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Decret 03/2011. Sobre la normativa de re-
tribucions de preveres i seminaristes en 
etapa pastoral 

Sant Feliu de Llobregat, 8-2-2011

Pel present establim les següents normes 
sobre la retribució econòmica dels preve-
res i seminaristes en etapa pastoral, que 
han estat dictaminades favorablement pel 
Consell Episcopal i l’Ecònom.

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

RETRIBUCIÓ ECONÒMICA DELS PREVERES 
I SEMINARISTES EN ETAPA PASTORAL

I. PERSONES AFECTADES PER AQUESTA 
NORMATIVA

Aquesta normativa afecta només la re-
tribució econòmica per les tasques minis-
terials, encomanades amb nomenament 
episcopal, de preveres diocesans i extradi-
ocesans, religiosos i membres d’instituts 
seculars i seminaristes i diaques en etapa 
pastoral. De moment i mentre es gestiona 

la seva definitiva inclusió en la present 
normativa, en queden exceptuats els ser-
veis ministerials a Càritas i Facultats de Fi-
losofia i Teologia de Catalunya. També en 
queden exclosos els professors de religió 
en centres oficials i l’assistència espiritu-
al en centres sanitaris i penitenciaris si hi 
tenen dedicació completa. Les capellanies 
dels monestirs de monges es regeixen pel 
que ha estat establert per la Conferència 
Episcopal Espanyola.

II. NORMES PER A QUANTIFICAR LA RETRI-
BUCIÓ

1. La dedicació dels preveres es comp-
tabilitzarà per punts. El valor econòmic de 
cada punt es revisarà anualment.

2. S’estableix com a criteri fonamental 
que la retribució s’ha de proporcionar a la 
dedicació, a les despeses que comporta 
el ministeri encomanat i a les necessitats 
personals.

3. La dedicació a un ministeri i la corres-
ponent retribució pot ser plena o parcial. 
S’estableixen complements per familiars, 
allotjament, responsabilitat, viatges i per 
raons personals.

4. La retribució bàsica per a la dedicació 
plena s’estableix en vint-i-quatre punts.

5. El prevere que estigui a plena dedi-
cació al ministeri (sigui en un sol ministe-
ri o en distints ministeris) pot ocupar un 
màxim de deu hores setmanals en una 
altra activitat, fins i tot retribuïda indepen-
dentment d’aquesta normativa. En passar 
d’aquestes deu hores, la dedicació es con-
siderarà parcial.

6. El preveres jubilats, a efectes de retri-
bució, seran considerats com de dedicació 
plena, llevat que exerceixin algun ministe-
ri que els sigui directament retribuït i els 

[ ]Decrets
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percebin pensió de jubilació per altres 
títols diferents dels ministerials segons 
aquestes normes.

7. Per raó de convivència amb persones 
de la pròpia família, inscrites com a depen-
dents del prevere en la Seguretat Social, 
es té dret a complement familiar proporci-
onalment a la dedicació al ministeri. Per un 
familiar fins a set punts; per dos familiars 
fins a onze punts.

8. Tenen dret a complement per respon-
sabilitat:

a. Vicari General, Secretari General, 
Secretari Particular del Senyor Bisbe 
i President del Tribunal: set punts.

b. Vicaris Episcopals i Vicari Judicial: sis 
punts.

c. Delegats: quatre punts.
d. Arxiprestos i Consiliaris preveres a 

plena dedicació: tres punts.
e. Per més d’un centre de culte: 2 punts.
9. Tenen dret al complement de viatges 

els preveres que tinguin encomanades co-
munitats geogràficament distants o aïlla-
des del lloc on resideixen o podrien residir 
per raó del ministeri.

a. Com a norma general, el càlcul 
de quilometratge mensual es farà 
d’acord amb la següent fórmula: 
quilòmetres (del lloc on resideix 
per raó de càrrec o podria residir 
per raó de càrrec, a cada comunitat 
encomanada), multiplicats per 36 
viatges (4 vegades per setmana x 4,5 
setmanes). Anualment es revisarà el 
preu per quilòmetre.

b. Pels ministeris no parroquials, que 
exigeixen desplaçament, es farà el 
càlcul de quilometratge, a revisar 
anualment.

10. S’estableix el complement per ra-
ons personals a fi d’atendre situacions 
especials.

11. Els seminaristes en etapa pastoral 
percebran divuit punts. Els diaques, vint 
punts.

III. DISPOSICIONS FINALS

1. El seguiment de cada retribució la 
farà el Vicari Episcopal corresponent i 
l’Ecònom, que estudiaran cada cas en con-
cret dintre de la normativa establerta.

2. Les reclamacions que es puguin for-
mular contra la quantificació establerta 
s’adreçaran per escrit a la Secretaria Ge-
neral del Bisbat i seran ateses pel Consell 
Episcopal.

3. Aquesta normativa serà revisada pe-
riòdicament.

Decret 04/11. Erecció de la concessió de 
personalitat jurídica de l’associació Cas-
tell de Subirats
 
Sant Feliu de Llobregat, 9-2-2011

Acceptada la petició que ens ha estat pre-
sentada pel Rvd. Josep Raventós i Escofet, 
juntament amb els estatuts de l’associació 
denominada Associació Castell de Subi-
rats, en què se sol·licita la seva erecció 
definitiva i la concessió de personalitat 
jurídica privada;

Examinats els estatuts pels quals s’hau-
rà de regir l’Associació, en què se’n deter-
mina l’objectiu social i la resta de contin-
guts preceptuats pel Codi de Dret Canònic;

Atès que aquesta associació compleix 
els requisits establerts en la disciplina 
vigent de l’Església per ser erigida com a 
associació privada;
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299 i 322 del Codi de Dret Canònic, erigim 
amb caràcter definitiu l’associació

Associació Castell de Subirats

la qual queda constituïda en associació 
privada de fidels al Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat, i li concedim personalitat jurídi-
ca privada. Així mateix aprovem els seus 
estatuts fundacionals.

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Nomenament de Mn. Josep Figueras i Jové 
com a membre del Consell Presbiteral 

Sant Feliu de Llobregat, 10-1-2011

Pel Present nomenament, tenint en comp-
te el bé pastoral i atenent les circumstàn-
cies personals de l’interessat, nomenem,

Mn. Josep Figueras i Jové

per al càrrec de membre del Consell 
Presbiteral de Sant Feliu de Llobregat, en 
substitució del Rvd. Joaquim Rovirosa i 
Cendrós, fins novembre de 2011, esperant 
que l’exercirà com un eficaç servei a l’Es-
glésia.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

[ ]Nomenaments
diocesans
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• Mn. Francisco Garcia i Baca ha estat 
nomenat vicari de la Parròquia de Sant 
Baldiri, de Sant Boi, el 19 de març de 2011.

• Mn. Francesc Xavier Artigas i Manetes 
ha estat nomenat diaca adscrit a la Parrò-
quia de Sant Pere, de Gavà, el 15 d’abril de 
2011.

• Mn. Juan Antonio Dólera i Cruset ha 
estat nomenat prevere adscrit a la Parrò-
quia de Sant Antoni Abat, de Vilanova i la 
Geltrú, el 15 d’abril de 2011

Acte de presentació dels materials peda-
gògics per a l’educació afectiva-sexual 
“Aprendamos a Amar”

L’educació afectiva-sexual no és només 
una qüestió pedagògica, ja que al darrere 
hi ha la idea que hom té de la persona, de 
l’ésser humà. Qualsevol mètode no ens ha 
de ser vàlid. Vivim en una societat consu-
mista i relativista i això és en el rerefons de 
molts programes d’educació afectiva-se-
xual; si afegim a aquest model de societat 
la ideologia de gènere, el resultat de molts 
programes d’educació afectiva-sexual és 
la de la construcció de la persona i de la 
família.

Val a dir que mai com ara no hi ha ha-
gut una generació amb tanta informació 
sobre sexualitat i amb tan poques idees 
sobre què fer amb aquesta informació. 
Sembla que l’única finalitat és evitar l’em-
baràs i les malalties de transmissió sexu-
al i fomentar la promiscuïtat, amb guies i 
orientacions per a nens i nenes de 12 anys 
o amb orientacions perquè s’aconselli l’ús 
del preservatiu.

Hom es pregunta: on és l’educació en 
l’esforç, la superació, el domini del propi 
cos, la reserva per a aquell o aquella que 
estimaré per sempre? I què dir de la fide-
litat, a la paraula donada, a la responsabi-

[ ] [ ]Nomenaments
parroquials

Comunicats i
notes de premsa
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dat a presentar el primer volum del llibre 
de Benet XVI a iniciativa dels mateixos 
organitzadors, el mes d’octubre de 2007, 
i ara han desitjat comptar novament amb 
la seva aportació. 

La versió castellana d’aquest llibre ha 
estat preparada per l’editorial Encuentro, 
mentre que l’edició catalana la prepara 
l’Editorial Claret, que ja va publicar el pri-
mer volum en català. 

El llibre, que ja ha sortit a la llum també 
en alemany, italià, anglès, francès, portu-
guès i polonès, consta de nou capítols i un 
epíleg, en els quals s’aborda la part més 
important de la vida de Jesús.

Presentació, a Piera, de la guia per a unes 
parròquies i comunitats socialment aten-
tes 

Sant Feliu de Llobregat, 6-4- 2011

El passat 4 d’abril, a les 21:30h i en el marc 
de les Jornades Quaresmals de l’arxipres-
tat de Piera i Capellades, el bisbe de Sant 
Feliu, Agustí Cortés va presentar la Guia 
per a unes parròquies i comunitats soci-
alment atentes que ha preparat l’Equip de 
Pastoral Obrera del Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat. 

Aquesta Guia conté moltes orientaci-
ons pràctiques perquè parròquies, mo-
viments i comunitats cristianes puguin 
revisar la seva praxi pastoral. També 
proposa un seguit de suggeriments per-
què es puguin plantejar unes iniciatives 
de resposta a les moltes problemàtiques 
que la crisi està plantejant a la nostra 
societat, amb especial incidència en la 
classe treballadora, les capes mitjanes 
empobrides, el món rural, els immigrats, 

litat del deure ben acomplert, al respecte 
degut als educadors i pares? En fi, on és 
l’educació en la virtut, hàbit o disposició 
per a fer el bé que aconseguim amb la 
pràctica, a base de repetir accions bones.

¿Com donar resposta a la necessitat 
educativa, en l’àmbit afectiu sexual des 
de la pròpia concepció de la persona i la 
família?

Una proposta: El proper 24 de març a 
les 19 hores a l’Auditori FIATC de Barce-
lona (Av. Diagonal 648, enfront de L’Illa) 
seran presentats els materials pedagògics 
APRENDAMOS A AMAR, edició per a ado-
lescents. Materials preparats per un equip 
d’especialistes i coordinats per la Dra. Nie-
ves González Rico.

Presidirà la presentació Mons. Agustí 
Cortés Soriano, bisbe responsable de Pas-
toral Familiar i per la defensa de la Vida de 
la Conferència Episcopal Tarraconense; hi 
participarà la Dra. Nieves González Rico. 
Col·laboren en aquesta iniciativa l’editorial 
CEPE i la Fundació “Desarrollo y Persona”.

Conferència-presentació del llibre de Be-
net XVI Jesús de Natzaret (II)

Sant Feliu de Llobregat, 28-3- 2011

Des que el passat 10 de març fou presen-
tat a  l’Oficina de Premsa de la Santa Seu 
el segon volum del llibre de Benet XVI, 
Jesús de Natzaret. Des de l’entrada a Je-
rusalem fins a la Resurrecció, s’han mul-
tiplicat les iniciatives de presentació de 
l’obra del Papa. Demà dimarts 29 de març 
a les 19:30h tindrà lloc aquesta conferèn-
cia-presentació, organitzada per l’Escola 
d’Animació Bíblica de Barcelona i la Llibre-
ria Paulines, a la seva seu de Barcelona, 
Rda. Sant Pere 19.



E s g l é s i a  d i o c e s a n a 6 1

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 3

8les dones, i tots els qui es van quedant 
afectats per la severa disminució dels ni-
vells de seguretat social i econòmica que 
tant va costar assolir.

Lluitar contra la pobresa, l’exclusió so-
cial, defensar els més desafavorits, pro-
moure la justícia i la vida digna és un deure 
essencial de la comunitat cristiana. Aques-
ta Guia per a unes parròquies i comunitats 
socialment atentes de l’església de Sant 
Feliu hi vol ajudar de manera decidida, im-
plicant-hi tots els seus estaments.

En el mateix acte hi va haver una taula 
rodona amb el títol “Respostes cristianes 
davant la crisi econòmica i social” que va 
ser moderada per Pere Pujol, de l’equip de 
Pastoral Obrera del bisbat i vam comptar 
amb les intervencions del bisbe Agustí 
Cortés, Raquel Avilés, treballadora social 
i coordinadora de l’equip Penedès-Garraf 
de Càritas, Fermín Rodrigo, de la GOAC, 
Miquel Àngel Jiménez, de l’ACO i la pasto-
ral de presons, i Susi Espanya, de Càritas 
de Piera. 

