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S u m a r i
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Nomenament de Vicari general 

DECRET 19/10
Sant Feliu de Llobregat, 10-12-2010

Per tal d’atendre de la manera més conve-
nient el règim pastoral del Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat:

Pel present decret, atès el que disposen 
els cànons 406.1 i 475 del Codi de dret ca-
nònic, nomeno Vicari general del Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat, el Rvd. Sr. Jaume 
Berdoy i Alemany per un període de tres 
anys a partir de la data d’aquest decret.

Corresponen al Vicari general les facul-
tats que el dret comú i les disposicions 
diocesanes li atorguen, incloent aquelles 
que demanen mandat especial.

Així mateix encomano a Mn. Jaume 
Berdoy i Alemany l’atenció pastoral com a 
Vicari Episcopal dels arxiprestats del Gar-
raf, Vilafranca del Penedès, Anoia i Piera-
Capellades.

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Nomenament de vicari episcopal del 
Llobregat

DECRET 20/10
Sant Feliu de Llobregat, 10 -12- 2010

Per tal d’atendre de la manera més conve-
nient el règim pastoral del Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat:

Pel present decret, atès el que disposen 
els cànons 475-481 del Codi de dret canò-
nic, nomeno Vicari Episcopal dels arxipres-
tats de Bruguers, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels 
Horts i Montserrat, del Bisbat de Sant Feliu 
de Llobregat, el Rvd. Sr. Antoni Roca i Roig 
per un període de tres anys a partir de la 
data d’aquest decret. 

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Nomenament de vicari episcopal d’apos-
tolat seglar i evangelització 

DECRET 21/10
Sant Feliu de Llobregat, 10 -12- 2010

Per tal d’atendre de la manera més conve-
nient el règim pastoral del Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat:

Pel present decret, atès el que disposen 
els cànons 475-481 del Codi de dret canò-
nic, nomeno Vicari Episcopal d’Apostolat 
seglar i evangelització del Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat, el Rvd. Sr. Josep M. Do-
mingo i Ferrerons per un període de tres 
anys a partir de la data d’aquest decret.

[ ]Decrets
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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

Aprovació del nou estatut de la Cúria 

DECRET 22/10
Sant Feliu de Llobregat, 14-12-2010

Considerant la utilitat d’un Estatut com a 
instrument per a determinar les competèn-
cies dels diferents organismes de la Cúria 
diocesana i dels que, en consonància amb 
el dret, han estat instituïts al servei de l’ac-
ció pastoral, i per tal d’assegurar llur coor-
dinació i complementarietat,

Fetes les consultes als organismes que 
corresponen,

Vistos els informes jurídics pertinents,
Pel present decret, aprovem l’adjunt 

Estatut amb la finalitat que serveixi per al 
bon funcionament de la Cúria diocesana i 
de l’acció pastoral que tenen encomanada 
les persones i els diferents organismes als 
quals fa referència.

Aquest Estatut entrarà en vigor a partir 
del dia 15 de desembre de 2010.

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

•	 Mn. José Maria Armesto i Miró segons 
decret de 12 de novembre de 2010, de 
Mons. José María Yanguas, Bisbe de 
Cuenca, ordinari de l’interessat, ha 
estat nomenat adscrit a la Parròquia 
de Santa Maria, de Castelldefels, per 
un període d’un any, el 26 de novem-
bre de 2010.

•	 Mn. Francesc-Xavier Artigas Manetas, 
DP, ha estat nomenat diaca adscrit i 
encarregat de la Parròquia de Sant 
Pere Apòstol, de Castellet i la Gornal, 
el 26 de novembre de 2010.

•	 Mn. Eduard Casas i Soler ha estat no-
menat rector de la Parròquia de Sant 
Andreu, de Puigdàlber, i rector de la 
Parròquia de Santa Magdalena, del 
Pla del Penedès, el dia 1 de novembre 
de 2010. 

•	 P. Josep Maria Henríquez i Farreras, 
OSB, ha estat nomenat rector de la 
Parròquia de la Immaculada Concep-
ció, de la Beguda, rector de la Parrò-
quia de Sant Esteve, de Sant Esteve 
Sesrovires, i rector de la Parròquia de 
Sant Pere, de Masquefa, amb l’accep-
tació del P. Abat de Montserrat, Josep 
M. Soler, segons disposa el cànon 
682 del Codi de Dret Canònic, el 26 
de novembre de 2010.

•	 Mn. Luiz Carlos Rocha de Deus ha es-
tat nomenat vicari de la Parròquia de 

[ ]Nomenaments
parroquials
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ròquia de Santa Teresa de Jesús, de 
Gavà, el dia 1 de novembre de 2010. 

•	 Mn. Josep M. Rufas i Martínez, DP ha 
estat nomenat diaca adscrit a la Par-
ròquia de Sant Sebastià dels Gorgs, 
d’Avinyonet del Penedès, el 26 de no-
vembre de 2010.

•	 Mn. Florenci Travé i Travé, DP ha estat 
nomenat diaca adscrit i encarregat de 
la Parròquia de Santa Maria del Gar-
raf, de Sitges, el 26 de novembre de 
2010. 

Nova empenta a la projecció de l’objectiu 
diocesà i presentació de l’Estatut de la 
Cúria, dos actes diocesans de relleu.

Sant Feliu de Llobregat, 15 -12-2010. 

Ahir, en el marc de la trobada d’Advent dels 
preveres i diaques de la diòcesi, celebrada 
a Vilafranca del Penedès, es va presentar i 
distribuir la nova fitxa de treball que serà 
una eina molt útil per a l’aplicació dels 
punts recollits després d’haver aprofundit 
durant els darrers tres anys l’objectiu dio-
cesà resumit en la frase “El que hem vist, 
això us anunciem”.

Avui, s’ha presentat a la Casa de l’Es-
glésia el document “Estatut de la Cúria 
Diocesana”, que determina les competèn-
cies i el funcionament de la Cúria, amb els 
organismes i serveis diocesans que inclou.

“Posem en pràctica allò que hem après 
i rebut”.

Des del 2007, la diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat, ha anat treballant en els diversos 
àmbits pastorals, parròquies, moviments, 
comunitats religioses, etc. un objectiu dio-
cesà que, sota la referència comuna de la 
cita bíblica de la Primera carta de Joan 1,1-4, 
es desgranava en aquests subtítols:

•	 2007-2008: La inspiració i la comunió 
que neixen d’escoltar la Paraula de Déu.

[ ]Comunicats i
notes de premsa
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6•	 2008-2009: Els sagraments, celebra-
ció i vida.

•	 2009-2010: L’anunci que neix del 
goig compartit.

El fruit d’aquest ampli treball diocesà es 
va recollir en forma de conclusions i pro-
postes d’actuació en un document que es 
va llegir solemnement durant l’eucaristia 
d’acció de gràcies amb motiu de la inaugu-
ració de la Casa de l’Església, diumenge 25 
d’octubre d’enguany, a la Catedral de Sant 
Llorenç.

Per aquest nou curs, la intenció és por-
tar a la pràctica les propostes elaborades, 
aplicant-les adequadament en els diver-
sos àmbits pastorals, sota la inspiració de 
la cita bíblica de la Carta als Filipencs 4,9: 
“Posem en pràctica allò que hem après i 
rebut”.

Amb aquesta finalitat, la fitxa de treball 
que es va presentar el dia 14 de desembre, 
resulta una eina molt vàlida, especialment 
en el terreny de la formació dels laics de 
tota la diòcesi.

La Cúria, al servei dels qui viuen i treba-
llen a l’Església diocesana.

Avui a les 11 h, a l’Auditori de la Casa de 
l’Església i amb la presència d’una quaran-
tena de treballadors, arxiprestos, delegats, 
preveres i diaques que col·laboren a la Cú-
ria, s’ha presentat l’Estatut que la regeix, 
de la mà de Mn. Joan-Pere Pulido, secretari 
general i canceller, i del bisbe Agustí Cortés, 
que en les seves intervencions en diversos 
moments de l’acte ha explicat el sentit de 
la Cúria, com a conjunt de persones i orga-
nismes que ajuden el bisbe a desenvolupar 
la seva funció i servei pastoral. Encoratjava 
també els assistents a ser, individualment 
i col·lectiva, “sagrament de comunió”, que 
acull la pluralitat de l’Església, al servei de 

la qual es troba la seva raó de ser.
Durant l’acte, es va exposar l’organigra-

ma de la Cúria i les diverses funcions de 
cada estament:

•	 Bisbe diocesà i Secretaria particular.
•	 Vicaria General i Vicaries Episcopals.
•	 Vicaria Judicial i Tribunal eclesiàstic.
•	 Moderador de la Cúria i Secretaria 

General.
•	 Ecònom, Administració d’economia i 

Delegació de Patrimoni.
•	 Consell Episcopal.
•	 Col·legi de Consultors, Consell Pres-

biteral, Consell Diocesà per als As-
sumptes Econòmics i Consell Pastoral 
Diocesà.

•	 Delegacions diocesanes.
L’acte va concloure amb un moment fi-

nal de precs i preguntes, per a aclarir i pun-
tualitzar alguns aspectes de la coordinació 
dels membres de la Cúria en el seu treball 
a la Casa de l’Església.
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6 ligència i serietat els interrogants humans 

més profunds. No dic que no pensem, sinó 
que no pensem, o no volem pensar, en allò 
que és a les arrels de la vida. I sense arrels 
no hi ha arbre, ni fulles, ni fruit.

Tenim doncs l’Església asseguda a la 
taula del diàleg del món. Interessa ara 
veure com se situa ella i com la veuen els 
altres. Faltant un mes per a la visita, cada 
dia en els mitjans de comunicació li venia 
a sobre al Papa una allau d’informacions, 
i acusacions explícites, a propòsit dels 
pecats de l’Església, concretament dels 
pecats dels eclesiàstics. Junt a reiterades 
paraules demanant perdó, Benet XVI resu-
mia el que l’Església havia de fer amb una 
frase:

“L’Església no s’ha de preocupar tant 
de mostrar-se forta i atractiva, sinó sobre-
tot de transparentar totalment la persona i 
les paraules de Jesucrist”.

Paraules alliberadores i compromeses 
alhora. Alliberadores, perquè conviden a 
desmarcar-se de l’obsessió esclavitzant 
del joc mediàtic i polític. Compromeses, 
perquè palesen el gran repte de reproduir 
Jesucrist avui.

Rebem el Papa a casa nostra, que tam-
bé és casa seva. Sempre hi haurà algú que 
vulgui interpretar aquesta visita com un 
gest més de prepotència. Però nosaltres, 
quan estiguem amb ell dedicant el temple 
de la Sagrada Família, sentirem quelcom 
més diferent.

- Som els qui s’asseuen a la taula 
familiar, havent pensat i viscut l’amor 
del Crist.

- Som els qui no volen fer-se propaganda, 
sinó acceptar els propis errors i, com 
el mestre Gaudí, “reparar” els danys 
que hem pogut fer.

- Som els qui somnien que tota la nostra 

El Papa que fa pensar (7-11-2010)

Crec que fou encertada la reflexió que va 
fer el P. José María Salaverri, marianis-
ta, sobre la visita del Papa al Regne Unit. 
Deia: “Em sembla que el millor resum de 
la visita del Papa al Regne Unit l’ha fet el 
premier anglès, David Cameron, quan, 
acomiadant-lo, li va dir: ‘Gràcies per haver-
nos fet seure i pensar’”.

Molts albiraven un sonat fracàs 
d’aquesta visita papal. La premsa insis-
tia cada dia en el rebuig expressat per un 
grup reduït de ciutadans, que es manifes-
taven amb insults i burles. Benet XVI es va 
mostrar amb humilitat i claredat, lliure i 
respectuós, intel·ligent i positiu. Perquè la 
invitació que havia rebut de les autoritats 
britàniques, venia a ser com un oferiment 
d’un espai, un seient i un altaveu, perquè 
pogués dir la seva dintre el complex món 
cultural, social, polític i econòmic d’aques-
ta societat europea i occidental. I el Papa, 
com si digués: “Doncs bé, ens asseiem, 
pensem i parlem”.

Independentment de les opinions de 
cadascú, només seure i pensar plegats, 
crec que és una de les grans aportacions 
que avui pot fer l’Església a la nostra atra-
fegada societat. I és que ni ens asseiem en 
pau, ni fem res per a respondre amb intel-

[ ]Escrits
dominicals
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6societat i el món sencer esdevingui 
una sola família.

Potser la multitud, els grans espais i els 
protocols, ho posin una mica difícil. Però 
tots podem fer un esforç perquè la visita 
del Papa signifiqui una veritable “trobada 
de família”, que refermi la nostra fe i es-
trenyi els lligams fraterns.

Arrels (14-11-2010)

Referint-nos a la dificultat que tenim d’es-
coltar el missatge evangèlic i al valor de la 
invitació a pensar que ens fa el Papa, afir-
màvem: “No pensem, o no volem pensar, 
en allò que és a les arrels de la vida. I sense 
arrels no hi ha arbre, ni fulles, ni fruit”.

Fa uns dies vaig rebre, un cop més, una 
nova lliçó de la natura. Conversava amb 
un jardiner sobre un arbre ben maco que 
havia plantat. “Sobreviurà?”, li vaig pre-
guntar. “El més segur és que sí. Per què 
ho dubta?”, va respondre. Confessant la 
meva ignorància, vaig observar: “Em pre-
gunto si amb tan poca profunditat l’arbre 
tindrà prou terra i saó per a arrelar-hi...”. 
“Miri –em va respondre–, les arrels manen 
sobre tot l’arbre. Estan amagades, però 
és la part més important. Si les arrels de-
tecten que no hi ha suficient espai per a 
créixer, l’arbre no creixerà, però tampoc no 
morirà”.

Em vaig quedar amb allò de “les arrels 
és la part més important”. Prenent l’arbre 
com a símbol de la vida personal i social, 
pensava que aquesta afirmació era un im-
portant correctiu a la nostra mentalitat. 
En un doble sentit. Primer, era un correc-
tiu del tòpic, tan estès i tan revelador de 
la terrible superficialitat que ens domina: 
“el que no es veu, no compta”. Segon, cor-
regia aquella pretensió quimèrica de crear 

tot de bell nou, com si no hi hagués hagut 
res abans, com si fos un llast que ens im-
pedeix volar, com si la història comencés 
amb nosaltres... Però la natura (el seu cre-
ador), en sabia més que nosaltres, ens diu 
que el més important és precisament el 
que no es veu i que sense les velles arrels 
i la soca de molts anys, no pot haver-hi ar-
bre... Seria una llibertat contradictòria i im-
possible. Com deia un teòleg: “Veiem una 
fulla que vola empesa pel vent i voldríem 
ser lliures com ella. Però el preu d’aquesta 
llibertat és la desvinculació de l’arbre i la 
mort de si mateixa. Vull ser una fulla que 
faci arbre i, embellint-lo, col·laborar a do-
nar fruit i ombra”.

Les arrels forneixen a l’arbre aliment, 
saba i estabilitat. Una arrel malalta fa tot 
l’arbre malalt; perquè un arbre estigui sa, 
ho han d’estar les seves arrels.

Fa vint-i-cinc anys els bisbes de Cata-
lunya van publicar el document “Arrels 
cristianes de Catalunya”, que expressava 
el que aleshores deia l’Església en relació 
al nostre país i que ha constituït, i segueix 
constituint, un referent per a la nostra ac-
ció pastoral. Som ara a les vigílies d’unes 
eleccions al Parlament de Catalunya, de 
les quals han de sortir els polítics respon-
sables de gran part del nostre futur. Na-
turalment, Catalunya no té tan sols arrels 
cristianes. A més, afirmar que té aquestes 
arrels, no vol dir defensar la “confessio-
nalitat”, sinó que, precisament perquè al 
seu fonament hi ha cristianisme, es pot 
establir a Catalunya una sana laïcitat. 
Construir Catalunya des de les seves ar-
rels significa:

- Fer cultura, economia o política a 
partir de les idees de vida humana, 
persona, societat, convivència, 
família, treball, educació, progrés... 
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6 que han estat a la base del nostre 

poble durant segles.
- Legislar, governar, gestionar cada 

realitat social segons els valors 
morals que fonamenten els drets i 
deures de tot ésser humà, d’acord 
amb l’humanisme heretat dels 
nostres avantpassats.

- Respectar i defensar el fet religiós 
(si més no segons l’entenem els 
cristians) com quelcom tan positiu, 
que dóna sentit i fonament a tota 
vida en la seva dignitat i vàlua 
transcendent.

Aplicant la crida que sovint feia Joan 
Pau II a Europa, aixecaríem la nostra veu 
profètica: “Catalunya, sigues tu mateixa”.

Secrets de la vocació (21-11-2010)

La poetessa espanyola Amalia Bautista va 
compondre un poema d’una delicada sen-
sibilitat, que duia el títol “Sueña un poco 
conmigo”. S’havia inspirat en una melan-
còlica cançó del músic i intèrpret Lluís Am-
strong. El seu argument girava entorn de 
la idea que qui estima i espera ser estimat 
per l’amic té, com a una de les seves màxi-
mes aspiracions, que aquest un dia arribi 
a incloure’l en els seus somnis. I això tant 
en el sentit que el recordi permanentment, 
com en el sentit que formi part de les se-
ves il·lusions més profundes i personals.

Ens fa bé recordar que som un somni 
de Déu. No només ho podem desitjar com 
amics seus, sinó que realment som un som-
ni seu. Sant Pau ens ho va transmetre trans-
crivint un himne bell i harmònic com encap-
çalament de la carta als cristians d’Efes.

“Beneït sigui el Déu i Pare de nostre 
Senyor Jesucrist… Ens escollí en ell abans 
de crear el món, perquè fóssim sants, irre-

prensibles als seus ulls. Per amor ens des-
tinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la 
seva benèvola decisió...” (Ef 1,3-7)

Déu Pare es fa il·lusions i somnia. La il-
lusió i el somni de Déu en teologia es diu 
“predestinació”. És el que desitja Déu de 
tots i cadascú de nosaltres, la seva volun-
tat. El Déu Pare de Jesucrist té una il·lusió 
forjada sobre mi, té un pla i “una esperan-
ça” sobre la meva persona. Hem de saber 
gaudir tots d’aquesta veritat i treure’n con-
seqüències per a la vida.

És quelcom que hem de fer tots. Però 
d’una manera molt especial els qui estan 
per decidir un camí per al seu futur. La pre-
gunta que es planteja aleshores és la clau 
per al seu encert. Normalment és: “Què 
vull fer? Què em convé? On em realitzaré 
millor?”. Aquí proposem una altra pregun-
ta: Quina il·lusió tindrà Déu Pare sobre mi? 
Què voldrà de mi?

M’imagino els pensaments de l’apòstol 
Joan en aquella escena, quan es va ado-
nar que Jesús anava a pregar sol i “veié 
que vetllava tota la nit pregant Déu” (Lc 6, 
12). Ell, que tenia la curiositat i l’habilitat 
d’endevinar els sentiments del seu Mes-
tre, rumiaria per dintre: “Què pregarà, 
quins seran els seus pensaments, quina la 
conversa amb el seu Pare?” Aviat tindria 
la resposta. “Quan va fer-se de dia -diu 
l’Evangeli- va cridar els seus deixebles, 
n’escollí dotze i els donà el nom d’apòs-
tols...” (Lc 6,13). Aleshores Joan fàcilment 
podia pensar: “En la pregària davant el 
Pare ha pensat en mi, en nosaltres, així 
com en la gent a la qual ens envia. Ho ha 
fet estimant-nos i estimant la gent, re-
vifant la il·lusió sobre tots plegats, que 
comparteix amb el Pare...”.

- La vocació, en tant que crida, és el punt 
i final d’un procés que passa dintre del 
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6cor de Déu Pare: pensa en nosaltres, 
ens crea, ens coneix tal com som, 
inclosa la nostra debilitat, pensa en 
el món, ens elegeix i ens crida.

- La font i la sustentació de tot aquest 
procés no és altra que el seu amor.

- Esbrinar la pròpia vocació consisteix a 
respondre a la pregunta: quina serà 
la il·lusió que s’ha forjat Déu sobre 
mi, estimant-me i estimant el món?

Sembla que és complicat. No ho és. Te-
nim en la pregària l’escola on aprenem els 
secrets de l’amor de Déu.

Humanitat com a mare (28-11-2010)

L’experiència de la maternitat és un veri-
table cimal d’humanitat. Esdevenir mare 
constitueix una de les riqueses més su-
blims de l’ésser humà. Corresponentment, 
sentir-se fill estimat i poder dir de cor 
“mare meva” és el fonament i la condició 
de tot equilibri i maduresa humana.

Fem aquestes afirmacions categòriques 
ben conscients del que diem. Cal però fer 
dos advertiments. Primer, que parlem aquí 
de “maternitat” en el sentit obvi de la dona 
que infanta el seu fill físicament; però tam-
bé, sobretot, com a valor, en el sentit am-
pli, no menys real, d’aquella persona (o 
grup de persones) que, incloent materni-
tat física o sense, “fa de mare” espiritual-
ment. En segon lloc, que aquí s’acompleix 
aquella llei segons la qual res del més su-
blim de la vida humana, que lògicament 
ha de ser font de joia i felicitat, no pot ex-
cloure a priori el sofriment. Cal dir-ho com 
advertiment per a tots aquells que, duts 
per una experiència dolenta o pel desig de 
fugir de compromisos, pensen que mater-
nitat és sinònim de complicacions, llàgri-
mes i patiment.

Necessitem urgentment aprofundir en 
el misteri de la maternitat. Per diferents 
motius. El principal és que patim una cri-
si de maternitat en el sentit més profund, 
una crisi que és origen d’altres crisis per-
sonals i socials. Altres motius són circums-
tancials, com ara el fet que la celebració 
del vint-i-cinquè aniversari del document 
episcopal Arrels cristianes de Catalunya, 
ens porta a pensar en el si que ha engen-
drat Catalunya. I també la circumstància 
de l’Advent, en el qual celebrem el fet que 
la humanitat engendra com a mare el Fill 
de Déu fet home.

No és difícil veure els lligams que hi ha 
entre un motiu i l’altre. Si patim una greu 
crisi de maternitat, no podrem esperar un 
revifament de la societat catalana en fi-
delitat al seu ésser. Igualment hem de dir 
que, havent perdut el sentit i el valor de la 
maternitat, no es podrà entendre ni viure 
el misteri cristià, que té a la base el Déu 
encarnat.

La circumstància política d’unes elec-
cions autonòmiques situa la qüestió de 
les arrels cristianes de Catalunya en la 
primera línia d’actualitat. Però ens basta 
als cristians avui recordar que qualsevol 
programa polític, que estimi Catalunya i 
vulgui revifar la seva identitat, haurà de 
comptar amb el repte de superar la manca 
cultural de sentit de maternitat i entomar 
el futur des de la fidelitat a les seves veri-
tables arrels.

El que ens resulta irrenunciable als cris-
tians és viure l’Advent, sigui en la política, 
sigui en la lluita contra la crisi econòmica, 
sigui en qualsevol àmbit de la vida per-
sonal o comunitària. I ens convé recordar 
un dels pensaments més impactants i rics 
que he pogut trobar en la literatura cristia-
na antiga, concretament en textos medie-
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6 vals que beuen de les fonts patrístiques: 

l’Antic Testament (creació, pecat, història 
de la humanitat sota l’Aliança, promesa...) 
és com el si matern de Jesucrist.

- El Déu cristià és el Déu arrelat a la 
humanitat.

- La humanitat creada i pura del paradís, 
en Maria, ha esdevingut el gran si que 
engendra i infanta el Fill de Déu.

- Cada vegada que una humanitat es 
deixa prendre i purificar per Déu, el 
seu Esperit hi arrela i neix Jesucrist.

Entre altres compromisos, podríem fer 
política i revifar Catalunya amb l’esperit de 
l’Advent...

Infantar Jesucrist (5-12-2010)

Seguim el camí d’Advent sota la llum de 
la maternitat. Ens va bé, perquè així, a la 
llum de l’Advent, entenem la grandesa de 
la maternitat.

Després del que hem dit, no ha de resul-
tar-nos estrany sentir que “nosaltres infan-
tem Jesucrist”. Aclarim les coses: qui va in-
fantar Jesucrist fou la humanitat, en el poble 
d’Israel i en Maria; avui, en aquesta història 
nostra, som la humanitat en l’Església i en 
cadascú. És a dir, no tot el que hi havia a la 
humanitat, ni tot el que hi ha avui en la hu-
manitat infanta Jesucrist, sinó només aque-
lla humanitat que l’engendra per la fe i l’in-
fanta en la pròpia vida. Orígenes, comentant 
el llibre del Càntic dels Càntics, explicava:

“No només en Maria, a la seva ombra 
(de l’Esperit), s’ha iniciat el seu naixement 
(de Jesucrist), sinó també en tu, si n’ets 
digne, neix el Verb de Déu” ( In Cant. Hom. 
2,6).

Per això, ve a dir interpretant el passat-
ge d’Ex 21, on s’assenyala la pena del qui 
colpeja una dona embarassada, aquesta 

dona és l’ànima, que tot just ha concebut 
el Verb de Déu: els cops, les disputes i les 
baralles, l’escandalitzen i mor el fill que 
porta dintre seu (In Ex. Hom. 10,3). La pèr-
dua de fe és com un avortament. Les pa-
raules de sant Pau suggereixen la formació 
de Crist dintre nostre per la fe com el fetus 
en el si de la mare: “Fills meus, sento do-
lors de part com si us tornés a infantar, i no 
els acabaré fins que Crist no quedi format 
en vosaltres” (Ga 4,19).

S’entén així el missatge que transme-
ten per a nosaltres avui les paraules del 
profeta, fent servir una imatge vegetal:

“La soca de Jesè tallada traurà un re-
brot, naixerà un plançó de les seves arrels” 
(Is 11,1).

Nosaltres som aquesta soca, de la qual 
rebrota un plançó, Jesucrist. Amb una par-
ticularitat: és una soca tallada, com l’arbre 
que el pagès poda, perquè doni més fruit. 
Ja ho va dir Jesús amb la imatge de la vinya 
i el vinyater (Jn 15,1-2).

Engendrem, doncs, Jesucrist i l’infan-
tem. Però no sense sofriment. Hi ha perills 
externs, com els cops en la dona emba-
rassada, hi ha resistències internes com 
en els cristians de Galàcia, hi ha també 
proves “educatives” que ens fa la mà de 
Déu com la poda en l’arbre. És el que l’es-
piritualitat de l’Any Litúrgic assenyala com 
“l’aspecte penitencial propi de l’Advent”, 
que consisteix en la purificació necessària 
perquè de nosaltres pugui néixer Jesucrist.

Així podem copsar la magnitud del mis-
teri de la maternitat, segons la visió cristi-
ana. Doncs l’Advent és exercici de materni-
tat, i tota maternitat és com l’Advent.

- Si el més sublim d’un ésser humà és 
portar a la vida un altre ésser humà, 
què serà portar a la vida, en ell, a 
Jesucrist?
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6- Tota maternitat és arriscada i comporta 
sacrifici. Però és en la maternitat on 
el dolor esdevé més fecund.

- La fecunditat del dolor d’una mare és 
directament proporcional a l’amor 
que ella ha posat engendrant i 
infantant el fill.

També l’Advent ens podrà ensenyar 
quin és l’amor propi de la mare. Tots po-
drem treure’n importants lliçons per a la 
vida.

L’abraçada materna (12-12-2010)

El llibre del profeta Isaïes fa servir unes 
expressions, que en la traducció oficial ca-
talana resulten ben significatives:

“Oh cel, deixa caure la rosada; que el 
bé plogui dels núvols, i la terra obri el seu 
si, per fer-ne germinar la salvació i fer-ne 
néixer el benestar; jo el Senyor en sóc el 
creador!” (Is 45,8).

La terra és convidada a obrir-se amb una 
abraçada anhelant i delerosa, amb una dis-
ponibilitat confiada. I en una altra cita:

“La terra eixuta i el desert estan de fes-
ta, d’alegria l’estepa floreix. La seva florida 
s’esbadella com l’iris, s’engalana i crida de 
goig” (Is 35,1.2).

L’acció d’esbadellar-se és un desplega-
ment generós en un mosaic rialler i atapeït 
de colors. Altres traduccions catalanes i la 
castellana oficial parlen que la terra ha tret 
“florida”, cridant a l’alegria, insistentment 
i alhora. Però en aquest cas queda més 
clar que el mateix floriment és la rialla de 
la terra.

Sentint aquests missatges avui, ens 
adonem que l’abraçada és l’Advent i la flo-
rida és el Nadal.

Hem dit que la mare és fecunda perquè 
estima. I quan ésser mare de debò li de-

mana un sacrifici, el seu amor esdevé més 
intens i pur. Aleshores la mare encara és 
més fecunda. Com serà, doncs, l’amor típic 
de la mare?

L’amor típic de la mare és l’abraça-
da. L’abraçada representa plàsticament 
l’amor matern, ja que un dels seus trets 
característics és l’acolliment incondicio-
nal. L’abraçada és contrària al gest d’aga-
far retenint un objecte. Qui agafa, ha triat 
segons els propis interessos, s’apropia i 
domina, demostra tenir dret sobre l’objec-
te; però qui abraça profundament, segons 
el significat autèntic del gest, obre de bat 
a bat l’ànima, per tal d’oferir a l’altre un 
lloc de comunió i de pau. L’altre és rebut 
tal com és, no se li han posat condicions ni 
se li ha restringit l’accés a l’encontre. Per-
què, tot i que la mare pot ser ben conscient 
dels límits del fill, segueix tenint-lo entre 
els braços, perquè abraça aquell fons de 
bondat, que només la seva mirada sap 
descobrir.

(Direm entre parèntesi que, per aquest 
motiu, resulta tan lluny de la veritable ma-
ternitat el llenguatge pro–avortista, que 
argumenta basant-se en un pretès “dret 
de la mare sobre el fill”, de vegades confós 
amb el propi cos).

Encara ressonen les paraules de Benet 
XVI en la seva recent visita. En la breu al-
locució que va dirigir al fidels a la catedral 
de Santiago, deia:

(Inserits en l’amor de la Trinitat) “Som, 
en certa manera, abraçats per Déu, trans-
formats pel seu amor. L’Església és aque-
lla abraçada de Déu en la qual els homes 
aprenen a abraçar els germans, desco-
brint en ells la imatge i la semblança divi-
na, que constitueix la veritat més pregona 
del seu ésser i que és l’origen de la genuï-
na llibertat”.
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6 Podríem parlar de l’espiritualitat de 

l’abraçada en la vida de la mare. Aquí en 
tenim el paradigma. En aquest sentit, tots 
hem d’aprendre de Déu a ser mares. Està 
en joc la llibertat dels nostres fills.

El sagrament de la maternitat 
(19-12-2010)

És típic de l’Advent, ja prop del Nadal, 
l’oracle profètic d’Is 7,10-14. El poble es 
troba en dificultats, sota l’amenaça d’una 
invasió estrangera. El profeta proposa al 
rei Acaz demanar un signe a Déu, que de-
mostri la seva presència protectora. El rei, 
aparentant virtut, s’hi nega. Aleshores el 
profeta li diu:

Escolteu, casa de David: No en teniu 
prou d’acabar la paciència dels homes, 
que voleu acabar també la del meu Déu? 
Doncs ara el Senyor mateix us donarà un 
senyal: la noia tindrà un fill, i li posarà el 
nom d’Emmanuel, que vol dir: “Déu amb 
nosaltres”.

Una noia mare esdevé tot un senyal. La 
mentalitat que devalua la maternitat no 
voldrà saber-ne res, o no entendrà que una 
mare sigui senyal de salvació. Però el pro-
feta, de part de Déu, insisteix: Déu posarà 
el senyal davant els ulls del poble, per tal 
que tothom recobri l’esperança.

El gran teòleg espanyol Olegario Gon-
zález de Cardedal, va viure amb profundi-
tat teològica i espiritual la mort de la seva 
mare. Fruit d’aquesta experiència va ser 
la publicació d’un valuós llibre intitulat 
Madre muerte. El principi al qual respon 
aquesta obra és que “la mort de la mare fa 
plorar, però també fa pensar i, sobretot, fa 
pregar”. Podem dir que, en faltar la mare, 
hom s’ha de “re–situar” a la vida, s’ha de 
retrobar a si mateix en una nova posició 

vital. Una experiència que fa palesa, a 
més de la pròpia poquedat, la vàlua i el 
pes de la mare, com a referent de la pròpia 
identitat.

En aquest sentit, el títol del llibre ben 
bé hagués pogut ser Madre vida i respon-
dria perfectament al seu contingut. És, en 
efecte, un veritable cant a aquella que ens 
ha engendrat, no només físicament i en el 
moment de la concepció i del part, sinó 
també al llarg de tota la seva existència. 
Per a l’autor encara és més: la mare ve a 
ser una representació de tot un món que 
li ha conformat i li ha donat la possibilitat 
d’ésser qui és. Per això dirà:

“Madre propia és paradigma de todo lo 
que nos ha engendrado: tierra, patria, cul-
tura o tradición”.

Però més endavant afirmarà que, per 
als creients, la mare i la mort no són rea-
litats “últimes”, sinó penúltimes. Vol dir 
que la mare i la mort semblen inici i fi de la 
vida que veiem, però en realitat són signes 
d’una realitat que és al darrere, la mateixa 
en tots dos casos. Una realitat personal, 
que, com a font, dóna la vida i que, com a 
plenitud, l’acull: el Déu–amor.

- La mare és un senyal del fet que Déu, 
el Déu de la vida, segueix viu i actua.

- La mare és, fins i tot, una presència, 
com un sagrament, de l’amor de Déu 
que segueix operatiu en la nostra 
història.

- La mare, totes les mares, recorden que 
el nostre és un “Déu amb nosaltres”.

