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La comunitat cristiana omple de gom a gom 

l’església de Castelldefels per a pregar per 

les víctimes de l’accident

Sant Feliu de Llobregat, 1-7-2010

Ahir dimecres, centenars de persones es 

van aplegar al temple i a la plaça en la mis-

sa funeral presidida pel bisbe de Sant Feliu, 

Mons. Agustí Cortés Soriano, i concelebrada 

pel bisbe de Terrassa, Mons. Josep Àngel 

Saiz Meneses, i altres preveres. També hi fo-

ren presents pastors de la comunitat evangè-

lica i nombroses autoritats, de la Generalitat, 

el Parlament, la Delegació de Govern, partits 

polítics, ajuntaments i consolats. Familiars 

d’alguna de les víctimes van assistir-hi.

El bisbe Agustí, durant l’homilia, va co-

mençar parlant dels sentiments d’impotència 

i de frustració compartits per tots en aquests 

moments i va continuar transmetent, des de 

la perspectiva dels creients, la convicció que 

en els sofriments i dificultats de la vida és el 

mateix Jesús qui ens acompanya i qui ens 

prepara un lloc a la casa del Pare.

La comunitat cristiana de Castelldefels ha 

desitjat celebrar un funeral per les víctimes 

del greu accident ferroviari succeït la nit de 

sant Joan a l’estació de Castelldefels-Platja, 

tot i que cap d’elles residia en aquesta loca-

litat. Donada l’entitat de la tragèdia, el bisbe 

de Sant Feliu de Llobregat –diòcesi de la qual 

forma part la població-,  ha presidit aquesta 

celebració. Així ha sorgit la iniciativa de fer 

una celebració religiosa, que ha comptat 

amb una resposta ben àmplia per part dels 

ciutadans, d’associacions llatinoamericanes, 

d’autoritats i representants institucionals i 

amb la presència també del bisbe de Terras-

sa, donat que alguna de les víctimes residia 

en aquella diòcesi.

En les paraules de l’homilia, el bisbe 

Agustí va subratllar que “cada segon, cada 

instant viscut estimant, creient... val l’eterni-

tat”. Aquesta és la convicció de la fe cristiana 

que compartien moltes de les persones i au-

toritats que s’hi van voler fer presents.

Comunicat amb motiu del traspàs de Con-

cepción Soriano Carpena, mare del bisbe 

Agustí

La Sra. Concepción Soriano Carpena, vda. de 

Manuel Cortés Roig, mare del senyor bisbe 

Agustí Cortés Soriano, bisbe de Sant Feliu 

de Llobregat, ha mort en la pau del Senyor a 

l’edat de 91 anys, el 17 de juliol de 2010, con-

fortada amb els sagraments de l’Església. 

El senyor bisbe, la comunitat diocesana i 

la seva família, us ho fan saber perquè l’en-

comaneu, amb les vostres pregàries, a la mi-

sericòrdia del Senyor. 

La Missa exequial se celebrarà el dia 19 

de juliol a les 11 h., a l’Església del Salvador 

(c/ Trinitaris, 1), de la ciutat de València. Di-

lluns 26 de juliol a les 20 h. el senyor bisbe 

presidirà el funeral a la S.E. Catedral de Sant 

Llorenç, de Sant Feliu de Llobregat.

[ ]Comunicats i 
Notes de Premsa
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Ulls, llavis i cor del sacerdot (4-7-2010)

Déu ens ha concedit la gràcia de conèixer 

algunes persones que han sabut realitzar en 

les seves vides allò que al comú dels mortals 

sembla difícil o, fins i tot, impossible. Recor-

do especialment un laic, ben a prop meu, 

per a mi admirable, molt intel·ligent i culte, 

d’una perfecta noblesa i fidelitat a l’Església 

i al bisbe, però alhora radicalment lliure per 

a manifestar el que creia que era veritat. De 

fet, parlava i actuava amb absoluta fidelitat 

i llibertat alhora, sigui davant l’autoritat, si-

gui davant un germà del Moviment (d’Acció 

Catòlica). No sempre es feia el que ell deia, 

però sempre era escoltat: les seves paraules 

tenien el pes de l’autenticitat de la seva per-

sona i de la netedat d’intenció. Jo mateix vaig 

comprovar que això no ho feia sense pagar 

el preu de forts sofriments interns i d’alguna 

que altra malaltia.

El manuscrit ho demana al sacerdot:

“Clarivident,

parlant amb franquesa,

un amic de la pau,

un enemic de la inèrcia,

sempre constant...”

La clarividència i la franquesa en el parlar 

semblen dues germanes que es dónen la mà: 

és una mateixa claredat, tant en el coneixe-

ment com en la parla. Però de vegades algu-

na de les dues es perd pel camí i, aleshores, 

l’efecte és nefast. Una veritat coneguda i no 

manifestada per por, és com si no existís; un 

parlar franc, que no digui una veritat és una 

mentida inútil. El que se li demana al sacer-

dot és uns ulls de la intel·ligència ben des-

perts i, alhora, uns llavis lliures i valents per 

a dir la veritat coneguda.

Una mica més difícil és que aquestes 

dues virtuts donin la mà també a la pau. Ja 

ens deien els filòsofs grecs que podem ser 

amics i procurar la pau que dóna l’amistat, 

però que més amics hem de ser de la veritat, 

i aquesta no es pot amagar. Per altra banda, 

de què ens serviria la pau, si no fos bastida 

sobre la veritat? De què serveix un sacerdot 

simpàtic i amable, que estima a tots i de tots 

és estimat, si gaudeix d’aquesta pau, perquè 

mai no diu la veritat tal com és, sinó que no-

més manifesta el que cadascú vol escoltar? 

Els amics de la veritable pau ho són abans 

de la veritat.

Encara se’ns parla d’una altra amiga, que 

donant-li la mà, aporta al grup de virtuts el 

gran valor de l’eficàcia. És la constància. Viu 

molt lligada a la fermesa i la fidelitat i no té 

res a veure amb la inèrcia (manca de força i 

creativitat) i la tossuderia (manca d’escolta, 

de flexibilitat i de seny). Enfront de la inèrcia, 

la constància és activa, enfront de la tossu-

deria roman oberta. Aprenem de l’Apòstol de 

la Nova Aliança:

- El sacerdot no té cap vel a la cara, ni 
per a mirar ni per a parlar: va amb els 
ulls oberts i la cara descoberta reflec-
tint la glòria de Déu (2Co 3,12-18).

- La seva paraula, en tant que Paraula 
de Déu, no està encadenada (2Tm 
2,9), serveix la veritat amb pau, amor 
i pedagogia (2Tm 2,22-26).

- Roman en el seu servei, “constant en 
l’amor no fingit” (2Co 6,6) fins a des-
gastar-se i consumir-se (2Co 4,16).

[ ]Escrits
Dominicals
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resulta contradictori si recordem que, com a 

virtut evangèlica, sempre és obra de l’Esperit 

Sant, el Déu - amor en ell.

N’hi ha prou amb la gràcia (11-7-2010)

El manuscrit acaba en punts suspensius, 

com volent dir que encara hi ha un llarg se-

guit d’antinòmies que escauen al bon sa-

cerdot i que constitueixen veritables reptes 

per a la seva vida. Però hi ha a més una altra 

frase, a manera d’apèndix i de confessió, que 

conclou també amb punts suspensius:

“Un home tan diferent de mi...”

Se suposa que ha estat un sacerdot l’es-

criptor d’aquest text. I, en mirar tot el conjunt 

d’exigències, s’ha aixecat dintre seu un sen-

timent profund d’impotència i pobresa. Veu 

que tot el que es demana al sacerdot és una 

muntanya difícil de pujar i que aquestes exi-

gències li depassen absolutament.

No sabem què faria l’autor tot seguit, 

com a conseqüència d’aquesta percepció. 

Els punts suspensius, què volen dir? No ens 

agradaria que la reacció fos girar el cap i 

plegar. La memòria dels Apòstols i de tants 

sacerdots al llarg de la història bastaria per 

fer-li desistir d’aquesta actitud. Són molts 

els que han experimentat els mateixos sen-

timents que ell i han estat capaços de portar 

endavant el sacerdoci amb dignitat... Potser 

els punts suspensius donen a entendre una 

crida a ser ajudat i ser comprès pels germans 

laics; potser signifiquin un gest d’abandó a 

la gràcia de Déu; potser un record d’aquelles 

paraules de l’Apòstol: “En tens prou amb la 

meva gràcia. En la feblesa es manifesta ple-

nament el meu poder” (2Co 12,9).

Creiem que hem d’anar més enllà. Aquest 

sentiment d’impotència, lluny de ser quel-

com negatiu, és autèntic senyal de salut 

espiritual. Encara podem dir que constitu-

eix una condició necessària per a discernir 

la vocació al sacerdoci. Perquè així com la 

capacitat per a qualsevol treball es mesura 

segons “el domini” que el candidat té de la 

professió, la capacitat per al sacerdoci s’ha 

de mesurar “pel domini que el sacerdoci té 

de la persona”. El sacerdoci no “es pot domi-

nar” i, en certa manera, no “es pot aprendre” 

(en el sentit etimològic d’aquesta paraula: 

“prendre”, agafar, posseir, apoderar-se’n). 

La capacitat per a qualsevol professió depèn 

de les habilitats, naturals o adquirides, de la 

persona. Però tots coneixem persones que, 

per les seves habilitats (intel·ligència, comu-

nicació, lideratge, personalitat, simpatia...), 

serien uns bons sacerdots i, en canvi, no ho 

poden ser, perquè potser els falta el més es-

sencial: estar posseïts pel misteri.

Hom arriba a estar posseït pel misteri 

quan s’ha deixat conquerir i agafar per ell. I 

hom arriba a deixar-se conquerir quan renun-

cia ser ell mateix qui conquereix i domina.

