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S u m a r i
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Decret 01/11. Sobre l’atenció pastoral en 
les exèquies 

Sant Feliu de Llobregat, 17 de gener de 
2011

Tenint en compte el bé pastoral de la Diò-
cesi de Sant Feliu de Llobregat i referint-
nos a l’atenció de les exèquies cristianes,

Havent escoltat les persones i àmbits 
pastorals adients,

Pel present decret aprovem El Directo-
ri sobre l’atenció pastoral en les Exèquies 
d’acord amb el Codi de Dret Canònic (cc. 
1176- 1785), d’acord amb el Ritual de les 
Exèquies, aprovat pels bisbes de les diòce-
sis de parla catalana i confirmat per la Con-
gregació per al Culte diví (Prot. 2127/71) i 
amb les orientacions pastorals i litúrgi-
ques que acompanyen el present 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, prev.

Secretari general i canceller

Decret 02/11. Sobre el culte a la capella 
del bisbat 

Sant Feliu de Llobregat, 28 de gener de 
2011

Havent estat construïda la Capella de la 
Casa de l’Església del Bisbat de Sant Feliu 
de Llobregat, situada al Carrer d’Armente-
res, núm. 35, de la ciutat de Sant Feliu de 
Llobregat, i havent-se donat conformitat al 
local habilitat a tal objecte;

Pel present decret erigim l’esmentada 
Capella, i autoritzem perquè s’hi pugui ce-
lebrar la Santa Missa i s’hi pugui reservar i 
venerar la Santíssima Eucaristia, observa-
des fidelment les disposicions canòniques 
i les normes litúrgiques vigents, mentre no 
disposem el contrari.

Advertim que l’esmentada Capella no 
podrà ser destinada a usos profans sense 
l’autorització de l’ordinari (CDC, c. 1224.2), 
i no podrà ser traslladada sense obtenir 
prèviament la nostra llicència.

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

[ ]Decrets
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Va endavant la Visita Pastoral a l’Arxi-
prestat de Vilafranca del Penedès

Sant Feliu de Llobregat, 28-2- 2011

Des del 3 de febrer i fins al 29 de maig 
estan previstos tots els actes relacionats 
amb la Visita Pastoral a l’Arxiprestat de 
Vilafranca del Penedès per part de Mons. 
Agustí Cortés Soriano, bisbe de Sant Feliu 
de Llobregat.

El territori de l’Arxiprestat de Vilafranca 
del Penedès comprèn Avinyonet del Pene-
dès, Castellet i la Gornal, Castellví de la 
Marca, El Pla del Penedès, Font-rubí, La 
Granada, Les Cabanyes, Ordal, Olesa de 
Bonesvalls, Olèrdola, Pacs del Penedès, 
Pontons, Puigdàlber, Sant Cugat Ses-
garrigues, Sant Martí Sarroca, Sant Pau 
d’Ordal, Santa Fe del Penedès, Santa Mar-
garida i els Monjos, Torrelles de Foix, Vila-
franca del Penedès i Vilobí del Penedès. En 
aquests gairebé quatre mesos s’han pro-
gramat tot un seguit de reunions, trobades 
i actes que permetran al bisbe Agustí Cor-
tés conèixer in situ la realitat eclesial i so-
cial d’aquesta zona, les seves necessitats 
i potencialitats.

L’Arxiprestat de Vilafranca és el més 
gran dels nou que integren la Diòcesi de 
Sant Feliu, tant en territori (333,5 km2) 

com en nombre de parròquies i temples. 
Això fa que sigui la Visita Pastoral de més 
durada de les que s’han fet des de la crea-
ció de la diòcesi. 

Els primers quinze dies se centren en 
la visita a les diferents realitats de Vila-
franca ciutat, com són l’equip de preve-
res, les diverses comunitats religioses i 
les accions pastorals que duen a terme, 
la coordinadora de la JARC (Moviment de 
Joves cristians de pobles i comarques), els 
equips de voluntaris de Càritas, el grup 
de tercer món, els grups de joves, l’esplai 
GEP, la catequesi infantil, els acollidors de 
promesos i de pares de baptisme, els ani-
madors de la litúrgia, i també les autoritats 
civils locals en la persona del seu alcalde. 
S’han programat també reunions amb els 
alcaldes de la resta de municipis, amb el 
desig de mantenir converses sobre temà-
tiques socials i culturals de la vida ciuta-
dana. Després, la visita continuarà per 
cada un dels pobles i viles que formen part 
d’aquest arxiprestat. 

Amb periodicitat de cinc anys, es dema-
na que els bisbes realitzin una visita pasto-
ral a cadascun dels arxiprestats de la seva 
diòcesi (Cf. Codi Dret Canònic c.396.1). Des 
que el bisbe Agustí Cortés va prendre pos-
sessió del seu càrrec com a ordinari de la 
nova diòcesi de Sant Feliu de Llobregat el 
12 de setembre de 2004, ha visitat ja els 
arxiprestats de Sant Feliu de Llobregat, 
Garraf, Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç 
dels Horts, Anoia i Piera - Capellades.

[ ]Comunicats i
notes de premsa
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Espais per a Déu (2) (2-1-2011)

Ens aniria molt bé si encetéssim l’any 
amb el projecte fonamental de: “obrir 
espais per a Déu”. Podríem dir també, 
“amb la intenció de deixar que Ell habiti 
espais de la nostra vida i d’aquest món”. 
Pot semblar una tasca massa pretensiosa 
o potser no correspongui a les nostres ex-
pectatives.

Cadascú sabrà com entoma l’any nou, 
amb quin estat d’ànim, si resignat que tot 
segueixi igual, si pessimista pensant que 
tot anirà pitjor, si amb il·lusió perquè con-
fia en les seves forces i en la capacitat dels 
altres, si abandonat “al que Déu vulgui”... 
Al moment d’engegar un projecte impor-
tant, un que vulgui ser bon conseller, amic 
o company de treball en el món de l’em-
presa o de la política, mirarà d’aixecar-nos 
l’ànim i ens transmetrà pensaments po-
sitius tant com pugui, per tal d’assegurar 
que comencem bé i que la tasca serà ben 
reeixida. Ens dirà que tinguem confiança 
en nosaltres mateixos, que tenim possibi-
litats, que som ben capaços de fer-ho, que 
potser tindrem sort...

Ho hem reflexionat moltes vegades. I, 
disposat a aprendre de Déu, del seu pro-
pi obrar, sempre arribo a la conclusió que 
l’obra més important i decisiva de la his-

tòria, la salvació del món, va començar en 
allò més insignificant i en la impotència 
absoluta. Quin poder tenia Maria?, quina 
seguretat podia donar un indefens nen 
petit, nascut en un racó oblidat del món?, 
quins títols acreditaven Josep per afrontar 
una empresa semblant?

Això és veritat. Però fa un temps torna-
va molt cansat d’un viatge, que havia su-
posat un esforç considerable i sense gaire 
seguretat que tot havia valgut la pena; 
volia recuperar l’ànim per afrontar la tasca 
que encara restava pel davant i, llegint un 
llibre antic, vaig trobar una frase del poeta 
i filòsof alemany, convertit al catolicisme, 
Angelus Silesius, que deia: 

“Jo sóc gran com Déu. Ell és petit com jo”.
Em va sorprendre la capacitat de dir 

tantes coses en tan poques paraules, i fer-
ho a més amb una paradoxa tan brillant. 
La primera frase vindria bé a aquell bon 
conseller, que volia aixecar-nos l’ànim, 
tornant-nos la confiança en nosaltres ma-
teixos: “ànim, ets gran com Déu”. Però la 
segona frase resulta ben desconcertant: 
jo, per tal d’afrontar la vida he de sentir-
me gran i en canvi aquell que és la mesura 
de la meva grandesa és tan petit com jo 
realment sóc.

- L’èxit de les nostres empreses no ve 
del nostre poder, sinó del poder de 
Déu en nosaltres.

- Però aquest poder es realitza en la de-
bilitat, la nostra debilitat, la que som 
realment.

- D’altra manera no s’hauria pogut com-
plir la voluntat de Déu, que sempre 
ha volgut que l’empresa també sigui 
veritablement nostra.

El perquè d’aquest misteri no es pot 
trobar sinó en la manera com Déu ens es-
tima. Oferir espais per a Ell és deixar-li fer.

[ ]Escrits
dominicals
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Com dèiem, “el problema no és altre que 
deixar espai, fer costat a Déu... El cor és el 
primer espai per a Déu, després en vindran 
uns altres.”

La primacia del cor, que dóna la nostra 
fe a l’hora de trobar un espai per a Déu, no 
té res a veure amb una pietat sensiblera, ni 
amb un entusiasme poètic, ni amb un refu-
gi en la intimitat; menys encara amb una 
mentalitat individualista.

Que el cor sigui el primer espai que hem 
de procurar per a Déu ve del fet que Déu 
ens tracta com a persones. Hi ha espais de 
Déu, que Ell mateix s’ha “fabricat”. Així, en 
primer lloc, la humanitat de Jesús, tal com 
acabem de celebrar al Nadal, és l’espai ori-
ginal de Déu en el nostre món. Però també, 
com a derivació, l’Església, la Paraula i els 
sagraments... En aquests espais Déu, en 
Jesucrist, hi és present indefectiblement. 
Però és una presència que pot restar fora 
de nosaltres. Per això hi ha d’altres espais 
que, tot i procurar-se’ls igualment el ma-
teix Déu, ho fa comptant amb la nostra lli-
bertat. Per això, ens demana permís: amb 
una gosadia insospitada, apareix Déu en 
el llibre de l’Apocalipsi com un amic res-
pectuós, o potser com un pidolaire, que 
truca a la porta i espera pacient que nosal-
tres li obrim:

“Mira, sóc a la porta i truco. Si algú es-
colta la meva veu i obre la porta, entraré 
a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi” 
(Ap 3,20).

O com Jesús deia, 
“Qui m’estima, guardarà la meva parau-

la; el meu Pare l’estimarà i vindrem a fer 
estada en ell” (Jn 14,23).

És com si Déu ens digués: “la meva il-
lusió és estar amb tu, compartir la teva 

casa, formar part de la teva vida, viure en 
tu, dintre teu. Però no ho faré si no m’obres 
la porta, si tu no vols la meva companyia. 
Si obres la teva porta entendré que creus 
en mi, que et refies de mi i que m’estimes.”

Aquest gest d’obrir no pot ser més que 
un acte lliure i, segons el pensament de Je-
sucrist, suposa fe i amor. I això no es pot 
fer sinó en el cor. Els canvis externs, com 
ara l’ambient, les estructures, les lleis, no 
el poden assegurar. El primer espai doncs 
adient per a Déu és el cor. És en el cor on 
sant Agustí va trobar Déu, un cop decebut 
de buscar-lo “per fora”. Els teòlegs diuen 
que la persona humana és “capaç de Déu” 
en el seu cor.

- Si, superant tota superficialitat, vivim 
habitualment en el cor, fàcilment Déu 
hi habitarà i hi farà estada.

- Si, superant tot falsejament i hipocre-
sia, deixem que el cor sigui l’origen i 
la font de tot el que fem i diem, fàcil-
ment Déu anirà amarant tota la nos-
tra vida, i omplint espais cada vegada 
més amplis.

- Si, superant tot artifici i tot discurs 
buit, les nostres paraules i les nos-
tres obres contribueixen eficaçment 
a construir la ciutat dels homes, fà-
cilment aquesta esdevindrà també 
ciutat de Déu.

Ell farà sempre més que nosaltres.

Espais per a Déu (4) (16-1-2011)

Si tenim clar que ens cal disposar espais 
per a Déu, no només com una possibilitat, 
sinó també com una necessitat; si a més sa-
bem que, segons la seva voluntat, aquests 
espais han de ser humils i que el primer de 
tots serà el cor de cadascú, aleshores no-
més restarà que des del centre de la nostra 
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den manar sobre la nostra vida fins a 
convertir-se en veritables déus i fer de 
nosaltres una mena d’idòlatres. No estem 
exagerant, ja que aquesta ha estat una de 
les causes de la greu crisi econòmica que 
patim.

El que ens proposa l’Evangeli és que 
Déu, com a veritable Senyor, domini també 
l’espai dels diners.

- Que Déu sigui Senyor del nostre cor 
i des d’ell domini la nostra butxaca 
vol dir que l’hem de servir amb els 
diners.

- Vol dir també que amb ells hem de 
practicar la justícia.

- Vol dir a més que en l’espai dels nos-
tres diners ha de regir la suprema llei, 
l’expressió de la seva voluntat, que 
és llei de l’amor.

L’Emmanuel, el Déu amb nosaltres, és 
anomenat Rei de justícia i Príncep de pau 
per als pobres. Fins a ells ha d’arribar el 
seu regne.

Espais per a Déu (5) (23-1-2011)

Des del cor, Déu va penetrant de mica en 
mica tot el nostre ésser. I així arriba a una 
zona, que alguns han declarat “zona pro-
hibida”, l’han acotada posant-hi tanques 
i portes fermes i estretes. Sobre aquestes 
portes han posat un cartell que diu: “pro-
hibida l’entrada al misteri i coses del gène-
re”. S’anomena l’espai de la intel·ligència 
i de la raó.

El cas és que Déu hi vol entrar, perquè 
el considera també casa seva, ja que tam-
bé l’ha creada Ell. Alguns, al contrari, no 
el deixen passar, perquè el consideren 
“persona non grata” o “element marginal” 
i exclòs, pel fet de ser incapaç de sotme-

persona, com la pedra que cau sobre la su-
perfície serena d’un estany, la seva estada 
vagi de mica en mica envaint altres espais 
de la vida. D’aquesta manera anirà posant 
en moviment, amb successives onades, tot 
allò que està mort, fosc o paralitzat. Fent 
servir una expressió bíblica, “anirà conver-
tint l’aigua morta en aigua viva”.

Així hem de mirar com Déu atansa amb 
la seva presència un espai que es troba 
ben a prop físicament del cor, com ara la 
cartera dels bitllets, o les nostres butxa-
ques, on portem els diners. Com Déu entra 
i pren possessió de les nostres butxaques? 
De debò poden ser espais per a Déu els 
llocs dels nostres diners? No hauríem de 
considerar aquests espais, més aviat, com 
indiferents per a Déu?

La resposta a aquesta pregunta és cla-
rament “no”, ja que l’espai dels diners és 
sens dubte “espai humà”, on gran part de 
la nostra vida es desenvolupa (potser mas-
sa). I des de l’Encarnació res d’allò humà 
li és aliè a Déu. Però a més les referències 
als diners i les riqueses són constants en 
la Paraula de Déu. En boca de Jesús, fins i 
tot, sembla que els diners entren en com-
petència amb Déu:

“Ningú no pot servir dos senyors; per-
què rebutjarà l’un i estimarà l’altre; o bé 
es lliurarà a un i menysprearà l’altre. No 
podeu servir Déu i el diner” (Mt 6,24).