ANNEX:
Paraules del bisbe Agustí en presentar 

la Guia (fragment de la intervenció col-
loquial):

“No és el moment d’allargar-se massa, 
però seria molt interessant després 
d’aquesta guia i després de la refle-
xió que hem portat endavant aquesta 
nit, fer-se il·lusions. Una comunitat 
parroquial que tingui un petit grup de 
persones sensibilitzades com petites 
antenes del que passa al poble, a la 
societat i al món. No estaria mala-
ment tenir persones especialitzades 
en aquest camp com n’hi ha en d’al-
tres que s’especialitzen en el servei 
de la litúrgia, i unes altres que s’es-
pecialitzen en l’atenció econòmica 

de la pròpia comunitat i d’altres que 
tenen vocació i fan el gran servei de 
la catequesi. Seria interessant que hi 
hagués sempre en una parròquia un 
petit grup de persones sensibles que 
no en nom seu sinó de la comunitat 
estan atentes a la problemàtica soci-
al. L’Església ha produït moltíssima 
Doctrina Social. La DS promoguda 
sobretot pels papes té un contingut 
impressionant des del punt de vista 
de l’evangeli per tal d’aplicar criteris 
en situacions com ara la crisi econò-
mica. De persones especialistes en 
DS no en tenim gaires. En canvi tenim 
persones especialistes potser en la 
pregària contemplativa, la pregària 
bíblica. És una part de la vida molt im-
portant, però no per tancar-se en l’es-
pecialització, sinó formant part activa 
de la comunitat, per a fer-los partícips 
d’allò que ells van captant. Seria molt 
interessant que les comunitats s’enri-
quissin d’aquesta manera”.

V Jornada de mestres i professors de reli-
gió a Montserrat: “AprendrEnsenyar”

Sant Feliu de Llobregat, 6-4-2011 

El proper 9 d’abril es trobaran a Montser-
rat més de 500 mestres i professors de 
religió catòlica de les escoles de Catalu-
nya en una jornada de formació i festiva 
amb el títol “AprendrEnsenyar”. És una 
iniciativa del Secretariat Interdiocesà per 
a l’Ensenyament de la Religió a Catalu-
nya (SIERC) i la Fundació Escola Cristiana 
de Catalunya. L’organització de l’edició 
d’enguany recau especialment sobre la 
Delegació Diocesana d’Ensenyament del 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. 
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8 A Montserrat es reuniran més de 500 

mestres i professors, el que significa prop 
de la meitat dels que hi ha a les deu diòce-
sis amb seu a Catalunya, amb la presidèn-
cia de l’Arquebisbe de Tarragona, Mons. 
Jaume Pujol, la presència de Mons. Agustí 
Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat i el 
P. Abat de Montserrat, Josep M. Soler, que 
és qui farà la conferència inicial. Han con-
firmat l’assistència a l’acte la consellera 
d’Ensenyament de la Generalitat, Sra. Irene 
Rigau i Oliver, i el Director General d’Afers 
Religiosos, Sr. Xavier Puigdollers i Noblom. 

El programa de la jornada inclou un es-
pai per a quinze tallers de formació, entre 
els quals es distribuiran els assistents. 
Després de dinar, el germà Andreu M. Mar-
tínez, monjo de Montserrat, farà un breu 
concert d’orgue a la basílica i tot seguit, al 
mateix lloc, se celebrarà l’Eucaristia, presi-
dida per Mons. Agustí Cortés, bisbe de la 
diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

La Delegació Diocesana d’Ensenyament 
del Bisbat de Sant Feliu s’ocupa dels temes 
logístics i d’organització d’aquest esdeve-
niment, amb tot un equip de voluntaris i 
voluntàries, format entre els mateixos mes-
tres i professors de religió de la diòcesi.

Espais per a Déu (11): El món (6-3-2011)

Si se’ns permet, podem autocitar-nos: “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 huma-
na, tal com es va realitzar en l’Home Jesu-
crist”.

En l’Home Jesucrist, tota la humanitat 
ha assolit la seva plenitud. I no només tota 
la humanitat, sinó també el món sencer, la 
natura, la matèria, els astres i tot l’univers. 
Ho entenem recordant aquella visió místi-
ca que va experimentar el científic, teòleg 
i poeta més convençut d’aquest principi, 
que fou Pierre Theilhard de Chardin. En el 
capítol “Crist en la matèria”, inclòs en el 
seu llibret L’Himne de l’Univers, hi ha una 
mena de conte, que respon a aquesta pre-
gunta: “vols saber com l’univers potent i 
múltiple ha adquirit per a mi la figura de 
Crist? Això succeeix a poc a poc...”. Narra 
que un dia estava ell pregant i reflexionant 
davant un quadre de Jesús amb el seu cor 
ofert als homes... I es preguntava com era 
possible que un pintor representés la hu-
manitat de Jesús, amb el seu cos, d’una 

[ ]Escrits
dominicals
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8manera tan individual, amb la seva pròpia 
bellesa... excloent-hi totes les altres belle-
ses que hi ha al món. Diu que aleshores, 
tot fixant-se en els límits de la figura de 
Jesús, s’adonava que aquests anaven bar-
rejant-se, sense desfer-se, amb el contorn 
que l’envoltava: “els plecs del seu vestit, 
la irradiació dels seus cabells, la flor de la 
seva carn, passaven, per dir-ho així, a tota 
la resta... La superfície de separació entre 
Crist i el món ambient esdevenia una capa 
vibrant en la qual es confonien tots els lí-
mits... A la fi la metamorfosi s’estengué i 
va assolir totes les coses...”.

Una visió, un somni, una il·lusió? En tot 
cas, una expressió plàstica del que creiem, 
segons ens ha transmès sant Pau:

“Tot ha estat creat per ell i destinat a ell. 
Ell existeix abans de tot, i tot es manté unit 
gràcies a ell. Ell és també el cap del cos, 
que és l’Església. Ell és l’origen, el primo-
gènit dels qui retornen d’entre els morts, 
perquè ell ha de ser en tot el primer. Déu 
volgué que residís en ell tota la plenitud. 
Déu volgué reconciliar-ho tot per ell i des-
tinar-ho a ell, posant la pau en tot el que hi 
ha, tant a la terra com al cel, per la sang de 
la creu de Jesucrist.” (Col 1,16-20)

Quan els teòlegs orientals de tradició 
ortodoxa expressen aquesta veritat, diuen 
que “el món és transfigurat en Crist”. Si 
poguéssim d’un cop tenir davant tot el que 
és més humà i perfecte del món, tot el cos-
mos, tota la humanitat, amb la seva histò-
ria, els èxits tècnics i els avenços científics, 
les cultures i tota la bellesa, natural i cre-
ada per la humanitat, hi veuríem Jesucrist.

- Al cor de Jesucrist hi ha tot el món. Al 
món veritablement humà hi ha el cor 
de Jesucrist.

- També el món sofrent i fracassat hi 
té el seu lloc, encara que en procés 

de transformació, transfiguració i 
glorificació.

- Només resta que allò que passa al 
cor de Jesucrist, també passi als 
nostres cors, comptant amb la nostra 
llibertat.

Des d’ells bastim el món, el transfor-
mem en Jesucrist. El món, lloc de Déu, com 
un nou paradís, on Ell, com als orígens, “es 
pugui passejar a l’aire fresc de la tarda” 
(cf. Gn 3,10).

El camí de terra (13-3-2011)

En el marc de la preparació del 5è cente-
nari del naixement de Sta. Teresa d’Àvila 
les monges Carmelites del monestir de 
la Sagrada Família de Puçol, han publicat 
un nou llibre, titulat Juntos andemos, en 
aquest cas glossant textos de l’obra teresi-
ana Camino de Perfección. Amb la mateixa 
voluntat d’apropar el missatge de la santa 
al context actual, com varen fer amb l’an-
terior publicació sobre el Libro de la Vida, 
han realitzat una tria de textos teresians 
més significatius i els reprodueixen acom-
panyats de breus introduccions i explica-
cions vàries. És bo deixar-nos acompanyar 
per alguns dels seus missatges, per tal de 
fer en aquesta quaresma un bon camí vers 
l’horitzó inabastable de la perfecció evan-
gèlica.

Abans que tot, com a disposició prèvia i 
fonamental, demanem a l’Esperit que ens 
encomani aquell meravellós realisme tere-
sià, que ens permet de caminar trepitjant 
terra, sense perdre de vista la meta més 
alta. Així, comencem en el mateix punt, on 
sembla que Sta. Teresa va trobar una forta 
motivació per escriure: una clara conscièn-
cia de la crisi que viu el món (aleshores era 
“la Cristiandat”, el que avui és el món, la 
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8 societat, l’Església...). Una clara conscièn-

cia, que ens porti, com en el cas de la san-
ta, a veure’ns implicats i compromesos en 
la pròpia crisi.

Aquest primer pas ja és molt. Significa 
que hem superat la temptació de limitar-
nos a parlar i multiplicar les complantes 
“perquè estem molt malament”. Significa 
que ens hi impliquem, fent nostre el sofri-
ment del món i de l’Església. Però a més, 
de la mà de Sta. Teresa, podem superar 
una segona temptació: la de buscar solu-
cions espectaculars, grans ocurrències, 
mètodes eficaços, llenguatges cridaners 
i atractius per a la gent... La resposta i el 
compromís anava per un altre camí, sens 
dubte més evangèlic i eclesial. També més 
senzill: mirar què som nosaltres, acceptar 
que som poca cosa, no espantar-nos pel 
fet que els problemes ens depassen, i pro-
posar-nos fer bé allò que realment està al 
nostre abast.

“Toda mi ansia era que, pues tiene (el 
Señor) tantos enemigos y tan pocos ami-
gos, que esos fuesen buenos, determiné 
hacer eso poquito que hay en mí... con 
toda perfección que yo pudiese” (Camino 
I, 2)

Com podríem qualificar aquesta acti-
tud? És pobresa, honradesa, humilitat... i 
llibertat.

- Ens cal començar en la terra, perquè és 
allò més immediat a la consciència i 
perquè és allà on ve a cercar-nos Déu: 
és a la terra on escoltem la seva veu.

- A la terra trobem el que som de debò, 
les nostres misèries i les nostres 
possibilitats reals. Així ens troba Déu. 
Només ens demanarà que acceptem 
profundament el que som i que ens 
deixem portar per Ell.

- Amb una mà ens agafarà i amb l’altra 

ens mostrarà l’horitzó i sentirem els 
seus passos al costat, fent camí amb 
nosaltres.

El Regne de Déu, diu Jesús, no comença 
sinó en allò més petit, soterrat i mort. Però 
des de la terra brollarà una nova vida.

Camí per a esdevenir do (20-3-2011)

El Dia del Seminari, en ple camí quaresmal, 
ens recorda dues urgències que avui vivim 
a l’Església. La primera és la de poder dis-
posar de sacerdots suficients perquè el 
nostre poble faci el camí de la fe vers la 
salvació. La segona és que els preveres 
estiguin ben formats per a fer front a les 
exigències que presenta el món i l’Església 
avui. Més en concret, el Dia del Seminari 
ens recorda que tots hem de treballar i 
pregar perquè molts joves a l’Església es 
plantegin i facin el seu camí vocacional 
vers el sacerdoci, i alhora que els posem 
a l’abast els mitjans adients per a la seva 
formació. Enguany el lema que centra la 
campanya del Seminari és: “El sacerdot, 
un do per al món i per a l’Església”.

No cal més que anar visitant parròqui-
es, grups o comunitats cristianes, per ado-
nar-se que, més enllà d’errors que come-
tem o els defectes que tenim els ministres 
de l’Església, els sacerdots són veritables 
dons, autèntics regals, per a la societat i 
per al Poble de Déu. D’això no en pot dub-
tar ningú, que miri la realitat sense preju-
dicis i amb rigor.

El camí vocacional per a molts és sim-
plement el procés pel qual hom troba el 
seu lloc a la vida, que vol dir la pròpia feli-
citat, o la realització d’un mateix, o la ma-
nera de triomfar o, senzillament, de gua-
nyar més diners. Creiem que aquesta és 
una manera curta i superficial de plantejar 



E s g l é s i a  d i o c e s a n a 6 5

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

8la vida. Si més no des de la fe, camí vocaci-
onal, de qualsevol vocació, en primer lloc, 
és l’itinerari que fem per a esdevenir un do 
per a Déu i per als germans. En això tro-
bem la felicitat.

Anem per parts. Un do, un regal, és 
quelcom valuós. En aquest sentit, el camí 
vocacional consisteix en el cultiu i desen-
volupament de tota la riquesa personal, 
que hom humanament pot posseir. Però, 
en segon lloc, el camí vocacional consis-
teix a fer d’aquesta riquesa personal una 
ofrena, un regal, a Déu i als germans. 
Aquestes actituds no s’improvisen – en 
certa manera són resultat del camí espi-
ritual de tota la vida – però l’experiència 
ens diu que fruiten en una vocació com la 
sacerdotal, quan han crescut bastant al 
si de la família (on s’ha pogut veure, per 
exemple, que cadascun dels pares és re-
alment do i regal per a l’altre espòs i pels 
fills) o en la comunitat parroquial (com 
ara, el testimoniatge d’un capellà o d’al-
tres cristians)... En tercer lloc, el camí vo-
cacional vers el sacerdoci és l’itinerari pel 
qual hom assoleix una configuració per-
sonal tal, que esdevingui el do específic 
que fa el prevere: reproduir Jesucrist cap 
i pastor de la comunitat. Facilitar aquesta 
configuració és una de les funcions essen-
cials de tota l’Església i particularment del 
Seminari. 