No tots copsen la realitat que hi ha al 
darrere dels signes que curullen la vida. 
Però potser perdran la contemplació de la 
seva bellesa i, el que és pitjor, romandran 
privats de la més viva esperança.
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6Espais per a Déu (26-12-2010)

Els filòsofs que admeten l’existència de 
Déu o hi pensen com una possibilitat ens 
diran que aquesta afirmació, “espais per a 
Déu”, és una contradicció, ja que Déu, per 
definició, està més enllà de tot espai i de 
tot temps, no necessita, ni pot habitar, un 
espai. La mateixa cosa pensen els que es 
confessen agnòstics, de vegades sense sa-
ber què és el que això significa: creuen que, 
si Déu existeix, no té res a veure amb nosal-
tres, no podem dir res d’Ell, ja que el món 
nostre, els nostres espais, només poden 
ser “nostres”... Uns altres, que no semblen 
entrar en aquestes qüestions massa filosò-
fiques, viuen, però, com si Déu no tingués 
espais propis en aquest món.

El poeta Rabindranath Tagore va escriu-
re que si el sol és tan gran que no el podem 
mirar fit a fit, ell sí que es pot amagar en 
una minúscula gota de rosada, on nosal-
tres el veiem brillar.

El Déu vertader és, en efecte, immens, 
encara més gran que el sol. Però el podem 
veure, tocar i sentir, en un nen nou nat. 
Perquè el Déu cristià és talment Emmanu-
el, “Déu amb nosaltres”.

- Emmanuel vol dir que Déu està de 
la nostra part, no precisament de la 
part dels nostres errors, mentides o 
pecats, sinó de la part de la nostra 
humanitat, de la causa humana, de la 
nostra felicitat.

- Emmanuel significa que Déu està 
de part nostra, no quedant-se Ell 
en el seu cel de felicitat, sinó fent-
se present entre nosaltres, enmig 
nostre, en la comunitat i l’Església 
reunida en el seu nom.

- Emmanuel vol dir que Déu està al 
nostre abast en realitats humanes, 

com ara en la Paraula que es proclama 
i en els sagraments celebrats.

- Emmanuel significa que Déu és fins i 
tot dintre nostre, habitant la intimitat 
del nostre esperit, il·luminant-lo i 
recreant-lo, per fer-lo capaç d’un 
destí de glòria.

Aquesta proximitat del nostre Déu ens 
compromet profundament. Qui la nega, 
s’hauria d’analitzar honradament. Hauria 
de mirar si la seva negativa a acceptar-
ho, en el fons, és una fugida del compro-
mís que suposaria el reconeixement d’un 
Déu tan proper, d’un Déu tan implicat en 
la nostra història, d’un Déu que parla i ac-
tua tan humanament i amb tanta claredat. 
Com deia ja el llibre del Deuteronomi als 
qui posaven excuses per a no complir la 
Llei: “No pots dir que no està al teu abast; 
no pots dir està massa alta al cel, ni massa 
lluny, a l’altra banda de la mar... És ben a 
prop teu, la tens als llavis, la tens al cor” 
(cf. Dt 30,11-14). I Sant Pau, aplicant-ho a 
la nostra fe, dirà:

“Aquesta paraula és ben a prop teu. 
Aquesta és la paraula que creiem i que 
proclamem: Si amb els llavis confesses 
que Jesús és el Senyor i creus en el teu cor 
que Déu l’ha ressuscitat d’entre els morts, 
et salvaràs. Qui creu de cor, rep la justícia; 
qui confessa amb els llavis, obté la salva-
ció.” (Rm 10,8-10)

El problema no es altre que deixar es-
pai, fer costat a Déu. Això és la fe. Creure 
de cor, creure en el cor. Aquest, el cor, és 
el primer espai per a Déu. Després vindran 
els llavis, les mans, la família, el treball, la 
ciutat... Tots llocs per a l’Emmanuel.
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6 9 de novembre. Trobada de preveres i 

diaques de la Vicaria del Penedès, Anoia, 
Garraf a Vilafranca del Penedès, amb la 
presència del P. Cebrià Pifarré, monjo be-
nedictí que va presentar el tema de forma-
ció sobre la Regla Pastoral de Sant Gregori 
el Gran.

El senyor bisbe rep Mons. Bartelemy 
Yuda, Bisbe de Yagüa (Camerun), diòcesi 
on col·labora pastoralment Mn. Francesc 
Pausas.

11 de novembre. El senyor bisbe pre-
sideix l’Eucaristia en la Festa Major de la 
Parròquia de Torrelles de Llobregat.

El senyor bisbe presideix l’Eucaristia a 
la Parròquia de Sant Joan Baptista de Vila-
decans amb motiu del centenari de l’Hos-
pitalitat de Lourdes.

12 de novembre. Reunió del Consell 
Episcopal.

13 de novembre. Trobada de formació 
per a catequistes de confirmació i anima-
dors de pastoral amb adolescents i joves.

El senyor bisbe presideix l’Eucaristia 
vespertina del diumenge a la parròquia de 
Santa Fe del Penedès on pren possessió 
com a nou rector Mn. Joaquim Rovirosa.

14 de novembre. Jornada diocesana de 
Germanor.

El senyor bisbe presideix l’Eucaristia 
dominical a la Parròquia de Santa Eulàlia 
del Papiol on confereix el Sagrament de la 
Confirmació.

15 de novembre. Jornades de Formació i 
animació pastoral al Col·legi Mare de Déu 
de la Salut de Sant Feliu de Llobregat, amb 
el tema: Laics actius a l’Església i el món.

NOVEMBRE

1 de novembre. Presència vocacional 
de la Delegació de Pastoral Vocacional en 
l’Arxiprestat de Sant Vicenç dels Horts, 
juntament amb la Cadena de Pregària per 
les vocacions.

3 de novembre. Reunió de la Comissió 
de la Casa de l’Església.

4 de novembre. Reunió del Consell 
Presbiteral.

Reunió del Col·legi diaconal de Sant Fe-
liu de Llobregat a la Casa de l’Església.

5 de novembre. Entrevista de Ràdio Es-
tel al senyor bisbe Agustí.

Reunió del Consell Episcopal.

6 de novembre. El senyor bisbe rep el 
Sant Pare Benet XVI a l’Aeroport del Prat 
en la seva estada a Barcelona amb motiu 
de la Dedicació de la Basílica de La Sagra-
da Família.

7 de novembre. El senyor bisbe concele-
bra en la celebració de Dedicació de La Ba-
sílica de la Sagrada Família de Barcelona.

El senyor bisbe acomiada el Sant Pare 
Benet XVI a l’Aeroport del Prat.

[ ]Crònica
diocesana
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22-26 de novembre. El senyor bisbe 
participa en l’Assemblea Plenària de la 
Conferència Episcopal Espanyola.

26 de novembre. El senyor bisbe presi-
deix l’Eucaristia a la Catedral de Sant Llo-
renç amb motiu del XXXIX Congreso Naci-
onal de Hospitalidades de Nuestra Señora 
de Lourdes, amb motiu del centenari de 
l’Hospitalitat de Lourdes de Barcelona, 
Sant Feliu de Llobregat i Terrassa.

27 de novembre. Reunió del Consell 
Pastoral Diocesà.

Cloenda de la presència vocacional de 
la Delegació diocesana de Pastoral voca-
cional a Sant Vicenç dels Horts. El senyor 
bisbe dirigeix un recés vocacional i presi-
deix l’Eucaristia a la Parròquia de Sant Vi-
cenç Màrtir de Sant Vicenç dels Horts.

Segona trobada diocesana d’escolans a 
Sant Vicenç dels Horts.

El senyor bisbe participa en el sopar de 
la celebració del centenari de l’Hospitali-
tat de Lourdes a les Drassanes de Barce-
lona.

28 de novembre. El senyor bisbe presi-
deix l’Eucaristia a la Catedral de Sant Llo-
renç en el primer diumenge d’Advent.

29 de novembre. El senyor bisbe presi-
deix i imparteix la lliçó inaugural en la in-
auguració del curs de l’ISCREB de Sant Boi 
de Llobregat.

30 de novembre. El senyor bisbe presi-
deix la reunió dels Consell diocesà per als 
assumptes econòmics.

16 de novembre. Trobada de preveres i 
diaques de la Vicaria del Llobregat al No-
viciat de Pallejà, amb la presència del P. 
Cebrià Pifarré, monjo benedictí que va pre-
sentar el tema de formació sobre la Regla 
Pastoral de Sant Gregori el Gran. 

Jornades de Formació i animació pasto-
ral al Col·legi Mare de Déu de la Salut de 
Sant Feliu de Llobregat, amb el tema: Laics 
actius a l’Església i el món.

17 de novembre. El senyor bisbe es re-
uneix amb els arxiprestos de la Vicaria del 
Penedès, Anoia, Garraf a Vilafranca del Pe-
nedès.

El senyor bisbe participa en les Jorna-
des de Formació i animació pastoral al Col-
legi Mare de Déu de la Salut de Sant Feliu 
de Llobregat, amb el tema: Laics actius a 
l’Església i el món.

18 de novembre. El senyor bisbe es re-
uneix amb els arxiprestos de la Vicaria del 
Llobregat a Sant Just Desvern.

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

19 de novembre. Reunió del Consell 
Episcopal.

20 de novembre. Primera trobada dio-
cesana d’animadors de la litúrgia a la Casa 
de l’Església i amb el tema: Els equips 
d’animadors de la litúrgia a nivell parro-
quial i arxiprestal.

21 de novembre. El senyor bisbe parti-
cipa en la festa anual de la Fundació Rut 
a la Capella de Nord de Sant Feliu de Llo-
bregat.
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6 DESEMBRE

1 de desembre. El senyor bisbe es reu-
neix amb el rector del Seminari de Barce-
lona i els rectors que acullen seminaristes 
de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat al 
Seminari Conciliar de Barcelona.

2 de desembre. El senyor bisbe presi-
deix la reunió del Col·legi de Consultors.

3 de desembre. Reunió del Consell 
Episcopal.

4 de desembre. El senyor bisbe partici-
pa en el concert de Nadal a la Catedral de 
Sant Llorenç, organitzat per l’Associació 
de Germandats i Confraries de l’Arquebis-
bat de Barcelona en benefici de Càritas 
diocesana.

5 de desembre. El senyor bisbe presi-
deix l’Eucaristia a la Catedral de Sant Llo-
renç en el segon diumenge d’Advent.

7 de desembre. El senyor bisbe partici-
pa i fa la reflexió evangèlica en la Vetlla de 
pregària de la Immaculada a la Basílica de 
la Mare de Déu de la Mercè.

8 de desembre. El senyor bisbe presi-
deix l’Eucaristia en el temple parroquial 
d’Ontinyent de València.

9 de desembre. El senyor bisbe predica 
un recés d’Advent a l’Associació de mares i 
germanes de preveres de València.

10 de desembre. Reunió del Consell 
Episcopal.

11 de desembre. El senyor bisbe parti-

cipa en la Inauguració i benedicció de la 
nova Seu del Bisbat de Terrassa.

Recés d’Advent de la Delegació dioce-
sana de Vida Consagrada a la Casa de l’Es-
glésia.

Trobada de la Delegació diocesana de 
Família i Vida, a la Casa de l’Església, amb 
el “Grup de diàleg” i l’estudi de la Carta 
Encíclica Familiaris Consortio del Venera-
ble Joan Pau II. En aquesta trobada, hi van 
assistir nou matrimonis.

El Sr. Bisbe Agustí Cortés va voler salu-
dar els membres de la trobada i va com-
partir la pregària inicial. En aquesta prime-
ra sessió és va dialogar sobre la missió i 
identitat de la família cristiana, sobre el 
seu fonament, l’amor entre els esposos, la 
complementarietat i la comunió entre els 
esposos.

12 de desembre. Trobada d’Advent de 
l’ACO a la Casa de l’Església.

El senyor bisbe presideix l’Eucaristia 
dominical a la Parroquial de Santa Maria 
de Piera, amb motiu de la celebració dels 
set-cents cinquanta anys de la consagra-
ció del temple.

El senyor bisbe concelebra en la cele-
bració de l’ordenació episcopal de Mons. 
Xavier Novell, nou bisbe de Solsona.

13 de desembre. Reunió de la Comissió 
de la Casa de l’Església.

14 de desembre. Recés d’Advent pels 
preveres i diaques, predicat per l’Arque-
bisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol.

15 de desembre. El senyor bisbe pre-
senta el nou Estatut de la Cúria diocesana, 
a l’auditori de la Casa de l’Església.
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16 de novembre. El senyor bisbe es re-
uneix amb els arxiprestos de la Vicaria de 
Llobregat a Sant Vicenç dels Horts.

Visita a la Casa de l’Església de la co-
munitat de benetes dels Monestir de Sant 
Benet de Montserrat.

Reunió de la Delegació diocesana de 
Pastoral Vocacional.

17 de desembre. El senyor bisbe es re-
uneix amb el president de la Congregació 
d’universitats a Roma, com a president de 
la Subcomissió d’Universitats de la Confe-
rència Episcopal Espanyola.

Trobada de Nadal amb el seminaristes 
de la diòcesi al Santuari de la Mare de Déu 
de la Fontsanta, Parròquia de Sant Pere de 
Subirats.

18 de desembre. El senyor bisbe pre-
sideix la trobada de Nadal de professors 
i mestres cristians a la Casa de l’Església.

19 de desembre. El senyor bisbe parti-
cipa en el dinar de Nadal de l’Hospitalitat 
de la Mare de Déu de Lourdes al Palau de 
Congressos de Barcelona.

El senyor bisbe presideix l’Eucaristia a 
la Catedral de Sant Llorenç en el quart diu-
menge d’Advent.

20 de desembre. El senyor bisbe saluda 
els treballadors de Càritas en la nova seu 
dels despatxos de coordinació de Càritas a 
la Casa de l’Església.

21 de desembre. El senyor bisbe parti-
cipa en la celebració de Nadal al Seminari 
Conciliar de Barcelona.

Entrevista dels delegats diocesans de 
Família i Vida amb el senyor bisbe.

Reunió de la Delegació diocesana de 
Catequesi a la Casa de l’Església.

23 de desembre. Recepció i felicitació 
de Nadal del senyor bisbe a la Sala d’au-
diències de la Secretaria Particular del Bis-
bat de la Casa de l’Església.

24 de desembre. El senyor bisbe pre-
sideix l’Eucaristia de la Nit de Nadal a la 
Catedral de Sant Llorenç.

25 de desembre. El senyor bisbe presi-
deix l’Eucaristia de Nadal a la parròquia de 
Sant Pere de La Gornal.

27 de desembre. Reunió de la Comissió 
de la Casa de l’Església.
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Estatut de la Cúria diocesana de la Diòce-
si de Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat, 14-12-10

Presentació

Teniu a les mans els Estatuts de la Cú-
ria Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. 
Aquest document ha nascut, en primer 
lloc, de la mateixa experiència viscuda per 
la Diòcesi al llarg de sis anys. L’experiència 
viscuda ens ha assenyalat les nostres pos-
sibilitats i els nostres límits, les persones 
que des del començament han prestat ser-
veis diocesans han aportat la seva reflexió 
i els organismes consultius han fet els seus 
suggeriments. Finalment, els especialistes 
en dret han realitzat la revisió tècnica.

Què hi trobareu? Els Estatus defineixen 
la missió i naturalesa de la Cúria, els seus 
organismes i càrrecs, les competències de 
cada un, la manera com funcionen i es co-
ordinen.

Subratllem que l’organització de la Cúria 
s’ha d’ajustar, per una banda, a la realitat 
de la pròpia diòcesi i, per altra, a la seva ma-
teixa naturalesa. Per això, els documents 
oficials de l’Església, quan parlen de la Cú-
ria Diocesana, insisteixen en què aquest or-
ganisme és essencialment pastoral.

Aquesta advertència no és gratuïta, 
doncs la imatge que sovint es té de la Cúria 
és la de ser un cos funcionarial, que dóna 
al públic determinats serveis de tipus 
burocràtic. És una imatge que resulta de 
traslladar la figura pròpia d’organismes de 
institucions civils a l’Església. Però, encara 
que puguin haver-hi semblances amb ins-
titucions civils, la Cúria Diocesana és altra 
cosa. Res a la vida de l’Església pot deixar 
de ser pastoral. Tot el que fa l’Església, en 
la seva naturalesa, les seves motivacions i 
finalitats, i les seves maneres de fer, serà 
sempre pastoral. “Pastoral” vol dir que 
serveix a la missió específica de l’Església, 
és a dir, ser en el món “sagrament, senyal i 
instrument, de la comunió íntima amb Déu 
i de tot el llinatge humà” (LG 1).

La Cúria Diocesana, en tant què ins-
trument al servei de la tasca pastoral del 
Bisbe, és un dels mitjans, de ben cert molt 
important, pels quals l’Església dioce-
sana exerceix la seva missió. En ella, les 
persones, l’estructura, les accions, com 
les tasques econòmiques i jurídiques, els 
serveis de promoció humana, l’elaboració 
i execució de plans pastorals, les tasques 
sobre el patrimoni, els estudis estadístics, 
el servei d’arxiu, la coordinació de la vida 
pastoral, tot està al servei de la “comunió 
íntima amb Déu i de les persones humanes 
entre si”. No tindrien altra raó de ser.

Això determinarà la imatge que hem de 
tenir de la Cúria, el que li podem i li hem 
de demanar, així com el compromís de tots 
els qui hi treballin. La naturalesa i la finali-
tat de la Cúria marquen una manera de ser 
i de treballar, que es podria resumir en la 
vivència d’un sincer i profund sentit d’Es-
glésia. Se li demana a la Cúria Diocesana 
el vincle jurídic al ministeri del Bisbe; se li 
demana també competència i eficàcia en 

[ ]Documents
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les seves gestions. Però ni el vincle jurídic, 
ni la correcció en la tasca concreta, són su-
ficients, si manca aquell sentit d’Església, 
que, a més de impulsar-nos a fer les coses 
bé, ens converteix en signes i instruments 
de la comunió en l’Esperit.

Donem, doncs, la benvinguda a aquests 
Estatuts. Ells busquen esdevenir guia pràc-
tica al servei de la vida diocesana. Confi-
em que en el moment d’aquesta pràctica 
no ens mancarà aquell bon esperit, que 
informa i anima tota realitat veritablement 
eclesial. Com diu l’Escriptura “els dons són 
diversos, però l’Esperit és un de sol. Són 
diversos els serveis, però el Senyor és un 
de sol. els miracles són diversos, però Déu 
és un de sol i és Ell qui obra tot en tots. Les 
manifestacions de l’Esperit que rep cadas-
cú són en bé de tots” (1Co 12,4-7). Que Ell 
ens ho faci entendre i viure.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Introducció

El present Estatut és el marc normatiu 
que determina, dins els límits del dret ca-
nònic, les competències i el funcionament 
de la Cúria i altres organismes i serveis di-
ocesans a la nostra diòcesi.

1. El Concili Vaticà II ha posat en relleu 
el caràcter fonamentalment pastoral de la 
Cúria diocesana1, que determina la seva 
darrera finalitat i ha de marcar tota la seva 
actuació. Per això, la Cúria diocesana es 
configura en la legislació i en la vida de 
l’Església, no només com a una institució 
juridico-administrativa, sinó també com un 
instrument de promoció i coordinació de 
totes les activitats pastorals a la diòcesi.

Així, el Directori Pastoral dels Bisbes, Ec-
clesiae Imago, afirma que la Cúria ha de ser 

també “l’òrgan d’estudi, elaboració i execu-
ció del pla pastoral, que el Bisbe examina 
i delibera amb l’assistència del seus con-
sells” 2. I el Codi de Dret Canònic estableix 
com a primera finalitat de la Cúria diocesa-
na “la direcció de l’activitat pastoral” 3.

La Cúria és, així, un instrument al servei 
del Bisbe en la seva tasca de guiar i go-
vernar pastoralment la seva diòcesi. Està 
constituïda per les persones i els organis-
mes que col·laboren de manera estable i 
propera amb ell en la seva missió pasto-
ral. Es pot afirmar que forma, amb el Bisbe 
“quasi una sola cosa” 4.

2. La Cúria diocesana col·labora amb 
el Bisbe en les funcions administrativa i 
judicial que li són pròpies 5. Aquestes for-
men part de la mateixa missió pastoral del 
Bisbe i tenen com a fi la realització de la 
missió de l’Església en la diòcesi.

La dimensió pastoral de l’activitat admi-
nistrativa i judicial de la Cúria diocesana ha 
d’informar en l’atenció als principis juridico-
canònics, imprimint l’estil amb què ha de 
ser practicat el que es deriva de la seva dar-
rera raó de ser: la salvació de les ànimes 6.

3. La Cúria està al servei de la diòcesi: 
dels fidels, de les parròquies, institucions, 
associacions, comunitats de vida consa-
grada i, en general, de tots dels qui viuen i 
treballen en l’Església diocesana al servei 
de l’evangelització. 

D’aquesta manera, la Cúria diocesana 
és un mitjà per a fomentar la coordinació, 
la unitat i comunió en el si de l’Església 
particular, al voltant del Bisbe, que la guia 
en la fe i en la caritat. Convé destacar el va-
lor de la comunió, que és la mateixa vida 
de l’Església, «la qual es manifesta com a 
poble unificat des de la unitat del Pare i del 
Fill i de l’Esperit Sant» (LG 4); el valor de 
la veritat, que es fonamenta en «la parau-
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6 la de Déu i el Magisteri de la tradició viva 

de l’Església» (AS 57); el valor de la col-
laboració, és a dir, de la participació de tots 
els membres de l’Església, que són distints 
en el servei però partícips d’una mateixa 
missió (cf. LG 32); el valor del respecte a 
les competències que corresponen a cada 
u, de manera que l’acció sigui ordenada i 
coordinada «a fi que […] tots [els membres 
de l’Església] col·laborin unànimement a 
l’obra conjunta» (LG 30); el valor de la de-
signació adequada de les persones, que fa 
que cada u se senti de gust en el lloc que 
li ha estat assignat; el valor de la justícia, 
que porta a actuar de manera concorde 
amb el que estableixen les lleis canòniques 
i les normes diocesanes (cf. AS 55-62).

Una manera de concretar i estimular 
aquest estil de comunió, col·laboració i 
coresponsabilitat és mitjançant el compro-
mís, conjuntament assumit, de fer realitat 
el Pla pastoral diocesà, amb els seus ob-
jectius i accions.

4. El dret general, establint l’estructura 
i la configuració bàsica de la Cúria dioce-
sana, ofereix un ampli marge al dret par-
ticular a fi que l’organització i l’activitat 
d’aquesta pugui adaptar-se a les necessi-
tats de cada diòcesi. És aquí on es concre-
ta la finalitat d’aquest primer Estatut de la 
Cúria del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat: 
organitzar l’activitat dels col·laboradors 
immediats del Bisbe en l’exercici del seu 
ministeri pastoral de la manera més ade-
quada a les necessitats de la nostra diòce-
si i a les exigències del nostre temps.

Normes generals

Article 1
1. Constitueix la Cúria Diocesana de 

Sant Feliu de Llobregat el conjunt de per-

sones i organismes que col·laboren amb el 
Bisbe en el govern de tota la diòcesi, prin-
cipalment en la direcció de l’acció pastoral, 
de l’administració i en l’exercici de la po-
testat judicial 7.

2. La Cúria Diocesana és tota ella pasto-
ral en les seves diverses vessants i forma 
amb el Bisbe com una mateixa cosa 8. Tots 
aquells que la integren han de procedir, 
en l’exercici dels seus oficis i funcions que 
se’ls assigna, amb un autèntic esperit pas-
toral, procurant fer patent que són al servei 
de tota la diòcesi 9.

3. El Bisbe, mitjançant els organismes 
competents de la Cúria, elabora, impulsa 
els plans pastorals en la diòcesi i en rea-
litza el seguiment, al mateix temps, diri-
geix, promou i anima els plans i tasques 
pastorals de les vicaries, arxiprestats, par-
ròquies i de les associacions, moviments 
i institucions diocesanes o no diocesanes 
presents a la diòcesi, oferint les ajudes que 
requereixi la seva adequada execució 10.

Article 2
1. La Cúria Diocesana es regeix per la 

normativa canònica general i pel present 
Estatut 11.

2. Per a l’aplicació i desenvolupament 
d’aquest Estatut s’afegiran els reglaments, 
directoris i instruccions que, a tenor del 
dret, pugui promulgar el Bisbe 12.

Article 3
1. Són considerats col·laboradors del 

Bisbe totes les persones que formen part 
de la Cúria, sigui en el govern, en l’admi-
nistració o en l’exercici de l’acció judicial. 
Tots ells, cadascú en la seva competència, 
es comprometen a complir la seva tasca 
d’acord amb el dret i les determinacions 
del Bisbe, així com a guardar el secret, 
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6exigències fonamentals: la plena comunió 
amb l’Església; la idoneïtat per a portar a 
terme el seu encàrrec; la fidelitat, exem-
plaritat i esperit apostòlic en el compli-
ment del seus deures; guardar el secret, 
dintre dels límits i segons la forma esta-
blerta pel dret o pel Bisbe19. 

2. Tots els admesos a desenvolupar ofi-
cis en la Cúria prometran públicament el 
fidel compliment de la seva tasca, segons 
la forma establerta pel dret i, en el seu 
cas, pel Bisbe. El Vicari General, els Vicaris 
Episcopals, el Vicari de Justícia i el Secre-
tari General emetran, a més, personalment 
la professió de fe20.

3. Al servei de les diferents seccions 
de la Cúria poden ser destinats fidels 
laics d’acord amb la seva vocació i missió 
dintre de l’Església i a tenor de les normes 
del dret. La regulació concreta dels seus 
oficis i funcions s’atindrà també al previst 
tant pels Acords de l’Estat Espanyol i la 
Santa Seu, com pel dret civil que els sigui 
aplicable.

Article 7
1. L’organigrama de la Cúria diocesana 

de Sant Feliu de Llobregat té els següents 
àmbits: 
	Bisbe diocesà i Secretaria particular.
	Vicaria General i Vicari General.
	Vicaries Episcopals. Vicaries Territo-

rials: Vicaria episcopal del Llobregat 
i Vicaria episcopal del Penedès, Ano-
ia, Garraf. Vicaria Funcional: Vicaria 
d’Apostolat Seglar i Evangelització.

	Vicari Judicial i Tribunal eclesiàstic.
	Moderador de la Cúria i Secretari Ge-

neral o Canceller i Secretaria General, 
amb tota la secció de Secretaria Ge-
neral: personal auxiliar i serveis ad-
ministratius (tècnics i jurídics).

“dins els límits i segons la manera esta-
blerta pel dret o pel Bisbe” 13.

2. Igualment són col·laboradors del Bis-
be diferents òrgans o consells de la Cúria: 
el Consell Episcopal en la funció més im-
mediata de coordinació i consulta 14; així 
mateix els altres consells previstos pel 
dret, cadascun segons la seva naturalesa i 
competència, el Consell per als Assumptes 
Econòmics, el Consell Presbiteral, el Col-
legi de Consultors i el Consell Pastoral.

Article 4
1. Es reserva al Bisbe: el nomenament 

de les persones que han de desenvolupar 
oficis en la Cúria Diocesana 15; així com la 
regulació complementària dels seus orga-
nismes, l’existència de la qual està pres-
crita en el dret 16; la creació i regulació, així 
com la supressió o modificació d’altres or-
ganismes, quan ho cregui necessari o con-
venient perquè la Cúria Diocesana pugui 
aconseguir els seus objectius, dintre del 
marc establert pel dret general 17.

2. Tant la creació, com la modificació 
o supressió d’aquests organismes, així 
com el nomenament de les persones que 
formen part de la Cúria es farà, per escrit, 
mitjançant decret18.

Article 5
1. Aquells que exerceixen qualsevol càr-

rec a la Cúria Diocesana tindran, en l’àmbit 
de les seves respectives competències, 
aquelles facultats que de forma ordinària 
o extraordinària, a tenor del dret, els con-
cedeixi el Bisbe, per al millor compliment 
del servei que se’ls assigna.

Article 6
1. Dels qui formen part de la Cúria, des-

envolupant-hi algun càrrec o funció, són 
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6 	L’Ecònom i l’Administració diocesana 

d’Economia. Delegació de Patrimoni.
	Consell Episcopal.
	Col·legi de Consultors, Consell Presbite-

ral, Consell Diocesà per als Assumptes 
Econòmics i Consell Pastoral Diocesà.

	Delegacions diocesanes.

Capítol I
Vicaries

Article 8
El Vicari General i els Vicaris Episcopals

1. El Vicari general i els Vicaris epis-
copals són els primers cooperadors del 
Bisbe per al govern de la diòcesi, sigui en 
l’activitat concreta de cadascun d’ells, si-
gui, formant amb ell l’anomenat Consell 
Episcopal. 

21. 
2. La missió i les competències del Vicari 

general i dels Vicaris episcopals es regeixen 
pels cc. 475-481 del Codi de Dret Canònic, 
per aquest Estatut diocesà i per les dispo-
sicions del Bisbe, «al qual han d’informar 
sobre els afers per a resoldre o ja resolts, i 
mai no han d’actuar contra la voluntat i les 
intencions» del mateix Bisbe 22.

Article 9
El Vicari General 

1.  El Vicari general, de necessària cons-
titució en la diòcesi, segons el dret comú, 
gaudeix de potestat vicària, ordinària i exe-
cutiva —no legislativa ni judicial— per tal 
d’ajudar el Bisbe, del qui és “alter ego”, en 
el govern de tota la diòcesi. Li competeix 
«realitzar tots els actes administratius, ex-
cepte aquells que el Bisbe s’hagi reservat 
o que per dret requereixin un mandat es-
pecial del Bisbe 23». Li corresponen també 
les facultats habituals concedides per la 
Santa Seu al Bisbe i l’execució dels res-

criptes, llevat que s’estableixi expressa-
ment una altra cosa o es tracti de facultats 
concedides al Bisbe a títol exclusivament 
personal de manera expressa (c. 479,3). El 
Vicari general, sota la dependència directa 
del Bisbe, ajuda aquest principalment en 
les qüestions d’àmbit diocesà, en les que 
s’han de tramitar a la cúria i en les activi-
tats dels organismes pastorals diocesans. 
Vetlla per la correcta aplicació dels proce-
diments i per la fidel execució de les deci-
sions del Bisbe i del seu Consell Episcopal; 
a aquest fi pot esmenar decrets generals 
de caràcter executiu per tal de determinar 
d’una manera precisa com s’ha de complir 
una norma i urgir-ne la seva observança 24.

2. Ha d’exercir el seu ofici segons la vo-
luntat i intenció del Bisbe; no actuarà mai 
en contra de la voluntat d’ell i ha d’infor-
mar-lo dels assumptes més importants25.

3. La gràcia denegada per un Vicari no 
pot ser concedida vàlidament per un altre 
Vicari i tampoc no és vàlida la concessió pel 
Bisbe, si no se l’informa prèviament d’ha-
ver estat denegada per un del seus Vicaris. 
Tampoc no és vàlida la concessió per un Vi-
cari d’una gràcia denegada pel Bisbe, llevat 
que expressament aquest la consenti26.

4. El Vicari general té la responsabilitat 
dels assumptes matrimonials adminis-
tratius, que es tramiten a la secció de Se-
cretaria General, sobretot pel que fa a la 
concessió de llicències i dispenses per a 
contraure matrimoni.

5. El Vicari general té les responsabi-
litats que li corresponguin en diferents 
institucions segons determinin els seus 
estatuts.

6. En casos d’emergència, que ell ma-
teix apreciarà, o de malaltia del Bisbe, el 
Vicari general actuarà segons dret per a 
aquestes circumstàncies.
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6cari episcopal funcional, per a solucionar 
assumptes segons dret, de la qual cosa 
informarà tan aviat com pugui al Bisbe o 
al Vicari general.

6. Allò que hagi estat denegat per un vi-
cari no pot ser concedit vàlidament per un 
altre vicari; tampoc no és vàlida la conces-
sió feta pel Bisbe, si abans no se l’informa 
que ha estat denegada per un dels seus 
vicaris, ni la concessió d’un vicari si abans 
ha estat denegada pel Bisbe, llevat que ell 
expressament hi doni el consentiment.

7. En cas d’absència del Bisbe o del 
Vicari general s’indicarà si un vicari epis-
copal assumeix les funcions de vicari ge-
neral.

8. S’aplica als Vicaris episcopals el que 
s’ha dit abans del Vicari General sobre les 
gràcies o peticions denegades (art. 9, § 3) 30.

9. Els Vicaris territorials tindran especi-
al cura de la vida dels preveres de la seva 
vicaria, de l’activitat dels arxiprestats i de 
les reunions dels arxiprestos, que ell ma-
teix convocarà periòdicament.

10. Cessen en el seu ofici en complir-se 
el temps per al qual van ser nomenats, per 
renúncia, legítimament presentada i accep-
tada, per remoció decretada i intimada i en 
restar suspesa o vacant la Seu Episcopal31.

Article 11
Vicaria Funcional d’Apostolat Seglar i 
Evangelització

1. La Diòcesi de Sant Feliu de Llobre-
gat, amb la missió de vetllar per l’activitat 
apostòlica dels laics, ja sigui al si de la co-
munitat cristiana, ja sigui enmig del món, 
té una Vicaria Funcional, anomenada Vica-
ria d’Apostolat Seglar i Evangelització.

2. Essent així que és propi dels laics 
viure la fe en l’àmbit de la secularitat, en-
tre els seus compromisos avui cal subrat-

7. Cessa en el seu ofici en complir-se el 
temps per al que va ser nomenat, per re-
núncia, legítimament presentada i accep-
tada, per remoció decretada i intimada i en 
restar suspesa o vacant la Seu Episcopal27.

