Cristo, se abren a la experiencia de la 
comunión, que puede tocarlas hasta el 
punto de convertirlas en un nuevo orga-
nismo, un nuevo sujeto: la Iglesia. Este es 
el efecto de la obra de Dios: la unidad; por 
eso, la unidad es el signo de reconocimi-
ento, la «tarjeta de visita» de la Iglesia a 
lo largo de su historia universal. Desde el 
principio, desde el día de Pentecostés, ha-
bla todas las lenguas. La Iglesia universal 
precede a las Iglesias particulares, y estas 
deben conformarse siempre a ella, según 
un criterio de unidad y de universalidad. 
La Iglesia nunca llega a ser prisionera de 
fronteras políticas, raciales y culturales; 
no se puede confundir con los Estados ni 
tampoco con las Federaciones de Estados, 
porque su unidad es de otro tipo y aspira a 
cruzar todas las fronteras humanas. 

De esto, queridos hermanos, deriva un 
criterio práctico de discernimiento para la 
vida cristiana: cuando una persona, o una 
comunidad, se cierra en su modo de pen-
sar y de actuar, es signo de que se ha aleja-
do del Espíritu Santo. El camino de los cris-
tianos y de las Iglesias particulares siem-
pre debe confrontarse con el de la Iglesia 
una y católica, y armonizarse con él. Esto 
no significa que la unidad creada por el Es-
píritu Santo sea una especie de igualitaris-
mo. Al contrario, este es más bien el mode-
lo de Babel, es decir, la imposición de una 
cultura de la unidad que podríamos definir 
«técnica». La Biblia, de hecho, nos dice (cf. 
Gn 11, 1-9) que en Babel todos hablaban 
una sola lengua. En cambio, en Pentecos-
tés, los Apóstoles hablan lenguas distintas 
de modo que cada uno comprenda el men-
saje en su propio idioma. La unidad del 
Espíritu se manifiesta en la pluralidad de 
la comprensión. La Iglesia es por natura-
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3 la figura de Jesucristo, pero cuando se les 

pide que pierdan algo de sí mismas, se 
echan atrás, tienen miedo de las exigen-
cias de la fe. Existe el temor de tener que 
renunciar a algo bello, a lo que uno está 
apegado; el temor de que seguir a Cristo 
nos prive de la libertad, de ciertas experi-
encias, de una parte de nosotros mismos. 
Por un lado, queremos estar con Jesús, se-
guirlo de cerca; y, por otro, tenemos miedo 
de las consecuencias que eso conlleva. 

Queridos hermanos y hermanas, siem-
pre necesitamos que el Señor Jesús nos 
diga lo que repetía a menudo a sus ami-
gos: «No tengáis miedo». Como Simón 
Pedro y los demás, debemos dejar que su 
presencia y su gracia transformen nuestro 
corazón, siempre sujeto a las debilidades 
humanas. Debemos saber reconocer que 
perder algo, más aún, perderse a sí mis-
mos por el Dios verdadero, el Dios del 
amor y de la vida, en realidad es ganar, vol-
verse a encontrar más plenamente. Quien 
se encomienda a Jesús experimenta ya en 
esta vida la paz y la alegría del corazón, 
que el mundo no puede dar, ni tampoco 
puede quitar una vez que Dios nos las ha 
dado. Por lo tanto, vale la pena dejarse to-
car por el fuego del Espíritu Santo. El dolor 
que nos produce es necesario para nu-
estra transformación. Es la realidad de la 
cruz: no por nada en el lenguaje de Jesús 
el «fuego» es sobre todo una representa-
ción del misterio de la cruz, sin el cual no 
existe cristianismo. Por eso, iluminados y 
confortados por estas palabras de vida, 
elevamos nuestra invocación: ¡Ven, Espí-
ritu Santo! ¡Enciende en nosotros el fue-
go de tu amor! Sabemos que esta es una 
oración audaz, con la cual pedimos ser to-
cados por la llama de Dios; pero sabemos 
sobre todo que esta llama —y sólo ella— 

junto a los fieles de las distintas comuni-
dades, han llevado esta llama divina hasta 
los últimos confines de la tierra; han abi-
erto así un camino para la humanidad, un 
camino luminoso, y han colaborado con 
Dios que con su fuego quiere renovar la faz 
de la tierra. ¡Qué distinto este fuego del de 
las guerras y las bombas! ¡Qué distinto el 
incendio de Cristo, que la Iglesia propaga, 
respecto a los que encienden los dictado-
res de toda época, incluido el siglo pasa-
do, que dejan detrás de sí tierra quemada! 
El fuego de Dios, el fuego del Espíritu San-
to, es el de la zarza que arde sin quemarse 
(cf. Ex 3, 2). Es una llama que arde, pero no 
destruye; más aún, ardiendo hace emer-
ger la mejor parte del hombre, su parte 
más verdadera, como en una fusión hace 
emerger su forma interior, su vocación a la 
verdad y al amor. 