- El sacerdot és un cristià que viu abso-
lutament sostingut per la gràcia.

- L’amor de Déu es manifesta i es comu-
nica en la seva feblesa.

- No li cal res més, sinó maldar per ajus-
tar la seva humanitat a aquest amor.

Les qualitats que hem anat esbrinant en 

el sacerdot, de la mà del Poema Anònim, tot 

i entrar dintre de la categoria del que sol ano-

menar-se “qualitats humanes”, en el fons, són 

impossibles, perquè responen a la humanitat 

que demana el misteri per fer-s’hi present. 

Deixem, doncs, que el misteri faci la resta.

Vacances per a l’esperit (18-7-2010)

S’imposa un aclariment davant aquest títol: 

diem “vacances per a l’esperit” i no “vacan-

ces de l’esperit”, i, a més, posem “esperit” 
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l’esperit de cadascú, que, tot i ser allò més 

personal i únic que tenim, tan sovint roman 

oblidat, arraconat i solitari. Parlem de vacan-

ces, aquest temps d’oci, que ens permet de 

trencar el ritme atrafegat de la vida i l’ataba-

lament de les preocupacions quotidianes. 

Triem, a més, l’expressió “per a l’esperit”, 

perquè volem significar, no que l’esperit ple-

gui i se’n vagi de vacances, sinó tot el con-

trari, que aquestes estiguin dedicades a fer-li 

cas, al seu cultiu, i al seu exercici.

Ens sembla que aquest propòsit és avui 

més necessari i urgent que mai. Precisament 

perquè patim una seriosa crisi. La crisi ens 

afecta al que podríem anomenar l’espai més 

extern de la persona, com ara, patir incomo-

ditats, falta de serveis o, fins i tot, malaura-

dament, la fam. Ens afecta també a la psico-

logia, com ara, frustracions, crisi de l’anome-

nat “benestar”, efectes de l’atur, conflictes 

socials i personals, depressions... Però res 

del que viu la persona, ni que sigui una ma-

laltia en el seu cos, és només quelcom físic 

o psíquic, perquè la persona humana és 

tota una unitat, centrada en el seu cor, que 

és l’esperit: tot en ella és personal i humà. 

La qual cosa vol dir que la crisi que patim és 

també (i penso que, sobretot) crisi que afec-

ta l’esperit.

Així, aquest seria el programa que pro-

posem: “dedica les vacances al teu esperit, 

per tal de poder viure la crisi”. I gosaríem 

dir, “dedica les teves vacances al teu espe-

rit, per tal de superar la crisi”, encara que 

aquesta crida pugui provocar un somriure 

irònic i menyspreador.

La proposta pot ser més concreta. M’ha 

arribat un llibre ben interessant: “Una luz 

tan diferente. Páginas escogidas del Libro de 

la Vida”. Es tracta d’un recull de textos del 

“Libro de la Vida”, de Santa Teresa de Jesús, 

elaborat per la comunitat de monges Car-

melites Descalces del Monestir de la Sagra-

da Família, de Puçol. Els escrits de la santa 

vénen triats, acompanyats i presentats per 

les mateixes monges que han begut i beuen 

quotidianament d’ells, la qual cosa afegeix 

una nota vital a la ja riquíssima càrrega testi-

monial de l’obra de la santa fundadora. 

El llibre mereix molts comentaris. Només 

una observació sobre l’encert del títol. Per-

què, si no fa gaires anys aquest títol hauria 

estat rebutjat per qualsevol editorial, avui 

és absolutament oportú. Com gosen les 

monges presentar un missatge, accentuant 

la diferència respecte dels missatges que 

escoltem cada dia? Com proposen una llum, 

una claredat, caracteritzada per la diferència 

enfront de les llums que inventem i creem 

nosaltres, moderns, intel·ligents i podero-

sos, constructors de la nostra història? O és 

que no serà tan diferent?

- La llum que podem trobar en aquest 
llibre és diferent per ser més llum que 
les petites espurnes que anem tro-
bant cada dia.

- Podem agafar aquest llibre sense por 
i amb bona consciència, perquè tot-
hom està fet, no per a un petit raig, 
sinó per al mateix sol.

- Per a entendre’ns, substituïm la parau-
la “llum”, per “amor”: un amor tan di-
ferent...

Ja ens va bé que ens endinsem durant 
les vacances en una claror d’amor 
diferent, ben concret, amb els peus a 
terra, perfectament humà per ser per-
fectament diví.

Un amor tan diferent? (25-7-2010)

Volem imaginar-nos ara l’amable lector en 

plenes vacances, durant una estona de bon 
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En efecte, cerquem les relacions d’amis-

tat, el treball, la convivència diària, l’econo-

mia, l’oci, etc., perquè cadascuna d’aquestes 

coses té la seva llum i el seu amor. No són 

mera aparença, ni un engany. Això sí: no són 

la llum ni l’amor. El que ens passa és que pot-

ser no ens adonem que, quan vivim, sempre 

estem cercant i, si cerquem, és que no estem 

mai satisfets. La nostra bogeria arriba a pre-

tendre gaudir de les coses com si fossin l’ab-

solut, de manera que les explotem al màxim 

i esgotem tot allò que anem trobant a la vida 

(fins i tot les persones). El resultat: escom-

braries de llaunes buides.

Molt diferent fou l’itinerari de santa Tere-

sa: aviat es va adonar de la realitat.

- Viure tot posant-hi el cor, apassiona-
dament, però sense ofegar cap movi-
ment interior de desitjar sempre més.

- Triar el camí més directe: deixant les 
coses, que “no poden ser per a sem-
pre”, esforçar-se a assolir allò que 
perdura.

- Fer camí amb humilitat, deixant-se es-
timar, fins a ser vençut per Aquell que 
és la Llum i l’Amor.

Ja vindrà després el moment de recuperar 

les coses, amb altres ulls. Missatges molt re-

comanables per a les vacances d’aquells que 

patim la crisi econòmica (política, cultural, 

humana...?)

relaxament, còmodament assegut, sota un 

arbre, gaudint de la brisa refrescant, en si-

lenci, amb el llibre de les carmelites Una luz 

tan diferente. Páginas escogidas del Libro de 

la Vida a les mans, llegint i fent-se preguntes 

essencials. Aquelles preguntes que no tre-

uen la pau, sinó que precisament permeten 

assolir-la i dormir bé, com diu el salmista 

(Salm 3,6).

Entre aquestes preguntes n’hi ha una 

que ja havíem formulat: aquesta llum és re-

alment tan diferent? O, si traduïm, tal com 

vàrem suggerir, aquest amor és tan diferent?

La diferència es refereix al contrast que 

santa Teresa visqué entre la llum i l’amor ja 

assolits, i les petites llums i amors que fins 

aleshores havia anat trobant a la vida. Però 

la pregunta ve justificada perquè la troballa 

d’aquesta gran llum ha estat precedida per 

un llarg camí fet, fins i tot dins el convent, 

com a consagrada, durant més de vint anys 

de recerca personal. Com explicar que allò 

més desitjat sigui tan diferent del que al llarg 

de tant de temps semblava poder-s’hi trobar? 

Si les vivències i les coses que anava trobant 

eren absolutament diferents a aquesta llum, 

per què feien retardar la seva trobada? Eren 

mera aparença, o també eren una certa llum 

i un cert amor?

No volem donar la impressió de plantejar 

aquí cap “elucubració” fora de la nostra vida. 

En realitat estem posant en qüestió el que 

fem i vivim cada dia, incloses les vacances. 

No estem lluny de santa Teresa, que vivia 

molt personalment i molt humanament cada 

experiència, com ara una amistat, un desen-

gany, un elogi, un retret, un èxit, un fracàs, 

una alegria i una tristesa, una claredat i una 

foscor. Ni n’estem lluny  pel que fa a la vida 

estrictament religiosa, quan li costava posar-

se a pregar, o quan es perdia en lectures o 

pensaments, o quan les pràctiques religio-
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JULIOL 

1 de juliol. Reunió del Consell Episcopal.

Conferència del senyor bisbe Agustí en el 

curs d’estiu del SIC, al Seminari Conciliar de 

Barcelona.

Peregrinació diocesana a Terra Santa de 

l’1 al 7 de juliol.

2 de juliol. El senyor bisbe participa en la 

inauguració i beneeix el nou centre hospita-

lari dels germans de Sant Joan de Déu a Sant 

Boi de Llobregat.

El senyor bisbe presideix la pregària 

d’acolliment de la Creu de les Jornades Mun-

dials de la Joventut a la Diòcesi de Sant Feliu 

de Llobregat, al Santuari de Montserrat.

3 de juliol. El senyor bisbe presideix l’Eu-

caristia a la Parròquia de Santa Maria de 

Capellades on confereix el Sagrament de la 

Confirmació.

4 de juliol. El senyor bisbe presideix l’Eu-

caristia a la Parròquia de Santa Maria de la 

Geltrú de Vilanova i la Geltrú on confereix el 

Sagrament de la Confirmació.

12 de juliol. Reunió de la Comissió per a la 

Inauguració de la Casa de l’Església.

13-16 de juliol. Sortida d’estiu del senyor 

bisbe amb preveres joves a Ars amb motiu de 

l’Any Sacerdotal.

16 de juliol. El senyor bisbe presideix les 

Vespres i Eucaristia en la Festa de la Mare de 

Déu del Carme al Monestir del Carmel de Vi-

lafranca del Penedès.

17 de juliol. El senyor bisbe presideix 

l’Eucaristia a la Catedral amb l’assistència 

d’alguns missioners i les seves famílies de la 

Província Eclesiàstica de Barcelona.

Mort de la mare del senyor bisbe Agustí.

19 de juliol. Exèquies de la Sra. Concep-

ción Soriano, mare del senyor bisbe Agustí, 

a la Parròquia del Salvador de València. Una 

representació diocesana hi assisteix.