Article 10
Els Vicaris Episcopals: territorials i funcional

1. «Sempre que el bon govern de la di-
òcesi ho demani, el Bisbe pot establir un 
o més vicaris episcopals, els quals en una 
part determinada de la diòcesi (territorial) 
o en una certa classe d’afers (funcional) o 
en relació als fidels d’un ritu determinat, 
pel mateix dret frueixen d’aquell poder que 
el dret comú atribueix al Vicari general 28».

2. La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat 
està formada per dues Vicaries territorials 
(la Vicaria del Llobregat i la Vicaria del Pene-
dès, Anoia i Garraf) i d’una vicaria funcional 
per a l’Evangelització i l’Apostolat Seglar.

3. Cada Vicari Episcopal gaudeix de po-
testat ordinària en el seu àmbit concret – 
semblant a la que té el Vicari General per a 
tota la diòcesi – per a tots els actes admi-
nistratius, amb una especial incidència als 
afers de referència directa a les persones, 
parròquies i/o tasques que tenen enco-
manades, fora d’aquells assumptes que el 
Bisbe s’hagi reservat a si mateix o al Vicari 
General o bé que requereixin un especial 
mandat29.

4. Normalment es demanarà al Vicari 
episcopal corresponent un informe sobre 
els assumptes que s’hagin de resoldre a la 
Cúria del Bisbat.

5. En cas de necessitat greu i urgent i 
amb impossibilitat de comunicar amb el 
Bisbe o amb el Vicari general, cada vicari 
episcopal té facultats delegades fora de la 
seva zona, si fos Vicari episcopal territori-
al, o del seu àmbit de facultats, si fos Vi-
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6 ller assistirà a les seves reunions, amb 

veu, en qualitat de Secretari.
3. Són convocades ocasionalment a 

les sessions del Consell Episcopal les per-
sones que, des de la seva específica res-
ponsabilitat o competència, poden fer una 
aportació sobre algun tema que s’hi tracta.

4. Els assumptes que el Consell Episco-
pal pren en consideració són els que pre-
senta l’acció de govern de la mateixa vida 
diocesana, d’acord amb l’ordre del dia que 
estableix el Bisbe.

5. Correspon en concret al Consell Epis-
copal tractar les directrius que afecten la 
vida diocesana, com per exemple el Pla 
pastoral diocesà amb les accions que en 
són la seva aplicació, els determinis re-
ferents a l’acció pastoral i l’administració 
diocesanes, els pressupostos i l’estat de 
comptes de l’exercici econòmic anual, i 
aconsellar sobre els nomenaments de per-
sones, sobretot dels preveres i diaques, 
qüestions totes elles que pertoca al Bisbe 
aprovar.

Article 13
El Vicari Judicial i el Tribunal Eclesiàstic

1. El Bisbe exerceix «la potestat judicial 
personalment o a través d’un Vicari Judici-
al i de jutges segons la norma del dret35». 

2. «En cada diòcesi, i per a totes les 
causes no exceptuades expressament pel 
dret, el jutge de primera instància és el 
Bisbe diocesà, el qual pot exercir la potes-
tat judicial per si mateix o mitjançant al-
tres persones, d’acord amb els cànons» (c. 
1419). En efecte, cada bisbe ha de nomenar 
Vicari Judicial que amb potestat ordinària 
judiqui normalment les causes judicials 
que arriben al seu tribunal, fora de les que 
el bisbe s’hagués reservat. Ha de tenir les 
condicions i qualitats que marca el dret36. 

llar l’evangelització de la cultura, la pro-
moció d’un ordre social just i el món de la 
política32.

3. Té la missió de potenciar i coordinar 
la tasca de Delegacions i altres organitza-
cions a les quals competeix la responsabi-
litat directa de moviments i associacions 
formades per laics.

4. Ha d’oferir, amb les institucions que 
calgui, instruments i activitats de formació 
del laïcat en tot allò que és comú a la mis-
sió dels laics, segons les orientacions del 
Concili Vaticà II i el CPT (r. 29), sobre els 
moviments d’Acció Catòlica, els col·lectius 
de voluntariat, el discerniment i articulació 
dels nous moviments i la formació33.

5. Així mateix, ha d’ajudar els movi-
ments i associacions que té encomanats 
a ser fidels als seus objectius servint a 
l’evangelització; ha de coordinar els di-
ferents moviments i associacions i ha de 
fomentar el treball conjunt amb els objec-
tius del Pla Pastoral Diocesà. També ha de 
fomentar la implantació d’algun moviment 
quan es vegi que podria ser un instrument 
útil per a l’evangelització en un medi social 
concret.

Article 12
El Consell Episcopal

1. El Codi de Dret Canònic indica que 
«El Bisbe, si ho considera convenient, a fi 
de fomentar millor l’activitat pastoral, pot 
constituir un consell episcopal, que consti 
dels vicaris generals i dels vicaris episco-
pals34».

2. Presidit pel Bisbe, el Consell Episco-
pal o Junta de Govern, a més de la funció 
d’aconsellar, té caràcter deliberatiu, quan 
l’Ordinari fa seves les decisions preses. En 
formen part, el Vicari general i els Vicaris 
Episcopals. El Secretari General o Cance-
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62. En tant que Secretari Canceller té 
com a funció pròpia i específica procurar 
que es redactin i s’expedeixin les actes de 
la Cúria i que siguin guardades als arxius 
corresponents. Li pertoca, en efecte, la 
responsabilitat de vetllar i conservar els 
dos arxius principals de la Cúria: l’arxiu 
General i l’arxiu Secret, d’acord amb la 
norma del CDC (cc. 486-490 i 1719). 

3. «La firma del Canceller Secretari dóna 
fe pública de la realització d’actes jurídics, 
judicials i administratius, és a dir certifica 
la identitat jurídica del document. […] En 
quant que dóna fe, pot ser ajudat per al-
tres notaris (c. 482–483), a qui correspo-
nen les funcions que assenyala el c. 484. 
El bisbe se serveix del Canceller per a la 
preparació dels documents jurídics38». En 
aquest sentit, són tasques seves: auten-
tificar signatures i còpies de documents; 
diligenciar els nomenaments; tramitar 
l’aprovació d’estatuts i erecció d’associa-
cions i fundacions, i la seva inscripció en el 
registre d’entitats religioses del Ministeri 
de Justícia; preparar llicències ministeri-
als; enregistrar la col·lació de ministeris 
i ordenacions i notificar l’ordenació dia-
conal a la parròquia pertinent; preparar 
decrets; tramitar l’expedient d’abandó de 
l’Església.

4. En tant que Moderador de Cúria, el 
Secretari General assumeix les funcions 
que el Codi de Dret Canònic atribueix a 
aquest càrrec (comentari als c. 473-474). 
És a dir, és cooperador immediat del Bisbe 
encarregat en primera instància de la coor-
dinació de «l’activitat administrativa mate-
rial» Així, té la direcció interna dels mem-
bres de la Cúria, també pel que es refereix 
a les seves relacions laborals i de servei. 
Aquestes funcions les pot exercir directa-
ment o a través d’un altre cap de personal. 

A més ha de nomenar jutges diocesans 
(amb les mateixes qualitats) que siguin 
sacerdots o diaques37. Els laics poden ser 
també jutges, i d’aquests, si convingués, 
un d’ells pot ser membre del tribunal col-
legiat, en cas que la Conferencia Episcopal 
ho hagi concedit (cf. c. 1421 § 2).

3. Intervenen també en el tribunal, no-
menats pel bisbe, el Promotor de Justícia i 
el Defensor del Vincle, els quals, cadascun 
des de la pròpia competència, han de vet-
llar que es garanteixi el bé públic eclesial 
(cf. c. 1430 i 1432).

4. Al Tribunal eclesiàstic se li confien, 
a part de les causes contencioses i àdhuc 
les penals – si el Bisbe ho estima bé, una 
vegada complerts els requisits previs pre-
vistos en els cc. 1717-1720 – les causes ad-
ministratives, com són entre les matrimo-
nials les de dispensa de matrimoni rat i no 
consumat (cc. 1142 i 1697 i ss.) i dissolució 
del matrimoni en favor de la fe (in favorem 
fidei).(c. 1143). Així també les causes que 
hi poguessin haver de separació conjugal 
(cc. 1692-1696) i les causes de mort pre-
sumpte del cònjuge (c. 1707). 

5. També integra necessàriament el tri-
bunal un o més notaris, que han d’interve-
nir sobretot en les declaracions i donar fe 
pública del que hi ha escrit; així mateix en 
les certificacions, etc. (c. 1437). Els nome-
na el bisbe (c. 470).

Capítol II
Secretaria general

Article 14
El Canceller, Secretari General i Moderador 
de la Cúria

1. A la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat 
exerceix una mateixa persona les funcions de 
Moderador de Cúria i de Secretari Canceller.
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6 El Moderador de la Cúria ha de vetllar per-

què el personal compleixi el seu propi ofici.
5. Els assumptes matrimonials adminis-

tratius es trameten mitjançant la Notaria 
específica, sota la responsabilitat del Vicari 
General (cf. Art. 9,4). El Secretari General 
(Moderador de Cúria) tindrà la cura de fer 
que els tràmits es facin correctament i, en 
absència del Vicari General, tindrà les fa-
cultats delegades segons dret.

Article 15
La Secretaria General i Cancelleria

1. Per a l’adequat exercici de les seves 
funcions, el Secretari General o Canceller 
disposa dels serveis de la Secretaria Gene-
ral. Correspon, doncs, a aquest organisme:
	Registrar l’entrada i sortida de docu-

ments a la Cúria. Essent aquest, un 
registre general, cal que tots els or-
ganismes hi passin els documents de 
major importància: els que provenen 
de la Santa Seu, de la Conferència 
Episcopal Espanyola, de la Conferèn-
cia Episcopal Tarraconense, d’alguna 
instància de l’Administració civil… so-
bretot els que requereixin una respos-
ta o la constància de l’enviament.

	Enviar les convocatòries i comunicaci-
ons, i redactar les actes i comunicats 
de reunions.

	Preparar autoritzacions, emetre certi-
ficats.

	Enviar al seu destí documents ofici-
als: convenis, contractes, llicències 
d’obres, notificacions.

	Enviar al seu destinatari els docu-
ments oficials que s’adrecen a ins-
tàncies extradiocesanes: Conferència 
Episcopal Espanyola, Santa Seu…

	Col·laborar amb el respectiu arxiprest 
per tal de garantir la integritat del pa-

trimoni i arxiu d’una parròquia en el 
cas de defunció del rector.

	Redactar l’estadística anual destina-
da a la Santa Seu i preparar altres 
estadístiques i bases de dades que 
facilitin la informació necessària per 
a l’acció del govern diocesà.

	Atendre l’administració i les gestions 
de caràcter general de la Casa de l’Es-
glésia.

	Gestionar les trameses diocesanes.
	L’edició del Butlletí Oficial del Bisbat i 

de la Guia de l’Església.
	L’Agència de Precs a Roma.
2. Per tal de facilitar la correcta realit-

zació dels actes administratius que de-
penguin del Bisbat, la Cúria disposarà dels 
serveis tècnics i jurídics adequats per tal 
d’obtenir-ne l’assessorament oportú i, 
eventualment, encarregar-li una gestió de-
terminada. A aquests serveis es confia el 
dictamen sobre estatuts d’associacions i 
fundacions, però també sobre altres actes 
de naturalesa jurídica, com són convenis, 
contractes…

Capítol III
l’Administració econòmica 

Article 16
L’Administració ha d’estar al servei de 

la pastoral i ha de ser signe i realització de 
la comunió eclesial. La gestió administrati-
va dels béns de la Diòcesi ha de fer créixer 
la responsabilitat de tots els fidels i de les 
diferents institucions que hi ha a la diòcesi 
pel que fa a subvenir a les necessitats de 
l’Església dins l’esperit d’una comunicació 
cristiana de béns i amb l’objectiu d’avan-
çar pel camí de l’autofinançament fins a 
poder-ne obtenir la plena realització, com 
ho ha demanat el CPT (r. 165).
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6Article 17
L’Ecònom

1. Al capdavant de l’administració eco-
nòmica de la Diòcesi hi ha l’Ecònom Dio-
cesà, que és nomenat pel Bisbe per un 
període de cinc anys, havent escoltat el 
Col·legi de Consultors i el Consell per als 
Assumptes econòmics39.

2. Correspon a l’Ecònom, d’acord amb 
el pressupost aprovat pel Bisbe, amb el 
Consell d’Economia i Col·legi de Consul-
tors, administrar el béns de la Diòcesi, 
amb la diligència d’un “bon pare de famí-
lia” (c. 12884, & 1).

3. Gestiona directament l’administració 
dels béns del patrimoni mobiliari diocesà. 
La gestió administrativa dels béns immo-
biliaris de la Diòcesi serà exercida normal-
ment pel Delegat Diocesà de Patrimoni, 
el qual mantindrà degudament informat 
l’Ecònom de tots els actes i moviments 
que afectin l’administració diocesana. 

4. Tindrà la responsabilitat de l’adequa-
da administració de les fundacions pies no 
autònomes.

5. L’Ecònom anualment, seguint les 
indicacions del Bisbe i amb l’ajut del Con-
sell per als assumptes econòmics donarà 
compte dels ingressos i despeses de la Di-
òcesi i prepararà el pressupost de l’any se-
güent, que presentarà al Consell Diocesà 
per als Assumptes Econòmics 40. Compta-
rà amb el personal auxiliar que calgui, per 
a portar al dia la comptabilitat i el control 
de l’estat econòmic de la Diòcesi.

6. L’Ecònom ha de vetllar per l’aplicació 
del pressupost diocesà, que un cop apro-
vat pel Bisbe és llei per a la Diòcesi, i pel 
seguiment de les orientacions del CPT (r. 
166-168) i del Directori Apostolorum suc-
cessores, en l’apartat que tracta sobre 
l’administració dels béns (189 i s.).

7. Gestiona tot el que fa al fons comú 
diocesà41 i es preocupa de l’adequada sus-
tentació del clergat42 i d’altres persones 
alliberades totalment o parcialment al ser-
vei de la Diòcesi43. Per a la sustentació del 
clergat, ha de gestionar l’Institut especial 
de què parla el c. 1274 § 1.

8. Amb l’aprovació del Bisbe, ha de do-
nar les normes que calguin per a la bona 
marxa de tota l’economia de la Diòcesi. Així 
mateix tindrà cura de complir i fer complir 
tot el que el Codi de Dret Canònic estableix 
per a la funció dels administradors de béns 
eclesiàstics en general (c. 1284). 

9. L’Ecònom convocarà oportunament el 
Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics. 
Així mateix mantindrà relació de proximi-
tat i ajuda amb els consells d’economia 
arxiprestals i parroquials, especialment en 
ocasió de la “jornada de germanor”.

Article 18
El Consell Diocesà per als Assumptes Eco-
nòmics 

1. La legislació eclesiàstica estableix 
que «A cada diòcesi serà constituït un Con-
sell per als Assumptes Econòmics, presidit 
pel mateix Bisbe diocesà44», format per 
un mínim de tres persones expertes en les 
matèries que són competència d’aquest 
organisme, és a dir, les jurídiques, les 
econòmiques i les financeres. El càrrec de 
conseller és per a un període de cinc anys, 
renovables per a un mateix període45. Amb 
la presidència del Bisbe, es pretén que 
aquest organisme no resti desconnectat 
de les necessitats pastorals de la diòcesi 
(cf. notes al c. 494).

2. És competència del Consell per als 
Assumptes Econòmics revisar anualment, 
per encàrrec del Bisbe, l’administració 
dels béns eclesiàstics que estan sota la 
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6 liaris i dels béns patrimonials històrics i 

artístics de la Diòcesi. Al davant d’aquest 
departament hi ha el Delegat de Patrimo-
ni, nomenat pel Bisbe.

2. Correspon al Delegat de Patrimoni 
de la Diòcesi gestionar, al davant d’aquest 
Departament, l’administració directa dels 
béns immobles de la Diòcesi, segons les 
directrius del Bisbe i sota la supervisió de 
l’Ecònom pel que fa als seus efectes en 
l’economia diocesana.

3. És responsabilitat seva l’inventari, la 
catalogació, la conservació, la inscripció 
legal i, en el seu cas, vetllar pel rendiment 
dels béns immobles diocesans, parroqui-
als i d’altres institucions que depenguin 
del Bisbat, per tal que serveixin efectiva-
ment als fins pastorals que justifiquen la 
seva possessió.

4. A aquest fi gestionarà els contactes 
amb persones i institucions, i realitzarà les 
accions administratives o legals, que cal-
guin, dins el marc de l’oportuna orientació 
pastoral. Comptarà, per això, amb l’acord 
del Bisbe o del Vicari Episcopal respectiu, 
que signaran habitualment els compromi-
sos, contractes o convenis en nom del Bis-
bat, salvats els tràmits establerts a l’efecte 
en la Secretaria General.

5. Si per la naturalesa d’una determina-
da gestió fos convenient segons el parer 
del Sr. Bisbe, li seran concedides al Dele-
gat de Patrimoni ad casum les facultats 
adients.

6. El Departament de Patrimoni, a més, 
ha de tenir cura de tot allò que fa referèn-
cia al camp del patrimoni històric, artístic 
i documental: la seva conservació, protec-
ció i valoració. És responsable, així mateix, 
de l’Arxiu Històric del Bisbat.

7. Ha de vetllar també per les obres 
d’art contemporani i ha d’assessorar el Sr. 

responsabilitat de clergues o laics que de-
penen de l’autoritat del Bisbe46.

3. El Consell per als Assumptes Econò-
mics dóna el seu parer al Bisbe sobre la 
manera d’invertir el diner que prové de les 
fundacions pies no autònomes encomanat 
pels fidels a l’Administració diocesana, 
cercant la seguretat i la utilitat d’aquests 
béns en benefici de les finalitats de la fun-
dació respectiva (cf. c. 1305).

4. Una de les funcions pròpies del 
Consell per als Assumptes Econòmics és, 
«d’acord amb les indicacions rebudes del 
Bisbe diocesà, de fer cada any el pressu-
post d’ingressos i despeses per a tot el rè-
gim de la diòcesi de l’any entrant, i també 
aprovar els comptes d’ingressos i despe-
ses al final de l’any47».

5. Requereixen la consulta (audito con-
silio) del Consell per als Assumptes Econò-
mics: els actes d’administració que, tenint 
en compte l’estat econòmic de la Diòcesi, 
són de la major importància48; el nomena-
ment de l’Ecònom diocesà, com també el 
seu eventual cessament, si es produís abans 
d’expirar el termini (quinquenni) per al qual 
havia estat nomenat (cf. c. 494 § 1 i 2).

6. Es requereix el consentiment (cum 
consensu) del Consell per als Assumptes 
Econòmics: Per a autoritzar l’alienació de 
béns de la Diòcesi compresos dins uns lí-
mits màxim i mínim a fixar49; en l’execució 
d’actes considerats d’administració extra-
ordinària, circumstància que ha de ser va-
lorada d’acord amb les característiques de 
la diòcesi, segons judici de la Conferència 
Episcopal50.

Article 19
El Departament de Patrimoni

1. El Departament de Patrimoni és l’òr-
gan de gestió directa dels béns immobi-
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6mateixa naturalesa exigeixen un procedi-
ment reservat, com són, per exemple, els 
nomenaments» (Congregació per al Cler-
gat, Carta circular d’11 d’abril de 1970, n. 
8).

5. Es tracta, per tant, d’un organisme de 
caràcter obligatori que té la missió d’as-
sessorar el Bisbe en els problemes pasto-
rals referents a l’exercici de la seva juris-
dicció. En el Consell del Presbiteri, pel seu 
caràcter representatiu, hi ha de ser repre-
sentada la varietat de funcions, situacions, 
oficis i sensibilitats del presbiteri.

6. Pel que fa a la naturalesa i funcions 
d’aquest organisme, el mateix CIC esta-
bleix: «El Consell Presbiteral té vot només 
consultiu; el Bisbe diocesà l’escoltarà en 
els afers de major importància, però es 
necessita el consentiment només en els 
casos expressament definits pel dret55». A 
aquest organisme se li demanen opinions 
no vinculants (audito consilio).

7. Qüestions que requereixen la consul-
ta (audito consilio) al Consell del Presbite-
ri per part del Bisbe: la convocatòria d’un 
Sínode diocesà (cf. c. 461 § 1); l’erecció, 
supressió i modificació de parròquies (cf. 
c. 515 § 2); la constitució a les parròquies 
de la diòcesi d’un consell de pastoral (cf. 
c. 536 § 1); l’erecció d’esglésies (cf. c. 1215 
§ 2); la dessacralització d’esglésies (cf. c. 
1222 § 2); l’establiment de tributs especi-
als (cf. c. 1263). 

8. «Encara que [el Bisbe] no tingui 
obligació de seguir aquell parer, fins i tot 
unànime, tanmateix no ha d’apartar-se’n, 
sobretot si és unànime, sense una raó que, 
al seu albir, sigui la més poderosa56» I l’ha 
d’escoltar en els afers de major importàn-
cia de la Diòcesi57. 

9. El Concili Provincial Tarraconense de 
1995 indica que «s’ha de procurar que [el 

Bisbe en tots els projectes de noves crea-
cions artístiques religioses.

8. Participarà, representant la Diòcesi, 
en els organismes supradiocesans i civils 
que afectin la seva àrea.

Capítol IV
Altres organismes

Article 20
El Consell del Presbiteri51

1. Entre el Bisbe i els preveres de l’Es-
glésia local hi ha una comunió jeràrquica 
basada en el fet que participen —en grau 
divers— de l’únic i idèntic sacerdoci i mi-
nisteri i formen un sol presbiteri52. Aques-
ta unitat de missió ha volgut concretar-se 
amb la creació d’un organisme o senat de 
sacerdots que sigui representatiu del pres-
biteri i que pugui ajudar eficaçment amb 
els seus consells al govern de la diòcesi. 

2. El Codi de Dret Canònic determina 
que «A cada diòcesi ha de constituir-se el 
Consell Presbiteral, és a dir, un grup de sa-
cerdots que sigui com el senat del Bisbe 
representant el presbiteri, amb la missió 
d’ajudar el Bisbe en el govern de la diòcesi 
segons la norma del dret, per tal de proveir 
al màxim al bé pastoral de la porció del po-
ble de Déu que li ha estat encomanada53»

3. «És la seu idònia per donar una visió 
de conjunt de la situació diocesana i per 
discernir el que l’Esperit Sant suscita per 
mitjà de persones o de grups, per intercan-
viar parers i experiències, per determinar, 
en definitiva, objectius clars de l’exercici 
dels diferents ministeris diocesans, propo-
sant prioritats i suggerint mètodes54».

4. Correspon al Consell del Presbiteri 
«suggerir normes que potser convé donar, 
proposar problemes de principi; no, en 
canvi, tractar assumptes que per la seva 
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6 dència, constitució i funcions, participa 

de la naturalesa del Consell del Presbite-
ri. El seu nomenament és per a cinc anys, 
encara que abans els consultors deixessin 
de ser membres del Consell del Presbiteri 
d’on han sortit. 

2. Per la seva composició més reduïda i 
la facilitat de convocatòria permet l’asses-
sorament del Bisbe de manera continuada 
i en els assumptes de govern especialment 
urgents.

3. En el cas de seu vacant, aquest Col-
legi de Consultors, junt amb el Canceller 
de la cúria, no cessen, i són els qui, en la 
presa de possessió del nou bisbe, reben 
les lletres apostòliques que donen fe del 
seu nomenament episcopal60.

4. En el nomenament d’un bisbe dioce-
sà, el dret disposa que es faci una consul-
ta prèvia, entre d’altres, a alguns membres 
del Col·legi de Consultors61.

5. El president del Col·legi de Consul-
tors és el Bisbe, però en les possibles 
actuacions durant la seu vacant fa de pre-
sident el qui entre ells és el prevere més 
antic en l’ordenació62. 

6. Si la Santa Seu no determina el con-
trari, en el cas de seu vacant, el Col·legi de 
Consultors assumeix el govern de la diò-
cesi provisionalment fins que l’esmentat 
Col·legi no procedeix a l’elecció d’un admi-
nistrador diocesà, a qui correspon de regir 
la diòcesi interinament63.

7. Requereixen la consulta (audito con-
silio) del Col·legi de Consultors: els actes 
d’administració que, tenint en compte l’es-
tat econòmic de la diòcesi, són de major 
importància64.

8. Requereixen el consentiment (cum 
consensu) del Col·legi de Consultors: l’Ad-
ministrador diocesà, per a concedir l’ex-
cardinació o la incardinació, o la llicència 

Consell del Presbiteri (i el Consell de Pas-
toral)] tinguin la màxima representativitat 
possible i que siguin consultats en les de-
cisions importants de la diòcesi» (r. 135).

10. Presidit pel Bisbe, el Consell del 
Presbiteri està format per tres classes de 
consellers: els qui ho són en virtut del càr-
rec diocesà que tenen encomanat, els qui 
ho són en representació del respectiu col-
lectiu de preveres que els ha elegit, i, en-
cara, els qui són designats directament pel 
Bisbe, per tal de compensar la manca de 
representativitat d’algun sector del cler-
gat. El fet que pertoqui al Bisbe diocesà en 
exclusiva de fer públic allò que s’hagi esta-
blert segons la norma del dret58, demostra 
que els consellers han de mantenir reser-
va dels afers que el Bisbe hagi sotmès a la 
seva consulta.

11. El Consell del Presbiteri, segons els 
estatuts vigents a la nostra diòcesi, és 
convocat pel Bisbe tres vegades l’any amb 
convocatòria ordinària. Algunes de les 
qüestions que s’hi tracten han estat estu-
diades també pel Consell Pastoral Dioce-
sà, les quals el Consell del Presbiteri pren 
en consideració des de la pròpia perspecti-
va i responsabilitat específica; altres qües-
tions li són presentades a consulta directa-
ment pel Bisbe.

Article 21
El Col·legi de Consultors 

1. Segons el Codi de Dret Canònic, «en-
tre els membres del Consell Presbiteral el 
Bisbe diocesà nomena lliurement alguns 
sacerdots, en nombre no inferior a sis però 
no major de dotze, que constitueixin du-
rant cinc anys el Col·legi de Consultors59». 
El Col·legi de Consultors se situa dins el 
mateix marc institucional que el Consell 
del Presbiteri, ja que per la seva proce-
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64. Aquest Consell Pastoral, «encara 
que no representa els fidels, ha de ser 
una imatge de la porció del poble de Déu 
que conforma l’Església particular71». En 
conseqüència està integrat per preveres, 
diaques, religiosos i religioses, tant de 
vida contemplativa, salvant les normes 
de la clausura papal o major, com de vida 
activa, i «sobretot laics72», mirant que en-
tre tots representin els diferents territoris 
(arxiprestats), activitats diocesanes, mo-
viments i sensibilitats de l’Església dioce-
sana. Per obtenir aquest equilibri, el Bis-
be està facultat per incorporar-hi alguns 
consellers de lliure designació (Estatuts 
del CPD de la Diòcesi de Sant Feliu de Llo-
bregat, 6.4.). Els consellers han d’estar en 
plena comunió amb l’Església catòlica i te-
nir la idoneïtat que requereix la funció que 
se’ls assigna73. 

5. És el Bisbe qui aprova els estatuts del 
Consell Pastoral, el qui el convoca i presi-
deix74. El fet que «sols al bisbe correspon 
de fer públiques les coses tractades en el 
Consell75» dóna a entendre l’obligació de 
guardar secret per part dels consellers. El 
Consell Pastoral cessa en quedar vacant la 
seu episcopal76. 

Article 23
Els Arxiprestos

1. L’arxiprestat és una demarcació ter-
ritorial que aplega diverses parròquies 
«per tal d’afavorir la cura pastoral a través 
d’una acció comuna77». 

2. L’arxiprest, que «és posat al davant 
d’un arxiprestat78», és el primer responsa-
ble d’aquesta acció, al qual correspon: «1r. 
Promoure i coordinar l’activitat comuna a 
l’arxiprestat; 2n. Vetllar perquè els clergues 
del seu districte menin una vida conforme 
al seu propi estat i compleixin diligentment 

de traslladar-se a una altra Església par-
ticular, una vegada transcorregut un any 
des que la seu episcopal hagi quedat va-
cant (cf. c. 272); l’Administrador diocesà, 
en la concessió de lletres dimissòries (cf. 
c. 1018 § 2). El Bisbe, en els actes d’admi-
nistració extraordinària (cf. c.1277 i 1292), 
que determina la Conferència Episcopal 
amb l’aprovació de la Santa Seu. 

9. El Col·legi de Consultors rep la notifi-
cació del nomenament pertinent en la pre-
sa de possessió canònica del nou Bisbe65, 
i també en la presa de possessió canònica 
del bisbe coadjutor66.

Article 22
El Consell Pastoral Diocesà67

1. «A cada diòcesi, en la mesura que les 
circumstàncies pastorals ho aconsellin, ha 
de ser-hi constituït un Consell Pastoral, al 
qual correspon, sota l’autoritat del Bisbe, 
investigar i ponderar tot el que es refereix 
a les activitats pastorals, i proposar-hi 
conclusions pràctiques68».

2. El Consell Pastoral és un organisme 
de naturalesa consultiva (cf. c. 514), al 
qual el Bisbe pot proposar l’estudi de te-
mes relacionats amb l’activitat pastoral 
de la diòcesi (pla pastoral, iniciatives mis-
sioneres, catequètiques i apostòliques, 
formació doctrinal i vida sacramental dels 
fidels, ministeri pastoral dels clergues, 
sensibilització de l’opinió pública sobre 
problemes de l’Església…)69.

3. El Consell Pastoral no té competència 
sobre els problemes pastorals referents a 
l’exercici de la jurisdicció, per a la qual cosa 
el Bisbe ja compta amb l’assessorament 
oportú del Consell del Presbiteri70; tampoc 
no té competència sobre problemes pasto-
rals referents a la fe, l’ortodòxia, els princi-
pis morals i les lleis de l’Església universal. 



N o v e m b r e  -  D e s e m b r e  2 0 1 09 9 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
6 caries Episcopals, essent convocades, en 

nom del Bisbe, pel Vicari Episcopal. Es fa-
ran dues reunions extraordinàries, a l’inici 
i final del curs, convocades, en nom del 
Bisbe, per Secretaria General.

Capítol V
Delegacions diocesanes

Article 24
Naturalesa i Funcions

1. Les anomenades “Delegacions Dio-
cesanes” són organismes optatius de les 
diòcesis, mitjançant els quals, el bisbe i 
la diòcesi com a tal, realitza o coordina la 
seva acció pastoral en els diversos camps 
pastorals. Estan al servei de l’activitat pas-
toral de la diòcesi, de les parròquies i de 
les institucions, en la mesura en què si-
guin útils per a la coordinació, l’animació, 
l’assessorament i la promoció de la pasto-
ral en un camp específic.

2. La tasca de les Delegacions està de-
terminada per aquesta condició, de consti-
tuir una ajuda i un servei pastoral a la Diò-
cesi i a les parròquies. En aquest sentit, el 
delegat actuarà en comunió amb el Bisbe 
i caldrà un mandat explícit del Prelat quan 
un delegat, segons el parer del Prelat, hagi 
de realitzar un acte amb efectes jurídics o 
econòmics.

3. El Bisbe mirarà de dotar-les d’ins-
truments i personal suficients per al seu 
treball, pel fet que constitueixen un ins-
trument molt valuós en les seves mans 
per a l’assessorament i l’acció pastoral 
diocesana en els seus àmbits respectius. 
I les parròquies, al seu torn, no només 
se’n poden servir com a ajuda per a l’ac-
tivitat pastoral, sinó que també hi presten 
la seva col·laboració i es deixen coordinar 
per elles en les activitats diocesanes, o en 

els seus deures; 3r. Procurar que les funci-
ons religioses siguin celebrades segons les 
prescripcions de la sagrada litúrgia […]; que 
els llibres parroquials estiguin correctament 
omplerts i degudament guardats i que els 
béns eclesiàstics siguin administrats amb 
tota atenció, i que la casa parroquial sigui 
conservada amb la deguda diligència79», i 
que faci atenció a les necessitats materials 
i espirituals dels preveres80. Correspon al 
Bisbe concretar les competències i obliga-
cions de l’arxiprest81.

3. Abans de nomenar arxiprest, el Bisbe 
consultarà tots els preveres que realitzen 
una tasca pastoral a l’arxiprestat82. Cada 
un d’ells li comunicarà en particular el nom 
de qui creu més apte i podrà exposar-li les 
raons que fonamenten la seva proposta. 
També consultarà els membres del Consell 
Pastoral Arxiprestal, si està formalment 
constituït. Aquesta consulta, a judici del 
Bisbe, es podrà ampliar als religiosos, reli-
gioses, laics i laiques compromesos en les 
tasques pastorals de l’arxiprestat. El Bis-
be designarà aquell prevere que consideri 
més idoni, ateses les circumstàncies de 
lloc i de temps83.

4. El conjunt dels arxiprestos amb el 
Bisbe i el Vicari Episcopal formen l’anome-
nada Reunió d’arxiprestos, perquè puguin 
compartir, entre ells i amb el Bisbe, la vida 
pastoral, les dificultats amb què es troben 
en el desenvolupament de la seva missió, 
i puguin rebre del Bisbe el suport i les ori-
entacions pertinents. En “la Reunió d’ar-
xiprestos del Bisbat” es manifesta que és 
el Bisbe qui encomana la missió pastoral 
arxiprestal (cf. Directori de l’arxiprestat, n. 
45, aprovat pels bisbes de la Conferència 
Episcopal Tarraconense, 2001).

5. Les reunions ordinàries es faran, nor-
malment, cada mes i a les respectives Vi-



E s g l é s i a  d i o c e s a n a 9 9 1

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 3

6allò que vingui exigit pel caràcter diocesà 
que ha de tenir tota acció pastoral realit-
zada per qualsevol comunitat o institució 
dins l’Església particular.