Un Padre de la Iglesia, Orígenes, en una 
de sus homilías sobre Jeremías, refiere un 
dicho atribuido a Jesús, que las Sagradas 
Escrituras no recogen, pero que quizá sea 
auténtico; reza así: «Quien está cerca de 
mí está cerca del fuego» (Homilía sobre 
Jeremías L. I [III]). En efecto, en Cristo ha-
bita la plenitud de Dios, que en la Biblia se 
compara con el fuego. Hemos observado 
hace poco que la llama del Espíritu Santo 
arde pero no se quema. Y, sin embargo, re-
aliza una transformación y, por eso, debe 
consumir algo en el hombre, las escorias 
que lo corrompen y obstaculizan sus rela-
ciones con Dios y con el prójimo. Pero este 
efecto del fuego divino nos asusta, tene-
mos miedo de que nos «queme», preferi-
ríamos permanecer tal como somos. Esto 
depende del hecho de que muchas veces 
nuestra vida está planteada según la lógi-
ca del tener, del poseer, y no del darse. 
Muchas personas creen en Dios y admiran 
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3los cristianos, celebramos un instrumen-
to de tortura, un signo de sufrimiento, de 
fracaso y derrota. Es verdad que la cruz 
expresa todos estos significados. Y, sin 
embargo, a causa del que ha sido elevado 
en la cruz por nuestra salvación, represen-
ta también el triunfo definitivo del amor de 
Dios sobre todos los males del mundo.

Una antigua tradición cuenta que el ma-
dero de la cruz se tomó de un árbol planta-
do por Set, el hijo de Adán, en el lugar don-
de Adán fue enterrado. En aquel mismo 
lugar, conocido como el Gólgota, el lugar 
de la calavera, Set plantó una semilla del 
árbol del conocimiento del bien y del mal, 
el árbol que estaba en medio del jardín de 
Edén. Gracias a la providencia divina, la 
obra del Maligno habría sido aniquilada 
usando contra él sus mismas armas.

Engañado por la serpiente, Adán se 
apartó de la confianza filial en Dios y pecó 
comiendo del fruto del único árbol del 
jardín que le había sido prohibido. Como 
consecuencia de aquel pecado entró en 
el mundo el sufrimiento y la muerte. Los 
efectos trágicos del pecado, es decir, el su-
frimiento y la muerte, se hicieron del todo 
patentes en la historia de los descendien-
tes de Adán. Lo hemos escuchado en la 
primera lectura de hoy, que evoca la caída 
y prefigura la redención de Cristo.

Como castigo por sus pecados, el pu-
eblo de Israel, extenuado en el desierto, 
fue mordido por serpientes, y sólo pudo 
salvarse de la muerte volviendo su mi-
rada hacia el símbolo que Moisés había 
elevado, prefigurando la cruz que pondría 
fin al pecado y a la muerte de una vez por 
todas. Vemos claramente que el hombre 
no puede salvarse por sí mismo de las 
consecuencias de su pecado. No puede 
salvarse por sí mismo de la muerte. Sólo 

tiene el poder de salvarnos. Para defender 
nuestra vida, no queremos perder la eter-
na que Dios nos quiere dar. Necesitamos 
el fuego del Espíritu Santo, porque sólo el 
Amor redime. Amén.

Homilía de Benedicto XVI durante su viaje 
apostólico a Chipre

Iglesia parroquial latina de la Santa Cruz – 
Nicosia, 5-6-2010 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo
El Hijo del Hombre tiene que ser eleva-

do, para que todo el que cree en él tenga 
vida eterna (cf. Jn 3,14-15). En esta Misa 
votiva adoramos y alabamos a Nuestro 
Señor Jesucristo, que con su santa cruz ha 
redimido al mundo. Con su muerte y resur-
rección ha abierto las puertas del cielo y 
nos ha preparado un sitio, para que noso-
tros, sus discípulos, podamos participar 
de su gloria.

Con el gozo de la victoria redentora de 
Cristo, os saludo a todos, reunidos en la 
Iglesia de la Santa Cruz, y os agradezco 
vuestra presencia. Aprecio mucho la cor-
dialidad con la que me habéis acogido. 
Doy las gracias, de modo particular, a Su 
Beatitud el Patriarca Latino de Jerusalén, 
por sus palabras de bienvenida al comien-
zo de la Misa, y por la presencia del Padre 
Custodio de Tierra Santa. He venido a Chi-
pre, primer puerto de destino de los viajes 
misioneros de san Pablo por el Mediterrá-
neo, siguiendo las huellas de aquel gran 
Apóstol, para confirmaros en vuestra fe 
cristiana y para predicar el Evangelio que 
da vida y esperanza al mundo.