Fixem-nos-hi bé. No és que entrin en 
competència Déu i els diners. Sí que són 
incompatibles Déu i els diners, quan 
aquests es fan senyors del nostre cor i de 
la nostra vida. Així entenem el que també 
ens diu sant Pau:

“Mortifiqueu els vostres membres ter-
rens, fornicació, impuresa, passions, mals 
tractes i la cobdícia, que és una idolatria” 
(Col 3,5).
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7tre’s a les lleis que regeixen aquest espai. 
És un dels casos en els quals es compleix 
allò del pròleg de l’Evangeli de sant Joan:

“Estava en el món. I el món fou creat 
per Ell, i el món no el va conèixer. Vingué 
a casa seva i els seus no el van rebre” (Jn 
1,10-11).

Sovint trobem persones que, enlluer-
nades pel poder de la raó, sobretot de la 
raó científica i tècnica, perden la fe o es 
declaren agnòstics. És freqüent en els jo-
ves que enceten una carrera universitària 
i en persones que pretenen mesurar la 
realitat des de la seva raó. Ho explicava 
ben bé un científic creient. Deia que molts 
companys científics s’assemblen a aquell 
pescador que negava l’existència, en una 
determinada zona, de peixos de tres cen-
tímetres o menys: ell ho havia verificat du-
rant molts anys, i la seva experiència acre-
ditava aquesta opinió. Altres companys li 
deien que sí que hi havia peixos d’aquesta 
grandària, fins i tot de més petits. Algú li va 
preguntar quina xarxa feia servir per pes-
car. I es va acabar la discussió: els forats 
de la seva xarxa eren més grans de tres 
centímetres.

El problema rau en l’instrument que 
fem servir per dir que una cosa existeix i 
altra no. La raó humana i més encara la raó 
científica enlluerna pel seu poder, però és 
veritablement molt limitada per a conèixer 
tota la realitat. Els mateixos que es con-
fessen ateus o agnòstics, perquè creuen 
incompatible Déu i la intel·ligència, han de 
reconèixer que no poden aplicar de fet la 
raó científica a tots els àmbits de la seva 
vida personal: es tornarien bojos. La rea-
litat humana sempre serà molt més gran i 
més rica que la seva raó.

Al contrari els catòlics defensem que la 
intel·ligència humana és talment un espai 

per a Déu, perquè la raó està de fet oberta 
al misteri i pot pensar-hi, descobrint llums 
i veritats insospitables. Els creients ens 
trobem bé aplicant la raó al misteri i Déu 
vol també ser pensat pels homes.

- Quan Déu entra en la intel·ligència, 
aquesta se sent elevada: entén més 
coses i les descobreix amb nova cla-
redat.

- Qui deixa que Déu il·lumini la seva raó, 
veu que l’horitzó del món s’eixampla 
sense límits i viu una nova llibertat.

- Qui pensa en Déu no pensa en un 
objecte més per conèixer, sinó que 
s’adona que Déu ho omple tot amb la 
seva llum, també la ciència i la tècni-
ca, donant a tot un nou sentit.

Obrir la porta de la nostra intel·ligència 
a Déu i deixar que hi faci estada signifi-
ca sobretot pensar amb Ell des d’Ell. Així 
s’acompleix allò de la Veritat que es verifi-
ca en l’Amor i l’Amor que neix de la Veritat 
(Caritas in Veritate).

Espais per a Déu (6) (30-1-2011)

Sigui com la llum que envaeix des d’un punt 
tots el racons d’una habitació fosca més 
ràpidament que acluquem els ulls, sigui 
com l’aigua de la pluja suau que amara se-
renament la terra, sigui com l’esclat d’una 
reacció atòmica en cadena, Déu s’atansa 
des del cor a espais del nostre interior, que 
sembla considerar més seus. Són els es-
pais dels sentiments i dels afectes.

També trobem aquí no pocs contraris, 
que s’oposen a una presència de Déu efec-
tiva en aquest espai humà. Uns argumen-
taran des del pensament i ens diran: «Com 
pot Déu, el Déu absolut i immutable, ha-
bitar espais tan canviants, tan inestables, 
tan poc controlats, com els sentiments? 
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7 No és rebaixar massa Déu a una realitat, 

que tan sovint ens enganya? No ha de ser 
Déu, com diuen els filòsofs, més aviat una 
realitat per damunt de tota contingència 
humana, que garanteixi l’ordre i l’evolució 
del cosmos, així com l’estabilitat i l’exigèn-
cia dels principis morals?». Uns altres ho 
faran des de la pràctica de la vida espiri-
tual i ens diran: «Ens cal la maduresa espi-
ritual, que segons sant Ignasi en els seus 
Exercicis Espirituals consisteix en la “santa 
indiferència” i, en tot cas, ens demana la 
concentració, l’autocontrol i la rectitud, 
com ara ens recorda el budisme... Com 
deixar que Déu es barregi amb els nostres 
sentiments, que constantment destorben i 
enterboleixen la ment?».

Qui pensa d’aquesta manera no coneix 
de debò el Déu de Jesucrist. Bastaria amb 
una mirada al Salm 103 (102),13, on re-
sem:

«Com un pare s’apiada dels seus fills, el 
Senyor s’apiada dels fidels.»

O a l’oracle d’Isaïes (49,15):
«Pot oblidar-se una mare del seu infan-

tó, pot deixar d’estimar el fill de les seves 
entranyes? Però, ni que alguna l’oblidés, 
jo mai no t’oblidaria.»

La santa indiferència de sant Ignasi no 
té res a veure amb la negació dels senti-
ments ni amb l’autocontrol budista. Més 
aviat és la longanimitat d’aquell que sent i 
s’apassiona amb la veritat, comparteix els 
sofriments propis i aliens, s’emociona i de-
senvolupa la seva sensibilitat, però sense 
trencar-se, com un canya, que es deixa be-
llugar pel vent, però que sempre recupera 
l’equilibri o el marbre que es deixa colpe-
jar per l’escultor, però que acaba sent una 
obra d’art.

Hem de meditar molt sobre el rostre de 
Jesucrist. En ell es reflecteix el que ens diu 

la fe, el dogma i l’Evangeli: que és vertader 
Déu i vertader home.

- La seva mirada envers el jove, venia del 
seu sentiment ple d’afecte diví (cf. Mc 
10,21).

- Les seves llàgrimes davant Jerusalem, 
venien del seu sentiment de fracàs i 
de compassió pròpies de Déu (cf. Lc 
19,41-42).

- El seu esclat d’alegria veient l’eficàcia 
dels seus apòstols, venia del seu sen-
timent de joia divina (cf. Lc 10, 17-22).

Les entranyes de Déu senten en les nos-
tres.

Espais per a Déu (7) (6-2-2011)

Molt a prop dels sentiments hi ha un altre 
espai humà que, podríem dir, està desti-
nat més que cap altre a esdevenir «casa de 
Déu». És, en efecte, allò més diví que tenim 
els humans; és la petjada que va deixar Déu 
en l’ésser humà quan el va crear; la verita-
ble imatge de Déu en la seva criatura: és la 
capacitat per a estimar, l’afectivitat, l’ober-
tura i l’estimació vers l’altre. Perquè la imat-
ge de Déu en la criatura humana no és, com 
se sol dir, la intel·ligència; ni tampoc la lli-
bertat, ni els sentiments, sinó la capacitat 
per a l’amor. La capacitat per a estimar és el 
que ens situa en el cimal de la creació, per 
sobre de totes les altres criatures, segons 
diu el llibre del Gènesi (per això va crear 
home i dona, dos éssers humans diferents i 
iguals en dignitat, destinats a estimar-se en 
la diferència i la igualtat: cf. Gn 1,27).

L’explicació d’aquest fet no la vam co-
nèixer fins que va arribar la plenitud dels 
temps, quan l’Esperit de Jesucrist inspirà 
l’autor de la Primera Carta de Sant Joan, 
que ens va deixar l’única definició de Déu 
(si és que podem parlar de «definició»): 
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7«Déu és amor» (1Jn 3,4). El Déu-amor no 
pot crear sinó éssers per a l’amor.

Però aquesta explicació ens descobreix 
una altra veritat, que confirma la nostra 
experiència: no només ens sentim capaços 
d’estimar, sinó que l’amor ens és necessa-
ri; si no estimem i no ens sentim estimats 
no estem tranquils, no tenim pau. Estem 
fets per a l’amor. Ningú no podrà negar 
això. Qualsevol pot fer un cop d’ull als mili-
ons de creacions artístiques, literàries, mu-
sicals, cinematogràfiques, plàstiques, etc., 
que tenen com argument l’amor humà.

Tanmateix, tant aquesta mirada, com 
la mateixa vida, ens mostren que les his-
tòries dels nostres afectes estan farcides 
de drames i de veritables tragèdies. De 
manera que allò que teníem com camí per 
a la felicitat, de fet, molt sovint ho és per 
al sofriment. Què passa quan aquest es-
pai és envaït per Déu? Sant Agustí era un 
mestre en aquesta matèria. Ell va desco-
brir que l’amor humà és una força incom-
mensurable per a assolir la felicitat; però 
que l’amor té un ordre propi i que tots els 
conflictes i sofriments, que vivim al voltant 
dels nostres afectes, vénen de no respec-
tar aquest ordre, com l’aigua remenada 
pel fort vent. L’existència d’una persona, 
el seu «pes» (i per tant la seva felicitat), es 
mesura pel seu amor, pel grau d’intensitat 
del seu amor, per la seva manera d’estimar 
i per l’objecte del seu amor. La pregunta 
clau, per tant, és: què estimo, com estimo?

- Només hi ha dos amors: un és l’amor 
de si mateix i l’altre l’amor a Déu i al 
germà.

- Hem de triar entre un i altre, sabent 
que en l’elecció està en joc la felicitat.

- Quan Déu envaeix els nostres afectes 
restableix l’ordre de l’amor, com la cal-
ma torna l’aigua clara i transparent.

Aleshores tot adquireix la seva pròpia 
dimensió, tot és recuperat en Ell i tot és es-
timat segons el seu propi ordre. És la pau.

Espais per a Déu (8) (13-2-2011)

Seguint fidels al programa d’anar contem-
plant espais per a Déu, avui ens toca fixar-
nos en l’espai que determinen les nostres 
mans.

Les mans han estat símbol típic d’allò 
que fem, de les nostres obres. Apel·lar a 
les mans és cridar a l’acció; d’aquí aque-
lla crida en castellà: “¡manos a la obra!” 
Un crida que ja ens estarà bé als cristi-
ans avui, que vivim una fe massa evasiva 
i aburgesada. A la nostra fe, en efecte, li 
falten mans. Trobem tot un discurs sobre 
la relació inseparable entre la fe i les obres 
a la Carta de Sant Jaume:

“Germans meus, de què servirà que 
algú digui que té fe si no ho demostra amb 
les obres? Pot salvar-lo, potser, aquesta 
fe? Si un germà o una germana no tenen 
vestits i els falta l’aliment de cada dia, i 
algú de vosaltres els diu: «Aneu-vos-en 
en pau, abrigueu-vos bé i alimenteu-vos», 
però no els dóna allò que necessiten, de 
què serviran aquestes paraules? Així pas-
sa també amb la fe: si no es demostra amb 
les obres, la fe tota sola és morta. Potser 
algú replicarà: «Tu tens fe i jo tinc obres; 
mostra’m, sense les obres, que tens fe, i jo, 
amb les obres, et mostraré la meva fe. Tu 
creus que hi ha un sol Déu? Fas bé; però 
també els dimonis ho creuen, i fins i tot se 
n’esgarrifen.» Home insensat, ¿vols com-
prendre d’una vegada que la fe sense les 
obres és estèril?” (Jm 2,14-20).

Les obres que acrediten la fe són di-
verses. Però resulta ben significatiu que, 
entre tots els exemples, la Carta de Sant 
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7 Jaume assenyali les obres d’ajuda als ne-

cessitats. Potser perquè són d’aquelles 
que més ens costen. A les vigílies de la 
seva campanya anual, l’organització de 
l’Església “Mans Unides”, ens recorda que 
Déu vol tenir espai a les nostres mans, 
que “creure” és un dinamisme que va des 
del cor a les mans, que les obres, com ara 
l’ajuda concreta als germans necessitats, 
són com el rostre del cor.

Però no només és qüestió de fer coses. 
Quan Déu omple amb la seva presència les 
nostres mans, alhora que les fa treballar, les 
lliga, crea vincles, fa cadena. Per això, obe-
int a aquesta intuïció, l’organització d’Es-
glésia va canviar l’antic nom de “Campanya 
contra la fam” pel de “Mans Unides”. Algú 
podria pensar que això de “unides” vol ex-
pressar un sentiment eteri de solidaritat o 
una invitació a treballar junts per tal de ser 
més eficaços... La realitat és una altra. Les 
obres de la fe, les mans amarades de Déu, 
neixen de la comunió fraterna i encomanen 
aquesta mateixa comunió.

Així, per a discernir si Déu ocupa l’espai 
de les nostres mans:

- Mirem si la fe que vivim al cor és o no 
una deu constant d’obres d’amor.

- Mirem si les nostres mans, tot realit-
zant aquestes obres, romanen entre-
llaçades amb les dels altres germans 
que comparteixen la mateixa fe i el 
mateix amor.

- Mirem si, a més de subvenir a les ne-
cessitats dels pobres, les nostres 
mans creen lligams de germanor, mul-
tiplicant i ampliant la cadena d’aques-
ta vida compartida.

Perquè les mans de Déu obeeixen a 
aquell doble moviment propi de l’amor: 
s’obren i s’estrenyen, acullen i creen vincles. 
Són talment els moviments del cor de Déu.

Espais per a Déu (9): l’escola (20-2-2011)

Ja sabem que Déu surt de la intimitat del 
cor i, travessant les mans, passa a les 
obres creades pels homes, convertint-les 
en lloc seu, espais on Ell habita. Aleshores, 
Déu no fa altra cosa sinó recrear el món, 
fer que esdevingui “un món veritablement 
humà”. Perquè on hi ha Déu, hi ha plenitud 
humana, tal com es va realitzar en l’Home 
Jesucrist.

L’escola, tant la pública, com la con-
certada o la privada, és una obra humana, 
que crea sempre humanitat. Diem que crea 
humanitat en el sentit que mai l’escola és 
un lloc on només es transmeten coneixe-
ments, sinó que, mitjançant l’educació, 
desenvolupa, corregeix, reforça, la huma-
nitat dels alumnes “perfeccionant-la”. A 
més, aquesta obra, l’escola, tot i semblar 
que la fa una institució, l’autoritat polí-
tica o el govern corresponent, en realitat 
és resultat de l’esforç de tota la societat. 
I dintre la societat, és resultat, en primer 
lloc, de l’esforç, l’encàrrec i la responsabi-
litat, dels pares, que són els primers edu-
cadors dels fills.