4. És, per tant, propi de les delegacions 
la “diocesanitat” (actuar sempre en la diò-
cesi com a tal) i l’especialització (dedicar-
se monogràficament a un determinat camp 
de la pastoral diocesana). Les seves funci-
ons són bàsicament:
	Promoure l’activitat pastoral en el 

seu àmbit específic, tant en la comu-
nitat diocesana com en les parròqui-
es i institucions.

	Procurar que es garanteixi el caràcter 
diocesà de tot el treball pastoral que 
es realitza en la diòcesi, cosa que su-
posa procurar la seva unitat i la seva 
coordinació.

	Servir subsidiàriament les parròquies 
i institucions en el terreny de l’asses-
sorament, suggeriment de materials 
i, eventualment, suplint els buits o 
carències que hi existeixin.

	Participar en les reunions i actes de 
promoció o coordinació d’activitats 
pastorals convocades per organis-
mes supradiocesans.

5. Les delegacions procuraran la inte-
gració no només de les parròquies i grups 
en unitats més àmplies, sinó també el tre-
ball conjunt i coordinat entre elles matei-
xes. En aquest sentit tindran, com a tasca 
prioritària, la inserció dels propis projectes 
pastorals en el pla pastoral diocesà. 

6. Les delegacions adquireixen tam-
bé més protagonisme quan hi ha grups o 
moviments interparroquials o d’àmbit di-
ocesà. Aquests grups o moviments guar-
daran una relació estreta de col·laboració 
i coordinació amb la Delegació de la seva 
corresponent àrea. 

7. Cada Delegació, a més del Delegat, 
nomenat pel Bisbe diocesà, pot comptar 
amb un equip assessor o consell i amb 
algunes persones que ajudin en la gestió. 
Els membres del Consell Assessor, a més 
de posseir sensibilitat i preparació per al 
respectiu camp pastoral, si és possible, 
han de procedir de les distintes zones de 
la diòcesi, a fi que hi hagi una certa repre-
sentació de totes elles a l’hora de reflexio-
nar, planificar i executar accions pastorals.

8. Els delegats mantindran les relaci-
ons pertinents en els àmbits de la Confe-
rència Episcopal Espanyola i de la Reunió 
de Bisbes amb seu a Catalunya, que els 
pertoqui. Cada delegació, d’acord amb les 
directrius del Bisbe i dintre del pla pasto-
ral diocesà, tindrà presents les normes, 
acords, recomanacions, orientacions, que 
emanen de la Conferència Episcopal Espa-
nyola o de la Reunió de Bisbes amb seu a 
Catalunya, així com tot el que va establir el 
Concili Provincial Tarraconense per al seu 
camp respectiu.

Article 25
Normes comunes sobre procediment a 
l’interior de la Cúria

Les delegacions tindran en compte els 
següents criteris d’actuació:
	Entrar al Registre de la Cúria —que 

gestiona la Secretaria General— els 
documents la importància dels quals, 
a criteri del delegat, així ho aconsella. 
Caldrà adjuntar-hi, si n’hi hagués, les 
conclusions principals a què s’arriba.

	Arxivar, classificats, els documents i 
escrits que rep o genera la delegació 
(correspondència, memòries anyals, 
activitats, actes de reunions…).

	La delegació disposarà de l’ajut eco-
nòmic necessari per a la seva gestió i 
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6 consideració del Bisbe. Les perso-

nes voluntàries que presten la seva 
col·laboració en una delegació seran 
comunicades a Secretaria General 
perquè se’n tingui coneixement a tots 
els efectes. En acabar el mandat del 
delegat, els col·laboradors posaran 
el seu càrrec a disposició del Bisbe, 
excepte si ho són en virtut d’un no-
menament episcopal, que continua-
ran fins que s’acompleixi el termini 
assenyalat.

	Presentar a l’aprovació del Prelat els 
membres de la delegació i de les se-
ves comissions previstes en el pre-
sent Estatut o que el Bisbe vulgui es-
tablir amb posterioritat a l’aprovació 
d’aquest document.

	Assistir a les reunions de coordinació 
diocesana, presentant per escrit el 
que es requereixi.

	El Bisbe convocarà els delegats a 
l’inici i final de curs.

	En cessar en el càrrec el delegat, serà 
traslladat a l’Arxiu Històric el material 
degudament classificat corresponent 
a l’etapa del seu mandat.

Delegacions en particular

Article 26
Delegació Diocesana de Mitjans de Comu-
nicació

1. La Delegació diocesana de Mitjans 
de Comunicació ha d’oferir als mitjans de 
comunicació —premsa, ràdio, televisió i 
mitjans informàtics— aquelles informaci-
ons que ajudin a conèixer millor l’Església 
diocesana en les seves obres, institucions 
i persones. Ha de difondre el missatge del 
ministeri episcopal d’ensenyar i orientar. 
Ha de ser un vehicle de comunicació entre 

la realització de les seves activitats. 
Així mateix donarà raó de les despe-
ses tingudes en cada exercici.

	Comunicar a la Delegació per als Mit-
jans de Comunicació i a la Secretaria 
General les informacions de les acti-
vitats relacionades amb la delegació 
per fer-ne la deguda divulgació i, si 
fos el cas, comunicar a temps qual-
sevol modificació en l’agenda dioce-
sana (canvi de data, supressió d’un 
acte…).

	Comunicar al Moderador de la cúria i 
al Secretari general la proposta d’ac-
tes diocesans que estan previstos de 
realitzar durant el curs per poder as-
segurar la coordinació necessària. 

	Comunicar a la Secretaria General, 
abans de la seva formalització, els 
convenis i subvencions que gestioni 
una delegació, per tal que se’n tingui 
aquella informació que facilita la co-
ordinació necessària d’aquest tipus 
de sol·licituds. Si convé, es demanarà 
als serveis jurídics del Bisbat l’asses-
sorament corresponent.

	Emetre l’informe pertinent —una 
delegació— que li sigui requerit per 
l’òrgan competent de govern diocesà 
en relació amb la matèria de la seva 
competència, el qual informe serà 
pres en consideració, sense, però, 
que tingui per ell mateix caràcter vin-
culant.

	Cada delegació es dotarà a si ma-
teixa d’aquella estructura interna 
que, a parer del seu responsable, 
sigui necessària per al seu funciona-
ment o servei. Si calgués alguna col-
laboració més específica, sobretot 
si aquesta comportés una retribució 
econòmica, caldrà sotmetre-ho a la 
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61. La Delegació diocesana de cateque-
si té encomanada, com a tasca global, la 
reflexió, planificació, coordinació, anima-
ció i revisió de la pastoral catequètica en 
l’àmbit de tota la diòcesi, sempre com un 
servei als qui en són els responsables di-
rectes a les parròquies i arxiprestats. 

2. Aquest objectiu general té les se-
güents concrecions:
	La formació i el suport als catequis-

tes de cara a la seva tasca específica 
i també perquè puguin ser responsa-
bles dels centres de catequesi. 

	El treball conjunt i coordinat en la 
catequesi, per part de preveres i ca-
tequistes, en els àmbits arxiprestal i 
diocesà.

	L’ajuda a les parròquies en el camp 
de la catequesi. Que les nostres par-
ròquies, com a «lloc privilegiat» i com 
a «àmbit ordinari del naixement i crei-
xement de la fe», vagin creixent en la 
seva missió evangelitzadora i cate-
quitzadora 84(cf. AS n. 129).

	El foment de l’organització, a cada 
parròquia i arxiprestat, si cal, d’una 
institució catequètica adequada.

	La difusió dels documents sobre la 
catequesi i l’orientació sobre textos i 
mitjans. (cf. les resolucions del CPT 7, 
9, 41, 55, 89, 91, 134 i 153).

3. El Servei Diocesà per al Catecumenat 
es regirà d’acord amb la normativa dio-
cesana vigent 85. El responsable directe 
d’aquest servei diocesà podrà ser el Dele-
gat Diocesà de Catequesi o un altre, amb 
encàrrec específic. S’instituirà formalment 
a la diòcesi el Catecumenat, d’acord amb 
les normes estatutàries de la Conferència 
Episcopal Espanyola (c. 788 & 3). El De-
legat motivarà i ajudarà els rectors en la 
seva pràctica, tenint cura del compliment 

les persones i les institucions de la diòcesi 
i ha de donar i potenciar una imatge correc-
ta de l’Església dins el conjunt de la nostra 
societat. Difondrà els comunicats oficials, 
redactats pel Bisbe o per l’organisme cor-
responent. Ha de ser el portaveu habitual 
de l’Església diocesana davant els mitjans 
de comunicació social. Ha de ser un instru-
ment de difusió de la Bona Nova i ha de 
cercar camins d’evangelització en el món 
de les comunicacions socials, al servei de 
la pastoral diocesana (CPT r. 16-18) i del 
Directori AS 138, que tracta dels moderns 
areòpags, citant el papa Joan Pau II a la 
carta encíclica RM 37.

2. Per a tot això ha d’oferir mitjans i ma-
terial adient a tots els mass media, però, 
sobretot, ha de tenir la responsabilitat 
dels que són del Bisbat, com ara el Full Do-
minical, altres publicacions diocesanes, el 
web i les notes de premsa. Un instrument 
al servei de totes aquestes funcions ha de 
ser la sala de premsa, oferint la informació 
que calgui de cara enfora i de cara endins, 
informant degudament el Consell Episco-
pal de manera habitual i, sempre que sigui 
convenient, els altres organismes dioce-
sans.

3. Per a complir millor aquestes funci-
ons és bo que hi hagi una xarxa d’informa-
dors en els diferents arxiprestats i organis-
mes diocesans.

4. El delegat a més de potenciar les di-
ferents funcions, ha de coordinar les dife-
rents seccions, per a una tasca coherent i 
eficient.

5. La delegació gestionarà el Web del 
Bisbat.

Article 27
Delegació Diocesana de Catequesi i Servei 
Diocesà per al Catecumenat
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6 6. Ha de fomentar el testimoni cristià i la 

responsabilitat dels pares dels alumnes86.

Article 29
Delegació Diocesana de Missions

1. La Delegació Diocesana de Missions 
ha de fomentar allò que diu el Concili Va-
ticà II, que l’Església és tota ella «missio-
nera i l’obra de l’evangelització és el deure 
fonamental del poble de Déu87». Ha de 
treballar perquè totes les comunitats cris-
tianes se sentin missioneres, perquè tots 
els fidels siguin conscients que s’han de 
sentir missioners i assumeixin la part que 
els correspon en l’activitat missionera (cf. 
c. 781) (cf. CPT r. 159-164).

2. Serà el vehicle normal per a la relació 
de la diòcesi, i del Bisbe en particular, amb 
els missioners diocesans.

3. Ha d’ajudar a dur a terme la sol·licitud 
que correspon al Bisbe en la tasca missio-
nera, i en la cooperació entre les Esglésies, 
principalment suscitant, fomentant i soste-
nint iniciatives missioneres a la diòcesi88.

4. La conscienciació de la dimensió mis-
sionera de l’Església ha de portar els fidels 
—preveres, religiosos i laics— a realitzar 
possibles ajudes a alguna o algunes diòce-
sis del Tercer Món amb l’esperit de donar i 
de rebre i amb la intenció que, mentre es 
faci aquesta ajuda, els diocesans podran 
desvetllar millor el sentit missioner en la 
pròpia vida i en el propi medi.

5. A fi de dur a terme les funcions es-
mentades, aquesta Delegació englobarà 
de manera adequada les Obres Missionals 
Pontifícies.

Article 30
Delegació Diocesana de Joventut

1. La Delegació diocesana de joventut 
ha de tenir com a funció principal fomen-

del que estableix la normativa de l’Esglé-
sia al respecte (l’estatut canònic del cate-
cumen c. 206; la seva formació i admissió 
cc. 788 & 1-2 i 851 & 1, les exigències que 
se li demanen c. 865), especialment del 
que preceptua el Ritual de la Iniciació Cris-
tiana d’Adults.

Article 28
Delegació Diocesana d’Ensenyament

1. És propi de la Delegació diocesana 
d’ensenyament tenir cura de la presència 
de l’Església en el món de l’ensenyament 
(cf. CPT r. 8–11 i del Directori AS 133 sobre 
l’escola catòlica).

2. Ha de ser el mitjà adient a través del 
qual l’Ordinari exerceix les responsabili-
tats que li pertoquen vers els centres de 
l’escola cristiana ubicats a la diòcesi.

3. Pel que fa a l’escola pública, la De-
legació té cura de l’ensenyament de la re-
ligió i moral catòliques, per tal que totes 
les famílies que desitgen rebre aquest 
ensenyament per als seus fills puguin fer-
ho amb garanties i adequadament d’acord 
amb la legislació vigent. Per això, propo-
sa a l’Administració pública els noms dels 
docents que han d’impartir l’assignatura, 
els ofereix formació permanent, en super-
visa la feina, i els acompanya en la missió 
eclesial.

4. Manté les relacions necessàries amb 
l’Administració pública per tal d’assegurar 
el bon funcionament de la classe de religió 
a l’escola. Això ho fa de forma coordinada 
amb les delegacions dels altres bisbats 
amb seu a Catalunya que s’agrupen en 
el SIERC (Secretariat Interdiocesà d’Ense-
nyament de la Religió Catòlica).

5. Ha d’animar la presència del profes-
sorat cristià amb esperit apostòlic en el 
camp de l’ensenyament.
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6vers els malalts, així com, en general, el 
que anomenem “món de la salut”.

2. Per això ha de promoure la reflexió i 
l’orientació pastoral que es refereix a tota 
la problemàtica que el camp de la sanitat 
planteja, avui dia, a la vida cristiana89.

3. Ha de vetllar perquè hi hagi a la Di-
òcesi la convenient atenció pastoral als 
malalts, servint a la seva evangelització i 
el seu creixement en la vida cristiana. 

4. Per això el seu camp d’actuació és, 
tant les parròquies i comunitats cristianes, 
com els centres sanitaris que hi ha a la Di-
òcesi. Ha de procurar difondre la sensibili-
tat vers aquest àmbit de l’acció pastoral; 
la formació dels agents de pastoral de la 
salut, així com la potenciació dels equips 
parroquials de visitadors de malalts. Entre 
aquests és necessari destacar els qui por-
ten l’eucaristia als malalts. 

5. Procurarà la bona organització dels 
equips pastorals en els diferents centres 
sanitaris, i la relació d’aquests amb les 
parròquies, així com en les residències as-
sistides, en els centres psiquiàtrics i en els 
centres de malalts crònics i oncològics.

6. Correspon a aquesta Delegació el 
diàleg ordinari amb els organismes civils 
responsables de la sanitat pública, per tal 
d’assegurar-hi la presència del servei pas-
toral.

7. Dintre de les seves possibilitats, ofe-
rirà l’ajuda adient als professionals cristi-
ans que treballen en el món de la salut.

Article 32
Delegació Diocesana de Família i Vida

1. La Delegació Diocesana de Família i 
Vida s’ocupa de les responsabilitats pas-
torals de la Diòcesi i de les parròquies en 
l’àmbit del matrimoni, la família, i de la 
transmissió de la vida humana.

tar, animar i coordinar l’evangelització del 
món dels joves, feta d’una manera molt 
remarcable pels mateixos joves, així com 
la formació dels joves en la fe. Per això 
procurarà orientar i ajudar els grups o en-
titats, que implícitament o expressament 
constitueixen un àmbit de recerca i madu-
ració de la fe (cf. r. 28 del CPT ;cf. AS 203).

2. El seu camp d’actuació és qualsevol 
realitat de la Diòcesi on hi hagi joves: par-
ròquies, grups, moviments... Tanmateix 
mirarà de respectar el carisma i orientació 
de cadascú, afavorint la comunió dins del 
legítim pluralisme. En tot cas, un dels ob-
jectius més importants d’aquesta Delega-
ció és procurar la integració efectiva dels 
joves en les seves respectives comunitats 
parroquials, en els arxiprestats i en la Di-
òcesi. Procurarà que les seves activitats i 
iniciatives siguin concordes amb els objec-
tius diocesans i que els joves siguin pre-
sents en els actes i les accions diocesanes 
més importants.

3. Així mateix informarà sobre materials 
educatius adients, i afavorirà els espais de 
compromís i d’acció adients per als joves 
de la Diòcesi.

4. Alhora coordinarà els diferents movi-
ments, associacions i grups de joves exis-
tents (com és el cas de la pastoral amb jo-
ves que es fa als col·legis), de manera que 
tots col·laborin en una veritable pastoral 
de conjunt.

5. Aquesta Delegació treballarà en es-
treta col·laboració i coordinació amb la de 
Pastoral Vocacional.

Article 31
Delegació Diocesana de Pastoral de la Salut

1. La Delegació Diocesana de Pastoral 
de la Salut s’ocupa de la responsabilitat 
pastoral de la Diòcesi i de les parròquies 
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6 endavant els compromisos de la pastoral 

familiar.
7. Cal tenir present les famílies amb 

especials necessitats religioses, morals, 
econòmiques i de tot tipus. Per això se-
ria bo el suport a aquelles institucions i 
organismes diocesans que treballen més 
directament en aquests camps (cf. CPT, r. 
33-46 i 68).

8. La Delegació comptarà amb una 
secció, que s’ocupi de les qüestions al 
voltant de “la Vida humana”. Aquest àm-
bit, tan important i complex, demana una 
certa especialització i podrà ser atès per 
una comissió específica, que, en el marc 
de la Delegació, difondrà el sentit cristià i 
positiu de la vida humana segons la moral 
catòlica.

Article 33
Delegació Diocesana de Vida Consagrada

1. La Delegació Diocesana de Vida Con-
sagrada ha de tenir cura de tot allò que 
correspon a l’Ordinari referent a la vida 
consagrada, en les seves diferents formes: 
vida contemplativa, instituts religiosos, 
instituts seculars, societats de vida apos-
tòlica i altres possibles formes de vida 
consagrada legítimament reconegudes92. 

2. Treballant des de la Diòcesi com a tal, 
els seus tres grans objectius són el suport 
a la Vida Consagrada, la integració efectiva 
de totes les seves realitats, i la comunió in-
terna entre elles i amb la resta de realitats 
diocesanes. Ho farà respectant i potenci-
ant els carismes propis i valorant deguda-
ment l’existència de la Vida Consagrada 
com un do per a l’Església particular. 

3. En aquest sentit tindrà cura de pro-
curar que els consagrats siguin presents 
en els principal organismes consultius de 
la Diòcesi93. En col·laboració amb altres 

2. La seva finalitat general és promou-
re a la Diòcesi tot el que afavoreixi que les 
nostres famílies esdevinguin veritables es-
glésies domèstiques90.

3. Per això una de les tasques priorità-
ries de la Delegació serà d’ajudar a donar 
respostes cristianes als desafiaments que 
avui afecten especialment la família, com 
ara «una errònia antropologia que separa 
l’home de la família i del suprem valor de 
la vida, la desvalorització de l’amor conju-
gal i la difosa mentalitat contraceptiva i la 
tendència a relegar la família a l’esfera pri-
vada i la seva dissociació del matrimoni91». 
Transmetrà per això una manera positiva i 
joiosa de viure el projecte cristià de famí-
lia, per tal que se’n doni un bon testimoni-
atge enmig de la nostra societat.

4. Entre els seus objectius concrets cal 
assenyalar: la promoció de l’estudi i la re-
flexió de tot allò relacionat amb la proble-
màtica de la família i la vida en la societat; 
facilitar els mitjans adients d’assessora-
ment i de consulta per a les persones que 
ho necessitin i ho demanin; potenciar la 
implicació de la família (els pares) en tots 
els àmbits educatius, tant a la comunitat 
cristiana (parròquia, catequesi...), com 
fora d’ella (l’escola, centres culturals i es-
portius); recolzar i coordinar els grups i 
moviments matrimonials o familiars que hi 
ha a la Diòcesi, tot respectant les peculia-
ritats de cadascun d’ells.

5. Una de les seves tasques més impor-
tants és la coordinació i el servei de la for-
mació o preparació per al matrimoni. Mirarà 
que a la Diòcesi hi hagi unitat i coherència 
en aquest servei. També procurarà facilitar 
orientació, formació dels agents i materials 
que serveixin per aquesta finalitat.

6. Estimularà la creació en cada parrò-
quia d’un grup de matrimonis que porti 
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6vorir la participació personal i, a la vegada, 
la fidelitat a la litúrgia de l’Església.

3. Entre els camps que li són propis es 
poden assenyalar: la formació litúrgica en 
general, la celebració dels sagraments i 
sacramentals96, la celebració del diumen-
ge i l’eucaristia dominical97, la celebració 
de les exèquies, l’any litúrgic i les celebra-
cions pròpies de la Diòcesi, la religiositat i 
les devocions més arrelades a la Diòcesi, 
la música sacra...

4. Ha de fomentar els grups de litúrgia 
en les diferents comunitats cristianes (lec-
tors, cantors i músics, ministres) per a la 
formació i cura de la vida litúrgica de les 
comunitats.

5. Vetlla per la formació dels respon-
sables de la música en la litúrgia, oferint 
criteris d’acord amb el que estableix l’Es-
glésia al respecte (cf. r. 52 del CPT) 98.

6. Forma part de la Delegació diocesa-
na el Delegat diocesà per a la causa dels 
Sants que tindrà en compte les següents 
indicacions:
	El Delegat diocesà té cura de tot el 

que fa referència als processos de ca-
nonització que estan en curs, d’acord 
amb les normes eclesials al respecte.

	Procurarà divulgar el coneixement 
dels sants i màrtirs de la nostra diò-
cesi, fent que cada vegada siguin més 
coneguts, valorats i estimats.

	Si cal, indagarà sobre la possibilitat 
d’introduir noves causes de possibles 
sants, que sempre són un do per a la 
diòcesi i per a tota l’Església catòlica.

Article 35
Delegació Diocesana de Pastoral Vocacional

1. La comesa de la Delegació Diocesana 
de Pastoral Vocacional és avui d’una espe-
cial importància i necessitat: el foment de 

organismes diocesans, la Delegació ha de 
treballar per una veritable integració de 
tots en una pastoral de conjunt. Així, per 
a la promoció de vocacions cal que treballi 
en estreta col·laboració amb la Delegació 
Diocesana de Pastoral Vocacional.

4. Els religiosos preveres han de tenir 
sempre present que són cooperadors de 
l’orde episcopal i que, en la seva deguda 
forma, pertanyen al presbiteri de la diò-
cesi94. Tot respectant la legítima exemp-
ció i autonomia, s’haurà de tenir present 
que està subjecte a la potestat del Bisbe 
tot allò que fa referència a l’acció pasto-
ral, l’exercici públic del culte i altres obres 
d’apostolat95. 

5. Ha de promoure i coordinar els ser-
veis que siguin necessaris per a la for-
mació permanent, teològica, espiritual i 
pastoral dels consagrats, que es puguin 
prestar des de la Diòcesi.

6. El delegat tindrà les degudes facul-
tats pel que fa a les visites canòniques als 
monestirs autònoms de la Diòcesi (cc. 628 
& 2 i 615) per la cura directa de les perso-
nes que viuen la vida eremítica (c. 603 & 2) 
(cf. CPT, r. 6, 97-99 i AS 98-107).

Article 34
Delegació Diocesana de Pastoral Sacra-
mental i Litúrgia

1. Aquesta Delegació ha d’orientar, for-
mar i fomentar tot el que es refereix a la 
vida litúrgica de la diòcesi.

2. Ha de fomentar la vida litúrgica de la 
diòcesi al voltant del Bisbe, i la de les par-
ròquies sota el guiatge dels pastors que 
representen el bisbe. Mirarà que, tant els 
fidels, com els ministres en l’acció litúrgi-
ca, visquin el que signifiquen els ritus en 
tot el seu valor religiós, personal i comuni-
tari, mantenint el doble compromís d’afa-
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6 totes les vocacions, en especial de les vo-

cacions al presbiterat i al diaconat perma-
nent. El seu treball obeeix al principi que 
«tota l’Església diocesana ha de fer seva 
la tasca de promoure vocacions, tant a la 
vida sacerdotal com a la vida consagrada 
o religiosa99».

2. A més de promoure vocacions en con-
cret, intentarà que tota l’acció pastoral de 
la Diòcesi tingui un caire vocacional, tant 
en el sentit de l’orientació bàsica, com en 
el sentit de formulació explícita de la pre-
gunta vocacional. En aquest sentit haurà 
de mantenir estreta relació (i col·laboració) 
amb diferents delegacions diocesanes: 
Vida Consagrada, Família i Vida, Pastoral 
Juvenil, Catequesi, Ensenyament...

3. Com a funcions i camps de serveis 
més propis es poden indicar els següents:
	Mentalització de la dimensió vocaci-

onal en tota la pastoral diocesana i 
pregària per les vocacions.

	Promoció de les vocacions al presbi-
terat.

	Promoció, desvetllament i encamina-
ment de les vocacions a la vida con-
sagrada.

	Coordinació de totes les iniciatives i 
accions pastorals a favor de les voca-
cions.

	Promoció de la difusió i l’arrelament 
del diaconat permanent.

	Promoció de la difusió i l’arrelament 
dels laics i laiques amb missió pasto-
ral.

4. El delegat tindrà una relació directa 
amb el Seminari Conciliar de Barcelona, 
on actualment els seminaristes de la diò-
cesi viuen i es formen: respectant la com-
petència pròpia del seu Rector (formació 
i discerniment de la vocació sacerdotal 
dels seminaristes a ell encomanats), col-

laborarà amb ell, sobretot pel que fa als 
vincles dels propis seminaristes amb la 
vida diocesana (integració efectiva, parti-
cipació en actes diocesans i col·laboració 
pastoral, relació amb el presbiteri i institu-
cions diocesanes...)

Article 36
Delegació Diocesana d’Ecumenisme

1. La Delegació Diocesana d’Ecumenis-
me té la finalitat de ser el principal mitjà 
de què disposa la Diòcesi per a complir el 
seu deure de practicar l’ecumenisme amb 
altres confessions cristianes i de mante-
nir relacions adients amb altres religions, 
d’acord amb els documents conciliars Uni-
tatis Redintegratio i Nostra Aetate. 

2. Per això promocionarà tot el que afa-
voreixi aquelles relacions ecumèniques i 
interreligioses. Com ara, contactes habitu-
als amb els seus representants, la reflexió 
sobre aquestes qüestions i la difusió d’es-
tudis doctrinals, la pregària ecumènica, el 
diàleg, la informació i l’orientació a l’interi-
or de la comunitat cristiana...

3. Així mateix afavorirà la possible col-
laboració amb altres confessions i religi-
ons en el camp social.

4. Ha de tenir cura de l’acolliment d’al-
tres comunitats cristianes no catòliques 
que demanen ajuda per a poder atendre 
els seus fidels.

5. Aquesta Delegació proporcionarà 
igualment informació, consell i orientació 
sobre les anomenades sectes que poden 
actuar a la diòcesi100. 

Article 37
Delegació Diocesana de Pastoral de Santu-
aris, Peregrinacions i Turisme. 

1. Aquesta Delegació diocesana s’ocu-
pa de la problemàtica pastoral relacionada 
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6	Aquest Consell diocesà ha de ser 
expressió institucional de la caritat 
que ha d’animar cada comunitat cris-
tiana101 i té com a missió específica 
el servei de promoure, orientar i co-
ordinar l’acció caritativa i social de 
l’Església a la diòcesi. Se li encomana 
treballar juntament amb altres insti-
tucions de l’Església per a: La comu-
nicació cristiana de béns dins la co-
munitat eclesial. La promoció huma-
na i el desenvolupament integral de 
la persona. La transformació interna 
de les comunitats vers una veritable 
Església dels pobres. L’atenció espe-
cial a diferents camps de marginació. 
El compromís de treballar perquè si-
gui realitat cada dia l’opció preferen-
cial pels pobres.

	Ha d’impulsar l’acció caritativa que 
s’ha de fer a cada parròquia i coor-
dinar les accions que es realitzen a la 
diòcesi. Des de l’acció de les parrò-
quies a la coordinació interparroqui-
al o diocesana cal aplicar el principi 
de subsidiarietat de manera que no 
transfereixi a un nivell superior el 
que es pot realitzar a un nivell infe-
rior.

Article 39
Equip diocesà de Pastoral Obrera

Aquest Equip Diocesà ha estat creat 
seguint les directrius del document de la 
Conferència Episcopal Espanyola La pas-
toral obrera de tota l’Església. Proposta 
operativa (novembre de 1994). És un àmbit 
pastoral específic en connexió amb altres 
àmbits de la pastoral social – marginació, 
immigració, presons – i amb tot el treball 
que fa Càritas. A mida que es vagi desen-
volupant el treball diocesà es veurà quina 

amb Santuaris, les peregrinacions, el turis-
me i la mobilitat humana en general.

2. Pel fet que el fenomen de la mobi-
litat humana, i en concret, l’acolliment 
pastoral als Santuaris i l’atenció al món 
del turisme i a les persones que es des-
placen els caps de setmana, demana una 
resposta específica, aquesta delegació 
concentrarà el seu esforç en l’estudi, la 
reflexió i l’elaboració de criteris i materi-
als adients, que puguin ser aplicats a la 
realitat de la Diòcesi.

3. Mirarà de difondre l’interès i la im-
portància de la dedicació a aquest àmbit 
de la pastoral, davant les parròquies, insti-
tucions eclesials i els diferents agents que 
hi puguin col·laborar.

4. Donada la complexitat de la proble-
màtica que ha d’atendre, proposarà les 
iniciatives convenients als responsables 
i procurarà la promoció i formació de col-
laboradors de pastoral especialitzats (gui-
es, capellans de santuaris, empresaris, 
treballadors cristians d’agències, lectors 
en diferents idiomes...). Així mateix con-
vindrà que mantingui la col·laboració amb 
altres delegacions, com ara, la de Mitjans 
de Comunicació, Litúrgia i la Comissió Dio-
cesana de Pastoral Obrera. 

5. CPT, 144-148. Cf. r. 19

Apèndix

Article 38
Consell diocesà de Càritas

Fins que no es constitueixi Càritas a la 
diòcesi, el Bisbe ha creat el Consell dio-
cesà de Càritas amb representació a Cà-
ritas diocesana de Barcelona. Al davant 
d’aquest Consell hi ha el Delegat per a 
Càritas Barcelona. Caldrà tenir present les 
següents indicacions:
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6 4. Ecclesiae Imago, n. 200; Lumen 

gentium, n.23
5. Pau VI, Constitució Apostòlica Vica-

riae potestatis, 6 de gener, 1977, n. 
1§ 1.

6. Joan Pau II, Constitució Apostòlica 
Ecclesia in Urbe, 1 de gener, 1998, 
art. 2.

7. Cf. c. 469. Cf. Constitució Apostòli-
ca Pastor Bonus, art. 1.

8. Cf. Ecclesiae Imago, n. 1.c.
9. Cf. Concili Vaticà II, Christus Domi-

nus, n. 27.
10. Cf. Ecclesiae Imago, n. 200.
11. Cf. cc. 469-514.
12. Cf. cc. 34 i 95.
13. Cf. c. 471.
14. Cf. c. 473 § 4.
15. Cf. c. 470.
16. Cf. c. 381 § 1.
17. Cf. c. 391.
18. Cf. cc. 145 i 156.
19. Cf. cc. 149 i 471.
20. Cf. cc. 471, 1 i 833, 5.
21. Cf. cc. 473 § 4, 475, 476
22. c. 480
23. Concili Vaticà II, Christus Dominus, 

n.27; c. 479 § 1
24. Cf. c. 31, 1.
25. Cf. c. 480.
26. Cf. c. 65
27. Cf. cc. 481;192-195.
28. Cf. c.476.
29. Cf. c. 479, 1 i 2, en relació amb els 

cc. 131, 1 i 2 i 134, 1-2.
30. Cf. c. 65.
31. Cf. cc. 481;192-195.
32. Cf. AS 109-110 i LG 31-32
33. Cf. AS 116
34. C. 473 § 4
35. Cf. c. 391§ 2
36. 1420 & 1 2 4

articulació es va donant a la nostra diòcesi 
entre aquests diversos àmbits.
	Entre les missions d’aquest equip de 

pastoral obrera hi ha la de vetllar per-
què l’església diocesana tingui ben 
viva la dimensió missionera d’evan-
gelització del món obrer i l’encarnació 
en aquesta realitat – la seva cultura, 
els seus problemes, aspiracions, llui-
tes... La formació de militants obrers 
cristians per tal que descobreixin el 
Crist en l’Església, llur pròpia digni-
tat de treballadors i la necessitat de 
transformació de la societat. Fomen-
tar la comunicació i la proximitat en-
tre l’Església i el món obrer, perquè 
ella neixi i creixi en aquest món, i per-
què aquest es faci present en l’Esglé-
sia. La resposta des de la fe, els cri-
teris evangèlics i la doctrina social de 
l’Església als problemes i la denúncia 
de les situacions per les quals passen 
els treballadors.

	L’Equip diocesà de Pastoral Obrera 
està integrat per laics, religiosos i 
preveres que actuen en aquest camp, 
des dels moviments apostòlics, les 
comunitats religioses, i la xarxa par-
roquial i arxiprestal. El Vicari Epis-
copal d’apostolat Seglar coordina 
aquest equip.

NOTES

1. Cf. Concili Vat. II, Christus Dominus, 
n. 27

2. Sagrada Congregación para los 
Obispos, Directorio para el minis-
terio pastoral de los obispos, Eccle-
siae Imago, 22 febrer, 1973, n. 200.

3. Codi de Dret Canònic, c. 469.
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677. C. 374 § 2
78. C. 553 § 1
79. C. 555 § 1
80. Cf. c. 555 § 2 i 3
81. Cf. ibíd.
82. Cf. c. 553 § 2
83. Cf. c. 554 § 1
84. Cf. cc. 761,773-780
85. Decret 11/08 sobre la normativa del 

catecumenat a la diòcesi, aprovat 
el 27 d’octubre de 2008.