El centro de la celebración de hoy es 
la cruz de Cristo. Muchos podrían tener la 
tentación de preguntar por qué nosotros, 

S a n t a  S e u
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3 ver con la imposición forzada de un credo 

o de una filosofía. Habla de esperanza, ha-
bla de amor, habla de la victoria de la no 
violencia sobre la opresión, habla de Dios 
que ensalza a los humildes, da fuerza a los 
débiles, logra superar las divisiones y ven-
cer el odio con el amor. Un mundo sin cruz 
sería un mundo sin esperanza, un mundo 
en el que la tortura y la brutalidad no ten-
drían límite, donde el débil sería subyuga-
do y la codicia tendría la última palabra. La 
inhumanidad del hombre hacia el hombre 
se manifestaría de modo todavía más hor-
rible, y el círculo vicioso de la violencia no 
tendría fin. Sólo la cruz puede poner fin a 
todo ello. Mientras que ningún poder ter-
reno puede salvarnos de las consecuenci-
as de nuestro pecado, y ninguna potencia 
terrena puede derrotar la injusticia en su 
origen, la intervención redentora de Dios 
Amor puede transformar radicalmente la 
realidad del pecado y la muerte. Esto es 
lo que celebramos cuando nos gloriamos 
en la cruz del Redentor. San Andrés de 
Creta describe con razón la cruz como “el 
más excelente de todos los bienes… por el 
cual y para el cual culmina nuestra salvaci-
ón y se nos restituye a nuestro estado de 
justicia original” (Sermón 10: PG 97, 1018-
1019).

Queridos hermanos sacerdotes, que-
ridos religiosos, queridos catequistas, se 
nos ha confiado el mensaje de la cruz para 
que podamos ofrecer esperanza al mundo. 
Cuando proclamamos a Cristo crucificado, 
no nos anunciamos a nosotros mismos, 
sino a Él.  No ofrecemos nuestra propia sa-
biduría al mundo, no proclamamos ningu-
no de nuestros méritos, sino que actuamos 
como instrumentos de su sabiduría, de su 
amor y de méritos redentores. Sabemos 
que somos simplemente vasijas de barro 

Dios puede librarlo de su esclavitud moral 
y física. Y tanto amó Dios al mundo, que 
envió a su Hijo unigénito, no para conde-
nar al mundo, como requería la justicia, 
sino para que el mundo se salve por Él. El 
Hijo unigénito de Dios ha tenido que ser 
elevado, como Moisés elevó la serpiente 
en el desierto, para que cuantos lo miren 
con fe tengan la vida.

El madero de la cruz se transforma en 
el instrumento de nuestra redención, igual 
que el árbol del que había sido extraído dio 
origen a la caída de nuestros progenitores. 
El sufrimiento y la muerte, consecuencias 
del pecado, se transformaron precisamen-
te en el medio por el que el pecado fue 
derrotado. El Cordero inocente fue sacrifi-
cado en el altar de la cruz y, sin embargo, 
de la inmolación de la víctima brotó vida 
nueva: el poder del Maligno fue destruido 
por el poder del amor que se autosacrifica.

La cruz, por tanto, es algo más grande y 
misterioso de lo que puede parecer a pri-
mera vista. Indudablemente, es un instru-
mento de tortura, de sufrimiento y derrota, 
pero al mismo tiempo muestra la completa 
transformación, la victoria definitiva sobre 
estos males, y esto la convierte en el sím-
bolo más elocuente de la esperanza que el 
mundo haya visto jamás. Habla a todos los 
que sufren -los oprimidos, los enfermos, 
los pobres, los marginados, las víctimas 
de la violencia- y les ofrece la esperanza 
de que Dios puede convertir su dolor en 
alegría, su aislamiento en comunión, su 
muerte en vida. Ofrece esperanza ilimita-
da a nuestro mundo caído.

Por eso, el mundo necesita la cruz. No 
es simplemente un símbolo privado de de-
voción, no es un distintivo de pertenencia 
a un grupo dentro de la sociedad, y su sig-
nificado más profundo no tiene nada que 
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3llamada especial a configurar su vida con 
el misterio de la cruz del Señor. Donde los 
cristianos son minoría, donde sufren difi-
cultades por tensiones religiosas y étni-
cas, muchas familias toman la decisión de 
huir, y también los pastores tienen la ten-
tación de hacer lo mismo. En situaciones 
de este tipo, sin embargo, un sacerdote, 
una comunidad religiosa, una parroquia 
que se mantiene firme y continúa dando 
testimonio de Cristo es un signo extraordi-
nario de esperanza, no sólo para los cris-
tianos sino también para todos los que vi-
ven en la región. Su sola presencia es una 
manifestación elocuente del Evangelio de 
la paz, de la voluntad del Buen Pastor de 
cuidar de todas las ovejas, del inquebran-
table compromiso de la Iglesia en favor 
del diálogo, la reconciliación y la acepta-
ción amorosa del prójimo. Abrazando la 
cruz que se les presenta, los sacerdotes y 
religiosos de Oriente Medio pueden irra-
diar realmente la esperanza que está en el 
centro del misterio que celebramos en la 
liturgia de hoy.