Per aquest motiu, els cristians entenem 
que l’escola també ha de ser un espai per 
a Déu. Això no vol dir, és clar, que hagi de 
ser necessàriament un espai “confessi-
onal”. ¿Com no ha de ser un espai per al 
Déu creador de la humanitat, el lloc on 
la humanitat es recrea i perfecciona per 
mitjà de l’educació? Els pares cristians no 
poden oblidar que els seus fills seran més 
humans, més persones i més feliços, quan 
l’escola sigui lloc de Déu, és a dir, quan 
els fills siguin educats segons el model de 
Jesucrist. Ell, en efecte, determina una ma-
nera d’entendre la societat, la convivèn-
cia, la vida humana, la natura, els diners, 
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7la persona, la llibertat, l’amor, la família, la 
política...

Per tant, la primera preocupació dels 
pares és conèixer el projecte educatiu del 
centre escolar dels fills i, en el seu cas, 
intervenir mirant de modificar-lo, d’acord 
amb les pròpies conviccions. Però aquest 
principi que hem formulat té una aplicació 
especial en el problema de la classe de 
religió.

La classe de religió no és catequesi, no 
significa cap privilegi, ni respon a cap afi-
ció o capritx dels pares. La classe de religió 
és l’estudi dels fonaments de la vida, és 
l’aprenentatge del que diu Jesucrist sobre 
el món, les persones, la natura, la bellesa, 
la mort, els diners, el sexe, la convivència, 
el treball, l’amor... Té el seu lloc a l’escola, 
perquè aquí és on els nostres fills assu-
meixen la nostra cultura, la qual no es pot 
entendre sense la seva inspiració en l’hu-
manisme cristià. Demanar (exigir) la classe 
de religió per a un fill:

-No respon a un privilegi, sinó a un dret.
-No és afavorir l’adoctrinament, sinó la 

integració en la nostra cultura.
-No és cap coacció, sinó fer possible 

l’exercici responsable de la llibertat.
Qui no coneix el Déu de Jesucrist difí-

cilment es podrà fascinar davant la mera-
vella que és la humanitat. Deixem que els 
nostres fills heretin la nostra esperança i el 
nostre entusiasme per viure.

Espais per a Déu (10): els peus (27-2-
2011)

Déu també s’atansa als nostres peus, amb 
els quals caminem, ens posem en movi-
ment i ens desplacem. Déu ocupa l’espai 
dels nostres peus, segons un ric i abun-
dant simbolisme que aquests tenen en la 

tradició bíblica i en el llenguatge religiós. 
Mirem, doncs, com la presència de Déu 
transforma el nostre caminar.

Aquella escena en la qual Jesús, ajupit 
davant de cadascun dels deixebles, els 
rentava els peus (Jn 13,5-10), mereix una 
meditació sobre aquesta part del nostre 
cos. Moltes vegades he volgut imaginar-
me què pensava Jesús mentre mirava i ren-
tava els peus dels deixebles. Potser reco-
neixia, sense deixar d’estimar-los, els peus 
d’aquells que havien anat errants i deso-
rientats (cf. Jer 14,10) o buscant delerosos 
el mal (cf. Pr 6,18) o sentint-se impotents 
per sortir d’un fangar (cf. Sl 68,3) o dèbils, 
a punt de caure (Sl 73,2). Potser mirava 
amb compassió els peus cansats pels so-
friments de la vida, o esgotats de fer el bé 
sense aconseguir-ho. Però el seu amor de 
pastor no podia deixar que els seus amics 
seguissin errants per la vida (cf. 2Re 21,8) 
i li féu llançar-se als seus peus, com un 
veritable servent davant el seu Senyor (cf. 
Gn 50,18). Volia alleujar el seu cansament, 
oferint-los l’espai ample del seu amor per 
descansar-hi (Sl 30,1), i fins i tot hostatge 
a casa seva (cf. Gn 18,4), o potser purificar-
los per tal de consagrar-los i fer-los aptes 
per al veritable culte (cf. Ex 29,20; 30,19). 
Volia alliberar els peus empresonats, que 
havien caigut en els paranys de la vida (cf. 
Sl 25,15) i col·locar-los en una roca segura 
(Sl 39,3). I sobretot el que volia era trans-
formar aquells peus, com va fer Déu amb 
el seu servent David:

“Em dóna peus lleugers com els dels 
cérvols i em manté invencible dalt dels 
cims... Condueixes els meus peus per 
camins amples, i els meus passos no fla-
quegen... els venço i, abatuts, ja no es re-
fan, han caigut sota els meus peus” (2Sa 
22,34.37.39) = (Sl 18,34.37.39).
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7 Ell ens transforma els peus, però a par-

tir d’aquí també compta amb la nostra 
voluntat. El cor transformat decideix diri-
gir els passos pels camins i les rutes de la 
voluntat de Déu (Sl 16,5), vol caminar se-
gur pel camí dret (Sl 25,12; 118,59.101), vol 
buscar la saviesa “desgastant el brancal 
de l’home fidel i assenyat” (Pr 6,18). Seran 
peus “bonics sobre les muntanyes”, anun-
ciant la Bona Nova de la pau i dient “El teu 
Déu ja regna!” (Is 52,7). Seran peus que 
s’oferiran al germà coix per tal que pugui 
caminar, com els ulls del vident s’ofereixen 
al cec (cf. Jb 29,15).

- Deixem que Déu s’apropiï dels nostres 
peus.

- Perquè no només interessa caminar, 
sinó, sobretot, caminar bé, amb for-
ça, amb llibertat, amb convicció i 
encert, per la ruta que ens mena a la 
felicitat.

- Caminar amb els peus purificats, con-
sagrats, alliberats, enfortits, ja és una 
benedicció.

Jesús, que es va definir com “el camí”, 
renta els nostres peus. És com si digués: 
“ara ja podràs caminar per mi”, i jo podré 
fer servir els teus passos per atansar-me als 
germans. Pere no volia que Jesús li rentés 
els peus, però un cop haver entès el que 
allò significava, va dir: “no només els peus; 
renta’m també les mans i el cap”. I Jesús 
afegí: “així has de fer tu amb els altres”.

GENER

6 de gener. El senyor bisbe visita els ger-
mans de la Sagrada Família al Centre d’Es-
piritualitat Josep Manyanet de Begues, en 
la celebració de l’Assemblea General de 
l’ordre. També presideix l’eucaristia i com-
parteix el dinar.

7 de gener. Reunió del Consell Episcopal. 
El senyor bisbe presideix l’eucaristia amb 
motiu de la Festa de Sant Raimon de Pe-
nyafort a la Basílica de Santa Maria a Vila-
franca del Penedès.

8 de gener. Reunió de delegats de Famí-
lia i Vida de la Conferència Episcopal Tar-
raconense amb el senyor bisbe a la Casa 
de l’Església. Trobada de responsables de 
Corals que participen en les celebracions 
diocesanes a la S. E. Catedral, a la Casa de 
l’Església.

11 de gener. Trobada de formació amb els 
preveres i diaques de la Vicaria del Pe-
nedès, Garraf i Anoia a Vilafranca del Pe-
nedès. Amb el tema de formació: “Trets 
pastorals importants, avui, a partir de 
diversos capítols de la Regla Pastoral de 
Sant Gregori Magne”, a càrrec de Mn. Joan 
Torra, prevere de la Diòcesi de Vic. Visita a 

[ ]Crònica
diocesana
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7la Casa de l’Església del programa “Signes 
dels temps” i gravació d’entrevistes.

12 de gener. El senyor bisbe presideix l’eu-
caristia a la capella del col·legi Bon Sal-
vador amb motiu de l’aniversari del Beat 
Francesc Jamet. Salutació del senyor bisbe 
en l’inici de les Jornades de Formació per a 
Catequistes de l’arxiprestat de Sant Feliu 
de Llobregat a la Casa de l’Església on par-
ticipa el bisbe auxiliar de Barcelona Mons. 
Sebastià Taltavull com a ponent.

13 de gener. Reunió extraordinària del 
Consell Episcopal.

14 de gener. Reunió del Consell Episcopal.

15 de gener. El senyor bisbe confereix l’orde 
sacerdotal a un germà marianista a Roma.

18-25 de gener. Setmana de pregària per 
a la Unitat dels Cristians. El senyor bisbe 
presideix l’eucaristia en la Festa Major de 
la Parròquia de Sant Antoni abat de Vilano-
va i la Geltrú, amb la tradicional benedicció 
dels Tres tombs.

18 de gener. Trobada de formació amb els 
preveres i diaques de la Vicaria del Llobre-
gat. Amb el tema de formació: “Trets pas-
torals importants, avui, a partir de diver-
sos capítols de la Regla Pastoral de Sant 
Gregori Magne”, a càrrec de Mn. Joan Tor-
ra, prevere de la Diòcesi de Vic. 

18-20 de gener. El senyor bisbe participa 
en la reunió de bisbes de la Conferència 
Episcopal Tarraconense a Tiana.

21 de gener. Reunió del Consell Episcopal. 
El senyor bisbe presideix la Pregària per a 

la unitat dels cristians, a la S. E. Catedral 
de Sant Llorenç i acompanyat per repre-
sentants de les Esglésies Evangèlica i Or-
todoxa. Reunió de la Delegació diocesana 
de Vida Consagrada.

22 de gener. El senyor bisbe es reuneix 
amb els preveres de l’arxiprestat de Vila-
franca del Penedès per a la preparació de 
la Visita Pastoral.

23 de gener. El senyor bisbe presideix l’eu-
caristia dominical a la parròquia de Sant 
Esteve de Cervelló, en la celebració del 
150è aniversari de la Germandat de Sant 
Sebastià. A continuació participa en l’acte 
institucional i un dinar de germanor. El se-
nyor bisbe presideix l’eucaristia a Corbera 
de Llobregat, i confereix el ritu del primer 
escrutini a una comunitat del Camí Neoca-
tecumenal de la Parròquia de Santa Maria 
de La Palma de Cervelló.

25 de gener. Reunió del senyor bisbe amb 
els arxiprestos de la Vicaria del Llobregat 
a la Parròquia de Sant Joan de Viladecans.

26 de gener. Reunió del senyor bisbe amb 
els arxiprestos de la Vicaria del Penedès a 
la Parròquia de Sant Sadurní d’Anoia. El 
senyor bisbe saluda els delegats dioce-
sans de Patrimoni de les diòcesis catala-
nes (SIGPAS) que es troben a la Casa de 
l’Església.

28 de gener. Reunió del Consell Episcopal.

29 de gener. El senyor bisbe participa en 
els diferents actes de la Trobada diocesa-
na de grups de confirmació, centres d’es-
plai i joves de la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat, a Vilafranca del Penedès. A pri-



G e n e r  -  F e b r e r  2 0 1 12 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
7 6 de febrer. Visita pastoral del senyor bis-

be a l’Arxiprestat de Vilafranca: Missa es-
tacional i assemblea a la parròquia de la 
Santíssima Trinitat de Vilafranca del Pene-
dès. A continuació Missa estacional i as-
semblea a la parròquia de Sant Jaume de 
Moja (Olèrdola).

7 de febrer. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Vilafranca: Visita a 
l’Església i la residència de Sant Francesc 
de Vilafranca del Penedès. A continuació 
visita la residència de Ricard Fortuny i, tot 
seguit comparteix el dinar i diàleg amb la 
comunitat de germanes carmelites del Mo-
nestir del Carme. A la tarda es troba amb 
els grups de catequesi i catequistes de la 
parròquia de Santa Maria i el Centre de 
culte de la Mare de Déu de Fàtima.

8 de febrer. Reunió del senyor bisbe amb 
el Secretariat del Consell Presbiteral.

9 de febrer. Visita pastoral del senyor bisbe 
a l’Arxiprestat de Vilafranca: Visita la Resi-
dència de la l’Església Evangèlica de Vila-
franca del Penedès i a continuació la Resi-
dència Inglada Via, amb celebració de l’eu-
caristia i dinar. A la tarda visita el Col·legi 
Sant Josep i, a la parròquia de Santa Maria, 
es troba amb els voluntaris de Càritas

10 de febrer. El senyor bisbe presideix la 
primera reunió de la Fundació Laurentius a 
la Casa de l’Església.

11 de febrer. Reunió del Consell Episcopal. 
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Vilafranca: Visita a l’Ajuntament 
d’Olèrdola i, tot seguit es troba amb el 
Grup de Tercer Món de la Parròquia de San-
ta Maria de Vilafranca del Penedès i final-

mera hora de la tarda presideix l’eucaristia 
a la Basílica de Santa Maria.

30 de gener. El senyor bisbe presideix la 
novena de la Mara de Déu de la Candela de 
Valls i l’eucaristia dominical en el mateix 
Santuari.

FEBRER

1 de febrer. El senyor Magí Boronat, Síndic 
de Greuges Municipal de Sant Feliu de Llo-
bregat, visita el senyor bisbe, a la Casa de 
l’Església.

2 de febrer. La senyora Lourdes Borrell, 
alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat visi-
ta el senyor bisbe, a la Casa de l’Església. 
El senyor bisbe presideix l’eucaristia en la 
S. E. Catedral en la Festa de la Presenta-
ció del Senyor i la Jornada diocesana de la 
Vida Consagrada i Vida Creixent.

3 de febrer. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Vilafranca: Reunió 
amb els Consells Pastorals de les parrò-
quies de Santa Maria i la Santíssima Tri-
nitat de Vilafranca del Penedès. Reunió 
de l’Equip de Pastoral Obrera a la Casa de 
l’Església.

4 de febrer. Reunió del Consell Episcopal.

5 de febrer. El senyor bisbe saluda els par-
ticipants en la V Trobada de voluntaris de 
centres d’acollida i formació de Càritas a 
la Casa de l’Església. Trobada “Diàleg en 
família”. Delegació diocesana de Família 
i Vida, a la Casa de l’Església. El senyor 
bisbe presideix l’eucaristia a la Parròquia 
dels Hostalets de Pierola on confereix el 
Sagrament de la Confirmació
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16 de febrer. El senyor bisbe es troba amb 
els arxiprestos de la Vicaria del Penedès.
Visita a l’Escola Sant Elies de les Germa-
nes Vedrunes. Trobada, a la rectoria de 
Santa Maria, amb els agents de Pastoral 
de la salut, de la Pastoral litúrgica i a con-
tinuació amb els acollidors de promesos i 
Baptisme.

17 de febrer. Visita pastoral del senyor 
bisbe a l’Arxiprestat de Vilafranca: Visita 
a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
A continuació visita a les comunitats de 
Germanes de la Caritat de Santa Anna de 
la Residència Mare Ràfols. El senyor bisbe 
visita la Pontifícia Congregació per a l’Edu-
cació Catòlica a Roma, com a president de 
la Subcomissió d’Universitats de la Confe-
rència Episcopal Espanyola.

18 de febrer. Reunió de la Delegació dio-
cesana de Família i Vida, a la Casa de l’Es-
glésia.

20 de febrer. Visita pastoral del senyor 
bisbe a l’Arxiprestat de Vilafranca: Missa 
estacional i assemblea a les parròquies de 
Sant Pau d’Ordal i de Sant Esteve d’Ordal.

21, 22 i 23 de febrer. VII Jornades de For-
mació i Espiritualitat per a preveres i dia-
ques al Santuari del Miracle.

22 de febrer. El senyor bisbe imparteix una 
conferència a la Universitat de Teologia de 
València amb el títol “Fundamentos teo-
lógicos del acompañamiento espiritual”.