19-21 de juliol. Reunió dels bisbes de la 

Conferència Episcopal Tarraconense a la Seu 

d’Urgell.

22 de juliol. El senyor bisbe presideix la 

reunió de la Comissió d’universitats de la 

Conferència Episcopal Espanyola a Madrid.  

A continuació es reuneix amb el Director Ge-

neral d’Universitats en el Ministeri d’Educa-

ció a Madrid.

23 de juliol. El senyor bisbe presideix 

l’Eucaristia a la capella del nou Hospital dels 

germans de Sant Joan de Déu de Sant Boi de 

Llobregat. En la mateixa celebració beneeix 

el centre de culte.

Traspàs de Mn. Josep Crespo i Pons, fins 

ara rector de les parròquies d’Olesa de Bo-

nesvalls i Begues.

24 de juliol. El senyor bisbe presideix l’Eu-

caristia a la parròquia de Santa Maria Magda-

lena de Viladecans en la Festa parroquial. A 

[ ]Crònica
Diocesana
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4 continuació el senyor rector mostra al senyor 

bisbe les millores fetes al centre parroquial i 

participa en un sopar de germanor amb re-

presentants de la comunitat parroquial.

Exèquies de Mn. Josep Crespo i Pons al 

Tanatori de les Corts.

25 de juliol. El senyor bisbe presideix 

l’Eucaristia dominical a la Parròquia de San-

ta Maria Magdalena de Pontons en la seva 

Festa Major.

26 de juliol. Reunió del Consell Episcopal.

27 de juliol. El senyor bisbe presideix el 

funeral de Mn. Josep Crespo i Pons a la Par-

ròquia d’Olesa de Bonesvalls.

29 de juliol. El senyor bisbe presideix la 

reunió de la Comissió de la Casa de l’Esglé-

sia i visita les obres amb la col·locació de la 

pedra del nou altar de la capella.

AGOST

1-8 d’agost. Peregrinació diocesana a 

Santiago de Compostel·la en l’Any jubilar.

8 d’agost. El senyor bisbe presideix l’Eu-

caristia al Monestir de Montsió de les germa-

nes dominiques d’Esplugues de Llobregat, 

en la festa de Sant Domènec.

10 d’agost. El senyor bisbe presideix l’Eu-

caristia a la Catedral en la Festa de Sant Llo-

renç. En la mateixa celebració beneeix una 

pintura-mural feta pel senyor Joan Torras 

i Viver que ha realitzat i donat a la Casa de 

l’Església.

23-27 d’agost. Exercicis espirituals per a 

preveres que formen part de grups de Re-

visió de Vida de la Província Eclesiàstica de 

Barcelona, al Monestir del Miracle.

29 d’agost. El senyor bisbe concelebra en 

la presa de possessió del nou bisbe de Palen-

cia, Mons. Esteban Escudero.

30 d’agost. El senyor bisbe participa en el 

dinar de Festa Major de Vilafranca del Pene-

dès.

31 d’agost. El senyor bisbe comparteix el 

dinar amb els preveres de la residència de Sol 

Ponent de Sant Andreu de la Barca, en la fes-

ta de Sant Ramon Nonat.
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VIDA CONSAGRADA

Crònica de juliol-agost

1-7-2010. El Consell General dels Germans 

de Sant Gabriel ha nomenat el germà Ángel 

Llana Obeso provincial d’Espanya per un pe-

ríode de tres anys (2010-2013). Va néixer a 

Celorio de Llanes (Astúries). Tot i que la Con-

gregació és de caràcter laïcal, alguns religio-

sos han estat ordenats sacerdots. El germà 

Ángel n’és un. La seva acció apostòlica s’ha 

desenvolupat, essencialment, a les escoles 

que la Institució té a Espanya, animant la 

pastoral i impartint, principalment, l’ense-

nyament de la Religió. Va passar cinc anys de 

missioner a Bogotà (Colòmbia). 

Els Germans de Sant Gabriel van ser fun-

dats per Sant Lluís Mª Grignon de Montfort. 

Van arribar a Espanya el 1903, exiliats per la 

llei de Combes. Es van instal·lar a Girona ciu-

tat. Ara dirigeixen cinc escoles a Catalunya, 

entre elles el Col·legi Modolell de Viladecans.

11-7-2010. Al monestir de Sant Benet, de 

Montserrat, professió monàstica solemne de 

la Gna. Enriqueta Guarch i Yanes. Va néixer a 

Palma de Mallorca, el dia 23 de setembre de 

1948. Va entrar al monestir el dia 18 de febrer 

de 2005. Va començar el noviciat el dia 11 

de juliol del mateix 2005. Va fer la professió 

temporal el dia 11 de juliol de 2007. És mes-

tra. Ha estat responsable del rebost, del rober 

negre i actualment responsable del taller de 

ceràmica.

12-22.7.10. Al monestir mercedari de l’Oli-

var (Estercuel), capítol provincial de les Gnes. 

Mercedàries, amb el lema “Llamadas a vivir el 

sueño profético de Lutgarda”. Lutgarda Mas 

i Mateu és la fundadora de l’Institut. L’equip 

provincial va quedar format per: Mª Teresa 

Caballero Jiménez, superiora provincial; i les 

conselleres provincials: Mª Luisa Melero Gra-

cia, Mª Antònia Torres Larios, Mª Concepción 

Fernández Fuentes, i Mª Sol Puente Gómez.

7-8-2010. Al Monestir de Montserrat, 75è 

aniversari de la professió monàstica del P. 

Alexandre (Lluís) M. Olivar Daydí. Va néixer el 

1919 a Barcelona i és llicenciat en Teologia. Va 

entrar al Monestir de Montserrat el 29 de juli-

ol de 1934 i va fer la professió solem ne el 27 

d’agost de 1940. El 9 d’agost de 1942 va ser 

ordenat sacerdot. Del 1936 al 1939, realitzà 

els estudis eclesiàstics a les abadies de Maria 

La ach i Maredsous, etapa que va ser decisiva 

per a la seva vida científica en els camps de la 

patrística i la litúrgia. De 1946 a 1953 va dirigir 

la Biblioteca de Montserrat, de la qual ha pu-

blicat els catàlegs dels incunables, dels ma-

nuscrits i dels manuscrits litúr gics, especial-

ment de l’antiga litúrgia catalanonarbonesa . 

L’any 1965 va ser organitzador i secretari del 

II Congrés Litúrgic de Montserrat. És acadè-

mic numerari de la Reial Acadèmia de les Bo-

nes Lletres de Barcelona.

El P. Alexandre Olivar és conegut interna-

cionalment per l’edició de ser mons de sant 

Pere Crisòleg, publicada entre els anys 1975 

i 1982 en la prestigi osa col·lecció del Corpus 

Christianorum. 

En la mateixa eucaristia va fer la primera 

professió el germà Antón Gordillo, el qual va 

[ ]Delegacions
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4 néixer a Barcelona el 5 d’abril de 1965. És 

doctor en Enginyeria Industrial per la UPC, 

d’on va ser professor.

15-8-2010. A Vilafranca del Penedès, al 

monestir de la mare de Déu del Carme, pro-

fessió monàstica solemne de la Gna. Angeline 

Mbatha Soja.

FAMÍLIA I VIDA

Resum de les activitats que ha fet la delega-

ció de família i vida durant el curs 2009-2010

27 de desembre. Diumenge de la Sagrada 

Família. 

Hem promogut a les parròquies la realitza-

ció d’aquesta festivitat, amb la proposta del 

següent lema: 

“Els pares: primers mestres i testimonis 

en la fe”. 

I, hem fet arribar el següent material d’aju-

da per treballar al voltant d’aquesta idea: 

1. Nota dels bisbes de la Comissió Epis-
copal d’Apostolat Seglar. 

2. Ajut per a la celebració de l’Eucaristia 
del diumenge de la Sagrada Família. 

3. Tríptic per a pregar en família els dies 
significatius d’aquest temps de Nadal. 

25 de març. Jornada de la Vida 

Hem convidat a celebrar la festa de l’Encar-

nació el 25 de març. Hem demanat intensificar 

la pregària, la reflexió sobre el valor de la vida 

des de la seva concepció fins a la fi natural. 

Per això hem fet arribar a les parròquies, 

ordres religioses i escoles confessionals la 

campanya “Es mi vida, está en tus manos” 

de la Conferència Episcopal Espanyola. I, con-

juntament amb les Delegacions de Família i 

Vida de la Tarraconense hem facilitat un ma-

terial per a la celebració d’aquesta jornada. 

Aprofitant aquesta Jornada les delegaci-

ons de família i vida de la Tarraconense han 

fet una declaració conjunta: “Estimem i ser-

vim la vida” a la qual també hem donat difu-

sió en alguns mitjans de comunicació. 

En aquest àmbit de la defensa de la vida, 

aquest any el govern de l’Estat espanyol ha 

promogut i aprovat una nova legislació “la 

Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la In-

terrupció Voluntària de l’Embaràs”, llei que 

desprotegeix totalment la vida concebuda 

fins a la setmana 22 d’embaràs. 

Amb aquest motiu i amb la intenció de 

donar a conèixer el més important de la llei 

a totes les persones, en especial als catòlics 

de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i a la 

vegada aportar criteris morals sobre el que 

regula, la Delegació de Família i Vida va pu-

blicar al Full Dominical i/o al portal web de la 

Diòcesi vuit articles: 

1. La maduresa cristiana davant la nova 
llei d’avortament. 

2. Defensar la vida des de la concepció 
és defensar els drets humans. 

3. La incorporació de la ideologia de 
gènere. 

4. Estratègia nacional de salut sexual i 
reproductiva. 

5. Obertura a la vida i desenvolupa-
ment. 

6. Soles i amb 16 anys. 
7. Avortament fins a la setmana 14, o la 

22, o fins al final. 
8. Falsa perspectiva. 