Que nos consuelen las palabras de la 
segunda lectura de hoy, que expresan 
magníficamente el triunfo reservado a 
Cristo después de su muerte en cruz, triun-
fo que estamos invitados a compartir: «Por 
eso Dios lo levantó sobre todo, y le conce-
dió el “Nombre-sobre-todo- nombre”; de 
modo que al nombre de Jesús toda rodilla 
se doble, en el cielo, en la tierra, en el abis-
mo» (Flp 2,9-10).

Sí, amados hermanos y hermanas en 
Cristo, alejémonos de aquella gloria que 
no sea la de Nuestro Señor Jesucristo (cf. 
Ga 6,14). Él es nuestra vida, nuestra salva-
ción y nuestra resurrección. Él nos ha sal-
vado y liberado.

y, sin embargo, hemos sido sorprendente-
mente elegidos para ser mensajeros de la 
verdad redentora que el mundo necesita 
escuchar. Jamás nos cansemos de admi-
rarnos ante la gracia extraordinaria que se 
nos ha dado, nunca dejemos de reconocer 
nuestra indignidad, pero, al mismo tiem-
po, esforcémonos siempre para ser menos 
indignos de nuestra noble llamada, de 
manera que no pongamos en entredicho 
la credibilidad de nuestro testimonio con 
nuestros errores y caídas.

En este Año Sacerdotal, permitidme que 
me dirija de modo especial a los presbíte-
ros aquí presentes, y a quienes se prepa-
ran para la ordenación. Meditad las pala-
bras que el Obispo dirige al ordenando cu-
ando le hace entrega del cáliz y la patena: 
“Considera lo que realizas e imita lo que 
conmemoras, y conforma tu vida con el 
misterio de la cruz del Señor”. A la vez que 
proclamamos la cruz de Cristo, esforcémo-
nos siempre por imitar el amor gratuito de 
quien se ofreció a sí mismo por nosotros 
en el altar de la cruz, de quien es al mis-
mo tiempo sacerdote y víctima, de aquel 
en cuyo nombre hablamos y actuamos cu-
ando ejercemos el ministerio que hemos 
recibido. Mientras pensamos en nuestras 
faltas, tanto individual como comunitaria-
mente, reconozcamos humildemente que 
hemos merecido el castigo que Él, Cordero 
inocente, ha sufrido por nosotros. Y si, en 
consonancia con cuanto nos merecemos, 
participamos en el sufrimiento de Cristo, 
alegrémonos porque tendremos una felici-
dad mucho más grande cuando se revele 
su gloria.

En mi pensamiento y oración, me acu-
erdo particularmente de muchos sacer-
dotes y religiosos de Medio Oriente que 
están sintiendo en estos momentos una 

S a n t a  S e u



M a i g  -  J u n y  2 0 1 07 8 0
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 3
3 se oculta en la palabra «sacerdocio». Que 

Dios nos considere capaces de esto; que 
por eso llame a su servicio a hombres y, 
así, se una a ellos desde dentro, esto es lo 
que en este año hemos querido de nuevo 
considerar y comprender. Queríamos des-
pertar la alegría de que Dios esté tan cerca 
de nosotros, y la gratitud por el hecho de 
que Él se confíe a nuestra debilidad; que Él 
nos guíe y nos ayude día tras día. Quería-
mos también, así, enseñar de nuevo a los 
jóvenes que esta vocación, esta comuni-
ón de servicio por Dios y con Dios, existe; 
más aún, que Dios está esperando nuestro 
«sí». Junto con la Iglesia, hemos querido 
destacar de nuevo que tenemos que pedir 
a Dios esta vocación. Pedimos trabajado-
res para la mies de Dios, y esta plegaria a 
Dios es, al mismo tiempo, una llamada de 
Dios al corazón de jóvenes que se consi-
deren capaces de eso mismo para lo que 
Dios los cree capaces. Era de esperar que 
al «enemigo» no le gustara que el sacerdo-
cio brillara de nuevo; él hubiera preferido 
verlo desaparecer, para que al fin Dios fu-
era arrojado del mundo. Y así ha ocurrido 
que, precisamente en este año de alegría 
por el sacramento del sacerdocio, han sa-
lido a la luz los pecados de los sacerdotes, 
sobre todo el abuso a los pequeños, en 
el cual el sacerdocio, que lleva a cabo la 
solicitud de Dios por el bien del hombre, 
se convierte en lo contrario. También no-
sotros pedimos perdón insistentemente a 
Dios y a las personas afectadas, mientras 
prometemos que queremos hacer todo 
lo posible para que semejante abuso no 
vuelva a suceder jamás; que en la admisi-
ón al ministerio sacerdotal y en la formaci-
ón que prepara al mismo haremos todo lo 
posible para examinar la autenticidad de la 
vocación; y que queremos acompañar aún 