Aleshores el Dia del Seminari hem de 
maldar i pregar perquè:

- Tots, especialment els joves, visquin 
“vocacionalment”, que no tinguin por 
de preguntar-se com, en quin lloc, de 
quina manera, seran feliços estimant 
més.

- A la nostra Església, comunitats, 
famílies, grups, institucions, formem 
els cristians en aquell amor profund i 

sincer que fa de cadascú un regal per 
a Déu i per als altres.

- Entre els qui fan de la seva vida una 
ofrena de si mateixos, hi hagi els qui 
es deixin configurar a Crist, serveixin 
la comunitat fent-lo present com a 
cap i pastor.

En realitat, el que necessitem és cristi-
ans que posin les seves vides en mans de 
Jesucrist perquè, per mitjà d’ells, Ell faci 
el gran do de si mateix a l’Església com a 
cap i pastor. Trobarà tanta generositat a la 
nostra terra?

Camí de foc: l’amor (27-3-2011)

Tot caminant des de la terra amb humili-
tat i realisme, però amb la mirada posada 
en l’horitzó, individualment i comunità-
riament, però acompanyats pel mateix 
Jesús, mirem de donar el primer pas, que 
és senzillament estimar. Així ho suggereix 
Sta. Teresa en el seu Camino de perfección 
i així ens ho indiquen les germanes carme-
lites en el seu treball Juntos andemos. El 
primer compromís de la petita comunitat 
de germanes és simplement “estimar de 
debò”. Recorda aquell començament de la 
Regla de Sant Agustí, que, d’una manera 
encara més rònega, deia que “allò primer, 
per a la qual cosa heu estat congregats en 
comunitat és que visqueu en la casa unà-
nimes i tingueu una sola ànima i un sol cor 
vers Déu”. No va ser cap altre l’inici fresc 
i pur de l’Església, segons la imatge ideal 
que ens transmeten els Fets dels Apòstols.

Potser aquest camí d’amor i d’unitat 
sigui el més urgent i difícil avui. Quan un 
jove, fa ja anys, em va interpel·lar dient-me 
que l’amor no era més que per als poetes 
i que el canvi del món tan sols podia venir 
dels compromisos concrets en la via de la 
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8 justícia, vaig veure que aquell noi no havia 

mai conegut l’amor cristià, ni els missat-
ges dels grans místics. Jesús havia dit que 
el proïsme al qual havíem d’estimar era 
talment aquell que casualment et trobes 
arran del camí, malmès, víctima, sense al-
tre títol per a ser estimat que el seu sofri-
ment, i que l’amor era en el gest d’acostar-
se, en l’oli, el vi i les benes, per a amorosir 
les seves ferides, en l’acció de carregar-lo 
en la pròpia cavalcadura i dur-lo a l’hos-
tal, en els diners que donem per a la seva 
completa recuperació... (cf. Lc 10,25-37) I 
la Primera Carta de sant Joan ens ensenya 
que és mentida dir que estimem Déu, a qui 
no veiem, si alhora no estimem el germà 
a qui veiem (1Jn 4,20-21). No serà possi-
ble al cristià deixar travessar l’amor a Déu 
per l’amor als germans concrets, amb els 
quals convivim cada dia.

Sta. Teresa, com tots els sants, sabia 
ben bé per experiència com és de feixuc 
estimar així, com és de difícil acomplir el 
repte de superar determinades formes 
d’estimar (“jocs infantils”, dirà ella, “simu-
lacres d’amor”), per tal d’arribar, si més no 
a les palpentes, a l’amor perfecte, do de 
Déu.

El de l’amor és un veritable “camí de 
foc”.

- És camí, perquè demana la sortida 
d’un mateix, l’abandó d’un centre 
fixat en un mateix, per tal d’anar 
vers l’altre, on ell es troba, i posar el 
centre en ell.

- És de foc, perquè consumeix els propis 
interessos, posposant-los als de 
l’altre, que a més es rebut tal com és.

- És de foc també, perquè il·lumina i 
escalfa aquest món nostre fosc i fred.

Diu Sta. Teresa: “Abrasaría todo el mun-
do”. I Jesús va ser anunciat com aquell que 

ens batejaria amb Esperit Sant i foc (cf. Lc 
3,16) i ell mateix va dir: “He vingut a calar 
foc a la terra, i com voldria que ja estigués 
encesa!” (Lc 12,49). No tinguem por de ser 
abrandats per aquesta flama.

Camí de vent: la llibertat (3-4-2011)

El pas següent que proposen les germanes 
carmelites, continuant l’itinerari de santa 
Teresa en el seu Camino de perfección, 
ve exposat amb la figura del vent. “Fer el 
camí del vent”, respon a l’experiència de 
llibertat, que traduiria la paraula teresia-
na de “desasimiento”. Ens imaginem algú 
que no pot volar, per molt de vent que faci, 
perquè arrossega un pes immens o perquè 
està aferrat fortament a la terra amb gri-
llons i cadenes.

La crida en aquest camí quaresmal és, 
en primer lloc, a deixar, soltar-se, amollar, 
“des – lligar-se” d’un munt de coses que 
ens impedeixen volar. És una crida urgent 
i necessària. No val allò de dir que tal cosa 
o altra “em té agafat”, perquè aquestes 
subjeccions sempre són qüestió de dos: la 
cosa que ens atrau i la nostra mà lliure que 
l’agafa o es deixa prendre.

Però, en un segon lloc, la crida inclou 
quelcom més important. Santa Teresa par-
la d’abraçar: 

“Ahora vengamos al desasimiento que 
hemos de tener. Porque en esto está el 
todo, si va con perfección. Aquí digo ‘está 
el todo’, porque, abrazándonos con sólo el 
Criador y no se nos dando nada por todo lo 
criado, su Majestad infunde de manera las 
virtudes...” (C 8,1)

Així, ens podem imaginar una escena 
normal, com quan dos amics es troben 
i desitgen expressar la seva alegria i el 
seu afecte amb una abraçada. Abans han 
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8de deixar totes les coses que porten a les 
mans, sobretot aquelles més voluminoses 
i pesades, per tal d’obrir els braços i cenyir 
l’altre. L’instant de deixar i desprendre’s 
de les coses que portava a les mans és 
el moment alliberador. Però aquest gest 
s’ha produït perquè s’ha vist l’amic. El 
sentit del gest era fer possible l’abraçada. 
I l’abraçada, als ulls de l’amic és preferible 
a retenir les coses en el seu poder. Així, el 
gest alliberador, el despreniment ascètic 
de les coses, és necessari i no té cap altre 
sentit, sinó fer possible l’amor.

Però cal assenyalar una particularitat 
molt important, quan es produeix l’abra-
çada. Nosaltres posseïm les coses (o ens 
posseeixen esclavitzant-nos); un cop alli-
berats d’elles i lliurats a l’abraçada d’amis-
tat, ningú no posseeix l’altre en el sentit 
com posseïa les coses, sinó que cadascú 
se sent ell mateix, estimat en la comunió. 
Això, sobretot això, també és llibertat.

Així volem com el vent, no només pel 
despreniment de les coses, sinó, sobretot, 
per la comunió d’amor amb Crist.

- La llibertat ve de desempallegar-se 
de les coses dolentes, com ara, dels 
pecats.

- També rau en el despreniment d’allò 
que pot ser bo, però que ens reté amb 
forta lligassa.

- Però la llibertat perfecta ve de posseir-
ho tot en l’amor de Crist.

En això mateix consisteix la perfecta 
alegria.

Camí de llum: la humilitat (10-4-2011)

Deixant-nos portar pels suggeriments de 
Sta. Teresa en el seu Camino de perfecci-
ón, segons ens és presentat per les germa-
nes carmelites, ara toca fer un pas molt im-

portant per al nostre progrés quaresmal. 
Ens endinsem en el camí de la humilitat. 
Anomenar-lo “camí de llum” és un encert, 
ja que no n’hi ha cap altre de més transpa-
rent i lluminós.

No ens falten motius externs per a sen-
tir-nos poca cosa. Recordo un amic molt 
simpàtic, que sempre feia broma i acudit 
de tot. Un dia va patir un accident, i de re-
sultes dels intents de guarició va quedar 
encongit, sense poder redreçar el coll, i 
anava sempre amb el cap cot. Quan vaig 
anar a visitar-lo, el seu bon humor s’havia 
transformat en un somriure irònic i amarg: 
“Ves per on, tota la vida mirant d’assolir 
la virtut de la humilitat i aquest accident 
en un instant m’obliga a ser humil”. Una 
broma que feia llàstima. Bé sabia ell que 
només anar amb el cap cot no demostrava 
humilitat, encara que alguns fan aquest 
gest o d’altres semblants, per donar la 
imatge d’humils... Però la seva ironia per-
metia entendre un segon sentit en les se-
ves paraules: integrar, assumir, acceptar la 
malaltia i el defecte físic sí que era verita-
ble humilitat.

Sta. Teresa advertia de dos pecats que 
de vegades vénen disfressats d’humilitat. 
Un és la vanitat, que es vesteix d’afectació 
i teatralitat. L’altre és precisament l’orgull 
que, vestit sovint de formes d’humilitat, 
impedeix reconèixer els valors i els béns 
reals en la pròpia vida. Ens ho hem de fer 
mirar bé. És un falsejament de la humilitat 
que es manifesta amb maneres diverses 
de complexos, derrotismes i tristeses. En 
l’àmbit personal sempre s’ha donat. Però 
des de fa uns anys, també ha entrat en 
un sentiment col·lectiu a l’interior de l’Es-
glésia. En nom d’una legítima voluntat de 
revisió i reforma i apel·lant a la humilitat, 
fem unes anàlisis de la nostra realitat, que 
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8 melites qualifiquin el camí com “d’acer”, 

resseguint l’itinerari de Sta. Teresa en el 
seu Camino de perfección. Amb aquesta 
expressió es vol significar la necessitat de 
la voluntat i l’esforç per anar endavant. 
La santa ho expressava dient que ens cal 
“una determinada determinación”.

Algú ha anomenat la cultura i el jovent 
actual com “la generació ligth”. “Ligth” ve 
a ser tot, des d’alguns aliments i begudes, 
fins a conviccions de vida, l’estil, el ca-
ràcter, la voluntat, els afectes, el treball... 
Reaccionant contra aquest fet, se senten 
veus que reclamen urgentment l’educació 
dels nostres infants i joves en la cultura de 
l’esforç. Ja ens aniria bé una miqueta d’es-
forç, si més no per a compensar o corregir 
“externament” maneres de ser.

Però em temo que el problema és més 
profund. El primer repte és educar per a 
l’esforç. Però el segon, i més important, 
és educar per a l’esforç en la virtut. Per-
què molts s’apuntarien a l’esforç per a 
guanyar diners, disposats a fer el que cal-
gués per tal d’adquirir béns de tot tipus. 
En canvi el que necessitem és l’esforç per 
a donar, la voluntat decidida per a estimar. 
I és aquí on cal més decisió i més deter-
minació.

Esforç per a estimar? Resulta estrany 
convidar a l’esforç per a estimar. Tanma-
teix el camí d’amor, com ara la Quaresma, 
tal com entén l’amor Jesucrist, és talment 
un camí de lluita i de treball. Cal lluitar con-
tra les resistències, les forces contràries a 
l’amor que hi ha dintre i fora nostre, i cal 
treballar positivament la capacitat d’es-
timar. Perquè estimar Crist i els germans 
vol dir viure per ells, donar-los el que som i 
tenim. Sta. Teresa s’ho plantejava com una 
alternativa radical: o viure per a ella matei-
xa o viure per a Crist. El que li donem, com 

sembla que siguem la negació absoluta del 
Regne de Déu: crítiques plenes d’amargor, 
manca d’alegria creativa, derrotisme, rigi-
deses, vergonya, por disfressada també 
de respecte i prudència, renúncia o menys-
preu del passat...

Sta. Teresa ho tenia ben clar. Res d’afec-
tacions ni de falses humilitats:

“Se deje de unos encojimientos que tie-
nen algunas personas, y piensan es humil-
dad (C 28,3)... La humildad no inquieta, ni 
desasosiega ni alborota el alma, por gran-
de que sea, sino viene con paz y regalo y 
sosiego... No aprieta ni alborota el alma, 
antes la dilata y hace hábil para servir más 
a Dios” (C 39,2)

- El camí de la humilitat és un camí “de 
veritat”, perquè reconeix la realitat 
pobra que som.

- Però també és real el fet que Déu ens 
estima i que ens regala amb els seus 
dons.

- Per això el camí de la humilitat, tot 
reconeixent aquest dons com a 
vinguts de Déu, ho és també de joia 
profunda i de lloança agraïda.