86. Cf. c. 793-806
87. Cf. AG 35-42
88. Cf. c. 782 § 2
89. Cf. AS 205
90. Cf. Joan Pau II, Familiaris consortio.
91. Cf. AS 202
92. Cf. cc. 573-746; sobretot cc. 603, 

678 i 738)
93. Cf. AS 99.d
94. Cf. AS 98
95. Cf. c. 679 i 738
96. Cf. CPT, r. 66-75
97. Cf. CPT, r. 59-65
98. Cf. SC 152.c
99. Cf. CPT, r. 153, prioritària.
100. Cf. AS 207
101. Cf. Benet XVI, DCE.

37. 1421 & 1
38. Apostolorum successores, n.179
39. Cf. C. 494 § 1 i 2
40. Cf. c. 493
41. Cf. c. 1274 § 3
42. Cf. c. 281
43. Cf. c. 1286
44. C. 492 § 1
45. Cf. c. 492 § 2
46. Cf. c. 1287 § 1
47. C. 493
48. Cf. c. 1277
49. Cf. c.1292 § 1
50. Cf. cc. 1277 i 1292
51. Decret 11/06, aprovat el 27 de se-

tembre de 2006. 
52. Cf. LG 20 i PO 8
53. C. 495
54. Apostolorum successores, n.182
55. C. 500 § 2
56. C. 127 § 2 2n
57. Cf. c. 500 § 2
58. Cf. c. 500 § 3
59. C. 502 § 1
60. Cf. c. 382 § 3
61. Cf. c. 377 § 3
62. Cf. c. 502 § 2
63. Cf. cc. 419 i 421
64. Cf. c. 1277
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6 versos arxiprestats de la diòcesi. El sentir 

general dels assistents va ser una valora-
ció molt positiva i es va expressar que era 
una experiència molt necessària per a tre-
ballar en la formació dels laics.

Finalment, Mn. Xavier Armengol pre-
sentà el document dels “Criteris d’actua-
ció sobre locals propietat de parròquies i 
el seu ús pastoral”; els membres del Con-
sell van aportar criteris, idees, experiènci-
es, suggeriments de com tractar un tema 
tan delicat com aquest.

Reunió del Consell Presbiteral 4-11-2010

Després de la pregària inicial i les pa-
raules de salutació del bisbe Agustí, es 
comença la reunió amb el tema del rendi-
ment evangelitzador dels béns immobles 
de l’Església.

Les parròquies han ofert històricament 
els seus espais a entitats socials i cíviques 
per a les seves activitats. Actualment algu-
nes d’aquestes entitats continuen fent ús 
dels espais amb relacions molt diverses 
amb la parròquia, algunes de franca col-
laboració, altres que simplement en fan 
ús sense cap relació ni compensació eco-
nòmica. A partir dels testimonis concrets 
d’Esparreguera i de Vilanova i la Geltrú 
s’obre el diàleg referent als criteris que 
s’ha de seguir, que es determina concretar 
en una propera reunió.

En l’apartat d’informacions diverses, 
s’explica que la constitució de Càritas Sant 
Feliu de Llobregat es troba pendent d’un 
permís de Roma que fa referència a l’eco-
nomia i patrimoni de Càritas; que el decret 
d’aranzels que va preparar aquest consell 
està aturat ja que és una qüestió que ha 
de determinar la província eclesiàstica –no 
cada diòcesi–; s’informa també de la posa-

Reunió del Consell Pastoral diocesà 
27-11-2010

En la reunió dels CPD que es va celebrar el 
27 de novembre de 2010, presidits per Mn. 
Jaume Berdoy, es van tractar diversos te-
mes que van suscitar un ric i profitós diàleg.

Primer de tot es va procedir a valorar els 
actes d’inauguració i benedicció de la casa 
de l’Església; el sentiment general era de 
considerar que els actes havien estat molt 
participats i viscuts, i es va agrair la tasca 
que va realitzar la comissió encarregada 
de preparar aquests esdeveniments. Es va 
apuntar, a més, la possibilitat –prèvia cita- 
de realitzar visites guiades als col·lectius 
que ho desitgin.

El següent punt de l’ordre del dia va ser 
presentat per Mn. Josep Maria Domingo, ja 
que es tractava de fer una aproximació als 
materials que es treballaran durant aquest 
curs com a objectiu diocesà. És un materi-
al que pretén buscar la manera de portar a 
la pràctica les propostes recollides en les 
reflexions dels tres cursos anteriors.

També Mn. Josep Maria Domingo va en-
carregar-se de presentar l’esbós de l’itine-
rari de formació de laics que tenen pensat 
de cara a formar persones, tant en aspec-
tes cognitius com vivencials, per endegar 
propostes de formació de grups en els di-

[ ]Organismes
diocesans
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6

LITÚRGIA I PASTORAL SACRAMENTAL

Trobada d’animadors de la litúrgia a la 
Casa de l’Església. 

Sant Feliu de Llobregat. 20-11-2010

El passat dissabte dia 20 de novembre al 
matí va tenir lloc a la Casa de l’Església 
del bisbat de Sant Feliu de Llobregat la 
primera Trobada d’animadors de la litúr-
gia d’aquesta diòcesi. Convocada per la 
Delegació de Pastoral Sacramental i Li-
túrgia, hi van assistir unes 130 persones 
que desenvolupen algun ministeri en les 
celebracions litúrgiques de les diferents 
parròquies i comunitats del territori del 
bisbat. Després de la pregària de tèrcia i 
de les paraules de benvinguda del bisbe 
Agustí Cortés, es va passar a la ponència 
central de la jornada, que va anar a càrrec 
del delegat, Mn. Xavier Aymerich, sobre el 
tema de “l’equip d’animació litúrgica”. En 
la presentació es va insistir en la importàn-
cia dels ministeris laïcals en la celebració 
litúrgica (cants i música, lectors i acòlits, 
salmista, monitor, donadors de comunió, 
sagristans…) i també de la conveniència 
de potenciar els equips d’animació litúr-
gica, tant a nivell parroquial com supra-
parroquial o arxiprestal. Després d’una 

da en funcionament del servei de correus 
electrònics de la diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat per a les parròquies, els preve-
res i la cúria diocesana. [ ]Delegacions
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6 eucològics propis de la Mare de Déu de 

Montserrat (oració col·lecta, oració sobre 
les ofrenes, oració de postcomunió, i pre-
faci). Però no així les lectures, que han de 
ser les pròpies del dimecres de l’octava 
de Pasqua. Igualment es poden fer refe-
rències a la Mare de Déu de Montserrat 
en les monicions inicial i final, a l’homilia, 
a la pregària dels fidels, i evidentment es 
pot cantar el Virolai al final de la celebra-
ció. Per altra banda, cal tenir en compte 
que el to solemne i pasqual permet per-
fectament lligar el sentit de les dues cele-
bracions. Les parròquies i comunitats que 
celebrin d’aquesta manera la festa de la 
Mare de Déu de Montserrat el mateix dia 
27 d’abril no cal que repeteixin la celebra-
ció litúrgica de la solemnitat el dia 2 de 
maig. 

 
Xavier Aymerich, delegat

Incorporació de dues memòries lliures en 
el calendari litúrgic diocesà. 

Sant Feliu de Llobregat, Desembre 2010. 

El mes de maig de l’any 2007 vam publicar 
el llibret “Patronatge i Calendari Litúrgic 
Diocesans”, el qual incloïa el calendari li-
túrgic propi del bisbat de Sant Feliu de Llo-
bregat aprovat per la Congregació per al 
Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments 
el 3 de març de 2007 (Prot.N.1536/06/L), i 
els textos per poder celebrar les memòries 
pròpies de l’esmentat calendari. 

Des d’aleshores han estat incorpora-
des al calendari litúrgic propi del bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat dues memòries 
lliures més: la del beat Josep Samsó i Elias, 
màrtir, que se celebra el dia 1 de setembre; 
i la de la beata Isabel Ferrer Sabrià i com-

pausa, que molts dels assistents van apro-
fitar per a visitar les dependències de la 
recentment estrenada Casa de l’Església, 
es van distribuir en tres tallers, conduïts 
cadascun d’ells pels altres membres de 
la Delegació de Litúrgia: els lectors, amb 
el diaca Florenci Travé; els cants i la mú-
sica, amb la laica Montserrat Escolà; i els 
altres animadors de la celebració, amb el 
monjo Bernabé Dalmau. Amb la cloenda 
conjunta i l’agraïment a tots els assistents, 
es va cloure aquesta primera trobada, que 
donat l’èxit de participació es preveu que 
tingui continuïtat en el futur.

Carta als rectors i responsables de parrò-
quia sobre la celebració de les festes de 
la Mare de Déu de Montserrat i Sant Jordi 
al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat, 1 de desembre de 
2010

Aquest proper any 2011 les dates de les 
diades de Sant Jordi (23 d’abril) i de la 
Mare de Déu de Montserrat (27 d’abril) 
coincideixen amb dies en què la celebració 
litúrgica resta impedida. Concretament, el 
23 d’abril és Dissabte Sant, i el 27 d’abril 
és el dimecres de l’octava de Pasqua. Per 
tant, la celebració litúrgica d’aquestes so-
lemnitats es trasllada als primers dies de 
la setmana següent (dies 2 i 3 de maig), 
tal com estableix el calendari litúrgic de la 
Tarraconense.

Malgrat això, i donat el patronatge de 
la Mare de Déu de Montserrat sobre la 
nostra diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, 
el senyor bisbe Agustí ha establert que 
a totes les parròquies i comunitats del 
bisbat es puguin utilitzar també, en les 
misses d’aquest dia 27 d’abril, els textos 
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6también de nuestra diócesis. Asimismo, 
cabe tener en cuenta que en la época en 
la que vivió y murió el beato mártir el ter-
ritorio de nuestra diócesis pertenecía al 
arzobispado de Barcelona, con lo cual los 
sacerdotes formaban parte de un único 
presbiterio.

Por todo ello, y atendiendo al ejemplo 
sacerdotal para con nuestros presbíteros y 
para el bien de todo el pueblo de Dios, so-
licitamos que la memoria del beato Josep 
Samsó i Elias, presbítero y mártir, estable-
cida para el día 1 de septiembre, fecha de 
su martirio, pueda ser incorporada al Ca-
lendario Litúrgico propio de la diócesis de 
Sant Feliu de Llobregat, igual como lo ha 
sido en el de la Archidiócesis de Barcelona.

Agradezco a V. E. la atención que pueda 
prestar a esta petición y sus gestiones, y 
quedo suyo affmo. en el Señor.

+ Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

2- Resposta de la Congregació

Prot. N. 136/10/L

Ciudad del Vaticano, 1 de marzo de 2010

Excelencia Reverendísima:
En esta Congregación para el Culto Di-

vino y la Disciplina de los Sacramentos se 
ha recibido su atenta carta de fecha 1 de 
febrero del presente año, con la que se 
solicitaba incluir la celebración litúrgica 
del beato Josep Samsó i Elias, presbítero 
y mártir, en el Calendario litúrgico propio 
de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat.

El Dicasterio se complace en enviarle, 
adjunto a la presente, el Decreto para que 
se pueda celebrar e inscribir en el Calenda-
rio propio. Para toda la Diócesis es memo-

panyes, verges i màrtirs, que se celebra el 
dia 20 de novembre. 

Oferim a continuació la documentació 
pròpia d’aquestes dues memòries, així com 
els textos propis per poder-les celebrar.

Beat Josep Samsó i Elias, prevere i 
màrtir

1- Carta del bisbe Agustí sol·licitant la me-
mòria

Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Antonio 
Cañizares

Prefecto de la Congregación para el Culto 
Divino y de la Disciplina de los Sacramen-
tos

Sant Feliu de Llobregat, 1 de febrero de 
2010
Eminencia Reverendísima:

Con gozo hemos participado en la bea-
tificación del Venerable Siervo de Dios Jo-
sep Samsó i Elías, sacerdote lleno de celo 
pastoral, que confirmó con la efusión de 
su sangre la fe que había enseñado fiel a 
su ministerio pastoral, rito que tuvo lugar 
el pasado 23 de enero en la basílica parro-
quial de Santa María de Mataró, presidida 
por el Emmo. y Rvdmo. Cardenal Lluís Mar-
tínez Sistach, arzobispo metropolitano de 
Barcelona, y con la presencia del represen-
tante del Santo Padre, S. E. Angelo Amato, 
prefecto de la Congregación para la Causa 
de los Santos.

El cual sacerdote ya beato Josep Samsó 
nació en Castellbisbal, localidad y parro-
quia perteneciente en la actualidad a nu-
estro obispado de Sant Feliu de Llobregat, 
y también ejerció su ministerio sacerdotal 
en la parroquia de Sant Joan de Mediona, 
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6 minari Pontifici de Tarragona. Ordenat sa-

cerdot el 12 de març de 1910, fou coadjutor 
de la Parròquia d’Argentona (1910-1917), 
rector de la Parròquia de Sant Joan de 
Mediona (1917-1919) i finalment ecònom 
i rector de l’Arxiprestal de Santa Maria de 
Mataró (1919-1936). Durant els seus vint-i-
sis anys de ministeri sacerdotal es dedicà 
a la cura per la preparació dels catequis-
tes, la formació de la joventut, la direcció 
espiritual de les ànimes i el zel pel decor 
de la casa de Déu. Empresonat el 28 de ju-
liol del 1936, durant el temps passat a la 
presó fou per a tots els companys, model 
d’edificació, de consol i de conhort. Morí 
l’1 de setembre del 1936, després d’haver 
perdonat els que el mataven.

Ofici de lectura
Comú de màrtirs, llevat del que segueix:
Lectura segona
Dels escrits de Mn. Josep Samsó i Elias, 

prevere (Guia per a Catequistes, Foment 
de Pietat, Barcelona 1955, 2a ed., cap. 1r, 
pp. 2-3)

En el món, l’únic element constructiu és 
l’amor; per unir no n’hi ha d’altre.

En el món, l’únic element constructiu 
és l’amor; per unir, no n’hi ha d’altre. Si 
ens fixem en la naturalesa, veurem l’atrac-
ció dels àtoms i les mol·lècules, també 
l’atracció dels éssers ja racionals. L’amor 
uneix i, perquè uneix, construeix. En canvi, 
l’element destructiu per essència és l’odi, 
o sia el contrari de l’amor; allà on l’odi pe-
netra, tot esdevé destruït i esmicolat. Fins 
els astres, quan els manca la temperatura, 
resten trossejats, car és el foc el que els 
manté en la seva integritat. L’odi porta 
arreu desunió i fredor. L’amor veritable, 
l’amor constructiu, és l’amor de la bene-

ria libre, aunque en los lugares donde se 
custodian las reliquias del beato procede 
que se celebre como memoria obligatoria 
y con especial solemnidad.

Me sirvo de la circunstancia para ma-
nifestarle mi mayor aprecio y estima en el 
Señor.

De Vuestra Excelencia Reverendísima
afectísimo en Cristo

+ Antonio Card. Cañizares Llovera
Prefecto

3- Textos litúrgics propis de la memòria
(Textos aprovats per la Congregació per al 
Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, 
amb data 18-XII-2009, Prot.1059/09/L)

Textos propis per a la Missa
dia 1 de setembre
Beat Josep Samsó i Elias, prevere i màrtir
Memòria lliure
Comú de màrtirs: per un mártir, p.752.

COL·LECTA
Pastor etern,
vós heu volgut que el beat Josep, pre-

vere,
fos comptat entre els màrtirs;
concediu-nos de mantenir fermament
i de manifestar amb les obres
la fe que ell va ensenyar
i va confirmar amb la seva sang.
Per nostre Senyor Jesucrist.

Textos propis per a la litúrgia de les hores
dia 1 de setembre
Beat Josep Samsó i Elias, prevere i màrtir
Memòria lliure

Nasqué a Castellbisbal (Barcelona) el 
17 de gener de 1887. Entrà al Seminari de 
Barcelona, on féu els estudis eclesiàstics i 
obtingué la llicència en teologia en el Se-
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6amor, aquesta estimació dels pares, car, 
què no fa l’amor dels pares per l’infant? 
Impossible enumerar els sacrificis, privaci-
ons i fins actes d’heroisme realitzats. Que 
diferent seria també la nostra situació, si 
tots els pares haguessin sabut educar amb 
aquests dos amors, el natural i el sobrena-
tural, els seus fills!

Responsori
Lc 6,27; Mt 5,44-45.48

R. Estimeu els vostres enemics, feu bé 
als qui us odien, i pregueu pels qui us per-
segueixen. * Així sereu fills del vostre Pare 
del cel.

V. Sigueu perfectes com ho és el vostre 
Pare celestial. * Així sereu fills del vostre 
Pare del cel.

O bé:
Dels escrits de Mn. Josep Samsó i Elias, 

prevere (Guia per a Catequistes, Foment de 
Pietat, Barcelona 1955, 2a ed., cap. 1r, pp. 
7-8.46)

Comanda d’amor
Serà molt bo que no oblidem les parau-

les de Jesús: «El que feu a un d’aquests 
petits, m’ho feu a Mi». I als ulls de Jesús 
són petits no sols els infants, sinó també, 
per llur misèria, els pobrets, els malalts, 
els ignorants; i voleu misèria més gran que 
la d’aquell que està mancat de la vida de 
la gràcia, de la fe! Ens cal aquell amor que 
han sentit els grans apòstols per les àni-
mes, més gran quanta major misèria han 
trobat davant els seus ulls. Ens cal estimar 
els nostres germans per tal de demostrar a 
Déu que també l’estimem a Ell.

Quan el bon Jesús encomana a Pere 
l’apostolat, li diu: «Pere, m’estimes?» i li 

volència, l’amor ric, exuberant, l’amor de 
Déu, l’amor dels Sants. El bé és de si ma-
teix difusiu i Déu Nostre Senyor, que és 
tot bé i caritat, ha construït tot el que els 
nostres ulls admiren, car obra d’amor és la 
Creació.

Si totes les ànimes fossin amarades de 
l’amor de benevolència, del món desapa-
reixeria l’esperit del mal, la terra restaria 
un trosset de cel anticipat, i ¡que en fóra 
de fruitós el treball del catequista! En tot 
allò que està destinat a construir, Déu hi 
aboca amor. En la terra, l’amor natural més 
viu i més tendre és l’amor dels pares i els 
esposos, per ésser precisament els desti-
nats a construir. Quin amor tan gran i no-
ble l’amor dels pares vers els seus fills!

Per això els educadors per excel·lència 
han d’ésser els pares, precisament per 
l’amor que tenen als seus fills; i els mes-
tres, en posar-se al lloc dels pares, han de 
copiar aquest amor, car, altrament, mai 
no podran complir la seva missió, mai no 
podran educar. Instruiran, sí; però no-res 
més i precisament hi ha una gran diferèn-
cia entre instruir i educar. Instruir és ven-
dre ciència, un mercadeig; és comerciar 
amb el coneixement i, per tant, els qui 
només instrueixen són uns usurpadors i 
jamai podran dir-se suplents dels pares. 
Així trobem com és possible que persones 
que han passat moltes escoles no siguin 
educades, car elles no han trobat l’escalf 
de l’amor, que només els que es senten 
pares poden donar. Per això cal posar en 
l’ensenyament aquest amor sobrenatu-
ral que supleix l’amor natural propi dels 
pares, car aquests, en la major part dels 
casos, no són aptes per donar tots els co-
neixements als seus fills. Així, els mestres, 
i també aquests mestres potser sense tí-
tol, els catequistes, han de copiar aquest 
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6 aquestes altres d’un dels més grans doc-

tors de l’Església, Sant Agustí: «El que no 
té zel, és perquè no estima», de les quals 
es dedueix forçosament que qui no estima 
no pot tenir zel.

Diu Sylvain que «per ésser un bon edu-
cador, cal ésser perfecte». Mons. Borderie, 
encara diu més: «cal ésser sant», mes, per-
què sigui sant un educador en té prou amb 
ésser sincer, fent el que predica i complint 
els seus propis consells.

El catequista és d’aquelles persones 
que no han de témer la mort, perquè esti-
ma Jesús, sofreix per Jesús. I sovint hauria 
d’amarar-se i omplir-se de joia, pensant 
amb la joia del dia en què el Diví Salvador 
li mostri tots els actes de virtut que haurà 
practicat en el catecisme, totes les lliçons 
que haurà donat, tots els alumnes que hau-
rà salvat del mal, tots els cors que haurà 
encès d’amor a Jesús i a Maria. Quina emo-
ció, quan el catequista senti les paraules de 
Jesús: «Vine, beneït del meu Pare, a com-
partir la meva herència, la meva felicitat».

Responsori
1Te 2,8; Ga 4,19
R. El nostre afecte per vosaltres era tan 

gran, que estàvem decidits a donar-vos, no 
tan sols l’evangeli de Déu, sinó fins i tot la 
meva vida: * Tant us havíeu fet estimar!

V. Fills meus, sento dolors de part, i no 
acabaré fins que Crist no quedi format en 
vosaltres. * Tant us havíeu fet estimar!

Oració
Pastor etern, vós heu volgut que el beat 

Josep, prevere, fos comptat entre els màr-
tirs; concediu-nos de mantenir fermament 
i de manifestar amb les obres la fe que ell 
va ensenyar i va confirmar amb la seva 
sang. Per nostre Senyor Jesucrist.

repeteix la pregunta tres vegades, a la qual 
repeteix Pere: «Senyor, Vós sabeu que jo 
us estimo». I fins llavors no li fa la gran 
comanda; fins haver sentit cada vegada la 
resposta afirmativa, també li diu Ell per tres 
vegades: «Doncs, pastura el meu ramat…», 
«pastura les meves ovelles». Aquest exa-
men d’amor, escena impressionant, mag-
nífica, l’havem tots de recordar per tal de 
preparar el terreny de les bones llavors. 
Si no podem nosaltres contestar afirma-
tivament, com sant Pere, no ens podem 
pas posar en aquest camí, retirem-nos. 
Contestem-li nosaltres amb les obres; que 
les nostres obres puguin dir com estimem 
Jesús en la persona dels seus germanets, 
els pobres, els malalts, els famolencs i els 
més miserables de tots, els infidels, els 
ignorants, els pecadors, perquè la misèria 
d’aquests no és una misèria corporal, és 
misèria espiritual. Si no fos així, tindríem 
una responsabilitat massa gran; deixem 
la tasca per a altres ànimes millor dispo-
sades. Però, no hem de caure tampoc en 
l’equivocació de creure que la poca dispo-
sició ens pot excusar d’ésser catequistes, 
car cal tenir present que tots: els pares, els 
religiosos, els sacerdots, els seglars, som 
cridats a l’obra de proselitisme de les àni-
mes i no ens en podem desentendre. És cri-
minal dir: «No vull ésser digne d’ésser cate-
quista». És que no ens diuen res els infants 
que no coneixen encara el Crist? Si sentim 
flaquejar les nostres forces, demanem a 
Déu amb llàgrimes als ulls que ajudi la nos-
tra feblesa, i Ell, que és tot caritat i que ha 
dit que tota cosa demanada al Pare en nom 
seu ens serà concedida, no ens abandona-
rà i ens donarà aquesta benedicció d’amor, 
llavor de totes les altres qualitats. Això, 
que fou magníficament argumentat en les 
paraules de Jesús, pot corroborar-se amb 
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6embre, con la categoría litúrgica de Memo-
ria Libre. 

Por lo que se refiere a los textos propi-
os de la memoria, fueron ya aprobados y 
confirmados, a petición de la Congrega-
ción religiosa, por este Dicasterio, en sus 
versiones latina y española, con fecha 14 
de septiembre de 1995 (Prot.1337/95/2). 
Solicitamos ahora la aprobación de la tra-
ducción catalana de dichos textos, que ad-
juntamos.

Agradezco a V. E. la atención que pueda 
prestar a nuestra petición y sus gestiones, 
y quedo suyo affmo. en el Señor.

+ Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

2- Resposta de la Congregació

Prot. N. 661/10/L

Ciudad del Vaticano, 23 de noviembre de 
2010

Excelencia Reverendísima:
En esta Congregación para el Culto Di-

vino y la Disciplina de los Sacramentos se 
ha recibido su atenta carta de fecha 4 de 
junio del presente año, con la que se soli-
citaba incluir la celebración litúrgica de la 
beata Isabel Ferrer Sabrià y compañeras, 
vírgenes y mártires, en el Calendario litúr-
gico propio de la Diócesis de Sant Feliu de 
Llobregat.

El Dicasterio se complace en enviarle, 
adjunto a la presente, el Decreto para que 
se pueda celebrar e incluir en el Calenda-
rio propio como memoria libre (…).

Me sirvo de la circunstancia para ma-
nifestarle mi mayor aprecio y estima en el 
Señor.

Beata Isabel Ferrer Sabrià i companyes, 
verges i màrtirs.

1- Carta del bisbe Agustí sol·licitant la me-
mòria
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Antonio 
Cañizares

Prefecto de la Congregación para el Culto 
Divino y de la Disciplina de los Sacramentos

Sant Feliu de Llobregat, 4 de Junio de 2010

Eminencia Reverendísima:
Hemos recibido la solicitud de las Her-

manas de la Doctrina Cristiana para inclu-
ir en el Calendario Litúrgico propio de nu-
estra diócesis la memoria de las 17 religi-
osas de esta congregación, que murieron 
mártires el año 1936 y fueron beatificadas 
por el papa Juan Pablo II el 1 de octubre 
del año 1995. El motivo de dicha solicitud 
es la profunda relación de dicho Instituto 
religioso con nuestro obispado, fundado 
en Molins de Rei el año 1880, y que abrió 
sus tres primeros colegios en localidades 
de nuestra diócesis: Molins de Rei, Papiol 
y Sant Vicenç dels Horts, manteniéndose 
hasta la actualidad la comunidad religi-
osa en esta última población. Además, 
dos de las 17 religiosas mártires son ori-
ginarias de nuestra diócesis: Isabel Fer-
rer Sabriá (cofundadora), de Vilanova i la 
Geltrú; y Montserrat Llimona Planas, de 
Molins de Rei. 

Una vez estudiada en profundidad la 
petición, hemos accedido a elevar a vues-
tra Congregación la solicitud de incorporar 
al Calendario Litúrgico propio de la dióce-
sis de Sant Feliu de Llobregat la memoria 
de las beatas Isabel Ferrer y compañeras 
mártires, establecida para el 20 de novi-
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6 i a les exigències de la vida comunitària. 

Dues d’elles foren martiritzades el 26 de 
setembre, i les altres quinze el 20 de no-
vembre de 1936. Van ser beatificades pel 
papa Joan Pau II el dia 1 d’octubre de 1995.

La mare Isabel Ferrer i Sabrià, cofun-
dadora de l’orde, va néixer a Vilanova i la 
Geltrú l’any 1852. Entre les beates màrtirs, 
també cal esmentar la mare Maria Mont-
serrat Llimona Planas, nascuda l’any 1860 
a Molins de Rei, població on va ser funda-
da la congregació l’any 1880.

Ofici de lectura
Comú de màrtirs, llevat del que segueix:
Lectura segona
Dels escrits de la beata Àngels Lloret 

Martí (II.8ª; III.2ª). Original en castellà

Anunciem la bona nova quan fem a 
cada persona el bé que necessita

Déu estima el nostre Institut, i si permet 
treballs, pobresa i contradiccions, aquest 
és precisament el segell de la seva predi-
lecció. No us preocupeu del que ha de ser 
de nosaltres, poseu-vos en els braços de 
la Divina Providència i espereu amb cega 
confiança en la seva misericòrdia.

A nosaltres ens correspon practicar la 
caritat, no només entre les germanes, sinó 
que cal fer-la extensiva a tothom. Per això 
convé la dolcesa en les paraules, la mansu-
etud en el tracte, les bones maneres sem-
pre. Sigui l’amabilitat el segell que us ca-
racteritzi. I que els infants, els pobres, els 
desgraciats, trobin sempre en les germa-
nes el cor tendre i comprensiu d’una mare 
afectuosa i sol·lícita per al consol i l’alleuja-
ment de totes les seves necessitats.

Poseu entusiasme en el compliment del 
noble i preciós ministeri de la catequesi. 
Procureu, per tots els mitjans que el vostre 

De Vuestra Excelencia Reverendísima
afectísimo en Cristo

+ Antonio Card. Cañizares Llovera
Prefecto

3- Textos litúrgics propis de la memòria

Textos propis per a la missa
dia 20 de novembre
Beata Isabel Ferrer Sabrià i Companyes, 

verges i màrtirs
Memòria lliure
Comú de màrtirs: per diversos màrtirs, 

p.747.

COL·LECTA
Déu i Pare nostre, 
que manifesteu la vostra força en la 

nostra feblesa; 
en celebrar amb alegria el joiós martiri
de les religioses Isabel i germanes, 
us preguem que ens concediu,
enrobustits per l’esperit del vostre amor, 
de mantenir-nos fidels en tot i sempre. 
Per nostre Senyor Jesucrist.

Textos propis per a la litúrgia de les hores
dia 20 de novembre
Beata Isabel Ferrer Sabrià i Companyes, 

verges i màrtirs
Memòria lliure

Les beates Isabel Ferrer i altres set-
ze companyes pertanyien a l’Institut de 
Germanes de la Doctrina Cristiana. Les 
seves vides van ser un exemple viu de 
confiança en el Pare i de senzillesa i dis-
ponibilitat evangèliques. Fidels a la missió 
del seu Institut, van ensenyar la doctrina 
cristiana amb la paraula i l’exemple. En la 
persecució religiosa que es va produir a 
Espanya durant la guerra civil de 1936, es 
van mantenir fidels a la seva consagració 
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6VIDA CONSAGRADA

Crònica Setembre-Desembre.
 
SETEMBRE 

5 de setembre. Roma. Ha estat elegit 
mestre de l’Orde de Predicadors (Domi-
nics) el sacerdot francès Bruno Cadoré al 
capítol general que es va inaugurar el 31 
d’agost. Es converteix així en el successor 
número 86 de sant Domènec de Guzmán.

Bruno Cadoré, nascut el 1954 de mare 
francesa i de pare oriünd de l’illa de la 
Martinica, abans d’ingressar a l’orde, era 
un prestigiós metge investigador a Estras-
burg. Especialitzat en ètica biomèdica, 
ha estat director del Centre d’Ètica Mèdi-
ca de l’Institut Catòlic de Lille, a França. 
D’aquest període té quaranta publicacions 
mèdiques. Des de l’any 2008, és membre 
del Consell Nacional francès de la SIDA. Ha 
estat president de la IEOP (Conferència de 
Provincials d’Europa).

7 de setembre. Vilafranca del Penedès. 
Al monestir de la Mare de Déu del Carme, 
el Delegat s’entrevista amb el P. Josef Jan-
cár, O. Carm., procurador general i delegat 
general per a les monges carmelites, junt 
amb el seu acompanyant el P. Raúl Muraví, 
conseller general de l’Orde.

17 de setembre. Sant Feliu de Llobregat. 
A la seu de la Cúria, reunió de la Comissió 
de la Vida Consagrada. Es donà la benvin-
guda a la Gna. Enriqueta Guarch i Yanes, del 
Monestir de Sant Benet de Montserrat, que 
substitueix la Gna. Concepció Badia. S’es-
tablí el “Calendari diocesà” de la Delegació, 
amb la planificació de la Jornada Mundi-
al de la Vida Consagrada, les dates de les 

amor a Déu us suggereixi, infondre en el 
cor dels infants la pietat i el sant amor i te-
mor de Déu. Alegreu-vos de poder complir 
la missió de fer el bé.

Gaudiu i delecteu-vos quan se us pre-
senti ocasió d’exercir la caritat. Els cors pe-
tits, que no gosen posar els dits a l’aigua, 
que s’encongeixen i empetiteixen quan 
més cal l’ànim, que mostren, mesuren i 
pesen on poden arribar i d’aquí no passen; 
aquestes ànimes tan petites no arribaran 
mai a gaudir de la santa llibertat que Déu 
dóna a les persones generoses que es do-
nen de debò a la caritat, i no mesuren ni 
compten ni pesen els actes de venciment, 
d’abnegació, de mortificació interior i ex-
terior quan es tracta de servir Déu en la 
persona dels seus pobres.

Confieu totalment en el Sagrat Cor de Je-
sús; acudiu a Ell en totes les vostres penes, 
en tots els vostres treballs i tribulacions. No 
temeu, el Senyor està content quan ens veu 
constants en el sofriment, fermes en la fe, 
confiades en la seva misericòrdia. 

Responsori
Tm 2,11-13
R. Si morim amb Crist, també viurem 

amb ell. * Si som constants en les proves, 
també regnarem amb ell.

V. Si nosaltres no li som fidels, ell conti-
nua fidel, ja que no pot negar-se ell mateix. 
* Si som constants en les proves.