Homilía de Benedicto XVI en la fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús, clausura del 
año sacerdotal 

Vaticano, 11-6-2010

Queridos hermanos en el ministerio sacer-
dotal, queridos hermanos y hermanas: El 
Año Sacerdotal que hemos celebrado, 150 
años después de la muerte del santo Cura 
de Ars, modelo del ministerio sacerdotal 
en nuestros días, llega a su fin. Nos hemos 
dejado guiar por el Cura de Ars para com-
prender de nuevo la grandeza y la belleza 
del ministerio sacerdotal. El sacerdote no 
es simplemente alguien que detenta un 
oficio, como aquellos que toda sociedad 
necesita para que puedan cumplirse en 
ella ciertas funciones. Por el contrario, el 
sacerdote hace lo que ningún ser humano 
puede hacer por sí mismo: pronunciar en 
nombre de Cristo la palabra de absoluci-
ón de nuestros pecados, cambiando así, a 
partir de Dios, la situación de nuestra vida. 
Pronuncia sobre las ofrendas del pan y el 
vino las palabras de acción de gracias de 
Cristo, que son palabras de transustancia-
ción,  palabras que lo hacen presente a Él 
mismo, el Resucitado, su Cuerpo y su San-
gre, transformando así los elementos del 
mundo; son palabras que abren el mundo 
a Dios y lo unen a Él. Por tanto, el sacerdo-
cio no es un simple «oficio», sino un sacra-
mento: Dios se vale de un hombre con sus 
limitaciones para estar, a través de él, pre-
sente entre los hombres y actuar en su fa-
vor. Esta audacia de Dios, que se abando-
na en las manos de seres humanos; que, 
aun conociendo nuestras debilidades, 
considera a los hombres capaces de actuar 
y presentarse en su lugar, esta audacia de 
Dios es realmente la mayor grandeza que 
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3corazón de Jesús y ser vivido a partir de él. 
Quisiera meditar hoy, sobre todo, los tex-
tos con los que la Iglesia orante responde 
a la Palabra de Dios proclamada en las 
lecturas. En esos cantos, palabra y respu-
esta se compenetran. Por una parte, están 
tomados de la Palabra de Dios, pero, por 
otra, son ya al mismo tiempo la respues-
ta del hombre a dicha Palabra, respuesta 
en la que la Palabra misma se comunica y 
entra en nuestra vida. El más importante 
de estos textos en la liturgia de hoy es el 
Salmo 23 [22] – «El Señor es mi pastor» –, 
en el que el Israel orante acoge la autor-
revelación de Dios como pastor, haciendo 
de esto la orientación para su propia vida. 
«El Señor es mi pastor, nada me falta». En 
este primer versículo se expresan alegría y 
gratitud porque Dios está presente y cuida 
de nosotros. La lectura tomada del Libro 
de Ezequiel empieza con el mismo tema: 
«Yo mismo en persona buscaré a mis ove-
jas, siguiendo su rastro» (Ez 34,11). Dios 
cuida personalmente de mí, de nosotros, 
de la humanidad. No me ha dejado solo, 
extraviado en el universo y en una soci-
edad ante la cual uno se siente cada vez 
más desorientado. Él cuida de mí. No es un 
Dios lejano, para quien mi vida no cuenta 
casi nada. Las religiones del mundo, por 
lo que podemos ver, han sabido siempre 
que, en último análisis, sólo hay un Dios. 
Pero este Dios era lejano. Abandonaba 
aparentemente el mundo a otras poten-
cias y fuerzas, a otras divinidades. Había 
que llegar a un acuerdo con éstas. El Dios 
único era bueno, pero lejano. No constitu-
ía un peligro, pero tampoco ofrecía ayuda. 
Por tanto, no era necesario ocuparse de Él. 
Él no dominaba. Extrañamente, esta idea 
ha resurgido en la Ilustración. Se acepta-
ba no obstante que el mundo presupone 

más a los sacerdotes en su camino, para 
que el Señor los proteja y los custodie en 
las situaciones dolorosas y en los peligros 
de la vida. Si el Año Sacerdotal hubiera 
sido una glorificación de nuestros logros 
humanos personales, habría sido destrui-
do por estos hechos. Pero, para nosotros, 
se trataba precisamente de lo contrario, de 
sentirnos agradecidos por el don de Dios, 
un don que se lleva en «vasijas de barro», 
y que una y otra vez, a través de toda la 
debilidad humana, hace visible su amor en 
el mundo. Así, consideramos lo ocurrido 
como una tarea de purificación, un que-
hacer que nos acompaña hacia el futuro y 
que nos hace reconocer y amar más aún el 
gran don de Dios. De este modo, el don se 
convierte en el compromiso de responder 
al valor y la humildad de Dios con nuestro 
valor y nuestra humildad. La palabra de 
Cristo, que hemos entonado como canto 
de entrada en la liturgia, puede decirnos 
en este momento lo que significa hacerse 
y ser sacerdotes: «Cargad con mi yugo y 
aprended de mí, que soy manso y humilde 
de corazón» (Mt 11,29). 