CONSELL DIOCESÀ DE CÀRITAS

Memòria del curs 2009-2010, Càritas dioce-

sana de Barcelona – àrea social del bisbat 

de Sant Feliu

Juny 2010
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4Durant l’any 2009 es van atendre 10.755 

persones. En el que va de l’any 2010, de gener 

a 30 de juny ja portem ateses 9.269 persones.

Les Càritas parroquials i interparroquials 

han atès  21.032 persones.

Al Bisbat hi ha 26 punts d’acollida i acom-

panyament.

Relació de serveis directes a les persones.

Servei d’ajuda “a les necessitats bàsi-

ques”. 

El Servei pot donar-se a través d’ajudes 

econòmiques o bé materials. El Servei d’aju-

da econòmica (SAE) es dóna per diversos 

conceptes (aliments, pensions, menjador es-

colar, subministraments...). 

El servei també es dóna “en espècie”: 

aliments, roba, productes d’higiene i altres 

a través de tota la xarxa de les Càritas par-

roquials.

Tots aquests serveis tenen caràcter tem-

poral i formen part d’un pla de treball i de 

seguiment que apunta a la inserció social de 

la persona.

A l’any 2009, des de Càritas Diocesana i 

de les diferents Càritas parroquials i interpar-

roquials s’han fet ajuts econòmics per import 

de 349.681 euros. A més cal tenir en compte 

els 100.000 euros que Càritas Diocesana ha 

donat als diferents bancs d’aliments.

Servei de reforç educatiu 

El servei de reforç educatiu està pensat com 

un reforç individual o grupal. Personal vo-

luntari de les parròquies treballa objectius 

d’aprenentatge i acompanya el desenvolu-

pament educatiu dels infants. El temps de 

dedicació és de dos dies per setmana (3-4 

hores/setmana). Aquest servei s’ofereix di-

rectament per Càritas Diocesana o bé pro-

porcionant suport tècnic/econòmic a d’altres 

entitats/parròquies.

70 nens i nenes s’han beneficiat dels dife-

rents reforços educatius que hi ha al Bisbat.

Servei maternoinfantil 

Amb l’ajuda de professionals es dóna suport 

a l’exercici de les funcions parentals i la mi-

llora de les relacions maternofilials. A través 

d’activitats de la vida quotidiana: banys, 

àpats, jocs, etc. comparteixen entre elles i 

amb d’altres professionals temes d’interès 

relacionats amb els seus fills: l’alimentació, 

l’atenció pediàtrica, la psicologia infantil. Els 

servei té una durada d’un curs i en alguns ca-

sos amb una freqüència diària i en d’altres 

dos o tres cops per setmana. Les mares i els 

infants (de 0 a 3 anys) hi van durant el dia. És 

també un espai de relació i amistat per com-

partir el fet de ser mares. En alguns s’ofereix 

el servei de dutxes i bugaderia.

Des dels tres centres maternoinfantils, 

s’han atès durant aquest curs 93 persones.

Servei de mòduls de curta durada 

Cursos de formació de durada  trimestral on 

s’aprenen tècniques relacionades amb les 

ofertes laborals com per exemple: mòdul de 

cuina, bugaderia, planxa i costura, neteja, 

atenció a persones grans, atenció a nens, 

orientació laboral i recerca de feina, grups de 

conversa...

Des dels tres punts de servei han partici-

pat en aquest mòduls 120 persones.

Servei d’aprenentatge de la llengua i acollida 

S’ofereixen cursos de català i castellà, per 

als quals s’agrupen els participants segons 

els diferents nivells d’aprenentatge. S’infor-

ma de recursos socials i culturals de la ciu-

tat necessaris per a començar a buscar feina 
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4 i moure’s amb facilitat en l’entorn social en 

què viuen les persones.

L’aprenentatge de la llengua va associat 

molts cops amb espais d’acollida i relació 

grupal i a activitats com costura, sortides...

Alguns d’ells ofereixen espai de cangur per 

atendre els nens mentre les persones realit-

zen l’activitat.

Des dels cinc punts de servei han partici-

pat en aquests cursos 385 persones.

Servei de pisos compartits 

Habitatge compartit on les persones poden 

autogestionar-se. Es tracta de pisos per a 4 

o 5 persones soles o bé 2-3 dones amb fills, 

on disposen d’habitació individual i han de 

compartir els espais comuns. La durada del 

servei és temporal, però es contemplen esta-

des de llarga durada per a persones amb de-

pendència social. En alguns casos compten 

amb el suport de professionals.

14 persones viuen en els pisos compartits 

de Càritas.

Servei d’acollida diürn i nocturn per a perso-

nes sense llar 

Els espais diürns funcionen diàriament i ofe-

reixen suport personal i serveis com: àpats, 

orientació mèdica, dutxa, bugaderia, consig-

na i domiciliació de correu. També es realit-

zen activitats.

El centre nocturn cobreix la necessitat 

d’acollida nocturna, oferint sopar i dormir.

Aquest servei s’ofereix directament per 

Càritas Diocesana o bé proporcionant suport 

tècnic/econòmic a d’altres entitats/parrò-

quies.

En el Centre d’acollida Abraham, l’any 

2009, es van atendre 398 persones i en el 

2010 ja hi han passat 207 persones.

Serveis a les comunitats i als voluntaris

Servei de dinamització i acompanyament en 

l’acció social de la comunitat cristiana 

Promoure i animar el compromís social de les 

comunitats cristianes, acompanyant les inici-

atives d’acció social al servei de les persones 

en situació de dificultat.

Això suposa accions de suport i coordi-

nació dels grups de Càritas (parroquials/

arxiprestals, consells arxiprestals), promoció 

de nous projectes d’acollida, sensibilització i 

denúncia, suport i assessorament de l’acció 

social, activitats formatives i accions de re-

flexió i renovació de les activitats i funciona-

ment, entre d’altres.

S’ha donat suport a les 32 Càritas parro-

quials/interparroquials que hi ha a la Diòcesi.

Servei de formació del voluntariat 

Oferir una formació integral i de qualitat als 

voluntaris de Càritas i altres entitats, que 

sigui interpel·ladora de la realitat social i 

respongui a les inquietuds i necessitats dels 

voluntaris, per tal que el seu servei sigui qua-

lificat i transformador.

Al Bisbat hi ha 608 voluntaris.

S’han realitzat les següents activitats for-

matives:

Febrer: Què és l’educació positiva? Volun-

taris de reforç educatiu a Gavà

27 febrer, 6 i 13 de març: Curs d’inicia-
ció al voluntariat, arxiprestat del Prat 
i sant Boi

29 abril: “Voluntariat: béns de justícia, 
béns de gratuïtat”, Càritas Castellde-
fels
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4Abril: Com manegar les dificultats 
d’aprenentatge. Voluntaris reforç 
educatiu Sant Feliu

Maig: Com manegar les dificultats d’apre-

nentatge. Voluntaris reforç educatiu Gavà

Altres:

13 de setembre 2009: Inauguració del 
pis compartit per mares i els seus fills 
a Sant Climent

11 de Gener 2010: Inauguració nous lo-
cals de Dins Garraf a Vilanova: buga-
deria, rober...

4 de Març 2010: Benedicció i  inaugu-
ració d’un pis compartit per a homes 
sense llar a Vilanova i la Geltrú.

Agenda:

Trobada de coordinadors de Càritas par-

roquials i interparroquials: 16 d’octubre del 

2010
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Comunicat de la reunió n. 195

La Seu d’Urgell, 21-7-2010

Els dies 19, 20 i 21 de juliol de 2010 ha tin-

gut lloc la reunió núm. 195 de la Conferència 

Episcopal Tarraconense (CET), a la Residèn-

cia de la Sagrada Família, a La Seu d’Urgell. 

La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume 

Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi 

han assistit tots els seus membres, llevat de 

Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de 

Llobregat, i Mons. Romà Casanova, bisbe de 

Vic, que han excusat la seva assistència. 

En començar, i després de la pregària 

inicial, Mons. Pujol ha agraït l’acollida a la 

diòcesi d’Urgell de Mons. Vives i ha donat la 

benvinguda a Mons. Salvador Cristau i Coll, 

nou bisbe auxiliar de Terrassa, que en aques-

ta reunió s’ha incorporat als treballs de la 

CET. Mons. Cristau ha agraït la benvinguda, 

així com l’assistència dels bisbes a la seva 

recent ordenació episcopal i s’ha posat a dis-

posició de tots per a col·laborar en el treball 

conjunt dels bisbes catalans.

Els bisbes han fet arribar el seu condol a 

Mons. Agustí Cortés, per la mort de la seva 

mare, traspassada el dissabte 17 de juliol, a 

València.

Així mateix, els bisbes han felicitat el 

Cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe 

de Barcelona, pel seu nomenament com a 

membre de la Prefectura d’Afers Econòmics 

de la Santa Seu, de la qual formen part dotze 

cardenals de les principals diòcesis de l’Es-

glésia.

Els bisbes han passat després a tractar els 

diversos temes de l’actualitat eclesial i soci-

al, i en relació a ells manifesten:

1.- “Els Bisbes de la Conferència Episco-

pal Tarraconense hem reflexionat sobre el 

moment actual que viu Catalunya i volem 

manifestar la nostra preocupació com a pas-

tors. Compartim amb el nostre poble els seus 

goigs i les seves esperances i creiem que la 

nostra missió és proposar a cada moment el 

missatge joiós de l’Evangeli, amb les conse-

qüències que té en la vida personal i social, 

que és el que pot renovar en profunditat 

l’ànima del nostre poble català.”

“No ens correspon a nosaltres promoure 

una solució política determinada als proble-

mes que planteja la manera d’organitzar la 

societat, però desitgem, això sí, col·laborar 

per tal que els camins que es vagin prenent 

reconeguin i respectin la dignitat i els drets 

fonamentals de les persones i dels pobles.”