No hi ha cap persona veritablement hu-
mil que no sigui alegre i pacífica. L’Esperit, 
amb els seus dons i la seva riquesa l’habi-
ta. Potser no hi ha un càntic que regalimi 
tanta alegria com el Magníficat, paradig-
ma de lloança, que neix del cor de la humil 
serventa.

Camí d’acer: fortalesa (17-4-2011)

El camí de la Quaresma té una qualitat es-
sencial i necessària, tot i resultar estranya 
o inconvenient per a la mentalitat d’avui. 
A més resulta indispensable, sobretot en 
alguns indrets o moments del camí. És 
la qualitat que fa que les germanes car-
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és aigua que brolla, riu ampli i serè o rierol 
viu i botedor, és mar infinit, és medi vital 
per al peix, és element rentador de brutícia 
i assaonador quan amara la terra, davalla 
del cel com pluja i, alhora, ens ve d’un pou 
profund, o d’una deu pregona i d’una font 
inesgotables. Per això les germanes car-
melites comencen encertadament el capí-
tol sisè de Juntos andemos amb la cita de 
sant Joan:

“El darrer dia de la festa, que era el més 
solemne, Jesús es posà dret i exclamà: -Si 
algú té set, que vingui a mi; el qui creu en 
mi, que begui. Perquè diu l’Escriptura: Del 
seu interior brollaran rius d’aigua viva” 
(7,37-38).

Paraules que ens recorden aquelles 
altres del mateix evangeli, en el diàleg de 
Jesús amb la samaritana:

“Si sabessis quin és el do de Déu i qui 
és el qui et diu: ‘Dóna’m aigua’, ets tu 
qui li n’hauries demanada, i ell t’hauria 
donat aigua viva... Tots els qui beuen ai-
gua d’aquesta tornen a tenir set. Però el 
qui begui de l’aigua que jo li donaré, mai 
més no tindrà set: l’aigua que jo li donaré 
es convertirà dintre d’ell en una font d’on 
brollarà vida eterna” (4,10.13-14)

Tot s’entén millor si recordem que l’ora-
ció és essencialment intercanvi d’amor; 
i que aquest amor és talment l’Esperit, 
regalat per Jesucrist ressuscitat, acollit i 
tornat pel creient en una resposta agra-
ïda. I aquest Esperit és com l’aigua, que 
brollava del costat traspassat de Jesús a 
la creu, i que rajava com un gran riu des 
del temple, que és l’Església (cf. Ez 47,1-9), 
fins a purificar les aigües mortes del mar 
salat, transformant les ribes desèrtiques 
en un jardí ufanós i fecund. Aleshores la 
Quaresma no ha estat altra cosa que un 
camí per a desvetllar la consciència de la 

ara el temps, que sigui veritablement d’Ell, 
no pas nostre.

“Este poquito de tiempo que nos de-
terminamos a darle de cuanto gastamos 
en nosotros mismos y en quien no nos lo 
agradecerá, ya que aquel rato le quere-
mos dar, démosle libre el pensamiento 
y desocupado de otras cosas, y con toda 
determinación de querer nunca más se le 
tornar a tomar, de trabajos que por ello 
nos vengan, ni contradicciones ni por se-
quedades; sino que ya como cosa no mía 
tenga aquel tiempo...” (C 23,2)

Tot serà més fàcil si considerem a qui li 
donem el que som i tenim...

- Decidir-se a estimar de debò i no tor-
nar enrere, passi el que passi és la 
gran aventura.

- Però no caminarem en el buit, sinó que 
ens alliberarem de la seva mentida: el 
que hem deixat, i potser ens guanya-
va el cor, no mereixia el nostre amor.

- Mentre que tard o d’hora experimenta-
rem que només Ell “mereix” el nostre 
amor, perquè no triga a respondre.

Vàrem ser cridats a entrar per la porta 
estreta i ser dels “esforçats” que entren en 
el Regne del Cel. Bona cosa serà que ento-
mem la celebració del Misteri Pasqual amb 
una resposta generosa a aquesta crida.

Camí d’aigua: la pregària (24-4-2011)

El camí de la Quaresma ens porta a la cele-
bració del Misteri Pasqual. Viure la Pasqua 
és el seu sentit, de manera que, si no aca-
bem en resurrecció, tots els nostres pas-
sos “penitencials” han estat inútils.

Pel que sembla, Sta. Teresa vinculava 
sovint l’experiència de pregària a la imatge 
de l’aigua. Potser perquè en el fons l’oració 
és “aigua pasqual de la font baptismal”: 
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8 set que patim al cor i posar-se en marxa 

vers la font on brolla l’aigua. La Pasqua és 
el retrobament amb la deu baptismal, per 
tal de beure-hi, endinsar-s’hi, rentar-s’hi, 
reviure-hi...

S’obre així un altre camí, el de la vida 
(el de la pregària, diria Sta. Teresa). Per 
caminar aquesta ruta, cal superar tot tipus 
de por, ja que “en este camino nunca fal-
ta agua... y Dios da de muchas maneras a 
beber a los que le quieren seguir, para que 
ninguno vaya desconsolado y muera de 
sed” (Camino 20,2; 19,15)

- Font inesgotable és la seva Paraula.
- Font intermitent és l’amor dels ger-

mans.
- Font incommensurable és l’Eucaristia.
Qui gosarà dir que el camí de la vida i de 

la pregària és impossible? Què serà més 
fort i poderós que l’amor de Déu manifes-
tat en Crist i ofert indefectiblement, com a 
font reconfortant a cada recolze del camí? 
(cf. Rm 8,34ss.)

MARÇ 

28 de febrer - 4 de març. El senyor bisbe 
participa en l’Assemblea Plenària de la 
Conferència Episcopal Espanyola a Ma-
drid.

3 de març. Reunió de l’Equip diocesà de 
Pastoral Obrera a la Casa de l’Església.

5 de març. Visita pastoral del senyor bisbe 
a l’Arxiprestat de Vilafranca: Reunió amb 
els agents de pastoral de l’Església de 
Sant Domènec de La Ràpita. A continuació 
presideix la Missa estacional i l’assemblea 
parroquial.

6 de març. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Vilafranca: Presideix 
la Missa estacional a la parròquia de Sant 
Cugat a Sant Cugat Sesgarrigues i l’as-
semblea parroquial. A continuació, pre-
sideix la Missa estacional a la parròquia 
de Sant Sebastià dels Gorgs i l’assemblea 
parroquial.

7 de març. El senyor bisbe presideix la reu-
nió de la Comissió de la Casa de l’Església.
El senyor bisbe es reuneix amb la Delega-
ció diocesana de Pastoral Vocacional, a la 
Casa de l’Església.

[ ]Crònica
diocesana
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8 de març. Recés quaresmal dels preveres 
i diaques de les dues vicaries a Vilafranca 
del Penedès; hi predica Mons. Joan-Enric 
Vives, arquebisbe-bisbe d’Urgell.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Vilafranca: Visita als Ajunta-
ments de Santa Margarida i els Monjos i 
Puigdàlber.

9 de març. El senyor bisbe presideix l’Eu-
caristia amb la imposició de la cendra a la 
capella del Col·legi Major Sant Raimon de 
Penyafort, convidat per la Pastoral univer-
sitària a Barcelona. El mateix dia a la tarda, 
el senyor bisbe presideix l’Eucaristia amb 
la imposició de la cendra a la S.E. de la Ca-
tedral de Sant Llorenç.

10 de març. El senyor bisbe presideix la re-
unió d’arxiprestos de la Vicaria del Llobre-
gat, a Esparreguera.

11 de març. Reunió del Consell Episcopal.

12 de març. El senyor bisbe presideix la re-
unió del Consell Pastoral Diocesà a la Casa 
de l’Església.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Vilafranca: Presideix la Missa 
estacional a la parròquia de Santa Mag-
dalena del Pla del Penedès i l’assemblea 
parroquial.

13 de març. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Vilafranca: Presideix 
la Missa estacional a la Parròquia de Les 
Cabanyes i l’assemblea parroquial. A con-
tinuació presideix la Missa estacional a la 
Parròquia de Puigdàlber i l’assemblea par-
roquial. Tot seguit comparteix el dinar amb 
un grup de feligresos de les parròquies del 
Pla del Penedès i Puigdàlber.

El senyor bisbe presideix l’Eucaristia a la 
S.E. Catedral de Sant Llorenç en el primer 
diumenge de Quaresma i confereix el Ritu 
d’elecció al catecumenat.

14, 15 i 16 de març. El senyor bisbe presi-
deix la XXXII Trobada de rectors i seglars 
responsables de Santuaris de Catalunya i 
Balears a Martí Codolar (Barcelona). El dia 
14, en la mateixa trobada, presideix l’Euca-
ristia a la Basílica de la Mare de Déu de la 
Mercè de Barcelona. El dia 16 participa en 
la trobada al Santuari de la Mare de Déu 
de Puiggraciós.

15 de març. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Vilafranca: El senyor 
bisbe visita els ajuntaments de Santa Fe 
del Penedès i La Granada. A continuació 
es reuneix amb agents de pastoral de les 
dues parròquies.

17 de març. El senyor bisbe presideix la 
reunió del Consell Presbiteral a la Casa de 
l’Església.

18 de març. Reunió del Consell Episcopal.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxipres-
tat de Vilafranca: Visita als Ajuntaments de 
Les Cabanyes i de Font-Rubí. A continuació 
es reuneix amb agents de pastoral.

19 de març. El senyor bisbe presideix l’Eu-
caristia en la Festa de Sant Josep, en la 
S.E. Catedral de Sant Llorenç i confereix 
l’orde sacerdotal a Mn. Francisco Garcia i 
Baca.
El senyor bisbe visita les germanes hospi-
talàries de la Residència Pins d’Or a Sant 
Feliu de Llobregat amb motiu de la visita 
de la germana general.
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8 20 de març. Visita pastoral del senyor bis-

be a l’Arxiprestat de Vilafranca: Missa esta-
cional a les Parròquies de Santa Fe del Pe-
nedès i Bellver de Guardiola de Font-rubí.
El senyor bisbe presideix l’Eucaristia en el 
segon diumenge de Quaresma a la S.E. Ca-
tedral de Sant Llorenç.

22 de març. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Vilafranca: Visita als 
Ajuntaments de Pontons i Torrelles de Foix. 
Posteriorment es troba amb membres de 
l’Associació Cívica del Santuari de Foix.

24 de març. El senyor bisbe és entrevistat 
a Ràdio Estel.
El senyor bisbe presenta el programa de la 
“Fundación Desarrollo y Persona” “Apren-
damos a amar” a l’Auditori FIATC de Bar-
celona.

25 de març. Reunió del Consell Episcopal.
El senyor bisbe es reuneix amb els coordi-
nadors parroquials de Càritas.
El senyor bisbe concelebra en l’Eucaristia 
a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè 
amb motiu del centenari de la fundació de 
la Institució Teresiana.

26 de març. El senyor bisbe predica el re-
cés de Quaresma en la trobada de la Dele-
gació de la Vida Consagrada a la Casa de 
l’Església.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Vilafranca: Visita a l’Ajuntament 
d’Olesa de Bonesvalls. Tot seguit Missa es-
tacional a la parròquia de Sant Joan Bap-
tista d’Olesa de Bonesvalls.

27 de març. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Vilafranca: Missa es-
tacional a les Parròquies de Sant Genís de 

Torrelles de Foix i de Santa Magdalena de 
Pontons.
El senyor bisbe presideix l’Eucaristia en el 
tercer diumenge de Quaresma a la S.E. Ca-
tedral de Sant Llorenç.

29 de març. El senyor bisbe presenta “l’iti-
nerari diocesà de renovació cristiana per 
a adults” als preveres de l’Arxiprestat de 
Sant Vicenç dels Horts.
El senyor bisbe presenta el segon volum 
del llibre “Jesús de Natzaret” del Papa Be-
net XVI a la llibreria de les germanes Pauli-
nes de Barcelona.

30 de març. El senyor bisbe presenta “l’iti-
nerari diocesà de renovació cristiana per 
a adults” als mossens de l’Arxiprestat de 
Bruguers.
El senyor bisbe rep la visita d’un grup de 
seminaristes de Dinamarca acompanyats 
de Mn. Joan Peñafiel. Després de reunir-se 
amb ells, presideix la pregària de Vespres 
a la capella de la Casa de l’Església.

31 de març. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Vilafranca: Visita a 
l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca. 
El senyor bisbe beneeix un pis d’acollida 
de Càritas a Vilafranca.

ABRIL

1 d’abril. El senyor bisbe es troba amb joves 
de Confirmació i les seves catequistes de la 
parròquia de Sant Miquel de Molins de Rei.
El senyor bisbe presideix la reunió de la 
Fundació Laurentius.

2 d’abril. El senyor bisbe beneeix una ico-
na de la Mare de Déu i un Viacrucis a la Ma-
sia de Can Fabré, de la fundació Conesti.
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3 d’abril. Visita pastoral del senyor bisbe a 
l’Arxiprestat de Vilafranca: Missa estacional 
a les Parròquies de Santa Maria a Sant Mar-
tí Sarroca i de Santa Maria de Foix al Terme.
El senyor bisbe presideix l’Eucaristia de la 
trobada de joves de la E.S.O. a Viladecans.
El senyor bisbe presideix l’Eucaristia del 4t 
diumenge de Quaresma a la S.E. Catedral 
de Sant Llorenç i es fa l’Admissió a Ordes 
per l’Orde Sagrat del Diaconat del senyor 
Joan Salas.