24 de febrer. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Vilafranca: Visita als 
Ajuntaments de Sant Cugat Sesgarrigues 
i Subirats. A continuació es troba amb els 

ment participa en el Sopar de la Fam en la 
Jornada de Mans Unides, al Col·legi de Sant 
Ramon dels Pares de la Sagrada Família.

12 de febrer. Visita pastoral del senyor 
bisbe a l’Arxiprestat de Vilafranca: Visita a 
l’Esplai GEP i Escoltes. A continuació pre-
sideix l’assemblea parroquial a la Sala Mn. 
Vinyeta de la Parròquia de Santa Maria de 
Vilafranca del Penedès i finalment presi-
deix la Missa estacional a la Basílica de 
Santa Maria.

13 de febrer. Visita pastoral del senyor 
bisbe a l’Arxiprestat de Vilafranca: Missa 
estacional a la parròquia de Sant Miquel 
i assemblea parroquial (Olèrdola). A conti-
nuació, Missa estacional a la parròquia de 
Sant Pere de Sant Pere Molanta i assem-
blea parroquial.

14 de febrer. Visita al senyor bisbe de Mon-
senyor Luka, bisbe de la diòcesi d’Europa 
Occidental del Patriarcat de Sèrbia, acom-
panyat per l’arxiprest Joan Garcia, vicari del 
territori espanyol. Visita pastoral del senyor 
bisbe a l’Arxiprestat de Vilafranca: Trobada 
amb els grups de catequesi i catequistes de 
l’església de la Mare de Déu de Montserrat 
de Vilafranca del Penedès. A continuació 
comparteix la pregària de vespres, el sopar 
i diàleg amb les germanes vedrunes.

15 de febrer. Visita pastoral del senyor 
bisbe a l’Arxiprestat de Vilafranca: Reunió 
amb els Pares de la Sagrada Família, visi-
ta al Col·legi de Sant Ramon i reunió amb 
el claustre de professors. Tot seguit, a la 
rectoria de Santa Maria es reuneix amb el 
Consell d’Economia, el grup de voluntaris 
de l’Hospitalitat de Lourdes i finalment 
amb la Coordinadora de la JARC.
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7 consells pastorals de les parròquies de 

Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Sebastià 
dels Gorgs, Sant Salvador i de l’església 
de l’Immaculat Cor de Maria.

25 de febrer. Reunió del Consell Episcopal. 
Trobada amb la junta de la GOAC.

26 de febrer. Visita pastoral del senyor 
bisbe a l’Arxiprestat de Vilafranca: Trobada 
amb agents de pastoral a Santa Margarida 
i els Monjos. A continuació Missa estacio-
nal a la Parròquia de Santa Margarida del 
Penedès i assemblea parroquial.

27 de febrer. Visita pastoral del senyor 
bisbe a l’Arxiprestat de Vilafranca: Mis-
sa estacional a l’església de l’Immaculat 
Cor de Maria a Avinyó Nou i assemblea. A 
continuació Missa estacional, on confereix 
també el sagrament de la confirmació a la 
parròquia de Sant Salvador de Les Gunyo-
les i assemblea parroquial.

28 de febrer al 4 de març. El senyor bis-
be participa en l’Assemblea Plenària de la 
Conferència Episcopal Espanyola a Madrid.

Condol de Mons. Agustí Cortés Soria-
no, bisbe de sant Feliu de Llobregat, pel 
traspàs del senyor Ramon Sugranyes i de 
Franch

Sant Feliu de Llobregat, 28-2-2011 

Sentint-nos molt a prop de la seva famí-
lia i de tots els qui han conegut i estimat 
el nostre germà Ramon Sugranyes i de 
Franch, volem transmetre el nostre més 
sentit condol pel seu traspàs a la Casa del 
Pare. I, alhora, unir-nos a les seves pregàri-
es d’esperança cristiana, perquè el Senyor 
l’ompli de la seva misericòrdia i pau per 
sempre.

Volem expressar l’acció de gràcies a 
Déu per una vida tan plena i compromesa, 
al servei de l’Església, de Catalunya i de la 
societat. Un servei realitzat en moments 
importants de la nostra historia, en els àm-
bits de la docència, la cultura i d’entitats 
d’Església en favor de la justícia i la pau. 
Un servei ofert des d’una convicció sincera 
de fe, aprofundida i il·lustrada pels seus 
coneixements.

Hem de destacar especialment el seu 
nomenament com auditor laic del Concili 
Vaticà II i com a consultor del Consell Pon-
tifici per als laics. Contribuint així, amb la 
seva experiència, a la voluntat de la nostra 

[ ]Cartes i 
exhortacions 
pastorals
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Església de donar resposta als reptes fo-
namentals de l’home i la dona del nostre 
món.

Esperem que la seva memòria i el seu 
llegat siguin testimoni eficaç i motor per a 
una renovada evangelització en favor de la 
nostra societat.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Breu ressenya de la vida d’en Ramon Su-
granyes i de Franch.

(Capellades 1911) Ramon Sugranyes i de 
Franch és un dirigent catòlic i professor 
català. Es llicencià en dret i en filosofia a 
la Universitat de Barcelona, on va coincidir 
amb Miquel Batllori, Jaume Vicens i Vives, 
Joan Ramon Masoliver, Ramon Aramon i 
Serra o Jordi Maragall, i va ser vicepresi-
dent de la Federació Catalana d’Estudi-
ants Catòlics. També treballà amb Pompeu 
Fabra en el Patronat pel qual es fundaria 
la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Durant la guerra civil espanyola hagué de 
fugir per la seva militància catòlica; estu-
dià al Sacro Cuore de Milà i participà en el 
Comitè per la Pau a Espanya.

Des del 1944 fou professor de llengua i 
literatura hispàniques a la Universitat Ca-
tòlica de Friburg (Suïssa). Com a dirigent 
catòlic ha estat força actiu, com a presi-
dent de Pax Romana i de la Conferència de 
les Organitzacions Catòliques Internacio-
nals. El 1963 Pau VI el nomenà auditor laic 
del Concili Vaticà II. Del 1966 al 1974 ha 
estat consultor del Consell Pontifici per als 
laics, i del 1979 al 1998 president de l’Insti-
tut Internacional Jacques Maritain. EL 1983 
va rebre la Creu de Sant Jordi i el 1999 el 
Premi d’Honor Lluís Carulla de la Fundació 
Lluís Carulla.

ECUMENISME

Setmana de pregària per la unitat dels 
cristians 

Divendres, 21 de gener de 2011, festa de 
Sant Fructuós, bisbe i màrtir i Sants Auguri 
i Eulogi, diaques i màrtirs, es va celebrar 
a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu 
de Llobregat la trobada anual entre les di-
ferents confessions cristianes, per pregar 
per la unitat dels cristians. 
La celebració va estar presidida pel Sr. Bis-
be Agustí Cortés. Van assistir a aquesta 
trobada, Mn. Joan Pere Pulido, Secretari 
General i Canceller, Mn. Francesc Tirado, 
Rector de la Catedral, Mn. Lluís-Anton Ar-
mengol, Delegat d’Ecumenisme i de Re-
lacions Interreligioses del Bisbat de Sant 
Feliu, el Pastor Felip Carmona, Delegat 
d’Ecumenisme de l’Església Evangèlica de 
Catalunya, el P. Josep Moya, de l’Església 
Ortodoxa de Catalunya (Vicariat Serbi) i 
preveres, diaques, com també voluntaris 
seglars d’aquesta catedral. La Coral Mas-
quefa, com cada any, va responsabilitzar-
se de la música i cants. 

Seguint les directrius de la Comissió 
Interdiocesana d’Ecumenisme i de Relaci-
ons Interreligioses, el lema d’aquest any 
2011 ha estat tret del llibre dels Fets dels 

[ ]Delegacions
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7 Apòstols: “Tots eren constants a escoltar 

l’ensenyament dels apòstols i a viure en 
comunió fraterna, a partir el pa i a assis-
tir a les pregàries” (Ac 2, 42). Han estat, 
precisament, els cristians de Jerusalem els 
qui han escollit aquests versets i també 
tots els textos de la Setmana de pregària 
per a la unitat cristiana. Com se’ns diu a la 
introducció del quadern dels guions per a 
les celebracions eucarístiques o de la pa-
raula i per a la pregària comunitària o per-
sonal: “La crida a la unitat arriba enguany 
a les Esglésies de tot el món des de Jeru-
salem, l’Església mare. Conscients de les 
pròpies divisions i de la necessitat de fer 
elles mateixes més per la unitat del Cos de 
Crist, les Esglésies de Jerusalem inviten els 
cristians a redescobrir els valors que sos-
tenien la unitat de la primera comunitat 
cristiana de Jerusalem, constant a escoltar 
l’ensenyament dels apòstols, a la comunió 
fraterna, a la fracció del pa i a la pregària. 
Heus aquí el repte que tenim. Els cristians 
de Jerusalem inviten els seus germans 
i germanes a fer d’aquesta setmana de 
pregària l’ocasió per renovar el seu com-
promís i el seu treball per un ecumenisme 
autèntic, arrelat en la mateixa experiència 
que féu l’Església primitiva.”  

El dia quart, divendres, 21 de gener de 
2011, va tenir com a títol, encapçalant tota 
la celebració: La compartició, expressió 
de la nostra unitat: “Així la compartició 
esdevé un testimoniatge de la resurrecció 
del Senyor i un signe de continuïtat amb 
l’Església apostòlica de Jerusalem; com és 
també un signe de la unitat dels uns amb 
els altres.” 

•	 Els textos d’aquest dia van ser: Is 58, 
6-10 Comparteix el teu pa amb els qui 
passen fam

•	 Sl 37, 1-11 Confia en el Senyor, fes el 
bé

•	 Ac 4, 32-37 Tot estava al servei de tots
•	 Mt 6, 25-34 Busqueu primer el Regne 

de Déu 
La celebració va començar amb l’entra-

da solemne, amb el diaca, portant el Lecci-
onari, que encapçalava la processó d’en-
trada, seguit de tots els ministres i darrera 
de tots el Sr. Bisbe Agustí, mentre es can-
tava el cant d’entrada (“Glòria a vós...”.

Després de la salutació litúrgica i aco-
lliment del Sr Bisbe, Mn. Lluís-Anton Ar-
mengol, Delegat d’Ecumenisme, va fer la 
monició introductòria, explicant als fidels 
el plantejament en forma de resum de la 
trobada, preparada pels cristians de Jeru-
salem.

Les lectures va ser llegides per les con-
fessions cristianes, protestant i ortodoxa i 
fent a continuació una breu homilia, aga-
fant tots els textos del dia. El salm 37 va 
ser cantat per la Coral Masquefa i l’Evan-
geli proclamat per un diaca.

Abans de la benedicció final, el Sr. Bis-
be, va agrair als ministres de les Esglési-
es que ens van acompanyar, i també als 
preveres, diaques, voluntaris i afegint un 
agraïment especial a la Coral Masquefa, 
que cada any es manté fidel en aquesta 
trobada. 

LITÚRGIA I PASTORAL SACRAMENTAL

Incorporació de dues memòries lliures en 
el calendari litúrgic diocesà

Sant Feliu de Llobregat, 11-4-2011

El mes de maig de l’any 2007 vam publicar 
el llibret “Patronatge i Calendari Litúrgic 
Diocesans”, el qual incloïa el calendari li-
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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 Memòria Lliure del beat Josep Sam-
só i Elias, màrtir, nascut a Castellbis-
bal, beatificat el 23 de gener de 2010 
a Mataró, que se celebra el dia 1 de 
setembre; 

- i la Memòria Lliure de la beata Isabel 
Ferrer Sabrià i companyes, verges i 
màrtirs, que se celebra el dia 20 de 
novembre. Aquest grup de 17 religio-
ses pertanyien a les Germanes de la 
Doctrina Cristiana, congregació fun-
dada a Molins de Rei, i entre elles n’hi 
ha dues nascudes respectivament a 
Vilanova i la Geltrú i Molins de Rei.

En el butlletí del bisbat corresponent 
als mesos de novembre – desembre de 
2010 (n.36) podeu trobar tota la documen-
tació corresponent a aquestes dues me-
mòries: la carta de sol·licitud del senyor 
bisbe Agustí; i la resposta de la Congre-
gació per al Culte Diví i la Disciplina dels 
Sagraments. I també els textos propis per 
poder-les celebrar: l’oració col·lecta de 
la missa; i l’elogi, la 2ª lectura i l’oració 
pròpia de l’Ofici de Lectura. També prope-
rament podreu trobar aquests textos (en 
català i en castellà) a la pàgina web del 
bisbat.

Xavier Aymerich i Miñarro
Delegat Diocesà de Pastoral 

Sacramental i Litúrgia

VIDA CONSAGRADA 

Crònica gener- febrer 

1 de gener. Comencen els actes amb motiu 
del bicentenari del naixement del carme-
lita beat Francesc Palau i Quer, nascut a 
Aitona l’any 1811, fundador de dues con-
gregacions religioses: les Carmelites Mis-
sioneres Teresianes i les Carmelites Missi-
oneres, aquesta última present a la nostra 
diòcesi.

El pare Palau fou un carmelita descalç 
que hagué d’exclaustrar-se per les dispo-
sicions civils de l’any 1835. Fou un gran 
testimoni d’amor a l’Església, perquè ella 
ens ha engendrat a la vida de fills i filles de 
Déu, i alimenta aquesta vida amb la Parau-
la de Déu, amb l’eucaristia i amb els altres 
sagraments. Hem d’estimar la nostra san-
ta Mare Església, com estimem la nostra 
mare que ens ha donat la vida corporal. 
“La meva missió –escrivia– és anunciar al 
poble que tu, Església, ets infinitament bo-
nica i amable i predicar que t’estimo”. 

4 de gener. Colòmbia. Morí el P. Llorenç M. 
(Josep M.) Ferrer i Miquel de Solà, monjo 
de Montserrat, fundador del Monestir de 
Santa Maria de l’Epifania, a Guatapé (Co-
lòmbia), als 91 anys d’edat, 67 de profes-
sió monàstica i 62 de sacerdoci. 

5 de gener. Martorell. S’inicien els actes 
de la celebració del 150 Aniversari de la 
fundació del Col·legi “La Mercè”.

8 de gener. Begues. Al santuari sant Josep 
Manyanet, de Barcelona, els religiosos Fills 
de la Sagrada Família han acabat el XXII 
Capítol General de la seva congregació. 
Durant els dies que han estat reunits al 
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7 Centre d’Espiritualitat Josep Manyanet, de 

Begues, els capitulars, procedents d’Espa-
nya, Itàlia, Estats Units, Mèxic, Colòmbia, 
Veneçuela, Brasil i Argentina, han reflexio-
nat sobre els diversos aspectes de la seva 
vida consagrada i apostòlica sota el lema: 
“Missatgers de la Bona Nova de Natzaret”.