“Ens reafirmem en el que ja els nostres 

predecessors ensenyaven en el seu docu-

ment “Arrels Cristianes de Catalunya”, del 

qual celebrarem el 25è aniversari el proper 

desembre, que demana una nova reflexió i 

que continua essent un referent significatiu 

en les actuals circumstàncies.”

“Respectant la pluralitat d’opcions que es 

donen entre els cristians i en la nostra soci-

etat, convidem tothom a promoure el diàleg 

i l’entesa, perquè s’aconsegueixi una convi-

vència pacífica, justa i duradora”.

2.- “Així mateix, amb motiu de la recent 

entrada en vigor de la nova llei de l’avorta-

ment, els Bisbes novament volem manifestar 

el dany gravíssim i irreparable que significa 

l’eliminació d’una vida indefensa i que si-

[ ]Comunicats
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gui considerat un dret de la dona durant les 

primeres catorze setmanes de l’embaràs. 

Reiterem la postura de l’Església i de tota 

persona de bona voluntat a favor de la vida 

i demanem tota la protecció per a les dones 

que volen dur endavant el seu embaràs, així 

com la real possibilitat que metges i personal 

sanitari puguin exercir el seu dret a l’objecció 

de consciència. Així mateix, reclamem una 

educació sexual per als infants i joves que 

sigui integradora de totes les dimensions 

de la persona humana, d’acord amb la seva 

dignitat, i que respecti el dret dels pares a 

una formació afectiva i sexual dels seus fills 

d’acord amb les seves conviccions morals”.

3.- “Com ja hem afirmat en anteriors oca-

sions, davant la crisi econòmica tan dura que 

viu la nostra societat i amb les mesures que 

s’estan prenent, que poden acabar afectant 

sobretot els més febles i necessitats, de-

manem que sigui exemplar la lluita contra 

el frau, que es promogui la creació de nous 

llocs de treball i que la solidaritat continuï 

augmentant. Agraïm tota l’ajuda que s’està 

fent des de les Càritas diocesanes i parro-

quials, així com des de les Administracions, 

altres entitats, associacions i gent voluntària 

i els animem a continuar en el camí del servei 

i l’entrega generosa envers els qui més ho 

necessiten”.

4.- El cardenal arquebisbe de Barcelona, 

Lluís Martínez Sistach, ha informat els bisbes 

dels diversos aspectes de la preparació de la 

visita del Sant Pare Benet XVI a Barcelona, 

el pròxim mes de novembre, per a dedicar el 

temple de la Sagrada Família. El Sr. Cardenal 

els ha informat dels actes de la visita i els ha 

lliurat el cartell anunciador, la pregària per  

a preparar-la i el llibret amb set catequesis, 

que presenten el ministeri de l’apòstol Pere i 

dels seus successors, el servent de Déu An-

toni Gaudí, arquitecte genial i cristià exem-

plar i el contingut artístic, bíblic, teològic i 

litúrgic del temple de la Sagrada Família.

A partir d’aquesta informació, els bisbes 

han tractat també com promoure, en les 

respectives diòcesis, l’assistència de fidels 

–preveres i laics- a Barcelona, per a acompa-

nyar el Sant Pare en la seva visita apostòlica 

a la nostra terra.

Els bisbes reiteren l’agraïment al Sant 

Pare per aquesta visita i animen els fidels a 

participar ben activament en tots els actes, 

a Barcelona.

5.- Tot seguit, els bisbes han passat a fer 

la valoració del recentment clausurat Any 

Jubilar Sacerdotal, establert pel Papa amb 

motiu del 150è aniversari de la mort de Sant 

Joan Maria Vianney, el sant rector d’Ars. Els 

bisbes han posat en comú les diferents ac-

tivitats realitzades en les seves diòcesis i 

les fetes conjuntament, com la trobada del 

clergat català, a Mataró, amb motiu de la be-

atificació del sacerdot màrtir Josep Samsó, 

els peregrinatges al Santuari del miracle eu-

carístic d’Ivorra, a la diòcesi de Solsona, les 

peregrinacions a Ars i la peregrinació conclu-

siva a Roma, el proppassat mes de juny, i han 

coincidit en l’efecte positiu que aquest Any 

Jubilar ha tingut per als sacerdots i per a tot 

el poble fidel, que ha pogut reconèixer i apro-

fundir el valor del ministeri sacerdotal per a 

l’Església i per a tota la societat.

6.- Així mateix, els bisbes han valorat po-

sitivament la celebració, el proppassat 22 

de maig, de l’Aplec de l’Esperit, la trobada 

interdiocesana de joves de les diòcesis ca-

talanes i de les illes Balears i Andorra, que 

va tenir lloc a la ciutat de Terrassa, amb el 

lema Amb vosaltres cada dia, organitzat pel 

Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Jo-

ventut (SIJ). 

Els bisbes han comentat els diversos mo-

ments i actes de l’Aplec, l’elevada participa-
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llidores i han acordat fer-ne una revisió més 

aprofundida, abans de començar a preparar 

el pròxim Aplec, previst per a l’any 2013.

7.- També en l’àmbit de la pastoral de 

joventut, els bisbes, a partir de la terna de 

candidats proposada pel SIJ i presentada a la 

CET per Mons. Pardo, han nomenat nova di-

rectora del SIJ, per a un trienni, la Sra. Marisa 

Jiménez Buedo, de Tarragona.

8.- En presència del Dr. Armand Puig, degà 

de la Facultat de Teologia de Catalunya, els 

bisbes han estudiat la situació acadèmica i 

financera de la Facultat en els darrers tres 

cursos i han estat informats pel cardenal 

Martínez Sistach, Gran Canceller de la Facul-

tat, de la pròxima col·lació del doctorat ho-

noris causa, a primers d’octubre, a S. Emm. 

el Metropolita ortodox Hilarion de Voloko-

lamsk, cap d’afers exteriors del Patriarcat de 

Moscou. El cardenal ha afirmat que aquest 

guardó, atorgat a una personalitat cristiana 

ortodoxa per una facultat de teologia catò-

lica serà un estímul més en el camí de l’ecu-

menisme.

9.- En l’àmbit de la catequesi, Mons. Sali-

nas ha informat els bisbes de la positiva di-

fusió que va tenint l’edició catalana del nou 

catecisme per a infants Jesús és el Senyor i 

de la recent publicació del segon quadern 

d’exercicis per a aplicar-lo, així com de la 

guia didàctica corresponent, elaborats pel 

Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC).

Mons. Salinas ha informat també sobre el 

recent Congrés Internacional del Catecume-

nat, que ha tingut lloc a París, i en el qual el 

SIC ha tingut una participació molt destaca-

da. Així mateix, Mons. Salinas ha comunicat 

que les pròximes Jornades de Formació de 

Catequistes, organitzades pel SIC, tindran 

lloc a la diòcesi de Girona, a mitjans del prò-

xim mes de novembre.

10.- En el capítol de nomenaments, i a pro-

posta de Mons. Taltavull, president del Se-

cretariat Interdiocesà de Mitjans de Comuni-

cació Social (SIMCOS), els bisbes han donat 

el vistiplau a l’elecció, per a un nou trienni, 

com a director de l’esmentat Secretariat, del 

Sr. Dídac Bertran Vallvé, delegat de Mitjans 

de Comunicació Social de l’arquebisbat de 

Tarragona.

11.- En acabar, el cardenal Martínez Sis-

tach ha invitat els bisbes a participar en la 

Trobada per a la Pau, que, organitzada per 

la comunitat de Sant Egidi i l’arxidiòcesi de 

Barcelona, prosseguint l’esperit de la troba-

da d’Assís de l’any 1986, tindrà lloc els dies 

3, 4 i 5 del pròxim mes d’octubre, a la ciutat 

de Barcelona.

12.- En el transcurs de la reunió, els bis-

bes han rebut la visita de l’alcalde de La Seu 

d’Urgell i diputat al Parlament de Catalunya, 

Il·lm. Sr. Albert Batalla. El matí del dimecres 

dia 21, els bisbes han fet una visita al Princi-

pat d’Andorra i a la seu del Consell General 

(Parlament). Han estat rebuts pel subsíndic 

M. I. Sr. Esteve López i han signat el llibre 

d’honor. També han visitat el santuari de 

la Mare de Déu de Meritxell, patrona de les 

Valls d’Andorra, l’església de Santa Coloma, 

d’Andorra la Vella i les instal·lacions del con-

junt esportiu de Soldeu, sempre acompa-

nyats per l’Arquebisbe i Copríncep, Mons. Jo-

an-Enric Vives, que ha manifestat l’agraïment 

i la satisfacció d’aquesta visita històrica de la 

Conferència Episcopal Tarraconense al Prin-

cipat d’Andorra.
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Presentació de l’estudi “l’ús que els ca-

pellans fan de les noves tecnologies en la 

seva experiència pastoral”

Barcelona, 2-7-2010

A la seu de la Conferència Episcopal Tarra-

conense (CET), a Barcelona, ha tingut lloc 

l’acte de presentació de l’estudi “L’ús que 

els capellans fan de les noves tecnologies 

en la seva experiència pastoral”, elaborat 

pel Dr. Daniel Arasa, professor de la Univer-

sitat Pontifícia de la Santa Creu de Roma. A 

l’acte, organitzat pel Secretariat Interdioce-

sà de Mitjans de Comunicació Social (SIM-

COS), hi han intervingut Mons. Sebastià 

Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, bisbe 

delegat de la CET per als MCS i president 

del SIMCOS; el Dr. Daniel Arasa, periodista i 

autor de l’estudi i el Sr. Francesc Cano, peri-

odista i professor de la Universitat Interna-

cional de Catalunya. 