Oració
Déu i Pare nostre, que manifesteu la 

vostra força en la nostra feblesa; en cele-
brar amb alegria el joiós martiri de les reli-
gioses Isabel i germanes, us preguem que 
ens concediu, enrobustits per l’esperit del 
vostre amor, de mantenir-nos fidels en tot i 
sempre. Per nostre Senyor Jesucrist.
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6 OCTUBRE 

10 d’octubre. Montserrat. Morí el P. Ole-
guer M. Porcel. Havia nascut a Barcelona 
el 1914 i en el baptisme va rebre el nom 
de Josep. Ingressà al monestir quan tenia 
17 anys. Va cursar estudis a Montserrat, 
a Sant Anselm de Roma, a la Universitat 
Pontifícia de Salamanca i a la Universitat 
Catòlica de Washington on obtingué el 
doctorat en teologia. Durant la guerra civil 
va haver d’estar vint-i-dos mesos al front, 
fins que pogué anar a Belascoaín (Navar-
ra), on, fugint de la persecució, s’havia po-
gut aplegar una part de la comunitat mont-
serratina entorn del P. Abat Marcet. Hi féu 
la professió solemne el gener del 1939. De 
retorn a Montserrat, va rebre l’ordenació 
presbiteral el 1940. Ja en l’abadiat, exercí 
diversos càrrecs: majordom, prefecte de 
juniors, mestre de novicis, professor de 
teologia, sotsprior i prior. A més, per dele-
gació de l’Abat Aureli M. Escarré que n’era 
Visitador, va ser enviat en missió temporal 
als monestirs benedictins de Manila a Fili-
pines, de New Norcia a Austràlia i de Viña 
del Mar a Xile. Foren, també, importants 
les responsabilitats que tingué, al costat 
d’altres monjos, en la Visita Apostòlica 
als monestirs de benedictines d’Espanya; 
una Visita que culminà amb la creació de 
quatre federacions monàstiques i amb una 
renovació que encara dóna fruits avui. El 
1965 un grup de monjos s’establí al mo-
nestir de Sant Miquel de Cuixà, al Con-
flent, una casa lligada a la figura i a l’obra 
de l’Abat Oliba, el fundador de Montserrat. 
El P. Oleguer hi va ser enviat pel P. Abat 
Gabriel M. Brasó des de l’inici com a supe-
rior, amb la responsabilitat de cohesionar 
aquella nova comunitat que buscava una 
major simplicitat de vida i una obertura 

trobades generals de la Delegació i de les 
Jornades de Montserrat, els conferenciants 
i el lloc, etc. El delegat informà sobre la situ-
ació d’alguns monestirs i sobre l’entrevista 
amb el P. Josef Jancár, O. Carm., delegat del 
consell general de l’orde, acompanyat del 
P. Raúl Muraví, que visitaren el monestir 
de la Mare de Déu del Carme, de Vilafranca 
del Penedès. S’informà del capítol general 
de les Missioneres Serventes de la Santís-
sima Trinitat celebrat el juliol proppassat a 
Filipines, on resultà elegida superiora gene-
ral la Gna. Aylene Santillan. Es comentà la 
celebració dels 30 anys de la URC i la tro-
bada festiva dels religiosos i religioses de 
Catalunya el dia 9 d’octubre a Vic. També es 
convidà els membres de la Junta a la inau-
guració de la Casa de l’Església, que serà el 
proper 23 i 24 d’octubre, així com es parlà 
del trasllat de les pertinences de la Delega-
ció a aquesta nova casa.

20 de setembre. Montserrat. Mort del P. 
Josep M. Cardona i Jansana, antic prior de 
l’abadia entre 1993 i 2000, essent abat el 
P. Sebastià Bardolet. Tenia 61 anys, nascut 
el 27 de setembre de 1949, i en feia quasi 
quatre que li van diagnosticar una malaltia 
contra la qual va lluitar amb coratge i bon 
esperit. Moltes persones van ser testimo-
nis al llarg de la seva vida, i especialment 
en els darrers dies, de l’actitud de fe i d’es-
perança cristianes amb què va viure tot el 
procés de la seva malaltia, així com de l’es-
timació que manifestava per a tothom. La 
missa exequial va ser presidida pel P. Abat 
Josep M. Soler. El 2 de setembre de 1969 
va fer la professió temporal i la solemne el 
24 de juny de 1973. Fou ordenat sacerdot 
el 3 de setembre de 1983. A més de prior, 
fou prefecte de l’Escolania, majordom i co-
ordinador de la residència, entre d’altres.
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629 d’octubre. Monestir de Montserrat . 
Va morir el P. Hildebrand M. Miret i Lluís. 
Tenia 89 anys i en feia 70 que era mon-
jo. Va néixer a El Poal (Pla d’Urgell) l’11 
d’agost de 1921. L’entrada al noviciat es 
va produir el 10 d’octubre de 1939, la pro-
fessió simple la va fer el 12 d’octubre de 
1940 i la solemne el 17 d’octubre de 1943. 
L’ordenació sacerdotal la va rebre el 18 
d’agost de 1946. L’any 1950 va començar 
a compondre himnes per a la litúrgia –els 
més coneguts van ser musicats pel P. Ire-
neu Segarra-, que encara avui obtenen un 
grau destacable de popularitat, de qualitat 
musical i solidesa doctrinal. Va ser profes-
sor de llatí i de català. Va estar destinat a 
Sant Pau de Roma i a Subiaco (Itàlia), com 
a confessor. Va tenir contactes amb ambi-
ents culturals i eclesiàstics de la Catalunya 
Nord i, fins i tot, va redactar una Guia del 
Canigó (1968). Tenia un amor especial per 
la natura, raó per la qual es va ocupar, des 
de l’any 1971, de la recuperació fruitera a 
Can Castells, finca de la comunitat bene-
dictina ubicada a la mateixa muntanya. Va 
col·laborar pastoralment amb la diòcesi de 
Vic durant els anys cinquanta i va ser un 
gran promotor dels Aplecs de Matagalls.

NOVEMBRE

6 de novembre. Sant Feliu de Llobregat. 
Celebració del 50è aniversari de la profes-
sió religiosa de la Gna. Carme Aznar Mon-
tins (Barcelona, 1937). La seva vida ha es-
tat vinculada des de la infantesa a l’Institut 
de Mercedàries Missioneres de Barcelona, 
car va néixer al carrer Sant Gervasi de Cas-
soles, i va assistir al Col·legi de la Mercè. 
Amb poc més de 20 anys, iniciava com a 
religiosa mercedària una història d’amor 
plena de vitalitat, actualment com a su-

als nous corrents de pensament, que eren 
difícilment discernibles en aquells temps 
perquè mancava encara la perspectiva his-
tòrica. El P. Oleguer tingué la responsabili-
tat de superior de Cuixà fins al 1991.

20 d’0ctubre. Barcelona. Al monestir de 
benedictines de Sant Pere de les Puel·les, 
trobada de monges en representació dels 
monestirs de la Província Eclesiàstica de 
Barcelona, per tal d’homenatjar Mn. Josep 
A. Arenas, amb motiu del 50è aniversari de 
la seva ordenació sacerdotal. Després de 
compartir diverses experiències, es va fer 
una sentida celebració de l’Eucaristia.

21 d’octubre. Barcelona. A la casa 
d’exercicis dels jesuïtes de Sarrià, reunió 
dels delegats i vicari de Vida Consagrada 
dels bisbats de Catalunya. Després de la 
pregària, varen donar la benvinguda a la 
nova delegada del bisbat de Terrassa, la 
Gna. Begoña Zaragoza. De moment, al 
bisbat de Solsona, encara no tenen de-
legat o delegada. Amb presència de la 
presidenta i del secretari de la URC, es va 
fer un torn obert de paraula a fi de valorar 
la jornada dels religiosos i religioses de 
Catalunya a Vic que es va celebrar amb 
motiu dels 30 anys de funcionament de la 
URC a Catalunya. Vàrem donar gràcies a 
Déu per la nombrosa participació, la bona 
organització i el feliç desenvolupament 
dels actes. 

Com a qüestió de fons, vàrem analitzar la 
situació d’alguns monestirs de contempla-
tives i la possible fusió o supressió d’algun 
d’ells, atesa la disminució i l’envelliment, 
amb les dificultats que això comporta. Des-
prés d’un diàleg viu sobre diverses qüesti-
ons que afecten les Delegacions, acabàrem 
la jornada compartint un dinar de treball.
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6 roiques. Ara, amb l’autorització de la pro-

mulgació del decret de miracle, Benet XVI 
obre les portes a la propera beatificació 
d’aquesta fundadora, en terres d’Urgell.

15 de novembre. Sant Feliu de Llobre-
gat. El Sr. Bisbe rep la comunicació de la 
superiora general de les Germanes Josefi-
nes de la Caritat que la comunitat de Mar-
torell deixa la seva activitat a l’hospital.

21 de novembre. 150è Aniversari de la 
fundació de les Gnes. Mercedàries Missi-
oneres, per Lutgarda Mas i Mateu, que va 
veure la necessitat de la restauració de la 
branca femenina de l’Orde de la Mercè que 
havia fundat Santa Maria de Cervelló al se-
gle XIII. El 21 de novembre de 1860, festa 
de la Presentació, les primeres germanes 
van vestir l’hàbit de la Mercè.

26 de novembre. Barcelona. Al palau 
episcopal, cloenda del procés diocesà per 
a la beatificació de 16 presumptes màrtirs, 
dels quals 13 religiosos i religioses. En 
aquesta causa hi ha 16 persones: nou re-
ligiosos de la congregació de Sant Pere ad 
Víncula, tres laics col·laboradors d’aques-
ta congregació que varen acollir a les se-
ves vivendes els religiosos durant la per-
secució dels anys 1936-1939. També hi ha 
inclosa en aquesta causa una religiosa de 
les Germanes Franciscanes dels Sagrats 
Cors i tres religioses de les Germanes Ca-
putxines de la Mare del Diví Pastor.

Han presidit l’acte el cardenal arque-
bisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez 
Sistach, acompanyat dels membres del tri-
bunal que han instruït la causa durant els 
darrers 3 anys. Després de realitzar tots 
els tràmits prescrits, han pronunciat unes 
paraules el P. Benjamín García Paíno, su-

periora de la comunitat d’infermeria del 
carrer Brugarolas. Ha exercit el carisma de 
l’apostolat de l’educació i l’alliberament 
de captius en diverses comunitats de Ca-
talunya (Barcelona, Martorell, Sant Feliu 
de Llobregat), Espanya (Sevilla i Madrid) i 
Veneçuela.

10 de novembre.. Roma. El Papa Benet 
XVI va aprovar el decret de miracle per a 
la beatificació de la Venerable Serventa de 
Déu Anna Maria Janer Anglarill, fundado-
ra de l’Institut de Germanes de la Sagra-
da Família d’Urgell. L’aprovació obre les 
portes a la propera beatificació d’aquesta 
fundadora.

Els fets del miracle aprovat es remunten 
a l’any 1951. La Sra. Anna Padrós Sellés va 
ingressar a l’Asil Municipal del Parc de Bar-
celona el 1949 perquè patia una poliartrosi 
degenerativa inflamatòria que li impedia 
moure’s amb normalitat, fins al punt d’ha-
ver d’anar amb una cadira de rodes. Els 
metges havien diagnosticat que la malal-
tia era irreversible i incurable. Els exàmens 
mèdics posteriors van constatar la seva re-
cuperació funcional total. Va passar la res-
ta dels seus dies ajudant a l’infermeria i al 
menjador del “Parc”. Va morir el 1964 d’un 
infart. Anna Maria Janer Anglarill va néi-
xer el 18 de desembre de 1800 a Cervera 
(Lleida - diòcesi de Solsona) i va morir l’11 
de gener de 1885 a Talarn (Lleida - diòce-
si d’Urgell). El 1859 va fundar l’Institut de 
Germanes de la Sagrada Família d’Urgell a 
La Seu d’Urgell. Les seves restes mortals 
descansen a la capella de la Residència 
Sagrada Família de La Seu d’Urgell, des de 
1961. El seu procés de beatificació va co-
mençar el novembre de 1951. Fa poc més 
d’un any, el 3 de juliol de 2009, el Papa 
Benet XVI aprovava el decret de virtuts he-
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6pà la reflexió en cinc apartats: Què vol dir 
beneir; les benediccions a la Bíblia, origen 
de la nostra capacitat de beneir; Jesucrist, 
benedicció del Pare per a la humanitat; Be-
neïts en el Beneït; Dimensions de la nostra 
benedicció. En aquest darrer apartat, glos-
sant el text de Nm 22,23, assenyalà algu-
nes pistes de compromís en sintonia amb 
l’objectiu diocesà.

Mn. Carles Muñiz, delegat de Joventut, 
informà sobre l’organització, els objectius 
i les activitats de la seva Delegació. Final-
ment, el P. Josep Roca, S.F., delegat per a la 
Vida Consagrada, donà diverses informa-
cions sobre la diòcesi i motivà a treballar 
l’objectiu diocesà d’aquest curs.

16 de desembre. Sant Vicenç dels Horts. 
Col·legi dels Salesians. Un treball innova-
dor sobre l’educació de la interioritat ha 
estat premiat a la quarta edició del Premi 
d’Educació Edu21 de suport a la recerca i 
la reflexió educativa que impulsa el Centre 
d’Estudis Jordi Pujol (CEJP) en el marc del 
projecte educatiu Edu21. El premi, dotat 
amb 6.000 euros, el va lliurar Jordi Pujol en 
un acte que va tenir lloc a la sala d’actes 
del Centre Cívic Ateneu Fort Pienc de Bar-
celona. El treball guardonat, titulat “Itine-
rari d’educació de la interioritat a l’ESO”, 
és obra dels professors de religió, música, 
educació física i educació visual i plàstica, 
coordinats per Jaume Bernadet. 

27 de desembre. Begues. Al Centre 
d’Espiritualitat Josep Manyanet, s’inicia 
el XIIè Capítol General dels Fills de la Sa-
grada Família, sota el lema: “Missatgers 
de la Bona Notícia de Natzaret”. Hi partici-
pen 38 representants dels religiosos de la 
Congregació: Espanya (16), Itàlia (5), USA 
(3), Argentina (2), Colòmbia (5), Mèxic, (2), 

perior general de la congregació de Sant 
Pere ad Víncula; la germana Sagrario del 
Campo Herrero, superiora general de les 
Franciscanes dels Sagrats Cors i Belkis Ro-
man, superiora general de les Caputxines 
de la Mare del Diví Pastor. Ha pronunciat 
unes paraules finals el cardenal Lluís Mar-
tínez Sistach remarcant que l’any 2010 ha 
estat especialment un any de gràcia per 
l’arquebisbat de Barcelona Han quedat 
responsabilitzats de portar les caixes del 
procés, que té 5.190 pàgines, a Roma, el 
postulador, P. Benjamín García Paíno i 
dues vicepostuladores que són: Maria de 
los Angeles Maeso Escudero, de les Fran-
ciscanes dels Sagrats Cors i Purificación 
Robledo Zorrilla, de les Caputxines de la 
Mare del Diví Pastor. 

DESEMBRE

2 de desembre. Sant Feliu de Llobregat. 
A la casa de l’Església, el Delegat s’entre-
vista amb dues religioses de la comunitat 
de les Germanes Josefines de la Caritat, 
les quals, per manca de vocacions, han de 
deixar la seva residència a l’Hospital Sant 
Joan de Déu, de Martorell, després de 123 
anys d’acció pastoral en aquesta localitat. 
La presència de la comunitat a Martorell va 
ser impulsada personalment per la pròpia 
fundadora, la venerable Mare Caterina Co-
romina i Agustí, l’any 1887.

11 de desembre. Sant Feliu de Llobregat. 
Se celebrà, a la Casa de l’Església Trobada-
recés d’Advent de la Vida Consagrada. 
Hi participaren uns 70 religiosos/es del 
nostre Bisbat. Dirigí el recés el P. Bernabé 
Dalmau, monjo de Montserrat, sota el títol: 
“El religiós, la persona que no pot sinó be-
neir”. A partir de textos bíblics, desenvolu-
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Mn. Francesc Crespo Pons
Mn. Francesc Crespo i Pons, prevere 

de l’Església de Sant Feliu de Llobregat i 
rector de les parròquies d’Olesa de Bones-
valls i Begues, morí en la pau del Senyor 
el 23 de juliol de 2010, confortat amb els 
sagraments de l’Església. La Missa exequi-
al va tenir lloc el 25 de juliol a les 11.30 h al 
tanatori de les Corts i la Missa funeral el 27 
de juliol a les 20 h a la parròquia d’Olesa 
de Bonesvalls.

Brasil (3) i Veneçuela (2). Després d’un any 
de preparació i estudi dels diferents temes 
relacionats amb el carisma i la pastoral 
propis, s’aprofundeix en la renovació de la 
vida personal i comunitària, així com l’ac-
tivitat apostòlica i evangelitzadora. Dins 
aquest Capítol General seran elegits els 
càrrecs de govern per al proper sexenni.

El dia 6 de gener, el Sr. Bisbe Mons. 
Agustí Cortés va compartir una estona 
amb els capitulars i celebrà l’Eucaristia.

[ ]Necrològiques
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6 Barcelona, 14-12-2010

Reenviem la crònica de la benedicció i in-
auguració del nou edifici de la Cúria dio-
cesana de Terrassa, que hem rebut de la 
delegació de MCS del bisbat de Terrassa:

“El dissabte dia 11 de desembre va te-
nir lloc la benedicció i inauguració del nou 
edifici de la Cúria de la diòcesi de Terrassa, 
situat al c. Vinyals, núm. 47 de la ciutat de 
Terrassa. L’acte va consistir en la benedic-
ció i inauguració a les 11 del matí i la jor-
nada de portes obertes a les 5 de la tarda.

Al matí hi van assistir l’Excm. i Rvdm. 
Sr. Renzo Fratini, Nunci de Sa Santedat 
a Espanya, l’Emm. i Rvdm. Sr. Ricard M. 
Cardenal Carles, arquebisbe emèrit de 
Barcelona, l’Emm. i Rvdm. Sr. Lluís Car-
denal Martínez Sistach, arquebisbe de 
Barcelona, l’Excm. i Rvdm. Sr. Joan-Enric 
Vives, Arquebisbe-Bisbe d’Urgell, l’Excm. i 
Rvdm. Sr. Xavier Salinas, bisbe de Tortosa, 
l’Excm. i Rvdm. Sr. Agustí Cortés, bisbe de 
Sant Feliu de Llobregat, l’Excm. i Rvdm. Sr. 
Francesc Pardo, bisbe de Girona, l’Excm. 
i Rvdm. Sr. Carles Soler, bisbe emèrit de 
Girona, l’Excm. i Rvdm. Sr. Jaume Traserra, 
bisbe administrador apostòlic de Solsona, 
l’Excm. i Rvdm. Sr. Pere Tena, bisbe auxili-
ar emèrit de Barcelona, l’Excm. i Rvdm. Sr. 
Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terras-
sa, l’Excm. i Rvdm. Sr. Xavier Novell, bis-
be electe de Solsona, el Rvd. Sr. Josep M. 
Soler OSB, Abat de Montserrat, i diversos 
vicaris generals i episcopals i secretaris 
generals i cancellers.

També hi van ser presents el Molt Hble. 
Sr. Jordi Pujol, l’Il·lm. Sr. Pere Navarro, Al-
calde de Terrassa, els alcaldes de diversos 
municipis del territori diocesà i regidors, a 
més de diputats al Parlament de Catalunya 
i presidents i representants d’institucions 

Ordenació i Presa de possessió del nou 
bisbe de Solsona, Mons. Xavier Novell i 
Gomà

Barcelona, 13-12-2010

Més de 3.000 persones han participat 
aquest diumenge dia 12 de desembre a la 
cerimònia d’ordenació i presa de posses-
sió del bisbe Xavier Novell i Gomà com a 
nou titular del bisbat de Solsona, i nascut 
fa 41 anys a Montfalcó d’Agramunt, de la 
Diòcesi d’Urgell.

L’ordenació ha estat presidida per l’Ar-
quebisbe Lluís F. Ladaria, Secretari de la 
Congregació per a la Doctrina de la Fe, 
i concelebrada pels Cardenals Martínez 
Sistach i Carles, pel Sr. Nunci, així com per 
tots els bisbes de Catalunya, altres bisbes 
de l’Estat Espanyol i el bisbe de Perpinyà-
Elna, així com molts preveres de Solsona, i 
d’altres diòcesis.

El lema episcopal del jove bisbe és ex-
tret de sant Pau, “Tot per l’Evangeli”, i en 
la seva salutació final, Mons. Novell convi-
dà tots els diocesans a treballar plegats i 
amb entusiasme per una “extensa i nova 
evangelització de tot el bisbat”.

Benedicció i Inauguració del nou edifici 
de la Cúria diocesana de Terrassa

[ ]Crònica
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C o f e r è n c i a  E p i s c o p a l  T a r r a c o n e n s e

de la ciutat de Terrassa i de la diòcesi, 
sacerdots i diaques, religiosos i laics pro-
vinents de tot el territori diocesà. Mons. 
Renzo Fratini va presidir la Benedicció de 
la Cúria acompanyat per Mons. Saiz Mene-
ses i Mons. Cristau Coll.

En les seves paraules, el Nunci de Sa 
Santedat va felicitar el bisbe diocesà per 
la nova Cúria com una fita més en la curta 
però intensa vida de la diòcesi. La Capella 
de Música de la Catedral va acompanyar la 
celebració amb els seus cants.

Seguidament va tenir lloc l’acte institu-
cional. El Sr. Joan Baca, arquitecte, va pre-
sentar l’obra i la va oferir al Sr. Bisbe. Van 
intervenir també el Sr. Alcalde de Terrassa 
i el Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona 
i va tancar l’acte el Sr. Bisbe de Terrassa, 
el qual va indicar les fites importants en la 
vida de la diòcesi i va explicar el sentit i la 
finalitat de la Cúria Diocesana. Va agrair el 
treball i la dedicació de persones i institu-
cions i va recordar la dedicació de la diòce-
si tant per a la construcció de l’edifici com 
en l’atenció a les persones més necessita-
des. Després dels parlaments, el Sr. Nunci 
i el Sr. Bisbe de Terrassa van descobrir la 
placa commemorativa. Tots els assistents, 
en nombre superior a les 200 persones, 
van visitar el nou edifici.

A les 5 de la tarda es va iniciar la jor-
nada de portes obertes als feligresos de 
la diòcesi. Mons. Saiz Meneses, bisbe re-
sidencial i Mons. Cristau Coll, bisbe auxi-
liar, es van dirigir als assistents explicant 
l’obra i la seva finalitat i seguidament els 
van acompanyar visitant les noves instal-
lacions. Durant la jornada de la tarda van 
visitar l’edifici més de 400 persones provi-
nents de les parròquies i comunitats de la 
diòcesi. L’obra en el seu conjunt ha estat 
molt ben valorada pels assistents, desta-

cant l’austeritat de l’edifici, l’elegància de 
les formes, la funcionalitat dels espais i la 
lluminositat i amplitud aconseguides en 
les instal·lacions.”
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6 a quienes tuvieran un interés legítimo en 

su conocimiento (cfr. cc. 383, 384 y 470 
CIC’17). Coincide en esto con la moderna 
sensibilidad que ha llevado a muchos pa-
íses a crear las respectivas Agencias de 
Protección de Datos Personales.

Asegurar la permanencia e inalterabi-
lidad de los datos, así como su oportuna 
confidencialidad, aconseja que los regis-
tros parroquiales se sigan llevando en los 
libros tradicionales. En efecto, no es segu-
ro que los medios técnicos actuales garan-
ticen la permanencia de los datos recogi-
dos y editados por medios informáticos. 
Además, la llevanza tradicional constituye 
una garantía ulterior para salvaguardar su 
genuina naturaleza, puesto que su infor-
matización podría hacerlos susceptibles, 
en determinados casos, de calificarlos 
como ficheros, sujetos a una normativa 
estatal ajena a su verdadero carácter, que 
no sólo es jurídico e histórico, sino tambi-
én pastoral. 

Aunque sean muchos los celosos pas-
tores que ya observen 11 cautelas perti-
nentes, la Conferencia Episcopal, ha consi-
derado conveniente emanar las presentes 
Orientaciones de modo que se facilite a 
los párrocos unos criterios uniformes en 
un tema tan importante.

I. De los libros sacramentales y sus res-
ponsables

1. En cada Parroquia se han de llevar 
los libros sacramentales establecido por el 
Derecho, al menos el de Bautismos, Matri-
monios, Difuntos (cfr. 535 § 1) y Confirma-
ciones (cfr. I Decreto CEE, art. 5).

2. El encargado de los libros sacramen-
tales parroquiales es el Párroco. ] Párroco 
puede delegar esta función en un Vicario 
Parroquial. Para que ot persona distinta 
del Vicario Parroquial ostente esa respon-

Orientaciones acerca de los libros sacra-
mentales parroquiales (Texto aprobado 
por la XCV Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Episcopal Española, el 23 de abril 
de 2010)

Madrid 23-4-10

La Iglesia, que ha sido adelantada en el 
moderno Derecho registral, tiene que se-
guir velando para asegurar la exactitud y 
conservación de sus Registros, así como 
para garantizar su función de dar la nece-
saria publicidad a los datos en ellos conte-
nidos, y facilitar su acceso a quienes ten-
gan un interés legítimo.

Los modernos medios de reproducción 
y comunicación facilitan sobremanera la 
posibilidad de falsificación de documen-
tos o su manipulación, así como su difusi-
ón indiscriminada, con el consiguiente pe-
ligro de atentar contra la seguridad jurídi-
ca y el derecho a la intimidad de los fieles.

Uno de los derechos reconocidos a to-
dos los fieles es el derecho a la protección 
de su propia intimidad (cfr. c. 220). Por eso 
la Iglesia siempre ha procurado que los 
datos personales de los fieles que obran 
en su poder a través de los diversos libros 
parroquiales, fueran diligentemente cus-
todiados y sólo se pudieran proporcionar 

[ ]Documents
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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

las que se haga constar, de forma sucinta, 
la convalidación, la declaración de nulidad 
o la resolución pontificia de disolución de 
matrimonio rato y no consumado.

III. Llevanza de los libros
10. Los libros, en soporte de papel, po-

drán ser libros ordinarios de registro, o 
bien editados con esta finalidad. En todo 
caso se excluyen los libros formados por 
impresos editados y cumplimentados por 
ordenador.

11. Es necesario que el Párroco dé comi-
enzo y cierre a todo libro sacramental. Para 
darle comienzo debe señalarse este hecho 
brevemente en su primer folio, haciendo 
constar la fecha, los datos identificativos 
esenciales del Encargado del libro, núme-
ro de páginas del libro, etc. Igualmente al 
darle cierre, pero en la siguiente página a 
la última escrita. En ambos casos se debe 
fechar, firmar y sellar la página correspon-
diente.

12. Los datos han de escribirse con 
rotulador de tinta líquida o pluma estilo-
gráfica, nunca con bolígrafos ordinarios o 
derivados.

13. Si al extender un extracto o certi-
ficado, no se conoce alguno de los datos 
solicitados, el espacio (también en el caso 
de notas marginales) no se debe dejar en 
blanco, sino cruzarse con una línea diago-
nal con el fin de evitar una eventual mani-
pulación.

14. Si dentro de un libro se han dejado 
involuntariamente una o varias páginas en 
blanco, deben anularse cubriéndolas de 
lado a lado mediante una única raya en di-
agonal, con la misma finalidad expresada 
en el número anterior.

15. En el caso de que al inscribir, anotar, 
o certificar se haya cometido algún error 
material, no debe sobrescribirse o utilizar 

sabilidad debe tener delegación escrita 
del Sr. Obispo o Vicario General.

3. Sólo las personas a las que se refiere 
el número legitimadas para firmar las par-
tidas sacramentales.

4. Los libros sacramentales forman 
parte de los archivos parroquial protegi-
dos por lo establecido en el artículo 1.6 
del Acuerdo sobre Asunt Jurídicos entre la 
Santa Sede y el Estado español, por lo que 
se pue, denegar el acceso a cualquier au-
toridad civil no autorizada por Ordinario.

5. Los libros sacramentales no son 
ficheros, en el sentido del artículo 3 de la 
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Da-
tos de Carácter Person por lo que no hay 
que comunicar su existencia al Registro 
General Protección de Datos.

6. Se aconseja vivamente que los libros 
parroquiales que en el momento su cierre 
tengan una antigüedad superior a los cien 
años se depositen en Archivo histórico dio-
cesano, sin perjuicio de la propiedad, que 
segu siendo de la parroquia, y se acredi-
tará mediante el correspondiente certifica-
do, que se unirá al Inventario parroquial.

II. De las anotaciones y notas margina-
les

7. Las anotaciones en los libros sacra-
mentales contendrán todos los datos pre-
vistos en la legislación tanto general como 
particular (cfr. cc. 877, 895, 1121, etc.).

8. En el libro de Bautismos, en su caso, 
se efectuarán notas marginales en las 
que se haga constar la recepción de la 
Confirmación, y lo referente al estado de 
los fieles por razón del matrimonio, de la 
adopción, del orden sagrado, de la profesi-
ón perpetua en un instituto religioso y del 
cambio de rito (cfr. c. 535 § 2).

9. En el libro de Matrimonios, en su 
caso, se efectuarán notas marginales en 
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6 ben ser archivadas en el correspondiente 

expediente matrimonial, ya numerado en 
la forma descrita.

22. Las copias de los expedientes ma-
trimoniales destinados a otras Diócesis se 
enviarán a través de la propia Curia dio-
cesana, que será quien los transmita a la 
Curia de destino.

V. Conservación y custodia de los libros
23. Los libros parroquiales se custodi-

arán en el archivo parroquial, en un arma-
rio que proporcione las necesarias garantí-
as de conservación y seguridad, y siempre 
bajo llave. Sólo el Párroco o su delegado 
tendrán acceso al armario.

24. En el caso de unidades pastorales 
formadas por diversas parroquias, los li-
bros parroquiales podrán conservarse en 
el archivo de una de ellas, con el consenti-
miento del Obispo.

VI. Acceso y consulta de los libros
25. Corresponde al Párroco o al delega-

do de acuerdo con lo establecido en el n. 
2 expedir certificaciones o copias autoriza-
das de los asientos o anotaciones registra-
les referentes al fiel que las solicite.

26. Los certificados o extractos pueden 
extenderse bien escritos a mano o meca-
nografiados, pero siempre cumplimenta-
dos en el modelo propio de la Diócesis y 
validados por la firma del Párroco o del de-
legado de acuerdo con el n. 2, y por el sello 
parroquial. Los certificados que hayan de 
producir efectos fuera de la Diócesis han 
de ser legalizados por el Ordinario. En el 
caso de que vayan redactados en una len-
gua no oficial en la Diócesis de destino, se 
acompañarán de traducción al español.

27. Todos los fieles tienen derecho a 
recibir personalmente certificaciones o co-
pias autorizadas de aquellos documentos 
contenidos en los libros parroquiales que, 

líquidos de borrar, sino invalidar la palabra 
o palabras incorrectas trazando una leve 
línea recta sobre ellas y delimitarlas entre 
paréntesis para, a continuación, indicar, 
siempre en nota a pie de página, la vali-
dez de la corrección con la palabra “Vale”, 
firmando posteriormente la nota. En caso 
contrario podría ponerse en duda su au-
tenticidad.

16. El documento sólo quedará validado 
con la firma manuscrita, legible, y el sello 
de la Parroquia.

17. Es aconsejable el uso de tinta de co-
lor para el tampón de sellado. Es necesario 
que la impronta del sello se superponga a 
una parte de la firma o del texto con el fin 
de prevenir posibles manipulaciones.

18. Los datos requeridos en los libros 
sacramentales han de ser cumplimenta-
dos con extrema diligencia, a mano y con 
letra clara y legible, incluyendo los corres-
pondientes índices ordenados alfabética-
mente por apellidos. Sólo estos manuscri-
tos tienen valor oficial.

19. Para cualquier rectificación o altera-
ción de partidas, sean errores, omisiones 
o cambios efectuados en el Registro Civil, 
se requiere la autorización del Ordinario. 
Cada cambio o alteración se hará constar 
en la partida consignando, al menos, la re-
ferencia del documento que acredite dicha 
modificación.

IV. Expedientes matrimoniales
20. Todos los expedientes matrimonia-

les deben conservarse en el archivo par-
roquial. Una vez agrupados por años, han 
de numerarse correlativamente y, poste-
riormente, han de guardarse en cajas de 
archivo.

21. Las notificaciones recibidas con la 
indicación de haber sido cumplimentadas 
en su respectivo Libro de Bautismos, de-
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34. La microfilmación, digitalización, 
o cualquier otra iniciativa de tratamiento 
global o parcial del archivo requerirá la au-
torización escrita del Obispo.

35. Los libros parroquiales no podrán 
sacarse del archivo parroquial, salvo en 
los casos mencionados en el número 24.

36. Cualquier duda sobre la oportuni-
dad de extender certificados o copias au-
torizadas de los libros sacramentales ha-
brá de consultarse con el Ordinario.

Nota final de la XCVI Asamblea Plenaria 
de la CEE

Madrid, 26 -11-2010

Los obispos españoles han celebrado en 
Madrid, del lunes 22 al viernes 26 de no-
viembre, la 96º reunión de la Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal Es-
pañola (CEE). 

Han participado por primera vez el Obis-
po de Teruel y Albarracín, Mons. D. Carlos 
Manuel Escribano Subías, tras su toma de 
posesión el 26 de septiembre, y el Auxili-
ar de Terrassa, Mons. D. Salvador Cristau 
Coll, quien recibió la ordenación episcopal 
el pasado 26 de junio. Mons. Escribano ha 
quedado adscrito a la Comisión Episcopal 
de Pastoral Social y a la Subcomisión Epis-
copal para la Familia y Defensa de la Vida, 
y Mons. Cristau a la Comisión Episcopal de 
Seminarios y Universidades.

Los obispos han tenido un recuerdo 
especial para el Cardenal español Urbano 
Navarrete, fallecido en Roma el mismo día 
que comenzaba la Plenaria, y para Mons. 
D. Rafael Sanus Abad, Obispo auxiliar de 
Valencia, fallecido el 13 de mayo de 2010. 

El jueves día 25 tuvo lugar la habitual 
Eucaristía que los obispos concelebran 

siendo públicos por su naturaleza, se refi-
eran a su estado personal.

28. El interesado, salvo que sea conoci-
do personalmente por el Párroco o el de-
legado conforme al n. 2, deberá acreditar 
documentalmente su personalidad, e indi-
car el fin para el que se solicita la certifi-
cación.

29. Podrán expedirse también certifi-
caciones o copias cuando el interesado 
lo solicite a través del propio cónyuge, 
padres, hermanos, hijos o procurador le-
gal. En estos casos el interesado deberá, 
además, indicar los datos identificativos 
del pariente o procurador y acreditarlos 
documentalmente.