4 d’abril. Reunió de la Delegació dioce-
sana de Pastoral Vocacional a la Casa de 
l’Església.
El senyor bisbe assisteix a la Taula rodona 
organitzada per l’Equip diocesà de Pasto-
ral Obrera a Piera.

5 d’abril. El senyor bisbe presideix la reu-
nió d’Arxiprestos de la Vicaria del Llobre-
gat a Sant Boi de Llobregat.
El senyor bisbe presideix la reunió del Con-
sell d’Assumptes Econòmics.
El senyor bisbe concelebra en la missa 
exequial per la mort de la mare del bisbe 
auxiliar de Terrassa, Mons. Salvador Cris-
tau, a la Catedral de Terrassa.

6 d’abril. El senyor bisbe presenta “l’iti-
nerari diocesà de renovació cristiana per 
a adults” als mossens de l’Arxiprestat de 
Montserrat.

7 d’abril. El senyor bisbe presideix la reu-
nió del Col·legi de Consultors.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Vilafranca: Visita als Ajunta-
ments de Pacs del Penedès, Vilobí del Pe-
nedès i El Pla del Penedès.

8 d’abril. Reunió del Consell Episcopal.

9 d’abril. Trobada de mestres i professors 
de Religió de Catalunya a Montserrat. El se-
nyor bisbe dóna la benvinguda i presideix 
l’Eucaristia a la Basílica de Santa Maria.

10 d’abril. Visita pastoral del senyor bisbe 
a l’Arxiprestat de Vilafranca: Missa esta-
cional a les parròquies de Sant Genís de 
Pacs del Penedès i Santa Maria de Vallfor-
mosa de Vilobí del Penedès.
El senyor bisbe fa la Conferència Quares-
mal a la S. E. Catedral de Sant Llorenç amb 
el tema: “Prop del misteri” acompanyat de 
la interpretació de la mezzosoprano Alba 
Bohigas i a continuació presideix l’Eucaris-
tia en el cinquè diumenge de Quaresma.

12 d’abril. El senyor bisbe presenta “l’iti-
nerari diocesà de renovació cristiana per 
a adults” als mossens de l’Arxiprestat de 
Sant Boi de Llobregat.

13 d’abril. El senyor bisbe presideix la reu-
nió de la Comissió de la Casa de l’Església.

14 d’abril. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Vilafranca: Visita a 
l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès. Es 
reuneix amb els professors de Religió de 
l’Arxiprestat i després amb els agents de 
l’A.D.A.P. Posteriorment amb el Consell 
Pastoral Arxiprestal.

15 d’abril. Reunió del Consell Episcopal.
El senyor bisbe presenta “l’itinerari dioce-
sà de renovació cristiana per a adults” als 
mossens de l’Arxiprestat de Sant Feliu de 
Llobregat.

16 d’abril. El senyor bisbe presideix l’ho-
menatge a Mn. Josep Batlle a Vilanova 
d’Espoia.
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8 17 d’abril. El senyor bisbe presideix el ritu 

de la benedicció dels rams a la Plaça de la 
Vila i a continuació presideix l’Eucaristia 
del Diumenge de Rams a la S. E. Catedral 
de Sant Llorenç.

18 d’abril. Aniversari de l’ordenació epis-
copal del senyor bisbe Agustí i presideix 
l’Eucaristia d’acció de gràcies a la S.E. Ca-
tedral de Sant Llorenç.

20 d’abril. El senyor bisbe presideix la 
Missa del Crisma a la S. E. Catedral de Sant 
Llorenç.

21 d’abril. El senyor bisbe presideix la ce-
lebració del Dijous Sant a la S. E. Catedral 
de Sant Llorenç.

22 d’abril. El senyor bisbe participa en la 
pregària de l’Ofici de Lectures i Laudes a la 
S. E. Catedral de Sant Llorenç.
El senyor bisbe presideix la celebració del 
Divendres Sant a la S. E. Catedral de Sant 
Llorenç i el Viacrucis al voltant de la Plaça 
de la Vila.

23 d’abril. El senyor bisbe es troba amb un 
grup de joves del moviment Christifideles 
Laici, a la parròquia de Sant Cugat de Ses-
garrigues.
El senyor bisbe presideix la Solemne Vetlla 
Pasqual a la S.E. Catedral de Sant Llorenç.

25 d’abril. El senyor bisbe presideix la Missa 
de dilluns de Pasqua a l’ermita i aplec de la 
Mare de Déu de Muntanyans de Sant Marçal.

26 d’abril. El senyor bisbe presideix l’Eu-
caristia de la Vetlla de Santa Maria de 
Montserrat concelebrada amb els bisbes 
de les diòcesis de Terrassa i de Lugo.

27 d’abril. El senyor bisbe presideix l’Euca-
ristia a la S.E. Catedral de Sant Llorenç en 
la Solemnitat de la Mare de Déu de Mont-
serrat, Patrona de la Diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat.

29 d’abril. Visita de la comunitat de mon-
jos de Montserrat a la Casa de l’Església i 
rés de Vespres a la S.E. Catedral de Sant 
Llorenç.

30 d’abril. El senyor bisbe presideix la mis-
sa vespertina a la Parròquia de Crist Salva-
dor de Martorell on confereix el Sagrament 
de la Confirmació.
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8a. L’Església “oficial”: dirigida priori-
tàriament als països “d’antiga cris-
tiandat”, successives crides que 
culminen en la convocatòria de la XII 
Assemblea General Ordinària del Sí-
node dels Bisbes del 7-28 d’octubre 
de 2012, sobre aquest tema. La cre-
ació del nou dicasteri per a la promo-
ció d’aquesta missió...

b. Però també moltes iniciatives caris-
màtiques a l’Església...

	Recordem quina és la nova situació. 
Pel que fa a la relació Església – món. Es-
sencialment el pas d’un règim de cristian-
dat a un altre de minoria (tot i que conser-
vant molts elements d’Església implanta-
da, present en la cultura i la vida social).

a. Secularització com a “emancipació 
adolescent”: alliberament “del jou” 
religiós – eclesial” (desvinculació). 
Abandó efectiu de la fe i la pràctica 
en la vida quotidiana.

b. Versió secular de la religió cristiana: 
com a instrument de salvació intra-
mundana / com a producte de con-
sum o d’utilitat religiosa...

c. Neopaganisme: nova credulitat (ocul-
tisme) / idolatrització / fonamentalis-
mes...

	Pel que fa a la nova situació de l’Es-
glésia 

a. Esgotada o buidada en l’obertura al 
món. En algun cas “aburgesada”.

b. Acomplexada pels seus pecats i limi-
tacions.

c. Assetjada per ideologies i campanyes 
mediàtiques.

d. Dividida i perplexa.
	La resposta de la NE, suposada la 

convicció fonamental que l’Església és es-
sencialment evangelitzadora (Mc 16, Mt 28, 
etc.), consisteix a fer les opcions següents:

“Preveres per a la Nova Evangelitza-
ció”. Dimecres Sant al presbiteri de la 
diòcesi. Esquema de la conferència.

Sant Feliu de Llobregat, 20-4-2011

0. Introducció
	En el marc de l’objectiu eclesial (tota 

l’Església) d’engegar una “Nova Evange-
lització”, ens preguntem què prevere (mi-
nistre en general) està demanant aquest 
objectiu.
	La pregunta està justificada pel fet 

que la NE no és una lliçó que s’explica i 
s’aprèn, ni un mètode o una tàctica asèp-
tics que s’aplica sense més, sinó que so-
bretot és un tarannà, una actitud, una 
posició personal, una manera de ser a l’Es-
glésia i davant el món.
	Aquesta petita reflexió pretén esbri-

nar quins trets caracteritzen necessària-
ment el ministre que, convençut de la ur-
gència de la NE, vol exercir el seu ministeri 
posant-la en pràctica.

1. Trets Essencials de la Nova Evangelitza-
ció
	La NE és una resposta que dóna l’Es-

glésia a la situació històrica que viu en 
aquest món actual (modern i postmodern, 
des de fa uns 40 anys, el postconcili1). 

[ ]Cartes i
exhortacions
pastorals
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8 1) Rebre el món tal com és i estimar-lo 

(Jn 3), segons el principi que la Salva-
ció cristiana és sempre històrica. Per 
això, practicar acuradament el discer-
niment: què compartir, què superar, 
què rebutjar... 

2

2) Tornar sobre si mateixa sota el prin-
cipi que “la missió ad intra és signe 
creïble i estímul per a la missió ad ex-
tra i viceversa” (RM 34), enfront a la 
fixació exclusiva en la realitat entorn 
(anàlisis, enquestes d’opinió...). Pre-
gunta prioritària per la identitat: qui 
som?, què ens constitueix en la nos-
tra identitat?

3) Anar a les arrels, a allò més essencial 
de la fe, l’experiència de retrobament 
amb Jesucrist. No entretenir-se en 
qüestions perifèriques...

4) Fer explícita la fe, sigui com a profes-
sió pública, sigui com a anunci. Supe-
ració de la cosificació del Regne de 
Déu: és realment Déu viu en l’Esperit 
de Jesucrist...

5) Tenir com a objectiu viure la conver-
sió personal (catecumenat) i social 
(jo – tu – un “nou nosaltres” 

3). En 
aquest sentit, no tenir por al contrast 
i la diferència... Enfront a la pastoral 
de continuïtat.

6) Assumir programàticament que la 
vida de fe és processual i històrica: 
des de la realitat petita (cf. paràbo-
les del Regne en Mt 134) hi ha gra-
dualitat de veritats i processos en el 
seu descobriment i la seva accepta-
ció.

7) Practicar el diàleg en els “atris dels 
gentils”, mirant de fer-hi la crida a 
sortir i a aplanar els camins del Se-
nyor (cf. Is 57,14; 62,10)

2. El Prevere per a la Nova Evangelització 
	Aquesta opció bàsica pastoral, dema-

na una determinada figura de ministre.
A) Sobre la seva persona:

Madur, en el sentit capaç d’acceptar 
les limitacions (J. Puig). Però ha de 
ser “home digne de confiança”... en 
el sentit moral, però sobretot en el 
sentit “ontològic”, capaç de servir a 
la mediació del Sacerdot Jesucrist, 
amb la doble connotació de “aucto-
ritas” (exousia, “poder intern rebut”) 
i de “com - passió i misericòrdia” (A. 
Vanhoye5)
Viu “dintre” del misteri (és el seu 
“hoste” habitual) (“espirituals”: J. 
Rius), des del qual és mestre d’huma-
nitat. 

6

Ha renunciat efectivament al “jo” pro-
pi, no parlant de i des d’ell (mirant de 
minvar tant de protagonisme), sinó 
només de Jesucrist i en el seu nom 
(com Jesús del Pare: cf. Jn 16,13) i en 
l’Església.
Capaç de comunicació des de la pro-
ximitat i la sintonia (evitar formació 
massa teòrica: J. Peñafiel). Que esti-
muli pel seu tarannà positiu (alegria 
de ser prevere...) (J. R. Bullit)
Veritable home de comunió (J. Puig).

B) Sobre la visió del destinatari del seu 
ministeri.
Saber-s’hi situar amb convicció i na-
turalitat en la societat secular i paga-
na, sense “poders afegits o dissimu-
lats”. Assumeix la nova situació de 
secularització, “amb normalitat” (A. 
Roca).
Visió global de la persona destina-
tària del seu ministeri: intel·ligència 
– voluntat – afecte – sensibilitat... / 
presència de gràcia (un rostre parti-
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8l’apostolat: gra de blat que mor (cf. 
Jn 12,24), sofriment apostòlic (cf. 1Co 
2,1-5; 2Co 5,7; 10ss.; Ga 4,12-14) 

9.
Amb un llenguatge d’anunci (J. Peña-
fiel), que encomani esperança (J. 
Puig). Mira d’esdevenir més “mista-
gog”, introductor en el misteri (ora-
ció, litúrgia...). Convençut de l’efecte 
humanitzador de la fe cristiana: “Déu 
no és el rival de la nostra vida, sinó 
el garant de la nostra grandesa” (J. 
Ratzinger)
Cercador no de l’èxit (la civilització 
de l’èxit, els assoliments i el rendi-
ment10), sinó de la fecunditat. Per 
tant, de la paciència, basada en els 
ritmes i temps de Déu.
Mira que la seva vida sigui testimoni-
al (J. Rius, J. Peñafiel). La seva tasca 
evangelitzadora, més aviat serà un 
“enllepolir” (Sta. Teresa) 

11.
Mestre del discerniment evangèlic, 
mira de resseguir les petjades de 
l’Esperit a la història del món i a l’Es-
glésia.