El Sr. Francesc Cano ha destacat que l’Es-

glésia, com a institució, i els seus membres 

fan servir Internet i les altres noves tecnolo-

gies amb normalitat i amb un ús cada vegada 

més freqüent. Per part seva, Mons. Taltavull 

ha afirmat que un dels aspectes més impor-

tants en la comunicació és el testimoni de 

vida, i que, en l’activitat diària d’un capellà 

hi ha un gran ventall de possibilitats: pregar, 

celebrar els sagraments, servir els altres, es-

tudiar i ara s’hi ha afegit un element nou: les 

noves tecnologies. 

El Dr. Daniel Arasa, autor de l’estudi, ha 

exposat el context en què s’ha fet l’estudi, 

qui l’ha elaborat, en què consisteix, quines 

han estat les preguntes de la investigació i 

les dades dels resultats obtinguts dels qües-

tionaris rebuts. Segons el Dr. Arasa, l’estudi, 

iniciat amb motiu de l’Any Sacerdotal i dut a 

terme pels laboratoris NewMinE Lab – New 

Media in Education Laboratory i webatelier.

net de la Università della Svizzera italiana 

(USI, Lugano, Suïssa), en col·laboració amb 

la Facultat de Comunicació Institucional de la 

Universitat Pontifícia de la Santa Creu i amb 

el suport de la Congregació per al Clergat, ha 

buscat fotografiar l’ús actual que els cape-

llans fan de les tecnologies en la seva expe-

riència pastoral. 

La investigació ha recollit, a través d’un 

qüestionari, les respostes de l’1,2% de tots 

els capellans del món, és a dir 4.992, propor-

cionalment distribuïts per països. Entre els 

entrevistats, el 76,2% són capellans seculars 

(diocesans) i el 22,8% són capellans regulars 

(religiosos). Les respostes provenen de 117 

països, distribuïts als cinc continents: 54,6% 

d’Europa, 37,3% d’Amèrica, 3,9% d’Àsia, 

2,6% d’Àfrica i l’1,6%% d’Oceania. L’anàlisi 

de les dades a nivell d’Espanya es basa en la 

resposta de 427 qüestionaris, el que suposa 

un 1,7% dels sacerdots espanyols.

La distribució i recollida dels qüestiona-

ris va començar el 15 de novembre de 2009 

i es va concloure el 28 de febrer de 2010. El 

qüestionari, traduït a vuit llengües, podia ser 

compilat online o en paper, i es va difondre 

via e-mail i per correu ordinari a totes les 

Conferències Episcopals del món, a ordes i 

congregacions religioses nombroses, etc. 

Dels resultats dels qüestionaris, el Dr. 

Arasa ha destacat que els capellans que uti-

[ ]Crònica
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tecnològica variada: el 92,7% dels capellans 

espanyols té telèfon mòbil (90,6% a nivell 

mundial), el 84,1% té accés a un ordinador 

fix (81,2% a tot el món), el 83,8% a un PC por-

tàtil (82,8% al món), el 72,4% una màquina 

de fer fotos digital (73,1% a tot el món), el 

43,6% un lector mp3 ( 44% a nivell mundial) 

i el 37,2% d’altres aparells portàtils (25’7% 

al món). Així mateix, el Dr. Arasa ha destacat 

que els capellans troben força útils les tec-

nologies per a les principals tasques lligades 

a la missió sacerdotal (pregària, assistència 

espiritual, predicació...), per a la seva forma-

ció (estudi i recerca d’informació online), per 

a la inculturació de la fe en el món actual, per 

a la comunicació en el “continent digital”, 

etc., i que valoren positivament les noves 

tecnologies, però també en reconeixen els 

límits.

El Dr. Arasa també ha destacat que l’ús 

de les tecnologies per part dels capellans 

espanyols està per damunt de la mitjana. 

Un 95,4% dels capellans espanyols que usa 

les noves tecnologies accedeix diàriament a 

Internet, mentre que en el món és el 94,7%. 

Així mateix, el grup majoritari de capellans 

“digitals” espanyols (46,2%) no considera 

útil la xarxa per a l’assistència espiritual, 

mentre que un 41,3% prega de vegades mit-

jançant les noves tecnologies (descarregant, 

per exemple, la Litúrgia de les Hores, etc.).

Com a conclusió de tot aquest estudi es 

desprèn que el 41,6% dels capellans de tot 

el món considera molt positiu el fet que les 

tecnologies digitals hagin millorat la manera 

de desenvolupar la seva tasca sacerdotal; el 

46,2% en té una visió moderada i només el 

12,2% en té una percepció negativa. Efecti-

vament, mentre el 17,5% dels capellans està 

d’acord o molt d’acord sobre el fet que els 

perills de la tecnologia són més grans que 

les oportunitats que ofereix, el 38,2% no està 

d’acord amb aquesta afirmació.

Finalment, després d’un diàleg entre els 

ponents i els assistents, Mons. Taltavull va 

cloure l’acte agraint al Dr. Arasa la presen-

tació d’aquest estudi tan complet, que pot 

servir també per ser treballat més a fons en 

l’àmbit català i per millorar l’accés dels cape-

llans a l’ús d’Internet.
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Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI 

para la XXVI jornada mundial de la juventud 

2011 “Arraigados y edificados en Cristo, fir-

mes en la fe” 

Vaticano, 6-8-2010, 

Fiesta de la Transfiguración del Señor.

Queridos amigos:

Pienso con frecuencia en la Jornada Mun-

dial de la Juventud de Sídney, en el 2008. Allí 

vivimos una gran fiesta de la fe, en la que el 

Espíritu de Dios actuó con fuerza, creando 

una intensa comunión entre los participan-

tes, venidos de todas las partes del mundo. 

Aquel encuentro, como los precedentes, 

ha dado frutos abundantes en la vida de 

muchos jóvenes y de toda la Iglesia. Nuestra 

mirada se dirige ahora a la próxima Jornada 

Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en 

Madrid, en el mes de agosto de 2011. Ya en 

1989, algunos meses antes de la histórica 

caída del Muro de Berlín, la peregrinación de 

los jóvenes hizo un alto en España, en San-

tiago de Compostela. Ahora, en un momento 

en que Europa tiene que volver a encontrar 

sus raíces cristianas, hemos fijado nuestro 

encuentro en Madrid, con el lema: «Arrai-

gados y edificados en Cristo, firmes en la 

fe» (cf. Col 2, 7). Os invito a este evento tan 

importante para la Iglesia en Europa y para 

la Iglesia universal. Además, quisiera que 

todos los jóvenes, tanto los que comparten 

nuestra fe, como los que vacilan, dudan o 

no creen, puedan vivir esta experiencia, que 

puede ser decisiva para la vida: la experien-

cia del Señor Jesús resucitado y vivo, y de su 

amor por cada uno de nosotros.

1. En las fuentes de vuestras aspiraciones 

más grandes

En cada época, también en nuestros días, 

numerosos jóvenes sienten el profundo de-

seo de que las relaciones interpersonales se 

vivan en la verdad y la solidaridad. Muchos 

manifiestan la aspiración de construir rela-

ciones auténticas de amistad, de conocer el 

verdadero amor, de fundar una familia unida, 

de adquirir una estabilidad personal y una 

seguridad real, que puedan garantizar un fu-

turo sereno y feliz. Al recordar mi juventud, 

veo que, en realidad, la estabilidad y la se-

guridad no son las cuestiones que más ocu-

pan la mente de los jóvenes. Sí, la cuestión 

del lugar de trabajo, y con ello la de tener el 

porvenir asegurado, es un problema grande 

y apremiante, pero al mismo tiempo la juven-

tud sigue siendo la edad en la que se busca 

una vida más grande. Al pensar en mis años 

de entonces, sencillamente, no queríamos 

perdernos en la mediocridad de la vida abur-

guesada. Queríamos lo que era grande, nue-

vo. Queríamos encontrar la vida misma en su 

inmensidad y belleza. Ciertamente, eso de-

pendía también de nuestra situación. Duran-

te la dictadura nacionalsocialista y la guerra, 

estuvimos, por así decir, “encerrados” por el 

poder dominante. Por ello, queríamos salir 

afuera para entrar en la abundancia de las 

posibilidades del ser hombre. Pero creo que, 

en cierto sentido, este impulso de ir más 

allá de lo habitual está en cada generación. 

Desear algo más que la cotidianidad regular 

de un empleo seguro y sentir el anhelo de lo 

que es realmente grande forma parte del ser 

[ ]Documents
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nen puntos de referencia estables para cons-

truir su vida, sintiéndose así profundamente 

inseguros. El relativismo que se ha difundi-

do, y para el que todo da lo mismo y no exis-

te ninguna verdad, ni un punto de referencia 

absoluto, no genera verdadera libertad, sino 

inestabilidad, desconcierto y un conformis-

mo con las modas del momento. Vosotros, 

jóvenes, tenéis el derecho de recibir de las 

generaciones que os preceden puntos firmes 

para hacer vuestras opciones y construir 

vuestra vida, del mismo modo que una plan-

ta pequeña necesita un apoyo sólido hasta 

que crezcan sus raíces, para convertirse en 

un árbol robusto, capaz de dar fruto.

2. Arraigados y edificados en Cristo

Para poner de relieve la importancia de la 

fe en la vida de los creyentes, quisiera dete-

nerme en tres términos que san Pablo utiliza 

en: «Arraigados y edificados en Cristo, firmes 

en la fe» (cf. Col 2, 7). Aquí podemos distin-

guir tres imágenes: “arraigado” evoca el ár-

bol y las raíces que lo alimentan; “edificado” 

se refiere a la construcción; “firme” alude al 

crecimiento de la fuerza física o moral. Se 

trata de imágenes muy elocuentes. Antes de 

comentarlas, hay que señalar que en el texto 

original las tres expresiones, desde el punto 

de vista gramatical, están en pasivo: quiere 

decir, que es Cristo mismo quien toma la ini-

ciativa de arraigar, edificar y hacer firmes a 

los creyentes.