Celebramos la fiesta del Sagrado Cora-
zón de Jesús y con la liturgia echamos una 
mirada, por así decirlo, dentro del corazón 
de Jesús, que al morir fue traspasado por 
la lanza del soldado romano. Sí, su cora-
zón está abierto por nosotros y ante noso-
tros; y con esto nos ha abierto el corazón 
de Dios mismo. La liturgia interpreta para 
nosotros el lenguaje del corazón de Jesús, 
que habla sobre todo de Dios como pastor 
de los hombres, y así nos manifiesta el sa-
cerdocio de Jesús, que está arraigado en 
lo íntimo de su corazón; de este modo, nos 
indica el perenne fundamento, así como el 
criterio válido de todo ministerio sacerdo-
tal, que debe estar siempre anclado en el 

S a n t a  S e u
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3 tratar de caminar con ellos en la vía de la 

amistad de Dios. 
Volvamos al Salmo. Allí se dice: «Me 

guía por el sendero justo, por el honor de 
su nombre. Aunque camine por cañadas 
oscuras, nada temo, porque tú vas con-
migo: tu vara y tu cayado me sosiegan» 
(23 [22], 3s). El pastor muestra el camino 
correcto a quienes le están confiados. Los 
precede y guía. Digámoslo de otro modo: 
el Señor nos muestra cómo se realiza en 
modo justo nuestro ser hombres. Nos en-
seña el arte de ser persona. ¿Qué debo 
hacer para no arruinarme, para no des-
perdiciar mi vida con la falta de sentido? 
En efecto, ésta es la pregunta que todo 
hombre debe plantearse y que sirve para 
cualquier período de la vida. ¡Cuánta os-
curidad hay alrededor de esta pregunta en 
nuestro tiempo! Siempre vuelve a nuestra 
mente la palabra de Jesús, que tenía com-
pasión por los hombres, porque estaban 
como ovejas sin pastor. Señor, ten piedad 
también de nosotros. Muéstranos el cami-
no. Sabemos por el Evangelio que Él es el 
camino. Vivir con Cristo, seguirlo, esto sig-
nifica encontrar el sendero justo, para que 
nuestra vida tenga sentido y para que un 
día podamos decir: “Sí, vivir ha sido algo 
bueno”. El pueblo de Israel estaba y está 
agradecido a Dios, porque ha mostrado 
en los mandamientos el camino de la vida. 
El gran salmo 119 (118) es una expresión 
de alegría por este hecho: nosotros no  
andamos a tientas en la oscuridad. Dios 
nos ha mostrado cuál es el camino, cómo 
podemos caminar de manera justa. La 
vida de Jesús es una síntesis y un modelo 
vivo de lo que afirman los mandamientos. 
Así comprendemos que estas normas de 
Dios no son cadenas, sino el camino que 
Él nos indica. Podemos estar alegres por 

un Creador. Este Dios, sin embargo, habría 
construido el mundo, para después retirar-
se de él. Ahora el mundo tiene un conjunto 
de leyes propias según las cuales se de-
sarrolla, y en las cuales Dios no interviene, 
no puede intervenir. Dios es sólo un origen 
remoto. Muchos, quizás, tampoco desea-
ban que Dios se preocupara de ellos. No 
querían que Dios los molestara. Pero allí 
donde la cercanía del amor de Dios se per-
cibe como molestia, el ser humano se si-
ente mal. Es bello y consolador saber que 
hay una persona que me quiere y cuida de 
mí. Pero es mucho más decisivo que exista 
ese Dios que me conoce, me quiere y se 
preocupa por mí. «Yo conozco mis ovejas 
y ellas me conocen» (Jn 10,14), dice la Igle-
sia antes del Evangelio con una palabra 
del Señor. Dios me conoce, se preocupa 
de mí. Este pensamiento debería propor-
cionarnos realmente alegría. Dejemos que 
penetre intensamente en nuestro interior. 
En ese momento comprendemos también 
qué significa: Dios quiere que nosotros 
como sacerdotes, en un pequeño punto de 
la historia, compartamos sus preocupaci-
ones por los hombres. Como sacerdotes, 
queremos ser personas que, en comunión 
con su amor por los hombres, cuidemos 
de ellos, les hagamos experimentar en lo 
concreto esta atención de Dios. Y, por lo 
que se refiere al ámbito que se le confía, el 
sacerdote, junto con el Señor, debería po-
der decir: «Yo conozco mis ovejas y ellas 
me conocen». «Conocer», en el sentido de 
la Sagrada Escritura, nunca es solamente 
un saber exterior, igual que se conoce el 
número telefónico de una persona. «Co-
nocer» significa estar interiormente cerca 
del otro. Quererle. Nosotros deberíamos 
tratar de «conocer» a los hombres de par-
te de Dios y con vistas a Dios; deberíamos 
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S a n t a  S e u