3. Conclusió
Reproduïm alguns fragments de la “Pre-
gària del deixeble de l’amor” 12, de Bruno 
Forte, que vàrem proposar a la trobada sa-
cerdotal al Miracle fa dos mesos. Ens con-
vé, perquè el programa de la NE significa 
per a molts de nosaltres un canvi de para-
digma i un cert trasbals, que ens cal viure 
des del profund de la fe. Per altra banda, 
en aquest moment, com en qualsevol de 
la història de l’Església, sempre romandrà 
com a veritat ferma el fet que som minis-
tres del misteri d’amor de Déu comunicat 
per Jesucrist en l’Esperit.

“Senyor Jesús, Tu véns a nosaltres com 
el Vivent, que subverteix i inquieta els nos-

cular de Crist) i necessitat de salvació 
(de l’infinit de Déu).
Se sap situar en relació a la comu-
nitat: davant d’ella / amb ella. Do-
nant prioritat a allò més personal (A. 
Roca), que no pas “organitzatiu”...

C) Sobre el tracte amb el misteri que 
serveix.
Visió i experiència de la seva integri-
tat (Jesucrist, Déu i Home, Mort i Res-
suscitat). 
Conscient que ofereix quelcom “que 
ningú no li ha demanat” (cf. Rm 
10,20, citant Is 65,1) 

7 Treballa i viu de 
ple l’experiència, que és llei de tota 
la Revelació, la novetat de Jesucrist, i 
que es reflecteix paradigmàticament 
en l’Evangeli de Sant Joan (la seva 
ironia, el llenguatge necessàriament 
ambigu, i el significat de l’adverbi 
“veritable” i el substantiu “veritat”): 
Crist ofereix l’aigua, el pa, la llum, la 
salut, la vida, la llibertat... no dema-
nades, però indispensables per a la 
vida... 
Ha superat l’intel·lectualisme i el 
moralisme en la seva predicació, per 
fer-se mestre de la gràcia (ministre de 
la Nova Aliança: cf. 2Co 3) i la bellesa 
del misteri (R. Fisichella).

D) Sobre l’estil o la manera de viure i 
fer.
“Parresia”. Sense por al contrast i 
la diferència sap que el seu ministe-
ri és una gosadia constant8. “Estar 
amb la gent, però significativament, 
provocant des del que ens és propi” 
(A. Roca). Confessant i proclamador 
explícit de la fe. En el límit: comptar 
amb la creu i la participació en els so-
friments de Crist, llei fonamental de 
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8 anunciado el Evangelio. Se ha dado 

comienzo a una nueva evangeliza-
ción, como si se tratara de un se-
gundo anuncio, aunque en realidad 
es siempre el mismo” (L’Osservato-
re romano, 24-6-1979,6)

2  Cf. Lineamenta XIII Assemblea Or-
dinària dels Bisbes, La Nueva Evan-
gelización para la transmisión de la 
fe cristiana, n. 7.

3  Cf. RATZINGER, J., Conferència “La 
nueva evangelización” al Congrés 
de Catequistes i Professors de Re-
ligió, Roma 10-12-2000.

4  La llei – paradoxa de la Història de 
la Salvació: “El Senyor s’ha ena-
morat de vosaltres i us ha escollit 
d’entre tots els pobles, no perquè 
fóssiu un poble més nombrós que 
els altres, quan de fet sou el més 
petit de tots, sinó perquè us estima 
i es manté fidel al jurament que ha-
via fet als vostres pares. Per això, 
el Senyor, amb mà forta, us ha fet 
sortir d’Egipte, la terra on éreu es-
claus, i us ha rescatat del poder del 
faraó, rei d’Egipte” (Dt 7,7-8).

5  Referint-se a Jesucrist: “Per això 
calia que es fes en tot semblant als 
germans i així fos davant de Déu un 
gran sacerdot compassiu i digne de 
confiança que expiés els pecats del 
poble. I havent passat ell mateix la 
prova del sofriment, ara pot ajudar 
els qui són provats” (Hb 2,17-18). 
Referint-se als ministres: “Feu me-
mòria dels vostres dirigents, que 
us van anunciar la paraula de Déu; 
considereu la fi exemplar de la seva 
vida i imiteu la seva fe... Obeïu els 
vostres dirigents i mostreu-vos-hi 
dòcils; ells vetllen sempre per vo-

tres projectes i les nostres defenses. Aju-
da’ns, et demanem, a no crucificar-te sobre 
la creu de les nostres expectatives, sinó a 
crucificar les nostres expectatives en la 
teva Creu. Ajuda’ns a deixar-nos torbar 
per Tu, per tal que, renunciant a nosaltres 
mateixos, puguem prendre la nostra creu 
cada dia i seguir-te, bastint amb els altres, 
en el seguiment teu, l’Església de l’amor. 
Tu saps que nosaltres no sabem dir-te la 
paraula de l’amor total: però sabem que 
fins i tot el nostre pobre amor et basta  per 
fer de nosaltres deixebles fidels fins a la fi. 
I aquest humil amor t’oferim: agafa’l, Se-
nyor, i digues un cop més i d’una manera 
nova la teva paraula per nosaltres, com un 
dia la vares dir per a Pere: ‘Segueix-me’. 
Aleshores, la nostra vida s’obrirà al futur 
de la teva Creu, per anar, no on hauríem 
volgut, somniat o desitjat, sinó on Tu vol-
dràs per a cadascú de nosaltres, en comu-
nió amb els altres, abandonat a Tu, com el 
deixeble de l’amor i de l’espera, amb una 
confiança infinita. Aleshores no serem ja 
nosaltres els qui portaran la creu, sinó que 
serà la teva Creu qui ens portarà a nosal-
tres, curullant el nostre cor de pau, i els 
nostres dies d’esperança i d’amor. Amén.”

NOTES

1  Com a tal resposta ja en Pau VIè en 
la EN, com a denominació específi-
ca, amb Joan Pau II, a Polònia, el 9 
de juny de 1979: “Donde surge la 
cruz, se ve la señal de que ha llega-
do la Buena noticia de la salvación 
del hombre mediante el amor... Con 
ella hemos recibido una señal: que 
en el umbral del nuevo milenio –en 
esta nueva época, en las nuevas 
condiciones de vida – vuelve a ser 
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8

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

Missa Crismal a la S.E. Catedral de Sant 
Llorenç

Sant Feliu de Llobregat, 20-4-2011
 
Germans preveres i diaques, seminaristes, 
religioses i religiosos, germans tots ben 
estimats.

No podem celebrar avui la Missa del 
Crisma oblidant-nos de tantes persones 
que, ben a prop o lluny físicament de nos-
altres, estan patint. Ens ha envaït un senti-
ment de pessimisme i desfeta, davant les 
diferents crisis que afecten la nostra vida 
personal i social. La crisi econòmica, llarga 
i sense horitzó de sortida clar, està produ-
int sofriments humans de primer ordre. La 
crisi social, lligada en part a ella, més pro-
funda i menys visible, però possiblement 
més greu, ha despertat sensacions de des-
concert, inseguretat i, fins i tot, veritable 
estorament en persones despertes i asse-
nyades. Els cataclismes naturals, copejant 
en el cor de la civilització més avançada, 
junt a la guerra persistent, semblen privar-
nos de moltes seguretats de les quals ens 
refiàvem a ulls clucs. Sembla que el nostre 
món “s’ha vestit de dol”, com ens diu la 
Paraula de Déu que hem escoltat.

Germans, som sacerdots de Jesucrist, 
ministres de l’Església; i avui, en el context 

saltres i n’hauran de donar compte. 
Mireu que puguin fer-ho amb goig i 
no pas lamentant-se; això no us se-
ria profitós” (Hb 13,7.17). Cf. VAN-
HOYE, A., La identidad del sacer-
dote según el Nuevo Testamento, 
en El ser sacerdotal, fundamento 
y dimensiones constitutivas, U. de 
Comillas, Madrid 2010, 23-36.

6  Alerta: expressió vàlida només se-
gons el sentit autèntic de la paraula 
“misteri”: realitat de salvació ofer-
ta als homes... Jesucrist mateix, on 
hi ha tota la veritat sobre Déu i so-
bre els homes.

7  Així comença la Introducció dels 
Lineamenta: “I Isaïes arriba a dir: 
M’he deixat trobar pels qui no em 
cercaven; m’he manifestat als qui 
no em consultaven” (Rm 10,20). 

8  Cf. Lineamenta n. 5.
9  St. Agustí vincula la profecia del 

martiri de Pere amb la missió, se-
gons Jn 21,16: “Pastura les meves 
ovelles, és a dir, pateix per les me-
ves ovelles” (Serm 32).

10  “L’èxit no és un nom de Déu”, citat 
per RATZINGER, J., Conferència “La 
nueva evangelización” al Congrés 
de Catequistes i Professors de Re-
ligió, Roma 10-12-2000. L’Església 
simultàniament gran arbre i gra de 
mostassa...

11  Missió de “engolosinar” diu Sta. 
Teresa, en Libro de la Vida 18,6; 
16,7.

12  FORTE, B., Preti per amore. Il sacer-
dozio e la bellezza di Dio, Milano 
2010, 39.

[ ]Homilies
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8 del Dijous Sant, és “el nostre dia”. Perquè 

avui és el dia del Gran i Únic Sacerdot Je-
sucrist, que es va acreditar com a tal, entre 
altres motius, per ser “compassiu i miseri-
cordiós” (Hb 3,2.6; 4,14-16). Com voldríem 
reproduir la seva compassió i la seva mise-
ricòrdia!

El text que hem escoltat del profeta 
Isaïes ens recorda la figura del Servent de 
Jahvè, especialment la del primer dels fa-
mosos Quatre Càntics. Contemplem aques-
ta figura, que ve dibuixada pel profeta i que 
Jesucrist va acomplir plenament. Tot el seu 
ésser i tota la seva vida no tenen altra raó 
de ser, sinó servir als desvalguts, els adolo-
rits, els captius, els pecadors, els qui estan 
de dol... Està per a ells, per a ells ha estat 
cridat i constituït Servent de Déu.

Possiblement la figura del Servent de 
Jahvè profetitzat en Isaïes en els quatre 
coneguts poemes és la mateixa. Però, en 
el cas que fossin quatre personatges dife-
rents en el profeta, almenys per a nosaltres 
quedarien unificats en Jesús, que volgué 
reproduir d’una manera paradigmàtica tot 
allò que es deia d’aquell Servent. Per això 
mirem d’endinsar-nos en el misteri de la 
seva compassió. Com podríem nosaltres, 
ministres i sacerdots avui, posseir la seva 
força salvadora? Quin és el secret de l’efi-
càcia del seu ministeri?

Ens fixem primer en la seva paraula. El 
profeta Isaïes posa en boca del Servent de 
Jahvè aquest discurs de presentació: 

“El Senyor, Déu sobirà, m’ha donat un 
parlar que convenç, perquè, amb la parau-
la, sàpiga sostenir els cansats. Un matí i un 
altre em desvetlla perquè l’escolti i sàpiga 
parlar i convèncer. El Senyor, Déu sobirà, 
m’ha parlat a cau d’orella, i jo no m’he re-
sistit ni m’he fet enrere” (Is 50,4-5). 

Ens adonem que el parlar que consola 

és un do de Déu. Podem perfeccionar la 
nostra capacitat de comunicació, de ma-
nera que el nostre llenguatge sigui actual i 
convincent. Però la paraula veritablement 
alliberadora és de Déu, és la seva parau-
la. Per això, abans que parlada, ha de ser 
rebuda, escoltada “a cau d’orella”, previ 
desvetllament que provoca el mateix Déu 
“cada matí”... El problema de la nostra in-
eficàcia en el parlar com a ministres i sa-
cerdots, ¿no estarà en el fet que no rebem 
de Déu la seva paraula, no escoltem ben 
desperts el que ens vol dir cada matí? I per 
què no ho fem? Diu el Servent que “no s’ha 
resistit i no s’ha fet enrere”. Per què havia 
de fer-se enrere? Entenem que aquí rau el 
nucli del problema. Segons el context, la 
primera paraula que Déu diu al Servent 
és que estigui disponible per al sofriment 
i l’aguanti, només sostingut i refiat per la 
seguretat del seu amor.

La Paraula que guareix, que allibera 
i salva, la que el Servent ha escoltat, no 
és una recepta ni un artifici de màgia: és 
la Bona Notícia de l’Evangeli que s’ha de 
proclamar cridant. Són les Benaurances i 
és el querigma proclamat des dels inicis 
de l’Església a tots els sofrents del món. I 
és el cas que aquesta Paraula no pot pas-
sar sense més de l’orella a la boca del mi-
nistre, sinó que li ha de travessar la vida, 
li ha de traspassar el cor. I això s’anome-
na obediència. És aquella obediència que 
va dir Jesús que era el seu aliment, “fer 
la voluntat del Pare”, i que va constituir 
el desenllaç d’aquella pregària tràgica, 
d’aquella lluita interior, la nit decisiva de 
Getsemaní (cf. Mt 26,39). Així, la paraula 
d’ànim i consol, que voldríem transmetre 
als nostres germans que pateixen, serà 
quelcom més que un mer consell o un 
discurs optimista: serà allò que un mateix 
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viu profundament, la Bona Notícia, les 
Benaurances, el querigma fet vida en el 
propi cor.

Entenem així que, a més de en les pa-
raules ens hem de fixar sobretot en la per-
sona i l’obra del Servent.