En un missatge que han adreçat a tot 
l’Institut, afirmen: “La família és la gran 
protagonista d’avui i l’espiritualitat de la 
Sagrada Família és un do que Déu ofereix 
a l’Església i a la societat. El present i el 
futur de la humanitat passen per la família 
i els Fills de la Sagrada Família, des de Nat-
zaret, seguint l’exemple de sant Josep Ma-
nyanet, ens sentim urgits a oferir aquest 
regal treballant amb, per i a favor de les 
famílies”.

Els capitulars han renovat el Govern 
General de l’Institut per al pròxim sexen-
ni 2011-2016. Han estat cridats a prestar 
aquest nou servei els religiosos següents: 
P. Jesús Díaz, S.F., Superior General; P. An-
tonio Pérez, S.F., Consultor Primer i Sots-
director; P. Pedro Mas, S.F., Consultor II; P. 
Josep M. Blanquet, S.F., Consultor III i Se-
cretari General; P. Pedro Mejías, S.F., Con-
sultor IV i Ecònom General.
 
21 de gener. Sant Feliu de Llobregat. A la 
Casa de l’Església, reunió de la Comissió 
per a la Vida Consagrada. Es prepara l’eu-
caristia de la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada (dia 2 de febrer), a la catedral 
a les 19:00 h. També es prepara la trobada 
- recés de Quaresma el dia 26 de març, a la 
Casa de l’Església. S’aprova l’Historial de 
la Delegació de l’any 2010 a fi de lliurar-ne 
una còpia al Sr. Bisbe.

2 de febrer. Sant Feliu de Llobregat. Jor-
nada Mundial de la Vida Consagrada. A la 

catedral, el Sr. Bisbe ha presidit aquesta 
celebració festiva, juntament amb diversos 
membres de Vida Creixent. 

A. Hem encomanat al Senyor diversos 
membres difunts de les nostres comuni-
tats:

- Gna. Eugènia Pérez Martín, Caputxina 
de la Mare del Diví Pastor.

- Gna. Valentina Alonso Alonso i Gna. 
Estefana Martín-Menasalvas Romo, 
mercedàries missioneres.

- Gna. Carme Carralero Barbó, del mo-
nestir del Carme de Vilafranca del Pe-
nedès. 

- P. Josep M. Cardona i Jansana, P. Hilde-
brand M. Miret i Lluís, i P. Oleguer M. 
Porcel, monjos del Monestir de Santa 
Maria de Montserrat. 

B. Hem donat gràcies per:
1. Professions religioses i monàstiques:

- Professió perpètua d’Àngel Valero Ex-
pósito, dels Fills de la Sagrada Famí-
lia. 

- Professió religiosa de les germanes 
Carmelites de Sant Josep, Leonor Gó-
mez, M. Teresa Botello Luz i Yolima 
Páez. 

- Professió monàstica solemne de la 
Gna. Enriqueta Guarch i Yanes, del 
monestir de Sant Benet de Montser-
rat, i de la Gna. Angeline Mbatha Soja, 
del monestir de la mare de Déu del 
Carme de Vilafranca del Penedès.

2. Aniversaris personals:
- 75è aniversari de la professió monàs-

tica del P. Alexandre (Lluís) M. Olivar 
Daydí, monjo de Montserrat. 

- 50è aniversari de la professió religiosa 
de la Gna. Carme Aznar Montins (Bar-
celona, 1937), de l’Institut de Merce-
dàries Missioneres de Barcelona.
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7Vincula i de religioses de les Germa-
nes Caputxines de la Mare del Diví 
Pastor.

- Bicentenari de la mort del beat Fran-
cesc Palau, fundador de les Carmeli-
tes Missioneres.

3 de febrer. Montserrat. Coincidint amb 
la Solemnitat de la Dedicació de la basíli-
ca de Santa Maria de Montserrat, el Gmà. 
Vicenç Santamaria i Ollé (Santa Coloma 
de Cervelló, Baix Llobregat, 25 d’agost de 
1949) ha signat el seu compromís definitiu 
amb la comunitat benedictina de Mont-
serrat i n’ha estat consagrat com a mem-
bre. L’eucaristia, en el decurs de la qual 
el Gmà. Vicenç ha professat solemnement 
–el compromís temporal l’havia signat el 
12 de gener de 2008–, ha estat presidida 
pel P. Abat de Montserrat, Josep M. Soler, 
i ha comptat amb la presència de tots els 
membres de la comunitat. 

7 de febrer. Montserrat. Al monestir de 
Santa Maria, va morir en la pau del Senyor 
el P. Jaume M. (Domènec) Badia i Torres-
cassana, als 81 anys d’edat, 64 de profes-
sió monàstica i 56 de sacerdoci. Va néixer 
a Cardona (Bages, diòcesi de Solsona) el 
25 de febrer de 1929. Va entrar al noviciat 
el 5 d’agost de 1945; la professió simple la 
va fer el 6 d’agost de 1946 i la solemne el 
15 d’agost de 1950. L’11 de juliol de 1954 
va ser ordenat sacerdot. Entre les seves 
responsabilitats al monestir, destaca el 
treball que va realitzar, des de 1957, com 
a ajudant al despatx de la Sagristia, i a 
partir de 1958 també com a administrador 
i distribuïdor de les Publicacions de Mont-
serrat pel monestir i el recinte del Santu-
ari. Va elaborar diàriament la crònica del 
monestir, des de 1977 fins fa pocs anys, i 

3. Aniversaris institucionals:
- 50è Aniversari de la Federació Cata-

lana de les monges benedictines, al 
monestir de Sant Benet de Montser-
rat.

- 125è aniversari de les Teresianes de 
Vilanova i la Geltrú.

- 150è aniversari de la fundació de les 
Gnes. Mercedàries Missioneres, per 
Lutgarda Mas i Mateu

4. Capítols generals i provincials:
- Capítol 2010 dels Salesians de Catalu-

nya, Aragó i Balears. 
- Capítol de les Clarisses de la Divina 

Providència de Vilanova i la Geltrú.
- Capítol provincial de les Germanes Do-

miniques de l’Anunciata de la Provín-
cia Sant Ramon de Penyafort.

- XXIII Capítol Provincial de la Província 
San Rafael - Aragó, dels Germans de 
Sant Joan de Déu.

- Capítol Provincial dels franciscans de 
Catalunya. 

- Capítol provincial de les Gnes. Merce-
dàries. 

- XXIIè Capítol General dels Fills de la 
Sagrada Família.

5. Celebracions festives:
- Beatificació del P. Josep Tous i Soler, 

fundador de les Germanes Caputxi-
nes de la Mare del Diví Pastor.

- Aprovació d’un miracle per a la cano-
nització de la fundadora de les reli-
gioses Serventes de Sant Josep, Bo-
nifacia Rodríguez de Castro.

- Aprovació d’un miracle per a la beatifi-
cació de la Mare Anna Maria Janer An-
glarill, fundadora de l’Institut de Ger-
manes de la Sagrada Família d’Urgell. 

- Cloenda del procés diocesà per a la 
beatificació dels presumptes màrtirs, 
de la congregació de Sant Pere ad 
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7 prèviament, de 1975 a 1988, com a correc-

tor de proves de la revista montserratina 
Documents d’Església. Altres tasques dins 
la comunitat van ser, també, la de secre-
tari del Prior i ajudant del bibliotecari, de 
1953 a 1961; d’ajudant del majordom, de 
1959 a 1962; i de capellà de les monges 
del monestir de Sant Benet de Montserrat, 
també per un període llarg, de 1982 a 1991. 
La seva bonhomia el va portar a ser amic 
i conseller de molts pelegrins assidus del 
Santuari.

14 de febrer. Bisbat d’Urgell. La Secretaria 
d’Estat del Vaticà ha autoritzat la beatifi-
cació d’Anna Maria Janer, fundadora de les 
Germanes de la Sagrada Família d’Urgell. 
El Cardenal Angelo Amato, prefecte de la 
Congregació per les Causes dels Sants, 
presidirà la celebració en representació 
del Papa Benet XVI. La catedral de la Seu 
d’Urgell acollirà aquesta beatificació el 8 
d’octubre de 2011.

14 de febrer. Ciutat del Vaticà. La San-
ta Seu anuncia la propera canonització 
de Bonifacia Rodríguez de Castro (1837-
1905), fundadora de la Congregació de les 
Serventes de Sant Josep, per a la promoció 
social i cristiana de les dones obreres.

20 de febrer. Manresa. Mor la Gna. Merit-
xell García i Victori, carmelita vedruna de 
la comunitat de Sant Sadurní d’Anoia. Va 
néixer a Barcelona el 20 de juny de 1973 
i va ingressar a la congregació el 13 de 
setembre de 1992 a Vic. Realitzà amb èxit 
els estudis d’infermeria i actualment era 
directora del Centre geriàtric Jericó, de 
l’Hospitalet de Llobregat. Persona molt 
estimada, va portar la malaltia amb pau i 
amb coratge. La seva mot va ser molt sen-

tida. Va destacar per la capacitat emprene-
dora i decidida.

24 de febrer. Sarrià. A la casa d’exercicis 
Sant Ignasi, reunió dels Delegats per a 
la Vida Consagrada de Catalunya. Es van 
estudiar els resultats de l’enquesta dels 
monestirs feta el 2005 i es va acordar de 
repetir-la a fi de comparar-ne l’evolució en 
aquests darrers anys. Es va estudiar una 
proposta de la Junta central de la URC a fi 
de coordinar millor la vida religiosa en les 
diverses diòcesis. També es van comentar 
els canvis esdevinguts en la Congregació 
pels Instituts de Vida Consagrada i Socie-
tats de Vida Apostòlica (IVCSV).
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7 amb joia, testimoniant-la amb la caritat ar-

dent sobretot envers els més necessitats. 
Així mateix, els bisbes han expressat la 
seva felicitació al Sr. Cardenal Arquebisbe 
de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, 
per la seva labor pastoral a l’arxidiòcesi, 
que ha culminat amb la preparació i realit-
zació de la visita del Sant Pare. 

S’adjunta com annex al present Comu-
nicat la Nota dels bisbes de la CET en re-
lació a la visita del Papa, feta pública el 14 
del proppassat mes de novembre.

3.- Mons. Pujol ha agraït també al Sant 
Pare que hagi decidit la pròxima beatifica-
ció del Servent de Déu, el Papa Joan Pau 
II. Els bisbes animen els fidels a participar, 
si els és possible, en aquesta beatificació, 
el diumenge 1 de maig, a Roma i pròxima-
ment s’anunciarà les maneres de poder 
pelegrinar a Roma per a assistir-hi.

4.- Mons. Pujol, en nom dels bisbes, ha 
felicitat el Cardenal Arquebisbe de Barce-
lona, Dr. Lluís Martínez Sistach, pel recent 
doctorat honoris causa que li ha estat 
conferit a la Pontifícia Universitat Catòlica 
Mare i Mestra, de Santiago de los Caballe-
ros a la República Dominicana. El Sr. Car-
denal ha agraït cordialment la felicitació.

5.- Sobre l’assumpte de les obres 
d’art en litigi entre les Diòcesis de Lleida 
i Barbastre-Montsó, tots els Bisbes de Ca-
talunya, reconeixent la complexitat de la 
qüestió, que en aquests moments es tro-
ba sota la jurisdicció dels tribunals civils, 
manifesten que és la comunió eclesial en-
tre els deixebles de Crist el bé més gran a 
preservar i a cultivar i, per tant, demanen 
que es puguin complir les decisions ema-
nades de la Santa Seu sobre aquests béns 
eclesiàstics.

És per això que donen suport al que els 
Bisbes de Lleida i de Barbastre-Montsó 

Comunicat de la reunió n. 197 

Tiana, 20-1-2011

Els dies 18, 19 i 20 de gener de 2011 ha 
tingut lloc la reunió núm. 197 de la Confe-
rència Episcopal Tarraconense (CET), a la 
Casa d’Espiritualitat “Maria Immaculada”, 
de Tiana. La reunió ha estat presidida per 
Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de 
Tarragona, i hi han assistit tots els seus 
membres. 

1.- En començar, després de la pregària 
inicial, Mons. Pujol ha saludat els bisbes 
i ha donat la benvinguda al nou bisbe de 
Solsona, Mons. Xavier Novell i Gomà, i 
ha tingut un record agraït per Mons. Jau-
me Traserra i Cunillera, bisbe emèrit de 
la mateixa diòcesi, pels seus molts anys 
de servei a la CET. Mons. Novell ha agra-
ït l’acollida dels seus germans bisbes i la 
participació en la seva ordenació episco-
pal, tot posant-se al servei del treball pas-
toral conjunt de les diòcesis de Catalunya.

2.- Tots els bisbes han agraït novament 
al Sant Pare Benet XVI la seva visita apos-
tòlica a Barcelona per dedicar la basílica de 
la Sagrada Família i l’Obra Beneficosocial 
del Nen Déu, i especialment el seu missat-
ge encoratjador, la seva crida a posar Déu 
al centre de les nostres vides i a viure la fe 

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

participaran en diversos actes i trobades 
d’intercanvi. Es preveu també un acte con-
junt, a Barcelona, el dissabte 13 d’agost.

A partir del 15 d’agost, tant els joves 
arribats de fora com els grups organitzats 
aquí marxaran a Madrid, on es desenvolu-
paran les activitats de la JMJ, que culmina-
ran amb l’arribada del Papa Benet XVI el 
dijous 18 d’agost, el Viacrucis pels carrers 
de Madrid el divendres 19, la vetlla de pre-
gària, a Cuatro Vientos, el dissabte 20 i 
l’eucaristia presidida pel Papa el diumen-
ge 21 d’agost, en la qual participaran joves 
de tot el món.

Els bisbes han repassat amb detall tota 
la proposta del SIJ, han animat els seus 
membres a seguir treballant per l’èxit 
d’aquesta JMJ i animen tots els joves de 
les diòcesis catalanes a participar-hi. Per 
a inscriure’s i per a tenir tota la informa-
ció adient, els interessats poden accedir al 
web del SIJ (http://www.jovesij.com/), o al 
seu blog (http://www.marcats.blogspot.
com/). 

8.- També en l’àmbit de la pastoral de 
joventut, els bisbes han estudiat i apro-
vat el procés de constitució del Moviment 
de Centres d’Esplai Cristians Catalans 
(MCECC), que ajudarà a coordinar, en l’àm-
bit de les diòcesis catalanes, tot el treball 
pastoral que s’està fent en els centres 
d’esplai i a les colònies d’estiu per a l’edu-
cació en el lleure d’infants, adolescents i 
joves.

9.- A proposta de Mons. Piris, bisbe de 
Lleida i president de la Comissió Episcopal 
de Mitjans de Comunicació Social de la 
Conferència Episcopal Espanyola, els bis-
bes de la CET, els dies 18 i 19 de gener, han 
participat en un Curs de comunicació que 
els ha estat ofert per la Fundació Carmen 
de Noriega i en què han estat ponents els 

han signat per al bé de la comunió entre 
les seves Esglésies germanes, amb estrets 
lligams més que centenaris. I demanen que 
la solució acordada que es pugui trobar, 
respecti sempre l’ús compartit d’un patri-
moni religiós i cultural nascut per a la llo-
ança de Déu i la catequesi dels fidels, i per-
meti que sigui posat al servei de tothom.