La primera imagen es la del árbol, firme-

mente plantado en el suelo por medio de las 

raíces, que le dan estabilidad y alimento. Sin 

las raíces, sería llevado por el viento, y mo-

riría. ¿Cuáles son nuestras raíces? Natural-

mente, los padres, la familia y la cultura de 

nuestro país son un componente muy impor-

tante de nuestra identidad. La Biblia nos mu-

estra otra más. El profeta Jeremías escribe: 

«Bendito quien confía en el Señor y pone en 

joven. ¿Se trata sólo de un sueño vacío que 

se desvanece cuando uno se hace adulto? 

No, el hombre en verdad está creado para lo 

que es grande, para el infinito. Cualquier otra 

cosa es insuficiente. San Agustín tenía razón: 

nuestro corazón está inquieto, hasta que 

no descansa en Ti. El deseo de la vida más 

grande es un signo de que Él nos ha creado, 

de que llevamos su “huella”. Dios es vida, y 

cada criatura tiende a la vida; en un modo 

único y especial, la persona humana, hecha 

a imagen de Dios, aspira al amor, a la alegría 

y a la paz. Entonces comprendemos que es 

un contrasentido pretender eliminar a Dios 

para que el hombre viva. Dios es la fuente de 

la vida; eliminarlo equivale a separarse de 

esta fuente e, inevitablemente, privarse de la 

plenitud y la alegría: «sin el Creador la cria-

tura se diluye» (Vaticano. II, Const. Gaudium 

et Spes, 36). La cultura actual, en algunas 

partes del mundo, sobre todo en Occidente, 

tiende a excluir a Dios, o a considerar la fe 

como un hecho privado, sin ninguna rele-

vancia en la vida social. Aunque el conjunto 

de los valores, que son el fundamento de la 

sociedad, provenga del Evangelio –como el 

sentido de la dignidad de la persona, de la 

solidaridad, del trabajo y de la familia–, se 

constata una especie de “eclipse de Dios”, 

una cierta amnesia, más aún, un verdade-

ro rechazo del cristianismo y una negación 

del tesoro de la fe recibida, con el riesgo de 

perder aquello que más profundamente nos 

caracteriza.

Por este motivo, queridos amigos, os in-

vito a intensificar vuestro camino de fe en 

Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vo-

sotros sois el futuro de la sociedad y de la 

Iglesia. Como escribía el apóstol Pablo a los 

cristianos de la ciudad de Colosas, es vital 

tener raíces y bases sólidas. Esto es verdad, 

especialmente hoy, cuando muchos no tie-
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pios deseos, sino su voluntad. Así, la vida se 

vuelve auténtica.

Como las raíces del árbol lo mantienen 

plantado firmemente en la tierra, así los ci-

mientos dan a la casa una estabilidad perdu-

rable. Mediante la fe, estamos arraigados en 

Cristo (cf. Col 2, 7), así como una casa está 

construida sobre los cimientos. En la histo-

ria sagrada tenemos numerosos ejemplos 

de santos que han edificado su vida sobre la 

Palabra de Dios. El primero Abrahán. Nuestro 

padre en la fe obedeció a Dios, que le pedía 

dejar la casa paterna para encaminarse a un 

país desconocido. «Abrahán creyó a Dios y 

se le contó en su haber. Y en otro pasaje se 

le llama “amigo de Dios”» (St 2, 23). Estar 

arraigados en Cristo significa responder con-

cretamente a la llamada de Dios, fiándose de 

Él y poniendo en práctica su Palabra. Jesús 

mismo reprende a sus discípulos: «¿Por qué 

me llamáis: “¡Señor, Señor!”, y no hacéis lo 

que digo?» (Lc 6, 46). Y recurriendo a la ima-

gen de la construcción de la casa, añade: «El 

que se acerca a mí, escucha mis palabras y 

las pone por obra… se parece a uno que edifi-

caba una casa: cavó, ahondó y puso los cimi-

entos sobre roca; vino una crecida, arremetió 

el río contra aquella casa, y no pudo tamba-

learla, porque estaba sólidamente construi-

da» (Lc 6, 47-48).

Queridos amigos, construid vuestra casa 

sobre roca, como el hombre que “cavó y 

ahondó”. Intentad también vosotros acoger 

cada día la Palabra de Cristo. Escuchadle 

como al verdadero Amigo con quien compar-

tir el camino de vuestra vida. Con Él a vuestro 

lado seréis capaces de afrontar con valentía 

y esperanza las dificultades, los problemas, 

también las desilusiones y los fracasos. Con-

tinuamente se os presentarán propuestas 

más fáciles, pero vosotros mismos os daréis 

el Señor su confianza: será un árbol plantado 

junto al agua, que junto a la corriente echa 

raíces; cuando llegue el estío no lo sentirá, 

su hoja estará verde; en año de sequía no se 

inquieta, no deja de dar fruto» (Jer 17, 7-8). 

Echar raíces, para el profeta, significa volver 

a poner su confianza en Dios. De Él viene 

nuestra vida; sin Él no podríamos vivir de 

verdad. «Dios nos ha dado vida eterna y esta 

vida está en su Hijo» (1 Jn 5,11). Jesús mismo 

se presenta como nuestra vida (cf. Jn 14, 6). 

Por ello, la fe cristiana no es sólo creer en la 

verdad, sino sobre todo una relación perso-

nal con Jesucristo. El encuentro con el Hijo 

de Dios proporciona un dinamismo nuevo a 

toda la existencia. Cuando comenzamos a te-

ner una relación personal con Él, Cristo nos 

revela nuestra identidad y, con su amistad, 

la vida crece y se realiza en plenitud. Existe 

un momento en la juventud en que cada uno 

se pregunta: ¿qué sentido tiene mi vida, qué 

finalidad, qué rumbo debo darle? Es una fase 

fundamental que puede turbar el ánimo, a 

veces durante mucho tiempo. Se piensa cuál 

será nuestro trabajo, las relaciones socia-

les que hay que establecer, qué afectos hay 

que desarrollar… En este contexto, vuelvo a 

pensar en mi juventud. En cierto modo, muy 

pronto tomé conciencia de que el Señor me 

quería sacerdote. Pero más adelante, des-

pués de la guerra, cuando en el seminario y 

en la universidad me dirigía hacia esa meta, 

tuve que reconquistar esa certeza. Tuve que 

preguntarme: ¿es éste de verdad mi camino? 

¿Es de verdad la voluntad del Señor para mí? 

¿Seré capaz de permanecerle fiel y estar to-

talmente a disposición de Él, a su servicio? 

Una decisión así también causa sufrimiento. 

No puede ser de otro modo. Pero después 

tuve la certeza: ¡así está bien! Sí, el Señor me 

quiere, por ello me dará también la fuerza. 

Escuchándole, estando con Él, llego a ser yo 
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se dejan seducir por el modo de pensar lai-

cista, o son atraídos por corrientes religiosas 

que les alejan de la fe en Jesucristo. Otros, 

sin dejarse seducir por ellas, sencillamente 

han dejado que se enfriara su fe, con las ine-

vitables consecuencias negativas en el plano 

moral.

El apóstol Pablo recuerda a los hermanos, 

contagiados por las ideas contrarias al Evan-

gelio, el poder de Cristo muerto y resucitado. 

Este misterio es el fundamento de nuestra 

vida, el centro de la fe cristiana. Todas las 

filosofías que lo ignoran, considerándolo 

“necedad” (1 Co 1, 23), muestran sus lími-

tes ante las grandes preguntas presentes 

en el corazón del hombre. Por ello, también 

yo, como Sucesor del apóstol Pedro, deseo 

confirmaros en la fe (cf. Lc 22, 32). Creemos 

firmemente que Jesucristo se entregó en la 

Cruz para ofrecernos su amor; en su pasión, 

soportó nuestros sufrimientos, cargó con 

nuestros pecados, nos consiguió el perdón y 

nos reconcilió con Dios Padre, abriéndonos 

el camino de la vida eterna. De este modo, 

hemos sido liberados de lo que más atenaza 

nuestra vida: la esclavitud del pecado, y po-

demos amar a todos, incluso a los enemigos, 

y compartir este amor con los hermanos más 

pobres y en dificultad.

Queridos amigos, la cruz a menudo nos 

da miedo, porque parece ser la negación de 

la vida. En realidad, es lo contrario. Es el “sí” 

de Dios al hombre, la expresión máxima de 

su amor y la fuente de donde mana la vida 

eterna. De hecho, del corazón de Jesús abi-

erto en la cruz ha brotado la vida divina, si-

empre disponible para quien acepta mirar al 

Crucificado. Por eso, quiero invitaros a aco-

ger la cruz de Jesús, signo del amor de Dios, 

como fuente de vida nueva. Sin Cristo, muer-

to y resucitado, no hay salvación. Sólo Él pu-

ede liberar al mundo del mal y hacer crecer 

cuenta de que se revelan como engañosas, 

no dan serenidad ni alegría. Sólo la Palabra 

de Dios nos muestra la auténtica senda, sólo 

la fe que nos ha sido transmitida es la luz que 

ilumina el camino. Acoged con gratitud este 

don espiritual que habéis recibido de vues-

tras familias y esforzaos por responder con 

responsabilidad a la llamada de Dios, convir-

tiéndoos en adultos en la fe. No creáis a los 

que os digan que no necesitáis a los demás 

para construir vuestra vida. Apoyaos, en 

cambio, en la fe de vuestros seres queridos, 

en la fe de la Iglesia, y agradeced al Señor 

el haberla recibido y haberla hecho vuestra.