Els ministres i sacerdots, quan trobem 
un problema humà que afecta els nostres 
germans, portats per la sensibilitat i la 
bona voluntat, mirem de solucionar-lo se-
gons el que ens demanen i les possibilitats 
que tenim a l’abast. Ho hem de fer, perquè 
també Jesús ho feia i perquè és un deure 
de justícia i caritat. També forma part del 
Regne de Déu apaivagar tot sofriment 
humà: donar vista als cecs, donar men-
jar als famolencs, alliberar els oprimits i 
captius... Però l’obra, la gran obra que fa 
el Servent de Déu, que salva i allibera el 
món, és la passió que va assumir, fruit de 
la seva compassió. Diu el Profeta Isaïes:

“Així com tots s’horroritzaven de veu-
re’l —ja que, de tan desfigurat, ni tan sols 
semblava un home i no tenia res d’humana 
la seva presència—, així també ell purifica-
rà tots els pobles... De fet, ell portava les 
nostres malalties i havia pres damunt seu 
els nostres dolors… Les seves ferides ens 
curaven” (Is 52,14-15; 53,4.5).

Germans, som davant del gran miste-
ri de la nostra fe, que és la compassió, la 
solidaritat en el dolor. Més encara que la 
solidaritat, som davant de l’acumulació de 
tot el dolor del món sobre les espatlles del 
Servent de Déu. És l’autèntic sacerdoci, 
l’únic que salva el món. És l’obra del qui, 
carregant sobre seu tot el sofriment de la 
humanitat, segueix refiant-se de l’amor de 
Déu i li torna la fe i l’abandó, que neixen 
del seu propi amor. Aleshores Déu Pare el 
rep, acollint en el seu gest el sí d’amor de 
l’Aliança que tota la humanitat havia d’ha-

ver donat al seu creador. El Pare, al seu 
torn, tot ressuscitant-lo, obre el camí de la 
salvació a tota la humanitat.

Aquesta és l’obra sacerdotal. D’ella. en 
surt tota paraula veritablement guaridora i 
tota acció alliberadora a favor dels nostres 
germans.

Sí, certament, és l’obra de Jesucrist, 
que només Ell ha pogut fer un cop per 
sempre, com diu la Carta als Hebreus. Una 
obra que ha deixat reproduïda en el Sagra-
ment de l’Eucaristia... Però ¿vol dir això 
que nosaltres podem fer res de diferent? 
Podem nosaltres representar-lo avui da-
vant el Poble de Déu, oblidant com Ell ha 
salvat el món?

Germans, nosaltres som servidors 
d’aquest Sacerdot i d’aquest sacerdoci. 
Som per això ministres de l’Eucaristia. 
Servim a l’actualització visible i sacramen-
tal, en l’Església i en la història concreta, 
de la seva obra. Sens dubte Ell farà el que 
calgui, però ha volgut comptar amb nosal-
tres, de manera que estem absolutament 
compromesos en aquella força guaridora 
de la “compassió”. Som talment ministres 
de la compassió, que és el fonament i l’ori-
gen del nostre sacerdoci. Què més vol dir: 
“l’Esperit del Senyor reposa sobre meu, ja 
que Ell m’ha ungit”, pronunciat per qual-
sevol de nosaltres?

Tornem a pensar en els nostres germans 
que pateixen. Tots som víctimes i alhora 
agents de mal. Seguim desitjant veure’ls, 
com diu Isaïes, consolats, coronats, ves-
tits de festa, cantant càntics de triomf... 
Mirarem d’apaivagar cadascun dels seus 
sofriments, però sobretot, els aproparem 
a aquell espai compassiu on descansar, 
a aquella font, d’on brolla tota llibertat i 
tota salvació. I potser trobaran en la nos-
tra compassió un reflex, encara que sigui 
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Reunió del Consell Pastoral Diocesà

Sant Feliu de Llobregat, 12-3-2011

En la reunió del Consell Pastoral Diocesà 
celebrada a la Casa de l’Església el dia 12 
de març es van tractar diversos temes a 
partir de la documentació prèvia que s’ha-
via distribuït entre els seus membres.

Primer de tot, el senyor bisbe va fer la 
presentació de l’itinerari de formació de 
laics que s’està posant en marxa en la diò-
cesi. Es va repartir un full provisional sobre 
el qual es van fer observacions i comenta-
ris que seran tinguts en compte per al re-
dactat final i la difusió d’aquest programa 
formatiu. Mn. Domingo també va fer algu-
nes aportacions i aclariments que van sus-
citar noves contribucions i noves idees. Es 
va destacar, sobretot, la importància de la 
implicació dels rectors de les diverses par-
ròquies per tal de motivar i ajudar els laics 
que participin en la preparació d’aquest 
itinerari i en la seva divulgació.

La segona part de la reunió va tractar 
de nou el tema de l’ús dels centres cul-
turals i es va demanar als membres que 
ajudessin a establir criteris d’actuació co-
muns per tal de retornar als usos evange-
litzadors aquests espais de titularitat de 
l’Església.

pàl·lid, d’aquella compassió consoladora 
de Jesús Sacerdot.

Molt a prop del cor compassiu i sacer-
dotal de Jesucrist hi havia la seva Mare. I 
junt a la Mare, el deixeble Joan, que l’acull 
a casa seva. Demanem a la Mare de Déu de 
Montserrat que amb el deixeble estimat i 
per la seva intercessió entrem en aquella 
atmosfera de compassió fecunda del seu 
Fill, única salvació del món.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

[ ]Organismes
diocesans
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VIDA CONSAGRADA

Crònica de març - abril

16 de març. Barcelona. Al Seminari Concili-
ar, LXIV Assemblea General de la URC. Des-
prés de l’Eucaristia presidida per Mons. 
Romà Casanova, bisbe de Vic, la Gna. Cris-
tina Martínez va obrir l’assemblea amb 
una acció de gràcies a Déu pels 30 anys 
de vida de la URC i va adreçar unes parau-
les de comiat després de quatre anys de 
servei a la institució. El Dr. Gaspar Mora va 
oferir unes pistes de reflexió i estudi sobre 
un tema de gran actualitat: “La fe i l’Es-
glésia en un món plural”. Es va procedir a 
l’elecció del president/a, vicepresident/a i 
un/a vocal, càrrecs que quedaven vacants. 
Va sortir elegit com a president el P. Màxim 
Muñoz, claretià; com a vicepresidenta la 
Gna. M. Eulàlia Freixas, concepcionista, i 
com a vocals el P. Agustí Borrell, carmelita 
descalç i la Gna. Lourdes Ruiz de Gauna, 
salesiana. Es van presentar i aprovar els 
nous estatuts i el pressupost per al 2011, 
junt amb el programa d’actuació de l’any 
2011, i d’altres assumptes propis.

26 de març. Obertura del bicentenari del 
naixement del Beat Josep Tous, fundador 
de les Gnes. Caputxines de la Mare del Diví 

Al final, i per manca de temps, només es 
va fer un petit torn de paraules amb infor-
macions sobre els arxiprestats i activitats 
d’algunes delegacions. 

Es va recordar, a més, que s’havia d’ini-
ciar el procés de renovació de la meitat dels 
membres del Consell Pastoral Diocesà.

Reunió del Consell Presbiteral

Sant Feliu de Llobregat 17-3-2011 

Després de la pregària inicial i les paraules 
de salutació del bisbe Agustí, es comença 
la reunió reprenent el tema del rendiment 
evangelitzador dels béns immobles de 
l’Església. 

S’incorporen als criteris expressats en 
la darrera reunió altres aportacions dels 
consellers, de caire jurídic, evangèlic i de 
discerniment del seu ús, reconeixent que 
aquests criteris poden tenir concrecions 
diferents segons el tipus de béns, la seva 
història...

L’altre tema de l’ordre del dia és l’aco-
lliment pastoral amb motiu del baptisme 
d’infants. A partir del testimoni del procés 
d’acolliment a Sant Andreu de la Barca co-
mença una roda d’intervencions que cons-
tata la gran diversitat d’estils i condicions, 
que majoritàriament recauen sobre la per-
sona del capellà o del diaca. 

[ ]Delegacions



M a r ç  -  A b r i l  2 0 1 18 4
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
8 2 d’abril. Vilanova i la Geltrú. Al monestir 

de la Mare de Déu de la Divina Providèn-
cia, el delegat ha presidit el capítol d’elec-
cions. Ha resultat elegida Abadessa Sor M. 
Neus (Carme Carreras Mestra). 
Han resultat elegides per al Discretori:
Vicària: Sor M. Montserrat (Carme Godall 
Solé).
Discreta: Sor M. Mercè (Ramona Comabe-
lla Fort).

16-20 d’abril. Barcelona. Capítol provinci-
al de l’Escola Pia de Catalunya. En aquesta 
ocasió, els laics hi prenen part activa. Hi 
participen, per dret, 17 escolapis —Provin-
cial, assistents, viceprovincials i rectors de 
comunitats— i, per elecció, 17 escolapis 
de vots solemnes. Va ser reelegit per ter-
cera vegada provincial Jaume Pallarolas, el 
qual va néixer a Argentona el 27 de juliol 
de 1944. Va fer la seva professió solemne a 
l’Escola Pia el 27 d’agost del 1969 i va ser 
ordenat prevere el 1971. Ha exercit el seu 
ministeri escolapi en diversos llocs com 
ara els col·legis de Sant Antoni (Barcelo-
na), Balaguer i Olot.

27 d’abril. Barcelona. Les religioses Vedru-
nes han estat distingides per la Generalitat 
amb la Creu de Sant Jordi per la destacada 
tasca essencialment educativa que des de 
fa 185 anys realitzen a Catalunya. Funda-
des per la religiosa Joaquima de Vedruna, 
actualment amb 39 escoles, són la institu-
ció religiosa amb més centres a Catalunya, 
i mantenen un fort compromís social.

Pastor, a Igualada, amb una Eucaristia pre-
sidida per Mons. Romà Casanova, Bisbe de 
Vic. En acabar, es féu una visita a la Casa 
Natal del beat Josep Tous i després, anada 
a Montserrat. 

26 de març. Sant Feliu de Llobregat. A la 
Casa de l’Església, trobada - recés qua-
resmal a una setantena de religiosos/es. 
El Sr. Bisbe Agustí Cortés va oferir unes 
reflexions a partir de la constatació actu-
al: pessimisme i sentiment depressiu de 
la societat i de l’Església com també de 
la vida religiosa. En canvi, el papa Benet 
XVI fa una crida a viure amb joia l’aventura 
de ser deixebles del Senyor. El temps de 
Quaresma és una bona oportunitat per a 
convertir el misteri pasqual en un progra-
ma de vida, “considerant perduts tots els 
títols de glòria i adherint-nos a la fe”, tot 
glossant el text de Fl 3, 10-11. 
Ens va encoratjar a preparar-nos per a viu-
re el misteri pasqual, comentant diversos 
aspectes de Jn 13:

a) L’hora de Jesús i la nostra.
- Sortida del Pare i tornada.
- El gest de rentar els peus: figura-ar-

quetipus de l’hora de Jesús.
b) “Vosaltres sou nets, encara que no 

tots”.
c) “Sacramentum exemplar”: Do i tas-

ca: el manament nou.
d) Dues maneres de reaccionar. Judes i 

Pere.
e) Lavatori dels peus i confessió dels 

pecats.
Conclusió: Una veu va dir del cel estant: 
“Ja l’he glorificat i encara el glorificaré... 
Aquesta veu no s’ha adreçat a mi, sinó a 
vosaltres” (Cf Jn 12, 27ss).
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8 Després de dinar, el germà Andreu M. 

Martínez, monjo de Montserrat, farà un 
breu concert d’orgue a la basílica i tot se-
guit, al mateix lloc, se celebrarà l’Eucaris-
tia, presidida per Mons. Agustí Cortés, bis-
be de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

En acabar l’Eucaristia, es llegirà el ma-
nifest de la jornada i se celebrarà l’acte de 
comiat. S’espera la confirmació de l’assis-
tència a l’acte d’alguna autoritat del Go-
vern de la Generalitat.

Nota del Secretariat Interdiocesà per a 
l’ensenyament de la Religió a Catalunya: 
“V Jornada de Mestres i Professors de re-
ligió a Montserrat”

Barcelona 28-3-2011

El proper 9 d’abril es trobaran a Montserrat 
prop de la meitat dels mestres i professors 
de religió catòlica de les escoles de Cata-
lunya en una jornada de formació i festiva, 
en el marc de la V Jornada de mestres i pro-
fessors de religió Catòlica de Catalunya. 
Aquesta jornada és organitzada pel Secre-
tariat Interdiocesà per a l’Ensenyament de 
la Religió a Catalunya (SIERC) i la Fundació 
Escola Cristiana de Catalunya. 

Les altres edicions s’han fet a Barcelona 
(en dues ocasions), Tarragona i Sant Julià 
de Lòria (diòcesi d’Urgell). 

Enguany a Montserrat es reuniran més 
de 500 mestres i professors provinents de 
les 10 diòcesis amb seu a Catalunya, amb la 
presidència de l’Arquebisbe de Tarragona, 
Mons. Jaume Pujol, la presència de Mons. 
Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llo-
bregat i el P. Abat de Montserrat, Josep M. 
Soler, que és qui farà la conferència inicial. 