6.- Amb motiu del 30è aniversari de la 
creació de la Unió de Religiosos de Cata-
lunya (URC), els bisbes han donat gràcies 
a Déu pel do de la vida religiosa a les nos-
tres diòcesis i han encoratjat els religiosos 
i religioses a viure, en comunió amb tota 
l’Església, el seu carisma propi amb fideli-
tat al seguiment del Crist.

El missatge dels bisbes amb aquest mo-
tiu s’inclou com annex al present Comuni-
cat.

7.- Mons. Pardo, bisbe de Girona i dele-
gat de la CET per a la pastoral de joventut, 
ha presentat els membres de la Comissió 
Permanent del Secretariat Interdiocesà de 
Joventut (SIJ), Marisa Jiménez, de Tarra-
gona, secretària general del SIJ, Mn. Car-
les Muñiz, delegat diocesà de joventut de 
Sant Feliu de Llobregat, el Sr. Lluís Plana, 
delegat diocesà de joventut d’Urgell i Mn. 
Antoni Roman, delegat diocesà de joven-
tut de Barcelona, els quals han presentat 
als bisbes el programa d’actuacions pre-
vistes a les diòcesis catalanes i a Madrid, 
amb motiu de la Jornada Mundial de la Jo-
ventut (JMJ) amb el Sant Pare Benet XVI, 
que tindrà lloc a Madrid a mitjans del prò-
xim mes d’agost.

La Sra. Jiménez ha informat que més 
de 60.000 joves, procedents de diverses 
diòcesis d’Europa i d’Amèrica, arribaran 
a les deu diòcesis catalanes, a Andorra i a 
Mallorca, a partir de l’11 d’agost, on seran 
acollits en parròquies, escoles i famílies i 
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7 professors José Luis Restán, Borja Ezcurra i 

Gustavo Entrala.
Els objectius del curs han estat: estudiar 

la imatge que es transmet de l’Església en 
els mitjans de comunicació, aprofundir en 
el coneixement de les principals pautes a 
seguir en la comunicació en el mitjà radi-
ofònic i en el televisiu, coneixement de les 
oportunitats que presenta la xarxa per a 
la comunicació eclesial, especialment en 
les xarxes socials, com Facebook, Twitter i 
Tuenti, i analitzar les propostes i solucions 
per a millorar la gestió informativa de les 
crisis.

Els bisbes, que han estat acompanyats 
per alguns dels seus vicaris generals i epis-
copals i pel director del Secretariat Inter-
diocesà de Mitjans de Comunicació Social 
(SIMCOS), han treballat amb els ponents 
tota la temàtica comunicativa per a millorar 
aquesta dimensió tan important de l’activi-
tat pastoral de l’Església.

10.- Mons. Vives ha presentat als bisbes 
el Balanç econòmic de l’any 2010 i el Pres-
supost de l’any 2011 del Fons Comú Interdi-
ocesà. Els bisbes els han estudiat i els han 
aprovat.

11.- Mons. Vives distribueix als bisbes 
el llibre Da Raimondo Lullo a Nicola Eime-
ric. Storia di una falsificazione testuale e 
dottrinale, editat a Roma el 2010, a cura 
de Sara Muzzi, per la Pontifícia Univer-
sitat Antonianum, on es demostren les 
falsedats de l’inquisidor Nicolau Eimeric 
sobre les obres lul·lianes; això facilitarà 
que es remoguin els obstacles per al pro-
cés de canonització del beat Ramon Llull. 
Els bisbes s’alegren d’aquesta important 
aportació, en la qual ha tingut una gran 
contribució l’erudit Dr. Josep Perarnau, 
professor emèrit de la Facultat de Teologia 
de Catalunya.

12.- Finalment, Mons. Vives ha invitat els 
bisbes a participar en la celebració de la 
beatificació de la Venerable Mare Anna Ma-
ria Janer i Anglarill, fundadora de l’Institut 
de la Sagrada Família d’Urgell, la qual tin-
drà lloc la pròxima tardor a La Seu d’Urgell.

Missatge dels Bisbes de Catalunya amb 
motiu del 30è aniversari de la Unió de Re-
ligiosos de Catalunya (URC)

Gener de 2011

Els Bisbes de Catalunya, amb motiu del 
30è aniversari de la creació de la Unió de 
Religiosos de Catalunya (URC), donem 
gràcies a Déu pel do de la vida religiosa a 
les nostres diòcesis i encoratgem els religi-
osos i religioses a viure, en la comunió de 
l’Església, el seu carisma propi en la fideli-
tat del seguiment del Crist.

El dia 29 d’abril de 1980, a Barcelona, la 
branca masculina i la branca femenina de 
la vida religiosa, van decidir crear la URC 
com a conferència de superiores i supe-
riors majors en l’àmbit de Catalunya. Les 
finalitats fundacionals foren: “cercar el co-
neixement i la col·laboració entre els diver-
sos Instituts i Congregacions, promoure 
activitats en bé dels religiosos i religioses 
de Catalunya, programar i realitzar reuni-
ons periòdiques de superiors i superiores 
majors, fomentar el diàleg i la coopera-
ció amb les persones i els organismes de 
les Diòcesis, i mantenir relacions de col-
laboració amb la Conferència Espanyola 
de Religiosos (CONFER)”.

Les motivacions inicials, que s’han 
mantingut al llarg del temps, evidencien 
l’esperit de comunió eclesial, a través dels 
Bisbes, al servei de les comunitats cristia-
nes i de la mateixa societat on els religio-
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sos i religioses s’han fet presents mitjan-
çant les seves comunitats i la seva missió 
apostòlica. La traducció al nostre temps 
del missatge i de l’experiència de l’Evan-
geli, l’aplicació de les orientacions del 
Concili Vaticà II, el revifament del carisma 
de les fundadores i fundadors, la resposta 
als reptes que oferia en cada moment el 
servei a les persones concretes i les seves 
necessitats, han nodrit el projecte original 
de la URC i encara continuen vigents.

Com Benet XVI, en un discurs als supe-
riors generals, considerem la vida consa-
grada, de la qual la vida religiosa en forma 
part, com un “do preciós per a l’Església”. 
Amb el Papa, creiem que “la renovació pro-
funda de la vida consagrada parteix de la 
centralitat de la Paraula de Déu, i més con-
cretament, de l’Evangeli, regla suprema 
per a tots els religiosos, com afirma el Con-
cili Vaticà II, en el Decret Perfectae caritatis 
(cf. n. 2) i com molt bé comprengueren els 
vostres fundadors: la vida consagrada és 
una planta rica de branques que enfonsen 
les seves arrels en l’Evangeli”1. En aquest 
mateix discurs, Benet XVI ha centrat la 
seva reflexió sobre la vida fraterna, com a 
“element profètic important que ofereixen 
a una societat fortament individualista”, 
sobre el discerniment perquè la vida con-
sagrada “corre el risc d’acomodar-se als 
criteris d’aquest món: l’individualisme, el 
consumisme i el materialisme”, sobre la 
missió que “els impulsa a portar l’Evangeli 
a tothom, sense límits”.

El lema de la celebració de l’aniversa-
ri és “URC: 30 anys de comunió i diàleg” 
amb Déu i amb els homes. Els diversos 
actes que marquen aquest aniversari han 
tingut moments de pregària, de trobada, 
de reflexió i de compromís social i eclesial. 
Ens hi adherim amb joia.

Tot recordant la nostra carta pastoral 
Creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb nou 
ardor, invitem novament a la Unió de Re-
ligiosos de Catalunya i, amb ella, a tots 
els religiosos i religioses de les nostres 
Diòcesis a respondre en comunió eclesial 
i amb esperit de diàleg al repte de la nova 
evangelització en el context del nostre 
país. La presència dels religiosos, humil, 
desinteressada i testimonial, manifestarà 
la presència de Déu enmig del món i ajuda-
rà els germans a apropar-se a la persona 
de Jesús, el Fill de Déu, que porta “la bona 
nova als pobres, proclama als captius la lli-
bertat i als cecs el retorn a la llum i posa en 
llibertat els oprimits” (Lc 4,15).

Esperonats per les paraules de Jesús, 
“pregueu a l’Amo dels sembrats que hi en-
viï més segadors” (Lc 10,2), preguem Déu, 
per la intercessió de la Mare de Déu de 
Montserrat, que regali a l’Església, a totes 
i cada una de les famílies religioses, noves 
vocacions perquè continuïn vius entre nos-
altres els carismes que tant de bé han fet a 
l’Església i a la nostra societat.

Els Bisbes de Catalunya

NOTES

1  BENET XVI, Discurs als Superiors i 
Superiores generals, 26 de novem-
bre de 2010.
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7 la Iglesia3, al reconocer recíprocamente el 

bautismo que los une en Cristo, quieren 
dar cumplimiento a las recomendaciones 
de que este reconocimiento goce de una 
expresión autorizada4. 

Significado del bautismo 
2. La única Iglesia, nacida del costado 

de Cristo dormido en la cruz5, se mani-
fiesta en el único bautismo, que eleva al 
hombre a la vida sobrenatural y por ello es 
llamado nuevo nacimiento (cf. Jn 3,3), fun-
damento de toda la vida cristiana y pórtico 
de la vida en el espíritu que abre el acceso 
a la participación eucarística6. El bautismo 
“es la incorporación a Cristo, el Crucificado 
y el Resucitado; es la entrada en la Alianza 
Nueva entre Dios y su pueblo”7 mediante 
el cual los bautizados adquieren la común 
dignidad de cristianos y se incorporan a la 
comunidad de la Iglesia, cuerpo místico de 
Cristo y templo del Espíritu Santo.

3. Nuestro Señor Jesucristo conoció un 
bautismo practicado como medio de pu-
rificación ritual, y acudió a las aguas del 
río Jordán para ser bautizado por Juan, su 
Precursor, siendo señalado por él como “el 
cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo” (Jn 1,29). “El que no cometió pe-
cado” (1 Pe 2,21) quiso descender al agua 
para significar el lavado de nuestras impu-
rezas, “cargando sobre sí nuestros peca-
dos” (1 Pe 2,24). 

4. Por el bautismo le es dado al cristiano 
participar sacramentalmente en la muerte 
y resurrección de Jesucristo, muriendo a 
todo pecado, original y personal, y resuci-
tando a una vida nueva; de suerte que por 
el bautismo los cristianos son sumergidos 
en la muerte liberadora de Cristo y, crucifi-
cado con Cristo el «viejo Adán», y vencido 
el poder del pecado, los bautizados ya no 
son esclavos del pecado, sino libres, para 

Declaración de reconocimiento recíproco 
del bautismo entre la Conferencia Episco-
pal Española y la Iglesia Española Refor-
mada Episcopal. 

Madrid, 22 -2-2011

1. La «Conferencia Episcopal Española» 
y la «Iglesia Española Reformada Episco-
pal», asociada con su propia identidad 
eclesial a la Comunión Anglicana, cons-
cientes de que el bautismo común es el 
primero y principal vínculo que une a los 
cristianos y que puede ayudarles a supe-
rar las divisiones que todavía los separan1, 
no han dejado de alentarse al recíproco 
reconocimiento del bautismo. Lo hacen 
siguiendo las pautas del diálogo teoló-
gico anglicano-católico, reconociendo 
“con agradecimiento nuestra fe común en 
Dios nuestro Padre, en nuestro Señor Je-
sucristo y en el Espíritu Santo, y nuestro 
bautismo común en la única Iglesia de 
Dios”2. Lo hacen asimismo conforme a la 
doctrina de la Iglesia, que reconoce desde 
los tiempos apostólicos la legitimidad del 
único bautismo válidamente administra-
do. Conscientes asimismo de que el diá-
logo ecuménico ha ayudado a afianzar la 
convicción del carácter fundamental del 
bautismo en la obra de la edificación de 

[ ]Comunicats
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misericordioso “nos ha trasladado del do-
minio de las tinieblas y nos traslada al rei-
no de su Hijo querido del que nos viene la 
liberación y el perdón de los pecados” (Col 
1,13), y nos ha despojado del hombre viejo 
y “revestido de la criatura nueva, creada a 
imagen de Dios en orden a una vida verda-
deramente recta y santa” (Ef 4,22-24; Col 
3,9-10)11.

Administración del bautismo 
8. En obediencia al mandato de Cristo, 

la Iglesia, desde la época apostólica, ad-
ministró el bautismo como medio de sal-
vación que Dios ofrece a los hombres (cf. 
Hech 2,38; 8,16; 10,48; 19,5). El mismo 
san Pablo fue bautizado (cf. Hech 9,18; 
22,16), al igual que eran bautizados cuan-
tos se convertían personalmente a Cristo, 
e incluso familias enteras, incluyendo los 
niños junto con los adultos (cf. Hech 16, 
15; 1 Cor 1,14-16). Esta doble práctica de la 
Iglesia apostólica fue seguida por la Igle-
sia antigua durante los primeros siglos, si 
bien el bautismo de adultos, que sigue a 
la profesión de fe, preparado por el cate-
cumenado que conducía a él es la práctica 
común de modo general hasta la difusión 
del cristianismo dando curso normal al 
bautismo de niños12. 

9. La Iglesia administró el bautismo a 
los niños y defendió su legitimidad, afir-
mando la iniciativa de Dios en la liberación 
del pecado, que por su carácter universal 
(cf. 1 Tim 2,4) alcanza también a los niños, 
que nacen también con “una naturaleza 
humana caída y manchada por el pecado 
original”13. El niño, en efecto, “nace en un 
mundo quebrado y participa de su ruptu-
ra”. De esta suerte, “los niños necesitan 
también el nuevo nacimiento del bautis-
mo”14. Es por medio del sacramento de 
la regeneración por el agua y el Espíritu 

que, totalmente identificados con la muer-
te de Cristo y sepultados con él, reciban, 
aquí y ahora, una nueva vida por el poder 
de su resurrección (Rom 6,3-11; Col 2,13; 
3,1; Ef 2,5-6)8. Este sacramento del bautis-
mo, que siempre invita a una conversión 
constante, es mandato de Jesucristo, que 
después de su resurrección envío a sus 
apóstoles a evangelizar bautizando para 
la salvación: “Id por todo el mundo y pro-
clamad a todos la buena noticia. El que 
crea y sea bautizado, se salvará; el que 
no crea, será condenado” (Mc16,16; cf. Mt 
28,19-20). 

5. El bautismo, sin embargo, no está ce-
rrado en sí mismo como acto sacramental, 
sino que constituye el inicio de la vida cris-
tiana, dando cauce a su pleno desarrollo 
gracias al don del Espíritu Santo, que mar-
ca a los bautizados con su sello, e implan-
ta en sus corazones la prenda de su heren-
cia en calidad de hijos e hijas de Dios9; y 
nutre la vida del cristiano, alimentando el 
desarrollo de la vida de gracia con el ali-
mento de la palabra de Dios (cf. Mt 4,4) 
y del don sacramental del Cuerpo y de la 
Sangre de Cristo, entregado por nosotros 
(cf. Lc 22,19-20; 1 Cor 11,24ss). 