ministerio de la Iglesia, del ministerio del 
sacerdote. También la Iglesia debe usar la 
vara del pastor, la vara con la que protege 
la fe contra los farsantes, contra las orien-
taciones que son, en realidad, desorienta-
ciones. En efecto, el uso de la vara puede 
ser un servicio de amor. Hoy vemos que no 
se trata de amor, cuando se toleran com-
portamientos indignos de la vida sacerdo-
tal. Como tampoco se trata de amor si se 
deja proliferar la herejía, la tergiversación 
y la destrucción de la fe, como si nosotros 
inventáramos la fe autónomamente. Como 
si ya no fuese un don de Dios, la perla pre-
ciosa que no dejamos que nos arranquen. 
Al mismo tiempo, sin embargo, la vara 
continuamente debe transformarse en el 
cayado del pastor, cayado que ayude a los 
hombres a poder caminar por senderos di-
fíciles y seguir a Cristo.

Al final del salmo, se habla de la mesa 
preparada, del perfume con que se unge la 
cabeza, de la copa que rebosa, del habitar 
en la casa del Señor. En el salmo, esto mu-
estra sobre todo la perspectiva del gozo 
por la fiesta de estar con Dios en el tem-
plo, de ser hospedados y servidos por él 
mismo, de poder habitar en su casa. Para 
nosotros, que rezamos este salmo con 
Cristo y con su Cuerpo que es la Iglesia, 
esta perspectiva de esperanza ha adqui-
rido una amplitud y profundidad todavía 
más grande. Vemos en estas palabras, por 
así decir, una anticipación profética del 
misterio de la Eucaristía, en la que Dios 
mismo nos invita y se nos ofrece como 
alimento, como aquel pan y aquel vino ex-
quisito que son la única respuesta última 
al hambre y a la sed interior del hombre. 
¿Cómo no alegrarnos de estar invitados 
cada día a la misma mesa de Dios y habi-
tar en su casa? ¿Cómo no estar alegres por 

ellas y porque en Cristo están ante noso-
tros como una realidad vivida. Él mismo 
nos hace felices. Caminando junto a Cristo 
tenemos la experiencia de la alegría de la 
Revelación, y como sacerdotes debemos 
comunicar a la gente la alegría de que nos 
haya mostrado el camino justo de la vida.

Después viene una palabra referida 
a la “cañada oscura”, a través de la cual 
el Señor guía al hombre. El camino de 
cada uno de nosotros nos llevará un día 
a la cañada oscura de la muerte, a la que 
ninguno nos puede acompañar. Y Él es-
tará allí. Cristo mismo ha descendido a la 
noche oscura de la muerte. Tampoco allí 
nos abandona. También allí nos guía. “Si 
me acuesto en el abismo, allí te encuen-
tro”, dice el salmo 139 (138). Sí, tú estás 
presente también en la última fatiga, y así 
el salmo responsorial puede decir: tambi-
én allí, en la cañada oscura, nada temo. 
Sin embargo, hablando de la cañada oscu-
ra, podemos pensar también en las caña-
das oscuras de las tentaciones, del de-
saliento, de la prueba, que toda persona 
humana debe atravesar. También en estas 
cañadas tenebrosas de la vida Él está allí. 
Señor, en la oscuridad de la tentación, en 
las horas de la oscuridad, en que todas las 
luces parecen apagarse, muéstrame que 
tú estás allí. Ayúdanos a nosotros, sacer-
dotes, para que podamos estar junto a las 
personas que en esas noches oscuras nos 
han sido confiadas, para que podamos 
mostrarles tu luz.

«Tu vara y tu cayado me sosiegan»: el 
pastor necesita la vara contra las bestias 
salvajes que quieren atacar el rebaño; 
contra los salteadores que buscan su 
botín. Junto a la vara está el cayado, que 
sostiene y ayuda a atravesar los lugares 
difíciles. Las dos cosas entran dentro del 
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3 viva» (cfr. Jn 7,37s). En la fe bebemos, por 

así decir, del agua viva de la Palabra de 
Dios. Así, el creyente se convierte él mis-
mo en una fuente, que da agua viva a la 
tierra reseca de la historia. Lo vemos en los 
santos. Lo vemos en María que, como gran 
mujer de fe y de amor, se ha convertido a 
lo largo de los siglos en fuente de fe, amor 
y vida. Cada cristiano y cada sacerdote de-
berían transformarse, a partir de Cristo, en 
fuente que comunica vida a los demás. De-
beríamos dar el agua de la vida a un mun-
do sediento. Señor, te damos gracias por-
que nos has abierto tu corazón; porque en 
tu muerte y resurrección te has convertido 
en fuente de vida. Haz que seamos perso-
nas vivas, vivas por tu fuente, y danos ser 
también nosotros fuente, de manera que 
podamos dar agua viva a nuestro tiempo. 
Te agradecemos la gracia del ministerio 
sacerdotal. Señor, bendícenos y bendice 
a todos los hombres de este tiempo que 
están sedientos y buscando. Amén.