3. Firmes en la fe

Estad «arraigados y edificados en Cristo, 

firmes en la fe» (cf. Col 2, 7). La carta de la 

cual está tomada esta invitación, fue escrita 

por san Pablo para responder a una necesi-

dad concreta de los cristianos de la ciudad 

de Colosas. Aquella comunidad, de hecho, 

estaba amenazada por la influencia de cier-

tas tendencias culturales de la época, que 

apartaban a los fieles del Evangelio. Nuestro 

contexto cultural, queridos jóvenes, tiene 

numerosas analogías con el de los colosen-

ses de entonces. En efecto, hay una fuerte 

corriente de pensamiento laicista que quiere 

apartar a Dios de la vida de las personas y 

la sociedad, planteando e intentando crear 

un “paraíso” sin Él. Pero la experiencia en-

seña que el mundo sin Dios se convierte en 

un “infierno”, donde prevalece el egoísmo, 

las divisiones en las familias, el odio entre 

las personas y los pueblos, la falta de amor, 

alegría y esperanza. En cambio, cuando las 

personas y los pueblos acogen la presencia 

de Dios, le adoran en verdad y escuchan su 

voz, se construye concretamente la civiliza-

ción del amor, donde cada uno es respetado 

en su dignidad y crece la comunión, con los 

frutos que esto conlleva. Hay cristianos que 
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todos aspiramos.

4. Creer en Jesucristo sin verlo

En el Evangelio se nos describe la experi-

encia de fe del apóstol Tomás cuando acoge 

el misterio de la cruz y resurrección de Cristo. 

Tomás, uno de los doce apóstoles, siguió a 

Jesús, fue testigo directo de sus curaciones 

y milagros, escuchó sus palabras, vivió el 

desconcierto ante su muerte. En la tarde de 

Pascua, el Señor se aparece a los discípulos, 

pero Tomás no está presente, y cuando le cu-

entan que Jesús está vivo y se les ha apareci-

do, dice: «Si no veo en sus manos la señal de 

los clavos, si no meto el dedo en el agujero de 

los clavos y no meto la mano en su costado, 

no lo creo» (Jn 20, 25).

También nosotros quisiéramos poder ver a 

Jesús, poder hablar con Él, sentir más inten-

samente aún su presencia. A muchos se les 

hace hoy difícil el acceso a Jesús. Muchas de 

las imágenes que circulan de Jesús, y que se 

hacen pasar por científicas, le quitan su gran-

deza y la singularidad de su persona. Por ello, 

a lo largo de mis años de estudio y medita-

ción, fui madurando la idea de transmitir en 

un libro algo de mi encuentro personal con 

Jesús, para ayudar de alguna forma a ver, 

escuchar y tocar al Señor, en quien Dios nos 

ha salido al encuentro para darse a conocer. 

De hecho, Jesús mismo, apareciéndose nu-

evamente a los discípulos después de ocho 

días, dice a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tie-

nes mis manos; trae tu mano y métela en mi 

costado, y no seas incrédulo, sino creyente» 

(Jn 20, 27). También para nosotros es posible 

tener un contacto sensible con Jesús, meter, 

por así decir, la mano en las señales de su 

Pasión, las señales de su amor. En los Sacra-

mentos, Él se nos acerca en modo particular, 

se nos entrega. Queridos jóvenes, aprended 

a “ver”, a “encontrar” a Jesús en la Eucaristía, 

donde está presente y cercano hasta entre-

garse como alimento para nuestro camino; 

en el Sacramento de la Penitencia, donde el 

Señor manifiesta su misericordia ofreciéndo-

nos siempre su perdón. Reconoced y servid a 

Jesús también en los pobres y enfermos, en 

los hermanos que están en dificultad y nece-

sitan ayuda.

Entablad y cultivad un diálogo personal 

con Jesucristo, en la fe. Conocedle mediante 

la lectura de los Evangelios y del Catecismo 

de la Iglesia Católica; hablad con Él en la ora-

ción, confiad en Él. Nunca os traicionará. «La 

fe es ante todo una adhesión personal del 

hombre a Dios; es al mismo tiempo e inse-

parablemente el asentimiento libre a toda la 

verdad que Dios ha revelado» (Catecismo de 

la Iglesia Católica, 150). Así podréis adquirir 

una fe madura, sólida, que no se funda úni-

camente en un sentimiento religioso o en 

un vago recuerdo del catecismo de vuestra 

infancia. Podréis conocer a Dios y vivir au-

ténticamente de Él, como el apóstol Tomás, 

cuando profesó abiertamente su fe en Jesús: 

«¡Señor mío y Dios mío!».

5. Sostenidos por la fe de la Iglesia, para 

ser testigos

En aquel momento Jesús exclama: «¿Por-

que me has visto has creído? Dichosos los 

que crean sin haber visto» (Jn 20, 29). Pen-

saba en el camino de la Iglesia, fundada so-

bre la fe de los testigos oculares: los Após-

toles. Comprendemos ahora que nuestra fe 

personal en Cristo, nacida del diálogo con 

Él, está vinculada a la fe de la Iglesia: no so-

mos creyentes aislados, sino que, mediante 

el Bautismo, somos miembros de esta gran 

familia, y es la fe profesada por la Iglesia la 

que asegura nuestra fe personal. El Credo 

que proclamamos cada domingo en la Euca-

ristía nos protege precisamente del peligro 

de creer en un Dios que no es el que Jesús 
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nos ha revelado: «Cada creyente es como un 

eslabón en la gran cadena de los creyentes. 

Yo no puedo creer sin ser sostenido por la 

fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a 

sostener la fe de los otros» (Catecismo de la 

Iglesia Católica, 166). Agradezcamos siempre 

al Señor el don de la Iglesia; ella nos hace 

progresar con seguridad en la fe, que nos da 

la verdadera vida (cf. Jn 20, 31).

En la historia de la Iglesia, los santos y 

mártires han sacado de la cruz gloriosa la 

fuerza para ser fieles a Dios hasta la entre-

ga de sí mismos; en la fe han encontrado la 

fuerza para vencer las propias debilidades 

y superar toda adversidad. De hecho, como 

dice el apóstol Juan: «¿quién es el que ven-

ce al mundo sino el que cree que Jesús es 

el Hijo de Dios?» (1 Jn 5, 5). La victoria que 

nace de la fe es la del amor. Cuántos cristi-

anos han sido y son un testimonio vivo de 

la fuerza de la fe que se expresa en la cari-

dad. Han sido artífices de paz, promotores 

de justicia, animadores de un mundo más 

humano, un mundo según Dios; se han com-

prometido en diferentes ámbitos de la vida 

social, con competencia y profesionalidad, 

contribuyendo eficazmente al bien de todos. 

La caridad que brota de la fe les ha llevado a 

dar un testimonio muy concreto, con la pala-

bra y las obras. Cristo no es un bien sólo para 

nosotros mismos, sino que es el bien más 

precioso que tenemos que compartir con los 

demás. En la era de la globalización, sed tes-

tigos de la esperanza cristiana en el mundo 

entero: son muchos los que desean recibir 

esta esperanza. Ante la tumba del amigo 

Lázaro, muerto desde hacía cuatro días, Je-

sús, antes de volver a llamarlo a la vida, le 

dice a su hermana Marta: «Si crees, verás la 

gloria de Dios» (Jn 11, 40). También vosotros, 

si creéis, si sabéis vivir y dar cada día testi-

monio de vuestra fe, seréis un instrumento 

que ayudará a otros jóvenes como vosotros 

a encontrar el sentido y la alegría de la vida, 

que nace del encuentro con Cristo.

6. Hacia la Jornada Mundial de Madrid

Queridos amigos, os reitero la invitación 

a asistir a la Jornada Mundial de la Juventud 

en Madrid. Con profunda alegría, os espe-

ro a cada uno personalmente. Cristo quiere 

afianzaros en la fe por medio de la Iglesia. 

La elección de creer en Cristo y de seguirle 

no es fácil. Se ve obstaculizada por nuestras 

infidelidades personales y por muchas voces 

que nos sugieren vías más fáciles. No os de-

saniméis, buscad más bien el apoyo de la co-

munidad cristiana, el apoyo de la Iglesia. A lo 

largo de este año, preparaos intensamente 

para la cita de Madrid con vuestros obispos, 

sacerdotes y responsables de la pastoral 

juvenil en las diócesis, en las comunidades 

parroquiales, en las asociaciones y los movi-

mientos. La calidad de nuestro encuentro de-

penderá, sobre todo, de la preparación espi-

ritual, de la oración, de la escucha en común 

de la Palabra de Dios y del apoyo recíproco.

Queridos jóvenes, la Iglesia cuenta con 

vosotros. Necesita vuestra fe viva, vuestra 

caridad creativa y el dinamismo de vuestra 

esperanza. Vuestra presencia renueva la 

Iglesia, la rejuvenece y le da un nuevo im-

pulso. Por ello, las Jornadas Mundiales de 

la Juventud son una gracia no sólo para vo-

sotros, sino para todo el Pueblo de Dios. La 

Iglesia en España se está preparando inten-

samente para acogeros y vivir la experiencia 

gozosa de la fe. Agradezco a las diócesis, las 

parroquias, los santuarios, las comunidades 

religiosas, las asociaciones y los movimien-

tos eclesiales, que están trabajando con ge-

nerosidad en la preparación de este evento. 

El Señor no dejará de bendecirles. Que la Vir-

gen María acompañe este camino de prepa-

ración. Ella, al anuncio del Ángel, acogió con 
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4 fe la Palabra de Dios; con fe consintió que la 

obra de Dios se cumpliera en ella. Pronunci-

ando su “fiat”, su “sí”, recibió el don de una 

caridad inmensa, que la impulsó a entregar-

se enteramente a Dios. Que Ella interceda 

por todos vosotros, para que en la próxima 

Jornada Mundial podáis crecer en la fe y en el 

amor. Os aseguro mi recuerdo paterno en la 

oración y os bendigo de corazón.

Benedictus pp. XVI
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