6. Creado por Dios a su imagen y seme-
janza (Gn 1,26) y caído en el pecado por su 
desobediencia (Rom 5,19), por el bautis-
mo el hombre es liberado del pecado ori-
ginal en el que ha nacido, recibe el perdón 
de todos los pecados personales y por la 
obediencia de Cristo, “a quien Dios en-
tregó a la muerte por nuestros pecados y 
resucitó para ser nuestra salvación” (Rom 
4,25), obtiene la salvación y recibe aque-
llos dones que por nuestra desobediencia 
habíamos perdido10. 

7. El bautismo significa el «paso» y 
realiza la «pascua» mediante la cual Dios 
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para dudar de que ha querido hacer lo que 
hace la Iglesia».21 Aún cuando el bautismo 
de niños no requiere el acto de fe perso-
nal del bautizando, la validez del bautismo 
de niños se justifica por ser presentados 
al bautismo por sus padres o tutores con 
la garantía de la promesa de “educar a los 
niños en la fe cristiana dentro de la Igle-
sia y con su cooperación”.22 Las promesas 
bautismales que se exigen de las personas 
adultas, en el caso del bautismo de niños 
son hechas, en nombre de los infantes, por 
los padres y padrinos, los cuales garanti-
zan el crecimiento de los mismos, dentro 
de la Iglesia, en el conocimiento y segui-
miento de Cristo23. Si no existe garantía 
de su educación cristiana, debe diferirse el 
bautismo y no debe otra Iglesia o Comuni-
dad eclesial administrarlo. 

12. El bautismo válido es en sí mismo 
un acto sacramental irrepetible24. La «Con-
ferencia Episcopal Española» y la «Iglesia 
Española Reformada Episcopal» evitan 
siempre cualquier acto litúrgico que pu-
diera interpretarse como una repetición 
del bautismo25, salvo que se trate del bau-
tismo «sub conditione». Éste se confiere 
sólo ante la duda de que se haya dado un 
bautismo verdaderamente válido por ra-
zón de la materia o utilización del agua, de 
la invocación trinitaria o fórmula utilizada, 
o bien sobre la intención del que bautiza 
o del que recibe el bautismo. El principio 
de verificación de la validez de un bautis-
mo consistente en la observación de todos 
los elementos que lo constituyen. Cuando 
existen fundadas dudas sobre la práctica 
bautismal de una determinada Iglesia o 
Comunidad eclesial, se ha de investigar di-
cha práctica antes de emitir un juicio sobre 
la validad de su bautismo26. 

Santo como la promesa y exigencia del 
Evangelio se hacen realidad en los niños 
que son bautizados. Esta doble práctica 
del bautismo, de adultos y niños, por su 
propia legitimidad no es ni excluyente ni 
disyuntiva. El bautismo de niños “subraya 
la fe de la comunidad y la que el niño com-
parte con sus padres”15 y ha de desarrollar 
con su ayuda y la de sus padrinos (padrino 
y/o madrina)16. 

Sobre la validez del bautismo 
10. La validez del bautismo depende 

del correcto empleo del agua y de las pa-
labras que acompañan el acto bautismal, 
así como la intención del ministro de ha-
cer aquello que hace la Iglesia al bauti-
zar siguiendo el mandato de Cristo17; y la 
intención de quien pide el bautismo per-
sonalmente, si es adulto18; o de quienes 
presentan a un niño al bautismo. Como el 
bautismo es un lavado, es administrado 
con agua derramada sobre la cabeza del 
bautizando (bautismo por infusión), o me-
diante su inmersión en la fuente bautis-
mal. Aunque la inmersión puede expresar 
la participación en la muerte, sepultura y 
resurrección de Cristo, ambas formas son 
plenamente válidas. La aspersión colec-
tiva no garantiza la validez, por la dificul-
tad de realizar plenamente el simbolismo 
bautismal, si bien la aspersión puede 
servir de evocación litúrgica del bautis-
mo válidamente recibido19. Al elemento 
material del agua, se une para la validez 
la invocación trinitaria «en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo» (Mt 
28,19) por parte de quien administra el 
bautismo20. 

11. «La fe insuficiente de un ministro res-
pecto al bautismo nunca ha hecho inválido 
el bautismo. Debe presumirse siempre la 
intención suficiente del ministro que bau-
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13. La verificación de la práctica bautis-
mal que ha de resolver las dudas existen-
tes debe contar al menos con los siguien-
tes elementos: 

- Certificación del bautismo debida-
mente diligenciada por la Iglesia o 
Comunidad eclesial que haya admi-
nistrado el bautismo de cuya validez 
se duda y cuya identidad se certifica, 
consignando en la certificación el li-
bro o registro de donde se extraen los 
datos, firma y sello, si existiere en el 
acta o registro del bautismo. 

- La forma de bautizar de acuerdo con 
los libros litúrgicos de la Iglesia o Co-
munidad que bautiza. 

- La consulta a la autoridad eclesiástica 
superior, si fuere necesaria. 

Si persiste la duda tras la investigación, 
el bautismo «sub conditione» nunca signi-
fica una reiteración sino la seguridad de la 
validez27, debiendo explicarse al interesa-
do el significado de este bautismo, que se 
administrará privadamente. 

La «Conferencia Episcopal Española» 
y la «Iglesia Española Reformada Episco-
pal», firmantes de la presente Declaración, 
que conservarán en sus respectivos archi-
vos, reconocen el mismo y único bautismo 
válidamente administrado y recibido. Con 
esta Declaración manifiestan el acuerdo 
existente “en que el bautismo cristiano se 
realiza por el agua y por el Espíritu San-
to”28. 

La Declaración no se manifiesta sobre 
la diferencia acerca de la naturaleza sacra-
mental de la Confirmación. Esta diferencia 
no afecta al reconocimiento de la sacra-
mentalidad del Bautismo y a su adminis-
tración válida. 

Con este reconocimiento recíproco del 
único bautismo, expresión del impulso 

del movimiento ecuménico, manifiestan al 
mismo tiempo su vivo deseo de que todos 
los bautizados en Cristo vivan como cris-
tianos la común dignidad bautismal y se 
reconozcan como miembros de la Iglesia, 
que es su Cuerpo, y hermanos en el mismo 
Señor. 

Por la Conferencia Episcopal Española 
 Adolfo González Montes 

Obispo de Almería 
Presidente de la Comisión Episcopal de 

Relaciones Interconfesionales 
Por la Iglesia Española Reformada Episcopal 

 Carlos López Lozano 
Obispo de la Iglesia Española 

Reformada Episcopal 

NOTAS

1  COMISIÓN DE FE Y CONSTITUCIÓN, 
Bautismo, Eucaristía y Ministe-
rio (Lima 1982) [BEM]: Bautismo, 
n.6. PONTIFICIO CONSEJO PARA 
LA PROMOCIÓN DE LA UNIDAD DE 
LOS CRISTIANOS, Directorio para la 
aplicación de los principios y nor-
mas sobre el Ecumenismo (1993) 
[DE], n. 92; cf. Catecismo de la Igle-
sia Católica [CCE], n.1271. 

2  COMISIÓN PREPARATORIA MIX-
TA ANGLICANA-CATÓLICO ROMA-
NA, Relación de Malta (1968), n.1. 
Cf. COMISIÓN INTERNACIONAL 
ANGLICANA-CATÓLICO ROMANA, 
Relación final (1981), prefacio e in-
troducción, n.1. 

3  JUAN PABLO II, Carta encíclica Ut 
Unum sint, n.42. 

4  BEM: Bautismo, nn.15-16. DE, n.94; 
IIª ASAMBLEA ECUMÉNICA EURO-
PEA DE IGLESIAS (Graz 1997): Re-
comendación 1.1. 

5  VATICANO II, Constitución sobre 
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Concilium (1963), n.5. 
6  CCE, n.1213. 
7  BEM: Bautismo, n.1. 
8  BEM: Bautismo, n.3. 
9  BEM: Bautismo, n.5. 
10  MISAL ROMANO: Prefacio VII domi-

nical del Tiempo ordinario. 
11  BEM: Bautismo, n.4. 
12  CCE, n.1247,1252; BEM: Bautismo, 

n.11. 
13  CCE, n.1250. 
14  CCE, nn.1250, 1256. 
15  BEM: Bautismo, n.12 y comentario. 
16  CCE, nn. 1254,1255. 
17  CCE, n.1256. 
18  Código de Derecho Canónico [de 

la Iglesia Católica Romana] (1983), 
can. 869 §2. 

19  DE, n.95a, nota 105; cf. BEM: Bau-
tismo, n.18. 

20 CCE, n.1240; BEM: Bautismo, n.17; 
DE, n.93. 

21  DE, n.95b. 
22  BEM: Bautismo, n.11. 
23  Cf. catequesis sobre el bautismo 

del Libro de Oración Común: Primer 
Oficio de Instrucción. 

24  BEM: Bautismo, n.13. 
25  CCE, n.1272; BEM: Bautismo, co-

mentario al n.13. 
26  DE, n.95c. 
27  DE, n.99d. 
28  BEM, n.14. 
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7 els educa amb amor i dedicació. La manera 

com Jesús va cridar els seus col·laboradors 
més estrets per a anunciar el regne de Déu 
ha de ser objecte particular de la nostra 
atenció (cf. Lc 10,9). En primer lloc, apareix 
clarament que el primer acte ha estat la 
pregària per ells: abans de cridar-los, Jesús 
va passar la nit sol, en oració i a l’escolta 
de la voluntat del Pare (cf. Lc 6,12), en una 
elevació interior per damunt de les coses 
ordinàries. La vocació dels deixebles neix 
precisament en el col·loqui íntim de Jesús 
amb el Pare. Les vocacions al ministeri 
sacerdotal i a la vida consagrada són pri-
mordialment fruit d’un contacte constant 
amb el Déu viu i d’una insistent oració que 
s’eleva a l’«amo dels sembrats» tant a les 
comunitats parroquials, com a les famílies 
cristianes i als cenacles vocacionals.

El Senyor, al començament de la seva 
vida pública, va cridar alguns pescadors, 
entregats al treball a la vora del llac de 
Galilea: «Veniu amb mi i us faré pescadors 
d’homes» (Mt 4,19). Els va mostrar la seva 
missió messiànica amb nombrosos «sig-
nes» que indicaven el seu amor als homes 
i el do de la misericòrdia del Pare; els va 
educar amb la paraula i amb la vida, per-
què estiguessin disposats a ser els conti-
nuadors de la seva obra de salvació; final-
ment, sabent «que havia arribat […] l’hora 
de passar d’aquest món al Pare» (Jn 13,1), 
els va confiar el memorial de la seva mort 
i resurrecció i, abans de ser elevat al cel, 
els va enviar a tot el món amb el mandat: 
«Aneu […] a tots els pobles i feu-los deixe-
bles meus» (Mt 28,19).

La proposta que Jesús fa als qui diu 
«Segueix-me!» és àrdua i exultant: els invi-
ta a entrar en la seva amistat, a escoltar de 
prop la seva Paraula i a viure amb ell; els 
ensenya l’entrega total a Déu i a la difusió 

“Proposar les vocacions a l’Església lo-
cal”. Missatge del papa Benet XVI per a 
la XLVIII Jornada Mundial de Pregària per 
les Vocacions (15 de maig de 2011 - IV diu-
menge de Pasqua)

Vaticà, 15-11-2010

Benvolguts germans i germanes,
La XLVIII Jornada Mundial de Pregària 

per les Vocacions que se celebrarà el 15 de 
maig de 2011, quart Diumenge de Pasqua, 
ens invita a reflexionar sobre el tema «Pro-
posar les vocacions a l’Església local». Fa 
setanta anys, el venerable Pius XII va ins-
tituir l’Obra Pontifícia per a les Vocacions 
Sacerdotals. A continuació, animades per 
sacerdots i laics, obres semblants van ser 
fundades per bisbes en moltes diòcesis 
com a resposta a la invitació del Bon Pas-
tor, el qual, «en veure les multituds, se’n 
compadí, perquè estaven malmenades i 
abatudes, com ovelles sense pastor», i va 
dir: «La collita és abundant, però els se-
gadors són pocs. Pregueu, doncs, a l’amo 
dels sembrats que enviï segadors als seus 
sembrats» (Mt 9,36-38).

L’art de promoure i de tenir cura de les 
vocacions troba un punt de referència llu-
minós en les pàgines de l’evangeli en què 
Jesús crida els seus deixebles a seguir-lo i 

[ ]Documents
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sacerdotal i a la consagració religiosa, per-
què sentin el caliu de tota la comunitat en 
dir «sí» a Déu i a l’Església. Jo mateix els 
encoratjo, com ho he fet amb aquells que 
es van decidir ja a entrar al Seminari, als 
quals vaig escriure: «Heu fet bé. Perquè els 
homes, també en l’època del domini tec-
nològic del món i de la globalització, con-
tinuaran tenint necessitat de Déu, del Déu 
manifestat en Jesucrist i que ens reuneix en 
l’Església universal, per aprendre amb ell i 
per mitjà d’ell la vida veritable, i tenir pre-
sents i operatius els criteris d’una humani-
tat vertadera» (Carta als Seminaristes, 18 
d’octubre de 2010).

Convé que cada Església local es faci 
cada cop més sensible i atenta a la pas-
toral vocacional, educant en els diversos 
nivells: familiar, parroquial i associatiu, 
principalment els nois, les noies i els joves 
—com ho va fer Jesús amb els deixebles— 
perquè maduri en ells una amistat amb 
el Senyor genuïna i afectuosa, conreada 
en la pregària personal i litúrgica; perquè 
aprenguin l’escolta atenta i fructuosa de la 
paraula de Déu, mitjançant una familiari-
tat creixent amb les Sagrades Escriptures; 
perquè comprenguin que endinsar-se en 
la voluntat de Déu no anihila ni destrueix 
la persona, sinó que permet descobrir i 
seguir la veritat més profunda sobre ells 
mateixos; perquè visquin la gratuïtat i 
la fraternitat en les relacions amb els al-
tres, perquè només obrint-se a l’amor de 
Déu és com es troba l’ alegria veritable i 
la realització plena de les pròpies aspira-
cions. «Proposar les vocacions a l’Església 
local», significa tenir la valentia d’indicar, 
a través d’una pastoral vocacional atenta 
i adequada, aquest camí ardu del segui-
ment de Crist, que, en estar ple de sentit, 
és capaç d’implicar tota la vida.

del seu Regne segons la llei de l’evangeli: 
«Si el gra de blat, quan cau a la terra, no 
mor, queda ell tot sol, però si mor, dóna 
molt de fruit» (Jn 12,24); els invita a sortir 
de la pròpia voluntat tancada en ella ma-
teixa, de la seva idea d’autorealització, per 
a submergir-se en una altra voluntat, la de 
Déu, i deixar-se guiar per ella; els fa viure 
una fraternitat, que neix d’aquesta dispo-
nibilitat total a Déu (cf. Mt 12,49-50), i que 
arriba a ser el tret distintiu de la comuni-
tat de Jesús: «Tothom coneixerà que sou 
deixebles meus per l’amor que us tindreu 
entre vosaltres» (Jn 13,35).