haber recibido de Él este mandato: “Haced 
esto en memoria mía”? Alegres porque Él 
nos ha permitido preparar la mesa de Dios 
para los hombres, de ofrecerles su Cuerpo 
y su Sangre, de ofrecerles el don precioso 
de su misma presencia. Sí, podemos rezar 
juntos con todo el corazón las palabras del 
salmo: «Tu bondad y tu misericordia me 
acompañan todos los días de mi vida» (23 
[22], 6).

Por último, veamos brevemente los dos 
cantos de comunión sugeridos hoy por la 
Iglesia en su liturgia. Ante todo, está la pa-
labra con la que san Juan concluye el relato 
de la crucifixión de Jesús: «uno de los sol-
dados con la lanza le traspasó el costado, 
y al punto salió sangre y agua» (Jn 19,34). 
El corazón de Jesús es traspasado por la 
lanza. Se abre, y se convierte en una fuen-
te: el agua y la sangre que manan aluden 
a los dos sacramentos fundamentales de 
los que vive la Iglesia: el Bautismo y la Eu-
caristía. Del costado traspasado del Señor, 
de su corazón abierto, brota la fuente viva 
que mana a través de los siglos y edifica 
la Iglesia. El corazón abierto es fuente de 
un nuevo río de vida; en este contexto, 
Juan ciertamente ha pensado también en 
la profecía de Ezequiel, que ve manar del 
nuevo templo un río que proporciona fe-
cundidad y vida (Ez 47): Jesús mismo es el 
nuevo templo, y su corazón abierto es la 
fuente de la que brota un río de vida nue-
va, que se nos comunica en el Bautismo y 
la Eucaristía.

La liturgia de la solemnidad del Sagra-
do Corazón de Jesús, sin embargo, prevé 
como canto de comunión otra palabra, afín 
a ésta, extraída del evangelio de Juan: «El 
que tenga sed, que venga a mí; el que cree 
en mí que beba. Como dice la Escritura: De 
sus entrañas manarán torrentes de agua 
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S a n t a  S e u

Respetuosamente, 
Mons. Renzo Fratini

Nuncio apostólico

Pésame del Pontificio Consejo del Vatica-
no para los emigrantes e itinerantes con 
motivo del trágico accidente ferroviario 
en Castelldefels-Playa

Ciudad del Vaticano, 24-6-2010

Excelencia reverendísima:
Hemos recibido con profunda aflicción 

la noticia del incidente de tren en Caste-
lldefels, producido a las 23:25h de la pa-
sado noche en el que 12 personas, en su 
mayoría jóvenes, han fallecido mientras 
que otras 14 quedaron heridas.

Deseamos, como Pontificio Consejo, 
que entre otras competencias tiene tambi-
én la atención pastoral de la carretera y el 
ferrocarril, expresarle a usted como obis-
po del lugar, y a todas las familias de las 
personas afectadas nuestro dolor y cerca-
nía espiritual, confiando a los fallecidos y 
heridos al amor de Dios.

Suyo en el Señor,

+Antonio Maria Vegliò
Presidente

+Agostino Marchetto
Arzobispo-secretario

Pésame de Benedicto XVI con motivo del 
trágico accidente ferroviario en Castellde-
fels-Playa

Madrid, 24-6-2010

Excelencia reverendísima:
Por encargo de la Secretaría de Estado 

de Su Santidad, le hago llegar el siguiente 
mensaje de pésame:

Mons. Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat
El Santo Padre, vivamente apenado 

al conocer la dolorosa noticia del trágico 
accidente ocurrido en la localidad de Cas-
telldefels, que ha ocasionado numerosas 
víctimas y heridos, ofrece sufragios por el 
eterno descanso de los difuntos.

Asimismo, su santidad Benedicto XVI 
hace llegar su sentido pésame a los famili-
ares de los fallecidos, junto con sus expre-
siones de consuelo, viva solicitud y deseos 
de pronto restablecimiento de los heridos, 
a la vez que les imparte de corazón la con-
fortadora bendición apostólica, como sig-
no de esperanza en el Señor Resucitado.

Cardenal Tarcisio Bertone
Secretario de Estado de su santidad”
Al cumplir el confiado encargo, aseguro 

mis oraciones de sufragio con mi más sen-
tido pésame y cristiana condolencia.

[ ]Comunicats
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