30. No se expedirán certificaciones o 
copias autorizadas cuando no quede acre-
ditado el interés legítimo y la personalidad 
del interesado y, en su caso, del familiar o 
procurador. Se ha de guardar copia del do-
cumento que acredite los referidos datos 
del interesado y del familiar o procurador.

31. Salvo que disponga otra cosa el Or-
dinario, la documentación relativa a los 
registros sacramentales de los últimos 
cien años ha de quedar cerrada a la libre y 
pública consulta, ya que es reservada por 
su propia naturaleza. A partir de esa fec-
ha pasará a considerarse documentación 
histórica.

32. Las solicitudes de datos con finali-
dades genealógicas referidos a los últimos 
cien años sólo se atenderán cuando el 
interesado recabe datos sobre sus ascen-
dientes directos hasta el segundo grado 
inclusive.

33. En ningún caso se debe permitir la 
consulta directa, manipulación, grabación 
o reproducción total o parcial de los libros 
sacramentales que se encuentren en las 
parroquias.
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6 ón, cuyo objetivo es el encuentro, nunca el 

desencuentro”.
Saludo del Nuncio
El Nuncio de su Santidad en España, 

Mons. D. Renzo Fratini, también recordó 
el viaje del Papa Benedicto XVI. Mons. Fra-
tini afirmó que “el Papa del diálogo entre 
fe y razón; entre fe y arte, ha visto positi-
vamente  en la cultura española un punto 
central  también para el encuentro entre  
fe y laicidad” y que “la sociedad no puede 
prescindir pues de la fe, si quiere construir 
este mundo en la verdad, la bondad, la be-
lleza, y el amor”.  

Nombramiento del Vicesecretario para 
Asuntos Económicos

Fernando Giménez Barrio Canal ha sido 
nombrado Vicesecretario para Asuntos 
Económicos por otros cinco años (2010-
2015), al aceptar la Asamblea Plenaria la 
propuesta realizada por la Comisión Per-
manente. Giménez Barrio Canal está casa-
do, es padre de cinco hijos y lleva vinculado 
a la CEE desde 1992. Era ya Vicesecretario 
para Asuntos Económicos de la CEE en el 
quinquenio anterior (2005-2010). Es Profe-
sor Titular de Economía Financiera y Conta-
bilidad de la Facultad de Económicas de la 
Universidad Autónoma de Madrid y, entre 
otros cargos, es Presidente y Consejero 
Delegado de la Cadena COPE y Popular TV.

La CEE aumenta su colaboración econó-
mica con Cáritas

Los presupuestos del Fondo Común In-
terdiocesano para 2011 se nutren del pago 
a cuenta de la Asignación Tributaria de 
2011 y de la liquidación de la Asignación 
Tributaria de 2009. Como, a día de hoy, no 
se han publicado datos de la cuota íntegra 
total del IRPF correspondiente al 2009, la 
Asamblea Plenaria ha decidido dejar pen-
diente la cantidad a consignar en los pre-

en el transcurso de la Asamblea Plenaria. 
Fue presidida por el Arzobispo Emérito 
Castrense, Cardenal José Manuel Estepa 
Llaurens, a quien felicitó, en la sesión in-
augural, el Cardenal Rouco Varela, en nom-
bre de todos los prelados, al haber sido 
creado Cardenal por el Papa Benedicto XVI 
en el Consistorio del pasado sábado 20 de 
noviembre. 

Los días previos a la Asamblea Plena-
ria, quedó instalado en el hall de acceso al 
aula, en la galería de retratos de Presiden-
tes de la CEE, el retrato de Mons. D. Ricar-
do Blázquez Pérez, actual Arzobispo de Va-
lladolid y Vicepresidente de la CEE. Mons. 
Blázquez presidió la CEE de marzo de 2005 
a 2008. La religiosa cisterciense Sor Isabel 
Guerra es la autora del cuadro, como lo es 
también del resto de los retratos.

Discurso inaugural del Cardenal Rouco
El Presidente de la CEE agradeció la Vi-

sita del Papa Benedicto XVI a Santiago y 
Barcelona, apuntando algunas reflexiones 
sobre las enseñanzas del Papa en esos 
días. “El Papa ha venido a hablarnos de 
Dios” –destacó el Cardenal Rouco- y re-
cordó las palabras del Santo Padre en las 
que invitaba a “que Dios vuelva a resonar 
gozosamente bajo los cielos de Europa”.

El Cardenal Rouco agradeció también 
que el Papa subrayara la aportación de Es-
paña a la evangelización del mundo: “Es-
paña siempre ha sido un país originario de  
la fe. Es un país lleno de dinamismo, lleno 
de la fuerza de la fe y la fe responde a los 
desafíos que están igualmente presentes 
en España”. El Presidente de la CEE se refi-
rió a la tensión entre la fe y la modernidad, 
y señaló que “las tensiones, que la Iglesia 
no busca, pero históricamente presentes 
en España y en Europa, han de estimular-
nos en el trabajo de la nueva evangelizaci-
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María Villar, y el entrenador de la Selección 
española, D. Vicente del Bosque, visitaron 
la sede de la Conferencia Episcopal con la 
Copa del Mundo de Fútbol que la Selecci-
ón ganó el pasado mes de julio en Sudáfri-
ca. El Cardenal Rouco destacó el “espíritu 
de equipo” y el “ejemplo de cooperación 
de la Selección española” y destacó las 
“virtudes humanas y cristianas” que se 
han dado en sus componentes para lograr 
el éxito conseguido. 

Otras informaciones
Por último, como es habitual, en la 

Asamblea Plenaria se ha informado sobre 
diversos temas de seguimiento y sobre las 
actividades de las distintas Comisiones 
Episcopales. Entre otros asuntos destaca-
dos, los obispos han recibido información 
de los preparativos de la Jornada Mundial 
de la Juventud Madrid 2011 y de un encu-
entro entre obispos europeos y africanos, 
que ha tenido lugar en Abidjan (Costa de 
Marfil), del 10 al 14 de noviembre, y al que 
ha asistido, en representación de la CEE, el 
obispo de Tenerife, Mons. Álvarez Alfonso. 
Pueden consultarse los detalles del encu-
entro en www.ccee.ch

Aprobación de Asociaciones Nacionales
La Asamblea Plenaria ha concedido la 

prórroga por un año de los actuales Esta-
tutos de Manos Unidas, para dar tiempo 
así a realizar las modificaciones sobre las 
que se está trabajando.

Por último, se ha aprobado la modifica-
ción de los Estatutos de “Centros católicos 
de cultura popular y desarrollo de adul-
tos”, en cuestiones que facilitan la com-
prensión de la estructura de la Asociación 
y que no afectan a nada fundamental de 
los Centros.

supuestos del próximo año, manteniendo, 
de manera provisional, la misma cantidad 
que en 2010. Cuando se disponga de datos 
fiables sobre el resultado de la Asignación 
Tributaria, se corregirá dicha cantidad al 
alza o a la baja, dependiendo de su resul-
tado. (Se adjunta Nota explicativa).

Mientras tanto, la CEE ha decidido au-
mentar la colaboración económica que ha 
prestado en los últimos años a las Cáritas 
diocesanas. El donativo será ahora de 4 
millones de euros, en lugar de los 2,9 mi-
llones entregados el pasado año.

Documentos
La Plenaria ha aprobado la Declaración 

de reconocimiento recíproco del bautis-
mo “Confesamos un solo Bautismo para 
el perdón de los pecados”, cuyo texto ha 
sido presentado a la Asamblea por Mons. 
D. Adolfo González Montes, Obispo de 
Almería y Presidente de la Comisión Epis-
copal de Relaciones Interconfesionales. 
La Declaración podrá ser firmada por la 
“Iglesia Española Reformada Episcopal”, 
miembro de la Comunión Anglicana. 

Los obispos han analizado los docu-
mentos “Criterios sobre la Cooperación 
Misionera”, presentado por la Comisión de 
Misiones y Cooperación entre las Iglesias, 
y “Proyecto de Coordinación de la Parro-
quia, la Familia y la Escuela en la transimi-
sión de la fe”, presentado por la Comisión 
de Enseñanza y Catequesis. Se seguirá tra-
bajando sobre ellos.  

Por otra parte, la Asamblea Plenaria ha 
dado el visto bueno al envío a Roma de la 
traducción al castellano del “Ceremoniale 
Episcoporum” para la obtención de la cor-
respondiente conformidad.

La Copa del Mundo, en la CEE
El miércoles día 24, el Presidente de la 

Federación Española de Fútbol, D. Ángel 
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6 les Autoritats Nacionals, Autonòmiques i 

Locals, com també als membres d’altres 
comunitats cristianes, que s’han unit al 
nostre goig i a la nostra lloança agraïda a 
Déu.

Aquest dia és un punt significatiu en 
una llarga història d’il·lusió, de treball i de 
generositat, que dura més d’un segle. En 
aquests moments, voldria recordar tots i 
cada un dels que han fet possible el goig 
que a tots ens omple avui, des dels pro-
motors fins als executors de l’obra; des 
dels arquitectes i paletes a tots aquells 
que han ofert, d’una o altra forma, la seva 
inestimable aportació per a fer possible la 
progressió d’aquest edifici. I recordem, so-
bretot, a qui va ser ànima i artífex d’aquest 
projecte: Antoni Gaudí, arquitecte genial i 
cristià conseqüent, amb la torxa de la seva 
fe cremant fins al terme de la seva vida, 
viscuda en dignitat i austeritat absoluta. 
Aquest acte és també, d’alguna manera, 
el cimal i la desembocadura d’una història 
d’aquesta terra catalana que, sobretot des 
del final del segle XIX, va donar una plè-
iade de sants i de fundadors, de màrtirs i 
de poetes cristians. Història de santedat, 
de creació artística i poètica, nascudes de 
la fe, que avui recollim i presentem com a 
ofrena a Déu en aquesta Eucaristia.

L’alegria que sento de poder presidir 
aquesta cerimònia s’ha vist incrementada 
quan he sabut que aquest temple, des de 
l’origen, ha estat molt vinculat a la figura 
de Sant Josep. M’ha commogut especial-
ment la seguretat amb què Gaudí, davant 
les innombrables dificultats que va haver 
d’afrontar, exclamava ple de confiança en 
la divina Providència: «Sant Josep acabarà 
el temple». Per això, ara, no deixa de ser 
significatiu que sigui dedicat per un Papa 
el nom de pila del qual és Josep.

Homilia del Sant Pare en la dedicació del 
temple de la Sagrada Família

Barcelona, 7-11-10 

Estimats germans i germanes en el Senyor:
«La diada d’avui és santa, dedicada 

a Déu, nostre Senyor, no us entristiu ni 
ploreu ... El goig del Senyor serà la Vostra 
Força» (Ne 8,9-11). Amb aquestes paraules 
de la primera lectura que hem proclamat 
vull saludar-vos a tots els qui us trobeu 
aquí presents participant en aquesta ce-
lebració. Adreço una salutació afectuosa a 
Ses Majestats els Reis d’Espanya, que han 
volgut acompanyar-nos cordialment. La 
meva salutació agraïda al Senyor Carde-
nal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de 
Barcelona, per les seves paraules de ben-
vinguda i la seva invitació a dedicar aques-
ta Església de la Sagrada Família, suma 
admirable de tècnica, d’art i de fe. Salu-
do també el Cardenal Ricard Maria Carles 
Gordó, Arquebisbe emèrit de Barcelona, 
els altres Senyors Cardenals i Germans en 
l’Episcopat, especialment, el Bisbe auxiliar 
d’aquesta Església particular, com també 
els nombrosos sacerdots, diaques, semi-
naristes, religiosos i fidels que participen 
en aquesta solemne cerimònia. També 
adreço la meva deferent salutació a totes 

[ ]Documents
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veladora de Déu perquè, com Ell, l’obra be-
lla és pura gratuïtat, convida a la llibertat i 
arrenca de l’egoisme.

Hem dedicat aquest espai sagrat a Déu, 
que se’ns ha revelat i lliurat en Crist per 
ser definitivament Déu amb els homes. 
La Paraula revelada, la humanitat de Crist 
i la seva Església són les tres expressions 
màximes de la seva manifestació i lliu-
rament als homes. «Que cadascú miri bé 
com construeix. De fonament, ningú no en 
pot posar cap altre fora del que està posat, 
que és Jesucrist» (1 Co 3,10-11), diu Sant 
Pau a la segona lectura. El Senyor Jesús 
és la pedra que suporta el pes del món, 
que manté la cohesió de l’Església i que 
recull en unitat final totes les conquestes 
de la humanitat. En Ell tenim la Paraula i 
la presència de Déu, i d’ell rep l’Església la 
seva vida, la seva doctrina i la seva missió. 
L’Església no té consistència per si matei-
xa, està cridada a ser signe i instrument de 
Crist, en pura docilitat a la seva autoritat i 
en total servei al seu mandat. L’únic Crist 
funda l’única Església, Ell és la roca sobre 
la qual es fonamenta la nostra fe. Recol-
zats en aquesta fe, busquem junts mos-
trar al món el rostre de Déu, que és amor 
i l’únic que pot respondre a l’anhel de ple-
nitud de l’home. Aquesta és la gran tasca, 
mostrar a tots que Déu és Déu de pau i no 
de violència, de llibertat i no de coacció, de 
concòrdia i no de discòrdia. En aquest sen-
tit, penso que la dedicació d’aquest tem-
ple de la Sagrada Família, en una època 
en què l’home pretén edificar la seva vida 
d’esquena a Déu, com si ja no tingués res a 
dir-li, resulta un fet de gran significat. Gau-
dí, amb la seva obra, ens mostra que Déu 
és la veritable mesura de l’home. Que el 
secret de l’autèntica originalitat rau, com 
deia ell, a tornar a l’origen que és Déu. Ell 

Què fem en dedicar aquest temple? Al 
cor del món, davant la mirada de Déu i dels 
homes, en un humil i joiós acte de fe, aixe-
quem una immensa mola de matèria, fruit 
de la natura i d’un incommensurable esforç 
de la intel·ligència humana, constructora 
d’aquesta obra d’art. Ella és un signe visi-
ble del Déu invisible, a glòria del qual s’al-
cen aquestes torres, sagetes que apunten 
a l’absolut de la llum i d’Aquell que és la 
Llum, l’Altura i la Bellesa mateixa.

En aquest recinte, Gaudí va voler unir 
la inspiració que li arribava dels tres grans 
llibres en els quals s’alimentava com a 
home, com a creient i com a arquitecte: el 
llibre de la natura, el llibre de la Sagrada 
Escriptura i el llibre de la Litúrgia. Així va 
unir la realitat del món i la història de la 
salvació, tal com ens és narrada a la Bíblia 
i actualitzada en la Litúrgia. Va introduir 
pedres, arbres i vida humana dins del tem-
ple, perquè tota la creació convergís en la 
lloança divina, però a la vegada va treu-
re els retaules fora, per posar davant els 
homes el misteri de Déu revelat en el nai-
xement, passió, mort i resurrecció de Je-
sucrist. D’aquesta manera, va col·laborar 
genialment a l’edificació de la conscièn-
cia humana ancorada en el món, oberta 
a Déu, il·luminada i santificada per Crist. I 
va fer una cosa que és una de les tasques 
més importants avui: superar l’escissió 
entre consciència humana i consciència 
cristiana, entre existència en aquest món 
temporal i obertura a la vida eterna, entre 
bellesa de les coses i Déu com a Bellesa. 
Això ho va realitzar Antoni Gaudí no amb 
paraules sinó amb pedres, traços, plànols 
i cims. Perquè la bellesa és la gran neces-
sitat de l’home; és l’arrel de la qual brolla 
el tronc de la nostra pau i els fruits de la 
nostra esperança. La bellesa és també re-
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pre els progressos morals, com l’atenció, 
protecció i ajuda a la família, ja que l’amor 
generós i indissoluble d’un home i una 
dona és el marc eficaç i el fonament de la 
vida humana en la seva gestació, en el seu 
infantament, en el seu creixement i en el 
seu terme natural. Només on hi ha amor i 
fidelitat neix i perdura la veritable llibertat. 
Per això, l’Església advoca per mesures 
econòmiques i socials adequades perquè 
la dona trobi a la llar i a la feina la seva ple-
na realització, perquè l’home i la dona que 
contrauen matrimoni i formen una família 
siguin decididament recolzats per l’Estat; 
perquè es defensi la vida dels fills com a 
sagrada i inviolable des del moment de la 
concepció, perquè la natalitat sigui digni-
ficada, valorada i recolzada jurídicament, 
social i legislativa. Per això, l’Església 
s’oposa a totes les formes de negació de 
la vida humana i dóna suport a tot el que 
promogui l’ordre natural en l’àmbit de la 
institució familiar.

En contemplar admirat aquest recinte 
sant de bellesa sorprenent, amb tanta his-
tòria de fe, demano a Déu que en aquesta 
terra catalana es multipliquin i consolidin 
nous testimonis de santedat, que prestin 
al món el gran servei que la Església pot 
fer i ha de fer a la humanitat: ser icona de 
la bellesa divina, crida ardent de caritat, 
via perquè el món cregui en Aquell que 
Déu ha enviat (cf. Jn 6,29).

Estimats germans, en dedicar aquest 
esplèndid temple, suplico igualment al Se-
nyor de les nostres vides que d’aquest al-
tar, que ara serà ungit amb oli sant i sobre 
el qual es consumarà el sacrifici d’amor 
de Crist, brolli un riu constant de gràcia i 
caritat sobre aquesta ciutat de Barcelona 
i la seva gent, i sobre el món sencer. Que 

mateix, obrint així el seu esperit a Déu ha 
estat capaç de crear en aquesta ciutat un 
espai de bellesa, de fe i d’esperança, que 
porta l’home a la trobada amb qui és la Ve-
ritat i la Bellesa mateixa. Així expressava 
l’arquitecte els seus sentiments: «Un tem-
ple [és] l’única cosa digna de representar 
el sentiment d’un poble, ja que la religió és 
la cosa més elevada en l’home».

Aquesta afirmació de Déu comporta la 
suprema afirmació i tutela de la dignitat 
de cada home i de tots els homes: «No 
sabeu que sou temple de Déu? ... El tem-
ple de Déu és sagrat, i aquest temple sou 
vosaltres» (1 Co 3,16-17). Vet aquí unides 
la veritat i dignitat de Déu amb la veritat i 
la dignitat de l’home. En consagrar l’altar 
d’aquest temple, considerant Crist com el 
seu fonament, estem presentant davant 
del món Déu que és amic dels homes i 
convidant els homes a ser amics de Déu. 
Com ensenya el cas de Zaqueu, del qual es 
parla en l’Evangeli d’avui (cf. Lc 19,1-10), si 
l’home deixa entrar Déu en la seva vida i 
en el seu món, si deixa que Crist visqui en 
el seu cor, no es penedirà, sinó que experi-
mentarà l’alegria de compartir la seva ma-
teixa vida sent objecte del seu amor infinit.

La iniciativa d’aquest temple es deu a 
l’Associació d’Amics de Sant Josep, que 
van voler dedicar-lo a la Sagrada Família 
de Natzaret. Des de sempre, la llar forma-
da per Jesús, Maria i Josep ha estat con-
siderada com a escola d’amor, pregària i 
treball. Els patrocinadors d’aquest temple 
volien mostrar al món l’amor, el treball i el 
servei viscuts davant Déu, tal com els va 
viure la Sagrada Família de Natzaret. Les 
condicions de la vida han canviat molt i 
amb elles s’ha avançat enormement en 
àmbits tècnics, socials i culturals. No po-
dem acontentar-nos amb aquests progres-
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participar de la mort i resurrecció de Crist» 
va començar per a nosaltres «l’aventura 
joiosa i entusiasta del deixeble» (Homilia 
en la festa del Baptisme del Senyor, 10 de 
gener de 2010). Sant Pau, en les seves Car-
tes, insisteix repetidament en la comunió 
singular amb el Fill de Déu que es realitza 
en aquest bany. El fet que en la majoria 
dels casos el baptisme es rebi en la in-
fantesa posa en relleu que es tracta d’un 
do de Déu: ningú no mereix la vida eterna 
amb les seves forces. La misericòrdia de 
Déu, que esborra el pecat i permet viure 
en la pròpia existència «els mateixos sen-
timents que tingué Jesucrist» (Fl 2,5), es 
comunica a l’home gratuïtament.

L’Apòstol dels gentils, en la Carta als 
Filipencs, expressa el sentit de la transfor-
mació que té lloc en participar en la mort i 
resurrecció de Crist, indicant la seva meta: 
«Així conec el Crist i la força de la seva re-
surrecció i puc entrar en comunió amb els 
seus sofriments, tot configurant-me a la 
seva mort, esperant d’arribar a la resur-
recció d’entre els morts» (Flp 3,10-11). El 
baptisme, per tant, no és un ritu del passat 
sinó el trobament amb Crist que conforma 
tota l’existència del batejat, li dóna la vida 
divina i el crida a una conversió sincera, 
iniciada i sostinguda per la gràcia, que el 
porti a aconseguir la talla adulta de Crist.

Un nexe particular vincula el baptisme 
amb la Quaresma com a moment favorable 
per a experimentar la gràcia que salva. Els 
pares del concili Vaticà II van exhortar tots 
els pastors de l’Església a utilitzar «amb 
més abundància els elements baptismals 
propis de la litúrgia quaresmal» (Sacro-
sanctum Concilium, 109). En efecte, des de 
sempre, l’Església associa la vetlla pasqual 
a la celebració del baptisme: en aquest sa-
grament es realitza el gran misteri pel qual 

aquestes aigües fecundes omplin de fe i 
vitalitat apostòlica aquesta Església arxi-
diocesana, els seus pastors i fidels.

Desitjo, finalment, confiar a l’amorosa 
protecció de la Mare de Déu, Maria Santís-
sima, Rosa d’abril, Mare de la Mercè, tots 
els aquí presents, i tots aquells que amb 
paraules i obres, silenci o pregària, han 
fet possible aquest miracle arquitectònic. 
Que Ella presenti al Seu diví Fill les joies i 
les penes de tots els qui vinguin a aquest 
lloc sagrat en el futur, perquè, com prega 
l’Església en la dedicació dels temples, els 
pobres trobin misericòrdia, els oprimits 
assoleixin la llibertat veritable i tots els ho-
mes es revesteixin de la dignitat dels fills 
de Déu. Amén.

Missatge del Sant Pare per a la Quaresma 
2011: “Pel baptisme heu estat sepultats 
amb Crist, i amb ell també heu ressusci-
tat” (Col 2,12) 

Vaticà, 4-11-2010

Benvolguts germans i germanes,
La Quaresma, que ens porta a la cele-

bració de la Santa Pasqua, és per a l’Es-
glésia un temps litúrgic molt valuós i im-
portant, amb vista al qual m’alegra adre-
çar-vos unes paraules específiques perquè 
el visquem amb el compromís que cal. La 
comunitat eclesial, assídua en la pregària 
i en la caritat operosa, mentre mira cap al 
trobament definitiu amb el seu Espòs en la 
Pasqua eterna, intensifica el seu camí de 
purificació en l’esperit, per a obtenir amb 
més abundància del Misteri de la redemp-
ció la vida nova en Crist Senyor (cf. Prefaci 
I de Quaresma).

1. Aquesta mateixa vida ja se’ns va 
transmetre el dia del baptisme, quan «en 
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temptar l’home que vol acostar-se al Se-
nyor: Crist surt victoriós, per obrir també 
el nostre cor a l’esperança i guiar-nos per a 
vèncer les seduccions del mal.

L’evangeli de la transfiguració del Se-
nyor posa davant els nostres ulls la glòria 
de Crist, que anticipa la resurrecció i anun-
cia la divinització de l’home. La comunitat 
cristiana pren consciència que és portada, 
com els apòstols Pere, Jaume i Joan, «a 
part, dalt d’una muntanya alta» (Mt 17,1), 
per a acollir novament en Crist, com a fills 
en el Fill, el do de la gràcia de Déu: «Aquest 
és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he 
complagut; escolteu-lo» (v. 5). És la invita-
ció a allunyar-se del soroll de la vida diària 
per a submergir-se en la presència de Déu: 
ell vol transmetre’ns, cada dia, una parau-
la que penetra en les profunditats del nos-
tre esperit, on discerneix el bé i el mal (cf. 
He 4,12) i enforteix la voluntat de seguir el 
Senyor.

La petició de Jesús a la samaritana: 
«Dóna’m aigua» (Jn 4,7), que es llegeix en 
la litúrgia del tercer diumenge, expressa 
la passió de Déu per tots els homes i vol 
suscitar en el nostre cor el desig del do 
de l’aigua que es convertirà en una «font 
d’on brollarà vida eterna» (v. 14): és el do 
de l’Esperit Sant, que fa dels cristians «au-
tèntics adoradors» capaços de pregar al 
Pare «en Esperit i en veritat» (v. 23). No-
més aquesta aigua pot apagar la nostra 
set de bé, de veritat i de bellesa! Només 
aquesta aigua, que ens dóna el Fill, irriga 
els deserts de l’ànima inquieta i insatisfe-
ta, «fins que descansi en Déu», segons les 
cèlebres paraules de sant Agustí.

El «diumenge del cec de naixement» 
presenta Crist com a llum del món. L’evan-
geli ens interpel·la a cadascun de nosal-

l’home mor al pecat, participa de la vida 
nova en Jesucrist ressuscitat i rep el ma-
teix esperit de Déu que va ressuscitar Je-
sús d’entre els morts (cf. Rm 8,11). Aquest 
do gratuït ha de ser revifat en cadascun 
de nosaltres, i la Quaresma ens ofereix un 
recorregut anàleg al catecumenat, que per 
als cristians de l’Església antiga, així com 
per als catecúmens d’avui, és una escola 
insubstituïble de fe i de vida cristiana: vi-
uen realment el baptisme com un acte de-
cisiu per a tota la seva existència.

2. Per a emprendre seriosament el 
camí cap a la Pasqua i preparar-nos per 
a celebrar la resurrecció del Senyor —la 
festa més joiosa i solemne de tot l’any 
litúrgic—, què pot haver-hi de més ade-
quat que deixar-nos guiar per la paraula 
de Déu? Per això l’Església, en els textos 
evangèlics dels diumenges de Quaresma, 
ens guia a un trobament especialment in-
tens amb el Senyor, fent-nos recórrer les 
etapes del camí de la iniciació cristiana: 
per als catecúmens, en la perspectiva de 
rebre el sagrament del renaixement, i per a 
qui està batejat, amb vista a passos nous 
i decisius en el seguiment de Crist i en el 
lliurament més ple a ell.

El primer diumenge de l’itinerari qua-
resmal subratlla la nostra condició d’ho-
me en aquesta terra. La batalla victoriosa 
contra les temptacions, que dóna inici a la 
missió de Jesús, és una invitació a pren-
dre consciència de la pròpia fragilitat per 
a acollir la gràcia que allibera del pecat 
i infon nova força en Crist, camí, veritat i 
vida (cf. Ordo Initiationis Christianæ Adul-
torum, n. 25). És una crida decidida a re-
cordar que la fe cristiana implica, seguint 
l’exemple de Jesús i en unió amb ell, una 
lluita «contra els qui dominen aquest món 
de tenebres» (Ef 6,12), en el qual el dia-
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ferm de correspondre a l’acció de la gràcia 
per a ser els seus deixebles.

3. El nostre submergir-nos en la mort 
i resurrecció de Crist mitjançant el sagra-
ment del baptisme, ens impulsa cada dia 
a alliberar el nostre cor del pes de les co-
ses materials, d’un vincle egoista amb la 
«terra», que ens empobreix i ens impedeix 
estar disponibles i oberts a Déu i al proïs-
me. En Crist, Déu s’ha revelat com a Amor 
(cf. 1Jn 4,7-10). La creu de Crist, la «paraula 
de la creu» manifesta el poder salvador de 
Déu (cf. 1Co 1,18), que es dóna per a aixe-
car l’home i portar-li la salvació: amor en 
la seva forma més radical (cf. Enc. Deus 
caritas est, 12). Mitjançant les pràctiques 
tradicionals del dejuni, l’almoina i l’oració, 
expressions del compromís de conversió, 
la Quaresma educa a viure de manera 
cada cop més radical l’amor de Crist. El 
dejuni, que pot tenir diferents motivaci-
ons, adquireix per al cristià un significat 
profundament religiós: fent més pobra la 
nostra taula aprenem a superar l’egoisme 
per a viure en la lògica del do i de l’amor; 
suportant la privació d’alguna cosa —i 
no sols del superflu— aprenem a apartar 
la mirada del nostre «jo», per a descobrir 
algú al nostre costat i reconèixer Déu en 
els rostres de tants germans nostres. Per 
al cristià el dejuni no té res d’intimista, 
sinó que obre majorment a Déu i a les ne-
cessitats dels homes, i fa que l’amor a Déu 
sigui també amor al proïsme (cf. Mc 12,31).

En el nostre camí també ens trobem 
davant la temptació del tenir, de l’avidesa 
de diners, que traeix la primacia de Déu en 
la nostra vida. L’afany de posseir provoca 
violència, prevaricació i mort; per això l’Es-
glésia, especialment en el temps quares-
mal, recorda la pràctica de l’almoina, és a 
dir, la capacitat de compartir. La idolatria 

tres: «Creus en el Fill de l’home?» «Hi crec, 
Senyor» (Jn 9,35.38), afirma amb alegria 
el cec de naixement, donant veu a tots els 
creients. El miracle del guariment és el sig-
ne que Crist, junt amb la vista, vol obrir la 
nostra mirada interior, perquè la nostra fe 
sigui cada cop més profunda i puguem re-
conèixer en ell el nostre Salvador únic. Ell 
il·lumina totes les foscors de la vida i porta 
l’home a viure com a «fill de la llum».

Quan, el cinquè diumenge, es procla-
ma la resurrecció de Llàtzer, ens trobem 
davant del misteri últim de la nostra exis-
tència: «Jo sóc la resurrecció i la vida. […] 
Ho creus, això?» (Jn 11,25-26). Per a la co-
munitat cristiana és el moment de tornar a 
posar amb sinceritat, junt amb Marta, tota 
l’esperança en Jesús de Natzaret: «Sí, Se-
nyor: jo crec que tu ets el Messies, el Fill 
de Déu, el qui havia de venir al món» (v. 
27). La comunió amb Crist en aquesta vida 
ens prepara per a creuar la frontera de la 
mort, per a viure sense fi en ell. La fe en la 
resurrecció dels morts i l’esperança en la 
vida eterna obren la nostra mirada al sentit 
últim de la nostra existència: Déu ha creat 
l’home per a la resurrecció i per a la vida, 
i aquesta veritat dóna la dimensió autèn-
tica i definitiva a la història dels homes, a 
la seva existència personal i a la seva vida 
social, a la cultura, a la política, a l’econo-
mia. Privat de la llum de la fe, tot l’univers 
acaba tancat dins un sepulcre sense futur, 
sense esperança.

El recorregut quaresmal troba el seu 
compliment en el tridu pasqual, en parti-
cular en la gran vetlla de la nit santa: en re-
novar les promeses baptismals reafirmem 
que Crist és el Senyor de la nostra vida, la 
vida que Déu ens va comunicar quan vam 
renéixer «de l’aigua i de l’Esperit Sant», i 
confirmem novament el nostre compromís 
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vida: deixar-nos transformar per l’acció de 
l’Esperit Sant, com sant Pau al camí de Da-
masc; orientar amb decisió la nostra exis-
tència segons la voluntat de Déu; alliberar-
nos del nostre egoisme, superant l’instint 
de domini sobre els altres i obrint-nos a la 
caritat de Crist. El període quaresmal és 
el moment favorable per a reconèixer la 
nostra debilitat, acollir, amb una revisió 
de vida sincera, la gràcia renovadora del 
sagrament de la penitència i caminar amb 
decisió cap a Crist.

Benvolguts germans i germanes, mit-
jançant la trobada personal amb el nostre 
Redemptor i mitjançant el dejuni, l’almoi-
na i l’oració, el camí de conversió cap a la 
Pasqua ens porta a redescobrir el nostre 
baptisme. Renovem en aquesta Quaresma 
l’acolliment de la gràcia que Déu ens va 
donar en aquest moment, perquè il·lumini 
i guiï totes les nostres accions. Allò que el 
sagrament significa i realitza estem cridats 
a viure-ho cada dia seguint Crist de mane-
ra cada cop més generosa i autèntica. En-
comanem el nostre itinerari a la Mare de 
Déu, que va engendrar el Verb de Déu en 
la fe i en la carn, per a submergir-nos com 
ella en la mort i resurrecció del seu Fill Je-
sús i obtenir la vida eterna.

Benedictus pp XVI

Missatge de Benet XVI per a la celebració 
de la Jornada Mundial de la Pau, 1 de ge-
ner de 2011: “La llibertat religiosa, camí 
per a la pau”
 
Vaticà, 8 de desembre de 2010

1. Al començament d’un nou any vull 
fer arribar a tothom la meva felicitació; 

dels béns, en canvi, no sols allunya de 
l’altre, sinó que desposseeix l’home, el fa 
infeliç, l’enganya, el defrauda sense realit-
zar el que promet, perquè situa les coses 
materials en el lloc de Déu, única font de 
la vida. ¿Com es pot comprendre la bondat 
paternal de Déu si el cor està ple d’un ma-
teix i dels propis projectes, amb els quals 
ens fem la il·lusió que podem assegurar el 
futur? La temptació és pensar, com el ric 
de la paràbola: «Tens molts béns en reser-
va per a molts anys […]. Però Déu li digué: 
“Insensat! Aquesta mateixa nit et reclama-
ran la vida”» (Lc 12,19-20). La pràctica de 
l’almoina ens recorda la primacia de Déu 
i l’atenció envers els altres, per a redesco-
brir el nostre Pare bo i rebre la seva mise-
ricòrdia.