També avui, el seguiment de Crist és 
ardu; significa aprendre a tenir la mirada 
de Jesús, a conèixer-lo íntimament, a es-
coltar-lo en la Paraula i a trobar-lo en els 
sagraments; vol dir aprendre a conformar 
la pròpia voluntat amb la seva. Es tracta 
d’una vertadera i pròpia escola de forma-
ció per a tots aquells que es preparen per 
al ministeri sacerdotal i per a la vida consa-
grada, sota la guia de les autoritats ecle-
siàstiques competents. El Senyor no deixa 
de cridar, en totes les edats de la vida, per 
a compartir la seva missió i servir l’Església 
en el ministeri ordenat i en la vida consa-
grada, i l’Església «està cridada a custodiar 
aquest do, a voler-lo i estimar-lo. Ella és 
responsable del naixement i de la madura-
ció de les vocacions sacerdotals» (Joan Pau 
II, Exhort. ap. postsinodal Pastores dabo 
vobis, 41). Especialment en el nostre temps 
en què la veu del Senyor sembla ofegada 
per «altres veus» i la proposta de seguir-
lo, entregant la pròpia vida, pot semblar 
massa difícil, tota comunitat cristiana, tot 
fidel, hauria d’assumir conscientment el 
compromís de promoure les vocacions. 
És important encoratjar i sostenir els qui 
mostren indicis clars de la crida a la vida 
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7 garantir l’humus vital als nous brots de 

vocacions sacerdotals. Que les famílies 
estiguin «animades per l’esperit de fe, de 
caritat i de pietat» (ibid), capaces d’ajudar 
els fills i filles a acollir amb generositat la 
crida al sacerdoci i a la vida consagrada. 
Els catequistes i els animadors de les as-
sociacions catòliques i dels moviments 
eclesials, convençuts de la seva missió 
educativa, han de procurar «cultivar els 
adolescents que tenen encomanats, de 
manera que aquests puguin percebre la 
vocació divina i seguir-la de bon grat» 
(ibid.).

Estimats germans i germanes, el vos-
tre esforç en la promoció i atenció de les 
vocacions adquireix plenitud de sentit i 
d’eficàcia pastoral quan es realitza en la 
unitat de l’Església i va dirigit al servei de 
la comunió. Per això, cada moment de la 
vida de la comunitat eclesial —cateque-
si, trobades de formació, oració litúrgi-
ca, pelegrinatges als santuaris— és una 
oportunitat preciosa per a suscitar en el 
poble de Déu, particularment entre els 
més petits i en els joves, el sentit de per-
tinença a l’Església i la responsabilitat de 
la resposta a la crida al sacerdoci i a la 
vida consagrada, duta a terme amb elec-
ció lliure i conscient.

La capacitat de conrear les vocacions és 
un signe característic de la vitalitat d’una 
Església local. Invoquem amb confiança i 
insistència l’ajuda de la Mare de Déu, per-
què, amb l’exemple de la seva acollida al 
pla diví de la salvació i amb la seva inter-
cessió eficaç, es pugui difondre a l’inte-
rior de cada comunitat la disponibilitat a 
dir «sí» al Senyor, que crida sempre nous 
treballadors per als seus sembrats. Amb 
aquest desig, imparteixo a tots de cor la 
meva benedicció apostòlica.

Em dirigeixo particularment a vosal-
tres, estimats germans en l’episcopat. 
Per donar continuïtat i difusió a la vostra 
missió de salvació en Crist, és important 
incrementar tant com es pugui «les vo-
cacions sacerdotals i religioses, posant 
interès especial en les vocacions missi-
oneres» (Decr. Christus Dominus, 15). El 
Senyor necessita la vostra col·laboració 
perquè les seves crides puguin arribar 
als cors dels qui ha escollit. Tingueu cura 
en l’elecció dels agents pastorals per al 
Centre Diocesà de Vocacions, instrument 
preciós de promoció i organització de la 
pastoral vocacional i de la pregària que la 
sosté i que en garanteix l’eficàcia. A més, 
voldria recordar-vos, benvolguts germans 
bisbes, la sol·licitud de l’Església univer-
sal per una distribució equilibrada dels 
sacerdots en el món. La vostra disponibili-
tat envers les diòcesis amb escassetat de 
vocacions és una benedicció de Déu per 
a les vostres comunitats, i per als fidels 
és testimoni d’un servei sacerdotal que 
s’obre generosament a les necessitats de 
tota l’Església.

El concili Vaticà II ha recordat explí-
citament que «l’obligació de fomentar 
les vocacions recau en tota la comunitat 
cristiana, la qual l’ha de complir principal-
ment amb una vida plenament cristiana» 
(Decr. Optatam totius, 2). Per tant, vull 
dirigir una salutació i encoratjament fra-
ternal i especial, a tots els qui col·laboren 
de maneres diverses a les parròquies amb 
els sacerdots. En particular, em dirigeixo 
als qui poden oferir la seva contribució a 
la pastoral de les vocacions: sacerdots, 
famílies, catequistes, animadors. Als sa-
cerdots els recomano que siguin capaços 
de donar testimoniatge de comunió amb 
el bisbe i amb els altres germans, per a 
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misma, sino, desde su nacimiento, católi-
ca, universal, capaz de abrazar lenguas y 
culturas distintas, como el mismo libro de 
los Hechos de los Apóstoles nos atestigua. 
Una comunidad no fundada sobre un pac-
to entre sus miembros, ni de la simple par-
ticipación en un proyecto o un ideal, sino 
de la comunión profunda con Dios, que se 
ha revelado en su Hijo, por el encuentro 
con el Cristo muerto y resucitado.

En un breve sumario, que concluye el 
capítulo iniciado con la narración del des-
cendimiento del Espíritu Santo en el día de 
Pentecostés, el evangelista Lucas presen-
ta de modo sintético la vida de esta pri-
mera comunidad: cuantos habían acogido 
la palabra predicada por Pedro y habían 
sido bautizados, escuchaban la Palabra 
de Dios, transmitida por los Apóstoles; 
estaban juntos de buen grado, haciéndose 
cargo de los servicios necesarios y com-
partiendo libre y generosamente los bie-
nes materiales; celebraban el sacrificio de 
Cristo sobre la Cruz, su misterio de muerte 
y resurrección, en la Eucaristía, repitiendo 
el gesto del partir el pan; alababan y da-
ban gracias continuamente al Señor, invo-
cando su ayuda en las dificultades. Esta 
descripción, sin embargo, no es simple-
mente un recuerdo del pasado ni tampoco 
la presentación de un ejemplo a imitar o 
de una meta ideal que alcanzar. Esta es en 
más bien la afirmación de la presencia y de 
la acción del Espíritu Santo en la vida de 
la Iglesia. Es una comprobación, llena de 
confianza, de que el Espíritu Santo, unien-
do a todos en Cristo, es el principio de la 
unidad de la Iglesia y hace de los fieles cre-
yentes una sola cosa.

La enseñanza de los Apóstoles, la co-
munión fraterna, el partir el pan y la ora-
ción son las formas concretas de vida de la 

Homilía de Benedicto XVI en San Pablo 
Extramuros, celebración conclusiva de la 
semana de oración por la unidad de los 
cristianos

Roma, 25-1-2011

Queridos hermanos y hermanas, 
Siguiendo el ejemplo de Jesús, que en 

la vigilia de su pasión oró al Padre por sus 
discípulos “para que todos sean una sola 
cosa” (Jn 17,21), los cristianos siguen invo-
cando incesantemente de Dios el don de 
la unidad. Esta petición se hace más inten-
sa durante la Semana de Oración que hoy 
concluye, cuando las Iglesias y comunida-
des eclesiales meditan y rezan juntos por 
la unidad de todos los cristianos.

Este año el tema ofrecido a nuestra me-
ditación ha sido propuesto por las comu-
nidades cristianas de Jerusalén, a las que 
quisiera expresar mi vivo agradecimiento, 
acompañado por la seguridad del afecto 
y de la oración tanto por mi parte como 
de la de toda la Iglesia. Los cristianos de 
la Ciudad Santa nos invitan a renovar y 
reforzar nuestro compromiso por el resta-
blecimiento de la unidad plena meditando 
sobre el modelo de vida de los primeros 
discípulos de Cristo reunidos en Jerusalén: 
éstos – leemos en los Hechos de los Após-
toles (y lo hemos escuchado ahora) “se 
reunían asiduamente para escuchar la en-
señanza de los Apóstoles y participar en la 
vida común, en la fracción del pan y en las 
oraciones” (Hch 2,42). Éste es el retrato de 
la primera comunidad, nacida en Jerusalén 
el mismo día de Pentecostés, suscitada por 
la predicación que el Apóstol Pedro, lleno 
del Espíritu Santo, dirige a todos aquellos 
que habían llegado a la Ciudad Santa para 
la fiesta. Una comunidad no cerrada en sí 
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reunida por la acción del Espíritu Santo, 
pero al mismo tiempo constituyen los ras-
gos esenciales de todas las comunidades 
cristianas, de todo tiempo y de todo lugar. 
En otras palabras, podríamos decir que re-
presentan también las dimensiones funda-
mentales de la unidad del Cuerpo visible 
de la Iglesia.

Debemos reconocer que, en el curso de 
las últimas décadas, el movimiento ecumé-
nico, “surgido por el impulso de la gracia 
del Espíritu Santo” (Unitatis redintegratio, 
1), ha dado significativos pasos adelante, 
que han hecho posible alcanzar conver-
gencias alentadoras y consensos sobre 
diversos puntos, desarrollando entre las 
Iglesias y las Comunidades eclesiales re-
laciones de estima y respeto recíprocos, 
como también de colaboración concreta 
frente a los desafíos del mundo contem-
poráneo. Sabemos bien, con todo, que es-
tamos aún lejos de esa unidad por la que 
Cristo rezó, y que encontramos reflejada 
en el retrato de la primera comunidad de 
Jerusalén. La unidad a la que Cristo, me-
diante su Espíritu, llama a la Iglesia, no se 
lleva a cabo sólo en el plano de las estruc-
turas organizativas, sino que se configura, 
en un nivel mucho más profundo, como 
unidad expresada “en la confesión de una 
sola fe, en la celebración común del culto 
divino y en la concordia fraterna de la fami-
lia de Dios” (ibid., 2). La búsqueda del res-
tablecimiento de la unidad entre los cris-
tianos divididos no puede reducirse por 
tanto a un reconocimiento de las diferen-
cias recíprocas y a la consecución de una 
convivencia pacífica: lo que anhelamos es 
esa unidad por la que Cristo mismo rezó 
y que por su naturaleza de manifiesta en 
la comunión de la fe, de los sacramentos, 

del ministerio. El camino hacia esta unidad 
debe ser advertido como imperativo mo-
ral, respuesta a una llamada precisa del 
Señor. Por esto es necesario vencer la ten-
tación de la resignación y del pesimismo, 
que es falta de confianza en el poder del 
Espíritu Santo. Nuestro deber es proseguir 
con pasión el camino hacia esta meta con 
un diálogo serio y riguroso para profun-
dizar en el común patrimonio teológico, 
litúrgico y espiritual; con el conocimiento 
recíproco; con la formación ecuménica de 
las nuevas generaciones y, sobre todo, con 
la conversión del corazón y con la oración. 
De hecho, declaró el Concilio Vaticano II, el 
“santo propósito de reconciliar a todos los 
cristianos en la unidad de una sola y única 
Iglesia de Cristo, supera las fuerzas y las 
capacidades humanas” y, por ello, nuestra 
esperanza debe ponerse en primer lugar 
“en la oración de Cristo por la Iglesia, en el 
amor del Padre por nosotros y en el poder 
del Espíritu Santo” (ibid., 24).

En este camino de búsqueda de la uni-
dad plena visible entre todos los cristianos 
nos acompaña y nos sostiene el Apóstol 
Pablo, de quien hoy celebramos solemne-
mente la Fiesta de la Conversión. Él, antes 
de que se le apareciese el Resucitado en 
el camino de Damasco diciéndole: “¡Yo soy 
Jesús, a quien tú persigues!” (Hch 9,5), era 
uno de los más encarnizados adversarios 
de las primeras comunidades cristianas. El 
evangelista Lucas describe a Saulo entre 
aquellos que aprobaron la muerte de Es-
teban, en los días en que estalló una vio-
lenta persecución contra los cristianos de 
Jerusalén (cfr Hch 8,1). De la Ciudad Santa 
Saulo partió para extender la persecución 
de los cristianos hasta Siria y, después 
de su conversión, volvió allí para ser pre-
sentado ante los Apóstoles por Bernabé, 
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Mixta Internacional para el diálogo teoló-
gico entre la Iglesia católica y las Antiguas 
Iglesias Orientales, cuya reunión tendrá 
lugar aquí en Roma en los próximos días. 
Confiamos al Señor el buen desarrollo de 
vuestro encuentro, para que pueda repre-
sentar un paso adelante hacia la tan de-
seada unidad.

el cual se hizo garante de la autenticidad 
de su encuentro con el Señor. Desde en-
tonces Pablo fue admitido, no solo como 
miembro de la Iglesia, sino también como 
predicador del Evangelio junto con los de-
más Apóstoles, habiendo recibido, como 
ellos, la manifestación del Señor Resucita-
do y la llamada especial a ser “instrumen-
to elegido” para llevar su nombre ante los 
pueblos (cfr Hch 9,15). En sus largos viajes 
misioneros Pablo, peregrinando por ciuda-
des y regiones diversas, no olvidó nunca 
el vínculo de comunión con la Iglesia de 
Jerusalén. La colecta en favor de los cris-
tianos de esa comunidad, los cuales, muy 
pronto, tuvieron necesidad de ser socorri-
dos (cfr 1Cor 16,1), ocupó pronto un lugar 
importante en las preocupaciones de Pa-
blo, que la consideraba no sólo una obra 
de caridad, sino el signo y la garantía de la 
unidad y de la comunión entre las Iglesias 
fundadas por él y la primitiva comunidad 
de la Ciudad Santa, como signo de la única 
Iglesia de Cristo..

En este clima de intensa oración, deseo 
dirigir mi cordial saludo a todos los pre-
sentes: al cardenal Francesco Monterisi, 
arcipreste de esta Basílica, al cardenal 
Kurt Koch, presidente del Consejo Pon-
tificio para la Promoción de la Unidad de 
los Cristianos, y a los demás cardenales, 
a los hermanos en el episcopado y en el 
sacerdocio, al Abad y a los monjes bene-
dictinos de esta antigua comunidad, a los 
religiosos, a las religiosas, a los laicos que 
representan a toda la comunidad dioce-
sana de Roma. De modo especial quisiera 
saludar a los hermanos y las hermanas de 
las demás Iglesias y Comunidades eclesia-
les aquí representadas esta tarde. Entre 
ellos me es particularmente grato dirigir 
mi saludo a los miembros de la Comisión 
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