En tot el període quaresmal, l’església 
ens ofereix amb abundància particular la 
Paraula de Déu. Meditant-la i interiorit-
zant-la per a viure-la diàriament, aprenem 
una forma preciosa i insubstituïble de pre-
gària, perquè l’escolta atenta de Déu, que 
continua parlant al nostre cor, alimenta el 
camí de fe que iniciem el dia del baptisme. 
La pregària ens permet també adquirir una 
nova concepció del temps: de fet, sense 
la perspectiva de l’eternitat i de la trans-
cendència, simplement marca els nostres 
passos cap a un horitzó que no té futur. 
En la pregària trobem, en canvi, temps 
per a Déu, per a conèixer que «les seves 
paraules no passaran» (cf. Mc 13,31), per 
a entrar en l’íntima comunió amb ell que 
«ningú no podrà prendre’ns» (cf. Jn 16,22) 
i que ens obre a l’esperança que no falla, a 
la vida eterna.

En síntesi, l’itinerari quaresmal, en el 
qual se’ns invita a contemplar el Misteri de 
la creu, és conèixer Crist «tot configurant-
me a la seva mort» (Fl 3,10), per a dur a 
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a la pau. En efecte, es pot constatar amb 
dolor que en algunes regions del món la 
professió i expressió de la pròpia religió 
comporta un risc per a la vida i la lliber-
tat personal. En altres regions es donen 
formes més silencioses i sofisticades de 
prejudici i d’oposició envers els creients 
i els símbols religiosos. Els cristians són 
actualment el grup religiós que pateix el 
nombre més gran de persecucions a cau-
sa de la seva fe. Molts són víctimes cada 
dia d’ofenses i viuen sovint amb por per 
la seva recerca de la veritat, la seva fe en 
Jesucrist i la seva crida sincera perquè es 
reconegui la llibertat religiosa. Tot això no 
es pot acceptar, perquè constitueix una 
ofensa a Déu i a la dignitat humana; a més 
és una amenaça a la seguretat i a la pau, i 
impedeix la realització d’un desenvolupa-
ment humà integral autèntic.1 En efecte, 
en la llibertat religiosa s’expressa l’espe-
cificitat de la persona humana, per la qual 
pot ordenar la pròpia vida personal i social 
a Déu, a la llum de la qual es comprèn ple-
nament la identitat, el sentit i la finalitat 
de la persona. Negar o limitar de manera 
arbitrària aquesta llibertat significa conre-
ar una visió reductiva de la persona huma-
na, enfosquir el paper públic de la religió; 
significa generar una societat injusta, que 
no s’ajusta a la vertadera naturalesa de la 
persona humana; significa fer impossible 
l’afirmació d’una pau autèntica i estable 
per a tota la família humana.

Per tant, exhorto els homes i dones de 
bona voluntat a renovar el seu compromís 
per la construcció d’un món en què tot-
hom pugui professar lliurement la seva 
religió o la seva fe, i viure el seu amor a 
Déu amb tot el cor, amb tota l’ànima i amb 
tot el pensament (cf. Mt 22,37). Aquest és 
el sentiment que inspira i guia el Missatge 

és un desig de serenitat i de prosperitat, 
però sobretot de pau. L’any que acaba 
també ha estat marcat lamentablement 
per persecucions, per discriminacions, per 
terribles actes de violència i d’intolerància 
religiosa.

Penso de manera particular en l’esti-
mada terra de l’Iraq, que en el seu camí 
envers la desitjada estabilitat i reconcilia-
ció, continua sent escenari de violències i 
atemptats. Vénen a la memòria els recents 
patiments de la comunitat cristiana, i de 
manera especial l’atac vil contra la Cate-
dral siriocatòlica de la Mare de Déu del 
Perpetu Socors de Bagdad, en la qual el 31 
d’octubre passat van ser assassinats dos 
sacerdots i més de cinquanta fidels, men-
tre estaven reunits per a la celebració de la 
santa missa. En els dies posteriors s’han 
succeït altres atacs, també a cases priva-
des, provocant por en la comunitat cristia-
na i el desig en molts dels seus membres 
d’emigrar per a trobar millors condicions 
de vida. Desitjo manifestar-los la meva 
proximitat, així com la de tota l’Església, 
que s’ha expressat d’una manera concreta 
en la recent Assemblea Especial per a l’Ori-
ent Mitjà del Sínode dels Bisbes, la qual ha 
dirigit una paraula d’encoratjament a les 
comunitats catòliques de l’Iraq i de l’Ori-
ent Mitjà per viure la comunió i continuar 
donant en aquelles terres un testimoniat-
ge valent de fe.

Dono les gràcies vivament als Governs 
que s’esforcen per alleujar els sofriments 
d’aquests germans en humanitat, i invito 
els catòlics a pregar pels seus germans en 
la fe, que pateixen violències i intoleràn-
cies, i a ser solidaris amb ells. En aquest 
context, sento molt viva la necessitat de 
compartir amb vosaltres algunes reflexi-
ons sobre la llibertat religiosa, camí per 
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6 transcendent de la persona és un valor es-

sencial de la saviesa judeocristiana, però, 
gràcies a la raó, pot ser reconeguda per 
tothom. Aquesta dignitat, entesa com a 
capacitat de transcendir la pròpia materi-
alitat i cercar la veritat, ha de ser recone-
guda com un bé universal, indispensable 
per a la construcció d’una societat orien-
tada a la realització i plenitud de l’home. 
El respecte dels elements essencials de la 
dignitat de l’home, com el dret a la vida i 
a la llibertat religiosa, és una condició per 
a la legitimitat moral de tota norma social 
i jurídica.

Llibertat religiosa i respecte recíproc 
3. La llibertat religiosa es troba en l’origen 
de la llibertat moral. En efecte, l’obertura a 
la veritat i al bé, l’obertura a Déu, arrelada 
en la naturalesa humana, confereix a cada 
home dignitat plena, i és garantia del res-
pecte ple i recíproc entre les persones. Per 
tant, la llibertat religiosa s’ha d’entendre 
no sols com a absència de coacció, sinó 
abans fins i tot com a capacitat d’ordenar 
les pròpies opcions segons la veritat.

Entre llibertat i respecte hi ha un vincle 
inseparable; en efecte, «en l’exercici de 
llurs drets, l’individu i els grups socials són 
obligats per la llei moral a tenir en compte 
tant els drets dels altres com les pròpies 
obligacions envers els altres i el bé comú 
de tots».5

Una llibertat enemiga o indiferent 
respecte a Déu acaba per negar-se ella 
mateixa i no garanteix el respecte ple de 
l’altre. Una voluntat que es creu radical-
ment incapaç de cercar la veritat i el bé 
no té raons objectives i motius per obrar, 
sinó aquells que provenen dels seus in-
teressos momentanis i passatgers; no té 
una «identitat» per custodiar i construir 
a través de les opcions veritablement lliu-

per a la XLIV Jornada Mundial de la Pau, 
dedicat al tema: «La llibertat religiosa, 
camí per a la pau.»

Dret sagrat a la vida i a una vida espi-
ritual

2. El dret a la llibertat religiosa es fona-
menta en la dignitat mateixa de la persona 
humana,2 la naturalesa transcendent de la 
qual no es pot ignorar o descuidar. Déu va 
crear l’home i la dona a imatge i semblan-
ça seva (cf. Gn 1,27). Per això, tota persona 
és titular del dret sagrat a una vida ínte-
gra, també des del punt de vista espiritual. 
Si no es reconeix el propi ser espiritual, 
sense l’obertura a la transcendència, la 
persona humana es replega sobre ella ma-
teixa, no aconsegueix trobar respostes als 
interrogants del seu cor sobre el sentit de 
la vida, ni conquerir valors i principis ètics 
duradors, i tampoc no aconsegueix experi-
mentar una llibertat autèntica i desenvolu-
par una societat justa.3

La Sagrada Escriptura, en sintonia amb 
la nostra experiència, revela el valor pro-
fund de la dignitat humana: «Quan miro el 
cel que han creat les teves mans, la lluna i 
els estels que hi has posat, jo em dic: “Què 
és l’home, perquè te’n recordis? Què és un 
mortal, perquè el tinguis present?” Gaire-
bé l’has igualat als àngels, l’has coronat 
de glòria i dignitat, has fet que dominés la 
teva creació, tot ho has posat sota els seus 
peus» (Sl 8,4-7).

Davant la realitat sublim de la naturale-
sa humana, podem experimentar la matei-
xa sorpresa del salmista. Ella es manifesta 
com a obertura al Misteri, com a capacitat 
d’interrogar-se en profunditat sobre ell 
mateix i sobre l’origen de l’univers, com 
a íntima ressonància de l’Amor suprem 
de Déu, principi i fi de totes les coses, de 
cada persona i dels pobles.4 La dignitat 
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cions harmonioses en tots els àmbits de la 
convivència humana, nacional i internacio-
nal. Aquest és el camí que s’ha de recórrer 
amb saviesa per a construir un teixit social 
sòlid i solidari, i preparar els joves perquè, 
amb un esperit de comprensió i de pau, as-
sumeixin la seva responsabilitat en la vida, 
en una societat lliure.

Un patrimoni comú
5. Es pot dir que, entre els drets i lliber-

tats fonamentals arrelats en la dignitat de 
la persona, la llibertat religiosa gaudeix 
d’un estatut especial. Quan es reconeix la 
llibertat religiosa, la dignitat de la persona 
humana es respecta en la seva arrel i es 
reforcen l’ethos i les institucions dels po-
bles. I viceversa, quan es nega la llibertat 
religiosa, quan s’intenta impedir la profes-
sió de la pròpia religió o fe i viure conforme 
a elles, s’ofèn la dignitat humana, alhora 
que s’amenaça la justícia i la pau, que es 
fonamenten en l’ordre social recte cons-
truït a la llum de la Summa Veritat i Sum-
me Bé.

La llibertat religiosa significa també, en 
aquest sentit, una conquesta de progrés 
polític i jurídic. És un bé essencial: tota 
persona ha de poder exercir lliurement el 
dret a professar i a manifestar, individual-
ment o comunitàriament, la seva religió o 
fe, tant en públic com en privat, per l’en-
senyament, la pràctica, les publicacions, 
el culte o l’observança dels ritus. No hi 
hauria d’haver obstacles si volgués adhe-
rir-se eventualment a una altra religió, o no 
professar-ne cap. En aquest àmbit, l’orde-
nament internacional resulta emblemàtic i 
és una referència essencial per als Estats, 
ja que no consent cap derogació de la lli-
bertat religiosa, excepte l’exigència legí-
tima de l’ordre públic just.7 L’ordenament 
internacional, per tant, reconeix als drets 

res i conscients. No pot, doncs, reclamar 
el respecte per part d’altres «voluntats», 
que també estan desconnectades del seu 
ser més profund, i que poden fer prevaler 
altres «raons» o fins i tot cap «raó». La il-
lusió de trobar en el relativisme moral la 
clau per a una convivència pacífica és en 
realitat l’origen de la divisió i negació de la 
dignitat dels éssers humans. Es comprèn 
llavors la necessitat de reconèixer una 
doble dimensió en la unitat de la persona 
humana: la religiosa i la social. Pel que fa a 
això, és inconcebible que els creients «ha-
gin de suprimir una part d’ells mateixos —
la seva fe— per a ser ciutadans actius. Mai 
no hauria de ser necessari renegar de Déu 
per a poder gaudir dels propis drets».6

La família, escola de llibertat i de pau
4. Si la llibertat religiosa és camí per 

a la pau, l’educació religiosa és una via 
privilegiada que capacita les noves gene-
racions per a reconèixer en l’altre el seu 
germà o germana, amb els quals camina i 
col·labora perquè tots se sentin membres 
vius de la mateixa família humana, de la 
qual ningú no ha de ser exclòs.

La família fonamentada sobre el matri-
moni, expressió de la unió íntima i de la 
complementarietat entre un home i una 
dona, s’insereix en aquest context com la 
primera escola de formació i creixement 
social, cultural, moral i espiritual dels fills, 
que haurien de veure sempre en el pare 
i la mare el primer testimoniatge d’una 
vida orientada a la recerca de la veritat i a 
l’amor de Déu. Els mateixos pares haurien 
de tenir la llibertat de poder transmetre als 
fills, sense constriccions i amb responsa-
bilitat, el seu patrimoni de fe, de valors i 
de cultura. La família, primera cèl·lula de 
la societat humana, continua sent l’àmbit 
primordial de formació per a unes rela-
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6 rals que donen testimoni del paper cons-

tructiu dels creients en la vida social. Més 
important encara és la contribució ètica de 
la religió en l’àmbit polític. No se l’hauria 
de marginar o prohibir, sinó considerar-la 
com una aportació vàlida per a la promo-
ció del bé comú. En aquesta perspectiva, 
cal esmentar la dimensió religiosa de la 
cultura, que al llarg dels segles s’ha forjat 
gràcies a la contribució social i, sobretot, 
ètica de la religió. Aquesta dimensió no 
constitueix de cap manera una discrimina-
ció per als qui no participen de la creença, 
sinó que més aviat reforça la cohesió soci-
al, la integració i la solidaritat.

La llibertat religiosa, força de llibertat i 
de civilització: els perills de la seva instru-
mentalització

7. La instrumentalització de la lliber-
tat religiosa per a emmascarar interessos 
ocults, com per exemple la subversió de 
l’ordre constituït, l’acumulació de recursos 
o la retenció del poder per part d’un grup, 
pot provocar danys enormes a la societat. 
El fanatisme, el fonamentalisme, les pràc-
tiques contràries a la dignitat humana, mai 
no es poden justificar i molt menys si es 
realitzen en nom de la religió. La professió 
d’una religió no es pot instrumentalitzar ni 
imposar per la força. És necessari, doncs, 
que els Estats i les diferents comunitats 
humanes no oblidin mai que la llibertat 
religiosa és condició per a la recerca de la 
veritat i que la veritat no s’imposa amb la 
violència sinó per «la força de la mateixa 
veritat».10 En aquest sentit, la religió és 
una força positiva i promotora de la cons-
trucció de la societat civil i política.

Com negar l’aportació de les grans re-
ligions del món al desenvolupament de la 
civilització? La recerca sincera de Déu ha 
portat a un major respecte de la dignitat 

de naturalesa religiosa el mateix estatus 
que el dret a la vida i a la llibertat personal, 
com a prova de la seva pertinença al nucli 
essencial dels drets de l’home, dels drets 
universals i naturals que la llei humana 
mai no pot negar.

La llibertat religiosa no és patrimoni 
exclusiu dels creients, sinó de tota la famí-
lia dels pobles de la terra. És un element 
imprescindible d’un Estat de dret; no es 
pot negar sense malmetre al mateix temps 
els altres drets i llibertats fonamentals, 
perquè n’és la síntesi i el cimal. És un «in-
dicador per a verificar el respecte de tots 
els altres drets humans».8 Al mateix temps 
que afavoreix l’exercici de les facultats hu-
manes més específiques, crea les condici-
ons necessàries per a la realització d’un 
desenvolupament integral, que concerneix 
de manera unitària la totalitat de la perso-
na en totes les seves dimensions.9

La dimensió pública de la religió
6. La llibertat religiosa, com tota lliber-

tat, encara que prové de l’esfera personal, 
es realitza en la relació amb els altres. Una 
llibertat sense relació no és una llibertat 
completa. La llibertat religiosa no s’exhau-
reix en la simple dimensió individual, sinó 
que es realitza en la mateixa comunitat i 
en la societat, en coherència amb l’ésser 
relacional de la persona i la naturalesa pú-
blica de la religió.

La relacionalitat és un component deci-
siu de la llibertat religiosa, que impulsa les 
comunitats dels creients a practicar la so-
lidaritat amb vista al bé comú. En aquesta 
dimensió comunitària cada persona con-
tinua sent única i irrepetible i, al mateix 
temps, es completa i realitza plenament.

És innegable l’aportació que les comu-
nitats religioses donen a la societat. Són 
moltes les institucions caritatives i cultu-
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culars i extremes de rebuig del pluralisme 
legítim i del principi de laïcitat. En efecte, 
ambdós absolutitzen una visió reductiva i 
parcial de la persona humana, afavorint, en 
el primer cas, formes d’integrisme religiós 
i, en el segon, de racionalisme. La societat 
que vol imposar o, contràriament, negar la 
religió amb la violència, és injusta amb la 
persona i amb Déu, però també amb ella 
mateixa. Déu crida cap a ell la humanitat 
amb un designi d’amor que, implicant tota 
la persona en la seva dimensió natural i 
espiritual, reclama una correspondència 
en termes de llibertat i de responsabilitat, 
amb tot el cor i l’ésser mateix, individual 
i comunitari. Per tant, també la societat, 
com a expressió de la persona i del conjunt 
de les seves dimensions constitutives, ha 
de viure i organitzar-se de tal manera que 
afavoreixi l’obertura a la transcendència. 
Per això, les lleis i les institucions d’una 
societat no es poden configurar ignorant 
la dimensió religiosa dels ciutadans, o de 
manera que en prescindeixi totalment. A 
través de l’acció democràtica de ciutadans 
conscients de la seva alta vocació, s’han 
de commensurar amb el ser de la persona, 
per a poder secundar-ho en la seva dimen-
sió religiosa. Pel fet de no ser, aquesta, 
una creació de l’Estat, no pot ser manipu-
lada, sinó que més aviat ha de ser recone-
guda i respectada.

L’ordenament jurídic a tots els nivells, 
nacional i internacional, quan consent o 
tolera el fanatisme religiós o antireligiós, 
no compleix amb la seva missió, que con-
sisteix en la tutela i promoció de la justícia 
i el dret de cadascú. Aquestes últimes no 
poden quedar a l’arbitri del legislador o de 
la majoria perquè, com ja ho ensenyava 
Ciceró, la justícia consisteix en quelcom 
més que un mer acte productor de la llei i 

de l’home. Les comunitats cristianes, amb 
el seu patrimoni de valors i principis, han 
contribuït molt a fer que les persones i els 
pobles hagin pres consciència de la seva 
identitat i dignitat, així com a la conquesta 
d’institucions democràtiques i a l’afirma-
ció dels drets de l’home amb les respecti-
ves obligacions.

També avui, en una societat cada cop 
més globalitzada, els cristians estan cri-
dats a donar la seva aportació preciosa 
al compromís fatigós i apassionant per la 
justícia, al desenvolupament humà inte-
gral i a l’ordenació recta de les realitats 
humanes, no sols amb un compromís civil, 
econòmic i polític responsable, sinó també 
amb el testimoniatge de la seva fe i caritat. 
L’exclusió de la religió de la vida pública la 
priva d’un espai vital que obre a la trans-
cendència. Sense aquesta experiència 
primària resulta difícil orientar la societat 
cap a principis ètics universals, així com a 
l’establiment d’ordenaments nacionals i 
internacionals per tal que els drets i lliber-
tats fonamentals puguin ser reconeguts 
i realitzats plenament, conforme a allò 
que s’ha proposat en els objectius de la 
Declaració Universal dels drets de l’home 
de 1948, encara avui per desgràcia incom-
plerts o negats.

Una qüestió de justícia i de civilització: 
el fonamentalisme i l’hostilitat contra els 
creients comprometen la laïcitat positiva 
dels Estats

8. La mateixa determinació amb què es 
condemnen totes les formes de fanatisme 
i de fonamentalisme religiós ha d’animar 
l’oposició a totes les formes d’hostilitat 
contra la religió, que limiten el paper pú-
blic dels creients en la vida civil i política.

No s’ha d’oblidar que el fonamentalis-
me religiós i el laïcisme són formes espe-
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6 les diverses cultures religioses, alhora que 

s’ha de rebutjar tot allò que va contra la 
dignitat de l’home i la dona, s’ha de tenir 
en compte el que resulta positiu per a la 
convivència civil.

L’espai públic, que la comunitat inter-
nacional posa a disposició de les religions 
i de la seva proposta de «vida bona», afa-
voreix el sorgiment d’un criteri compartit 
de veritat i de bé, i d’un consens moral, 
fonamentals per a una convivència justa i 
pacífica. Els líders de les grans religions, 
pel seu paper, la seva influència i la seva 
autoritat en les pròpies comunitats, són 
els primers a ser cridats a viure en el res-
pecte recíproc i en el diàleg.

Els cristians, per part seva, estan cri-
dats per la mateixa fe en Déu, Pare del Se-
nyor Jesucrist, a viure com germans que es 
troben en l’Església i col·laboren en l’edi-
ficació d’un món en què les persones i els 
pobles «no seran dolents ni faran mal […], 
perquè el país serà ple del coneixement 
del Senyor, com l’aigua cobreix la conca 
del mar» (cf. Is 11,9).

El diàleg com a recerca en comú
11. El diàleg entre els seguidors de les 

diferents religions constitueix per a l’Es-
glésia un instrument important per a col-
laborar amb totes les comunitats religio-
ses al bé comú. L’Església no rebutja res 
del que en les diferents religions és verta-
der i sant. «Considera amb respecte sincer 
aquelles formes d’actuar i de viure, aquells 
preceptes i doctrines que, tot i apartar-se 
en molts punts d’allò que ella sosté i pro-
posa, en força ocasions transmeten un 
raig d’aquella Veritat que il·lumina tots els 
homes.»13

Amb això no es vol assenyalar el camí 
del relativisme o del sincretisme religiós. 
L’Església, en efecte, «anuncia, […] i té obli-

la seva aplicació. Implica el reconeixement 
de la dignitat de cadascú,11 la qual, sense 
llibertat religiosa garantida i viscuda en la 
seva essència, resulta mutilada i vexada, 
exposada al perill de caure en el predomi-
ni dels ídols, de béns relatius transformats 
en absoluts. Tot això exposa la societat al 
risc de totalitarismes polítics i ideològics, 
que emfatitzen el poder públic, mentre es 
menyscaba i coarta la llibertat de consci-
ència, de pensament i de religió, com si 
fossin rivals.

Diàleg entre institucions civils i religio-
ses

9. El patrimoni de principis i valors ex-
pressats en una religiositat autèntica és 
una riquesa per als pobles i per al seu      
ethos. Es dirigeix directament a la consci-
ència i a la raó dels homes i dones, recorda 
l’imperatiu de la conversió moral, motiva 
el conreu i la pràctica de les virtuts i la pro-
ximitat envers els altres amb amor, sota el 
signe de la fraternitat, com a membres de 
la gran família humana.12

La dimensió pública de la religió ha de 
ser sempre reconeguda, respectant la la-
ïcitat positiva de les institucions estatals. 
Per a aquest fi, és fonamental un diàleg sa 
entre les institucions civils i les religioses 
per al desplegament integral de la persona 
humana i l’harmonia de la societat.

Viure en l’amor i en la veritat
10. En un món globalitzat, caracteritzat 

per societats cada cop més multiètniques 
i multiconfessionals, les grans religions 
poden constituir un factor d’unitat i de 
pau important per a la família humana. 
Sobre la base de les conviccions religioses 
respectives i de la recerca racional del bé 
comú, els seus seguidors estan cridats a 
viure amb responsabilitat el propi compro-
mís en un context de llibertat religiosa. En 
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això és necessari i coherent amb el res-
pecte de la dignitat i el valor de la persona 
humana, ratificat pels pobles de la terra en 
la Carta de l’Organització de les Nacions 
Unides de 1945, que presenta valors i prin-
cipis morals universals com a referència 
per a les normes, institucions i sistemes 
de convivència en l’àmbit nacional i inter-
nacional.

Més enllà de l’odi i del prejudici
13. Malgrat els ensenyaments de la his-

tòria i l’esforç dels Estats, de les organitza-
cions internacionals a nivell mundial i local, 
de les organitzacions no governamentals i 
de tots els homes i dones de bona volun-
tat, que cada dia s’esforcen per tutelar els 
drets i llibertats fonamentals, es continuen 
constatant en el món persecucions, discri-
minacions, actes de violència i d’intoleràn-
cia per motius religiosos. Particularment a 
l’Àsia i a l’Àfrica, les víctimes són principal-
ment membres de les minories religioses, 
als quals s’impedeix de professar lliure-
ment o canviar la seva religió mitjançant la 
intimidació i la violació dels drets, de les lli-
bertats fonamentals i dels béns essencials, 
arribant fins i tot a la privació de la llibertat 
personal o de la vida mateixa.

Com ja ho he afirmat, es donen també 
formes més sofisticades d’hostilitat con-
tra la religió, que en els països occidentals 
s’expressen a vegades renegant de la his-
tòria i dels símbols religiosos, en els quals 
es reflecteixen la identitat i la cultura de 
la majoria dels ciutadans. Són formes que 
fomenten sovint l’odi i el prejudici, i que 
no coincideixen amb una visió serena i 
equilibrada del pluralisme i de la laïcitat 
de les institucions, a més del risc per a les 
noves generacions de perdre el contacte 
amb el preciós patrimoni espiritual dels 
seus països.

gació de proclamar sense treva Crist, que 
és “el camí, la veritat i la vida” (Jn 14,6), en 
el qual els homes troben la plenitud de la 
vida religiosa i en el qual Déu ha reconci-
liat amb si mateix totes les coses».14 Però 
això no exclou el diàleg i la recerca comuna 
de la veritat en els diferents àmbits vitals, 
perquè, com ho afirma sovint sant Tomàs, 
«tota veritat, independentment de qui la 
digui, ve de l’Esperit Sant».15

L’any 2011 es complirà el 25è aniversa-
ri de la Jornada mundial de pregària per 
la pau, que va ser convocada a Assís pel 
venerable Joan Pau II, el 1986. En aquella 
ocasió, els líders de les grans religions del 
món van testimoniar que les religions són 
un factor d’unió i de pau, no de divisió i 
de conflicte. El record d’aquella experièn-
cia és un motiu d’esperança en un futur en 
què tots els creients se sentin i siguin au-
tèntics treballadors per la justícia i la pau.

Veritat moral en la política i en la diplo-
màcia

12. La política i la diplomàcia haurien de 
contemplar el patrimoni moral i espiritual 
que ofereixen les grans religions del món, 
per a reconèixer i afirmar aquelles veritats, 
principis i valors universals que no poden 
negar-se sense negar la dignitat de la per-
sona humana. Però, ¿què significa, de ma-
nera pràctica, promoure la veritat moral 
en el món de la política i de la diplomàcia? 
Significa actuar de manera responsable 
sobre la base del coneixement objectiu i 
íntegre dels fets; vol dir desarticular aque-
lles ideologies polítiques que acaben per 
suplantar la veritat i la dignitat humana, i 
promouen falsos valors amb el pretext de 
la pau, del desenvolupament i dels drets 
humans; significa afavorir un compromís 
constant per a fonamentar la llei positiva 
sobre els principis de la llei natural.16 Tot 
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compromís d’indulgència i de perdó que 
hem adquirit, i que invoquem en el Pater 
Noster, en posar nosaltres mateixos la 
condició i la mesura de la misericòrdia que 
volem obtenir: “Perdoneu les nostres cul-
pes així com nosaltres perdonem els nos-
tres deutors” (Mt 6,12)».17 La violència no 
es venç amb la violència. Que el nostre crit 
de dolor vagi sempre acompanyat per la 
fe, l’esperança i el testimoniatge de l’amor 
de Déu. Expresso també el meu desig que 
a Occident, especialment a Europa, cessin 
l’hostilitat i els prejudicis contra els cristi-
ans, pel simple fet que intenten orientar la 
seva vida en coherència amb els valors i 
principis continguts en l’evangeli. Que Eu-
ropa sàpiga més aviat reconciliar-se amb 
les seves arrels cristianes, que són fona-
mentals per a comprendre el paper que ha 
tingut, que té i que vol tenir en la història; 
d’aquesta manera sabrà experimentar la 
justícia, la concòrdia i la pau, conreant un 
diàleg sincer amb tots els pobles.

La llibertat religiosa, camí per a la pau
15. El món té necessitat de Déu. Té ne-

cessitat de valors ètics i espirituals, uni-
versals i compartits, i la religió pot contri-
buir de manera preciosa a la seva recerca, 
per a la construcció d’un ordre social just 
i pacífic, a nivell nacional i internacional.

La pau és un do de Déu i al mateix 
temps un projecte per realitzar, però que 
mai no es complirà totalment. Una societat 
reconciliada amb Déu està més a prop de 
la pau, que no és la simple absència de la 
guerra, ni el mer fruit del predomini mili-
tar o econòmic, ni de bon tros d’astúcies 
enganyoses o d’hàbils manipulacions. La 
pau, contràriament, és el resultat d’un pro-
cés de purificació i elevació cultural, moral 
i espiritual de cada persona i cada poble, 

La defensa de la religió passa a través 
de la defensa dels drets i de les llibertats 
de les comunitats religioses. Que els líders 
de les grans religions del món i els respon-
sables de les nacions renovin el compro-
mís per la promoció i la tutela de la lliber-
tat religiosa, en particular per la defensa 
de les minories religioses, que no consti-
tueixen una amenaça contra la identitat de 
la majoria, sinó que, al contrari, són una 
oportunitat per al diàleg i l’enriquiment 
cultural recíproc. La seva defensa repre-
senta la manera ideal per a consolidar 
l’esperit de benevolència, d’obertura i de 
reciprocitat amb què es tutelen els drets i 
llibertats fonamentals en totes les àrees i 
regions del món.

La llibertat religiosa en el món
14. Per últim, em dirigeixo a les comu-

nitats cristianes que sofreixen persecuci-
ons, discriminacions, actes de violència i 
intolerància, en particular a l’Àsia, a l’Àfri-
ca, a l’Orient Mitjà i especialment a Terra 
Santa, lloc elegit i beneït per Déu. Alhora 
que els renovo el meu afecte paternal i els 
asseguro la meva pregària, demano a tots 
els responsables que actuïn promptament 
per a posar fi a qualsevol atropellament 
contra els cristians que viuen en aquestes 
regions. Que els deixebles de Crist no es 
desanimin davant les adversitats actuals, 
perquè el testimoniatge de l’evangeli és i 
serà sempre un signe de contradicció.

Meditem en el nostre cor les parau-
les del Senyor Jesús: «Feliços els humils, 
perquè posseiran la terra. Feliços els qui 
tenen fam i set de ser justos, perquè se-
ran saciats. […] Feliços vosaltres quan, per 
causa meva, us insultaran, us perseguiran 
i escamparan contra vosaltres tota mena 
de calúmnies. Alegreu-vos-en i celebreu-
ho, perquè la vostra recompensa és gran 
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glésia amb les religions no cristia-
nes, 1.

5. Ibid., Decl. Dignitatis humanæ, so-
bre la llibertat religiosa, 7.

6. Discurs a l’Assemblea General de 
l’Organització de les Nacions Uni-
des (18 abril 2008); AAS 100 (2008), 
337.

7. Cf. cOnc. ecum. Vat. II, Decl. Dignita-
tis humanæ, sobre la llibertat religi-
osa, 2.

8. JOan Pau ii, Discurs a l’Assemblea 
de l’Organització per a la seguretat 
i la cooperació a Europa (OSCE), (10 
octubre 2003), 1: AAS 96 (2004), 
111.

9. Cf. Carta Enc. Caritas in veritate, 11.
10. Cf. cOnc. ecum. Vat. II, Decl. Dignita-

tis humanæ, sobre la llibertat religi-
osa, 1.

11. Cf. ciceró, De inventione, II, 160.
12. Cf. Discurs als representants d’al-

tres religions del Regne Unit (17 
setembre 2010): L’Osservatore Ro-
mano (18 setembre 2010), 12.

13. cOnc. ecum. Vat. II, Decl. Nostra æta-
te, sobre les relacions de l’Església 
envers les religions no cristianes, 2.

14. Ibid.
15. Super evangelium Joannis, I, 3.
16. Cf. Discurs a les autoritats civils 

i al Cos diplomàtic a Xipre (5 juny 
2010): L’Osservatore Romano, ed. 
en llengua espanyola, 13 juny 2010, 
6; cOmissió teOlògica internaciOnal, 
A la recerca d’una ètica universal: 
nova mirada sobre la llei natural, 
Ciutat del Vaticà 2009.

17. Pau VI, Missatge per a la Jornada 
Mundial de la Pau 1976: AAS 67 
(1975), 671.

18. Ibid., 668.

en el qual la dignitat humana és respecta-
da plenament. Invito a tots els qui desit-
gen ser constructors de pau, i sobretot els 
joves, a escoltar la pròpia veu interior, per 
trobar en Déu referència segura per a la 
conquesta d’una autèntica llibertat, la for-
ça inesgotable per a orientar el món amb 
un esperit nou, capaç de no repetir els er-
rors del passat. Com ho ensenya el servent 
de Déu Pau VI, a la saviesa i clarividència 
del qual es deu la institució de la Jornada 
Mundial de la Pau: «En primer lloc, cal do-
nar a la pau altres armes que no siguin les 
destinades a matar i a exterminar la huma-
nitat. Són necessàries, sobretot, les armes 
morals, que donen força i prestigi al dret 
internacional; primerament, la d’observar 
els pactes.»18 La llibertat religiosa és una 
arma autèntica de la pau, amb una missió 
històrica i profètica. En efecte, ella valora 
i fa fructificar les qualitats i potencialitats 
més profundes de la persona humana, ca-
paces de canviar i millorar el món. Ella per-
met alimentar l’esperança en un futur de 
justícia i de pau, també davant les greus 
injustícies i misèries materials i morals. 
Que tots els homes i les societats, en tots 
els àmbits i angles de la Terra, puguin ex-
perimentar aviat la llibertat religiosa, camí 
per a la pau.

Benedictus pp XVI

NOTES

1. Cf. Carta Enc. Caritas in veritate, 
29.55-57.

2. Cf. cOnc. ecum. Vat. ii, Decl. Dignita-
tis humanæ, sobre la llibertat religi-
osa, 2.

3. Cf. Cart. enc. Caritas in veritate, 78.
4. Cf. cOnc. ecum. Vat. ii, Decl. Nostra 

ætate, sobre les relacions de l’Es-
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