Tot seguit els inscrits es repartiran en 
grups per a realitzar els quinze tallers de 
formació fins a l’hora de dinar. 

[ ]Comunicats
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Al servei del nostre poble, document dels 
Bisbes de Catalunya 

[1] La commemoració dels vint-i-cinc anys 
del document de l’episcopat català Arrels 
cristianes de Catalunya és una ocasió es-
pecialment idònia per reafirmar la valide-
sa i l’actualitat del seu missatge, i alhora 
renovar el nostre compromís i el de tota 
l’Església Catòlica a Catalunya envers el 
nostre poble.

Fou una proposta valenta i oportuna, 
amb unes reflexions ofertes «als cristians 
de les nostres diòcesis en primer lloc, com 
a punts d’orientació, i a tot el nostre poble 
com a contribució, des del nostre ministe-
ri episcopal, al bé comú del país». També 
avui, com aleshores, hem de «revisar si 
som prou generosos i creatius per assolir 
una presència activa i comunicativa de la 
nostra fe, en tot el teixit social, cultural i 
institucional de la societat catalana»1. 

Per mitjà d’aquell document, els bis-
bes volgueren transmetre essencialment 
un triple anunci. En primer lloc, l’afirma-
ció i el reconeixement dels elements que 
identifiquen Catalunya; en segon lloc, la 
constatació de la presència fecunda de la 
fe cristiana i de l’Església al llarg de tota 
la història catalana, contribuint decisiva-
ment a la configuració de la seva realitat; 

en tercer lloc, la formulació del compromís 
de l’Església a seguir servint la societat 
catalana, tot reconeixent-ne els canvis 
profunds, socials i culturals, que s’hi havi-
en produït en els últims anys. És sobretot 
aquest darrer missatge el que avui adqui-
reix nova actualitat ja que comprovem com 
aquelles transformacions s’han anat apro-
fundint i també han aparegut nous factors 
que cal tenir en compte, especialment un 
nou clima cultural en el qual Déu desapa-
reix de l’horitzó de l’home, que així intenta 
esdevenir el centre de tot. 

[2] No ens proposem, ni de bon tros, 
examinar exhaustivament les llums i les 
ombres que han planat sobre el nostre país 
durant aquest darrer quart de segle, però 
sí identificar aquells canvis substancials 
que configuren una situació nova i que 
exigeixen, també, noves formes d’evan-
gelització i de creixement de la presència i 
l’acció pastoral de l’Església en les nostres 
terres. En aquest sentit, valorant l’herèn-
cia cristiana que ens ha configurat, caldrà 
obrir-se de nou a l’encontre de la persona i 
el missatge de Jesucrist.

La Providència ha volgut que aquest 
aniversari assenyalat s’escaigués poques 
setmanes després de l’estada entre nos-
altres del successor de l’apòstol Pere, el 
Papa Benet XVI, els dies 6 i 7 de novembre 
de 2010, quan ha vingut a Barcelona per 
dedicar la basílica de la Sagrada Família i 
visitar l’Obra Benèfico Social del Nen Déu.

Els nostres cors tenen ben present en-
cara, amb agraïment, aquella memorable 
jornada, que en paraules del mateix esti-
mat visitant representava «el cimal i la des-
embocadura d’una història d’aquesta terra 
catalana que, sobretot des del final del 
segle XIX, va donar una plèiade de sants i 
de fundadors, de màrtirs i de poetes cris-

[ ]Documents
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8 tians»2. Feia referència, així, a aquelles ar-

rels cristianes que havien ocupat l’atenció 
dels bisbes ara fa 25 anys. La basílica de la 
Sagrada Família i l’Obra del Nen Déu són, 
en efecte, fruits de persones que volgue-
ren arrelar-se en la fe cristiana per orientar 
les seves vides al servei de Déu i del proïs-
me. En donem moltes gràcies a Déu!

[3] Aquesta feliç coincidència –i el ric 
magisteri que Benet XVI va pronunciar 
entre nosaltres, utilitzant amb normali-
tat la nostra llengua– ens mena vers la 
millor manera de commemorar les noces 
d’argent del document Arrels cristianes 
de Catalunya. Havent estat confirmats en 
la fe pel Sant Pare, ens proposem i volem 
proposar a tot el poble cristià que pere-
grina a Catalunya de servir la nostra soci-
etat, guiats per la llum de l’Evangeli, amb 
un nou impuls i coratge, tot multiplicant 
«els gestos concrets de solidaritat efectiva 
i constant, manifestant així que la caritat 
és el distintiu de la nostra condició cristi-
ana»3. Una realitat que és una oportunitat 
per a una nova proposta de la fe cristiana 
que, des de la llibertat i la proximitat a to-
tes les persones, proclama: «Déu t’estima. 
Crist ha vingut per tu. Sí, l’Església predica 
aquest Déu, no parla d’un Déu desconegut 
sinó del Déu que ens ha estimat fins a tal 
punt, que el seu Fill s’ha fet home per nos-
altres»4. Un fet que, al mateix temps que 
ens obre a una esperança que supera to-
tes les nostres expectatives, ens impulsa 
a treballar per un món més just i fratern.

1. Valoració de la nostra identitat col·lectiva

[4] Havent transcorregut vint-i-cinc anys 
del document Arrels Cristianes de Catalu-
nya, els bisbes avui ratifiquem i continuem 
el que aleshores els nostres germans en el 

ministeri oferien a la comunitat catòlica i a 
tota la societat catalana. Com a pastors de 
l’Església, manifestem el nostre profund 
amor pel país i ens posem al seu servei 
perquè sentim la urgència d’anunciar-li la 
persona de Jesucrist i el seu Regne, que 
són per a nosaltres el tresor més gran que 
tenim5. Reiterem la crida a projectar aquest 
amor social en els deures cívics envers les 
institucions i organismes de govern, així 
com en el compromís d’impregnar d’espe-
rit cristià tota acció amb projecció social. 
Igualment, en continuïtat amb els nostres 
predecessors, reconeixem la personalitat i 
els trets nacionals propis de Catalunya, en 
el sentit genuí de l’expressió, i defensem 
el dret a reivindicar i promoure tot el que 
això comporta, d’acord amb la doctrina so-
cial de l’Església6. 

Joan Pau II, parlant el 1988 al Parlament 
Europeu a Estrasburg sobre la Unió Eu-
ropea, que es preparava per a una major 
integració política dels seus Estats mem-
bres, afirmava que «els pobles europeus 
units no acceptaran la dominació d’una 
nació o d’una cultura sobre les altres, sinó 
que sostindran el dret igual per a tots d’en-
riquir els altres amb la seva diversitat»7. 
En el context europeu i mundial actual, el 
poble català vol i pot oferir la seva contri-
bució des de la seva especificitat, arrelat 
en la seva història, la seva cultura i la seva 
llengua mil·lenàries.

[5] Els drets propis de Catalunya, així 
com de tots els pobles de la terra, estan 
fonamentats primàriament en la seva ma-
teixa identitat com a poble. L’Església, a 
Catalunya i arreu, moguda pel seu amor 
a la persona humana i a la seva dignitat, 
considera que «hi ha una sobirania fona-
mental de la societat que es manifesta 
en la cultura de la nació. Es tracta de la 
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voca a una “nova evangelització”: «Hi ha 
regions del món que encara esperen una 
primera evangelització, altres que l’han 
rebuda, però que necessiten d’un tre-
ball més profund, altres finalment, en les 
quals l’Evangeli ha arrelat des de fa molt 
de temps, donant lloc a una veritable tra-
dició cristiana, però on en els últims segles 
-per dinàmiques complexes- el procés de 
secularització ha produït una greu crisi del 
sentit de la fe cristiana i de la pertinença 
a l’Església [...] (Caldrà) promoure una re-
novada evangelització en els països on ja 
ha ressonat el primer anunci de la fe i on 
estan presents Esglésies d’antiga funda-
ció, però que estan vivint una progressiva 
secularització de la societat i una mena 
d’eclipsi del sentit de Déu que constitueix 
un desafiament de cara a trobar mitjans 
adequats per tornar a proposar la perenne 
veritat de l’Evangeli de Crist»11. 

Els estudis històrics i sociològics ens 
confirmen que Catalunya, la seva cultura 
i la seva identitat, no es poden entendre 
sense la presència de la fe cristiana, que 
ha estat veritablement fecunda i positiva, 
fins al punt d’haver contribuït decisiva-
ment a la configuració de la identitat ca-
talana. Aquesta contribució consisteix, en 
primer lloc, en la quantitat considerable de 
personalitats i d’obres socials, culturals, 
assistencials o educatives, nascudes de 
la fe cristiana o il·luminades per ella. Però 
també ens referim a l’àmbit més profund 
del sentit de la vida, de la concepció de la 
persona humana i de la societat, dels drets 
humans, de la idea de treball, de progrés, 
de llibertat, de compromís, d’economia, 
de creació artística, entre d’altres. La fe 
cristiana ha aportat en aquesta dimensió 
essencial per a tota persona el que creu 
que és la veritat sobre l’ésser humà, ma-

sobirania per la qual l’home és, al mateix 
temps, sobirà suprem»8, i per això no vol 
que «aquesta sobirania fonamental es 
converteixi en presa d’interessos polítics 
o econòmics»9.

Avui s’han manifestat nous reptes i 
aspiracions, que afecten la forma política 
concreta com el poble de Catalunya s’ha 
d’articular i com es vol relacionar amb 
els altres pobles germans d’Espanya en 
el context europeu actual. Com a pastors 
de l’Església, no ens correspon a nosal-
tres optar per una determinada proposta 
a aquests reptes nous, però defensem la 
legitimitat moral de totes les opcions po-
lítiques que es basin en el respecte de la 
dignitat inalienable de les persones i dels 
pobles i que recerquin amb paciència la 
pau i la justícia. I encoratgem el camí del 
diàleg i l’entesa entre totes les parts in-
teressades a fi d’assolir solucions justes i 
estables, que fomentin la solidaritat, exi-
gència directa de la fraternitat humana i 
cristiana10. El futur de la societat catalana 
està íntimament vinculat a la seva capa-
citat per integrar la diversitat que la con-
figura. Un procés que caldrà teixir amb la 
participació de tots, tenint en compte els 
drets i deures que es deriven de la dignitat 
personal, i que ha de restar obert als va-
lors transcendents, a aquell plus d’ànima 
que ennobleix i fonamenta l’acció política 
i social al servei de l’home i de tot l’home.

2. La contribució del cristianisme i de 
l’Església

[6] Com feren els bisbes de Catalunya en 
el document esmentat, tornem a pensar 
en la nostra Església, inserida en la histò-
ria i en el present del poble català. Ens hi 
estimula el Papa Benet XVI quan ens con-
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8 que, tot i estar encara ple, ha perdut la 

font o el riu que li renova l’aigua. Al con-
trari, la recuperació vital de les arrels cris-
tianes suposarà sens dubte un veritable 
revifament de l’humanisme en totes les 
seves dimensions, ja que la religió «no és 
mai un problema que els legisladors hagin 
de solucionar, sinó una contribució vital al 
debat nacional»13.

3. El testimoni d’Antoni Gaudí i “La Sagra-
da Família”

[8] La recent visita del Sant Pare a Barce-
lona amb la dedicació de la basílica de la 
Sagrada Família, ens ha permès de redes-
cobrir un gran testimoni contemporani de 
la fecunditat de les arrels cristianes a la 
nostra societat catalana.

Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926) va 
ser, a la vegada, un artista genial i un cris-
tià exemplar. Visqué la seva professió d’ar-
tista com una missió encomanada per Déu. 
Igual que el servent fidel de la paràbola de 
l’Evangeli, va saber fer rendir els molts ta-
lents que havia rebut14. Mentre construïa 
els seus edificis per a Déu i per als homes, 
ell mateix s’anava construint plenament 
com a home. Tal com ha explicat Benet XVI, 
«Gaudí va voler unir la inspiració que li ar-
ribava dels tres grans llibres en els quals 
s’alimentava com a home, com a creient i 
com a arquitecte: el llibre de la natura, el 
llibre de la Sagrada Escriptura i el llibre de 
la Litúrgia. Així va unir la realitat del món 
i la història de la salvació, tal com ens és 
narrada a la Bíblia i actualitzada en la Li-
túrgia. Va introduir pedres, arbres i vida 
humana dins del temple, perquè tota la 
creació convergís en la lloança divina, però 
a la vegada va posar els retaules fora, per 
situar davant els homes el misteri de Déu 

nifestada plenament en la persona de Je-
sucrist. Per tant, la fe cristiana no ha estat 
per a la nostra història, ni podrà ser-ho 
mai, un pur sentiment, ni tampoc una ide-
ologia o un mite, sinó una veritable força 
transformadora de la persona humana, de 
la cultura i de la societat.

[7] En efecte, cal dir que la configuració 
de Catalunya en l’àmbit de les tradicions, 
dels costums i de les lleis, també és here-
va d’aquells principis objectius que fona-
menten l’ètica i el dret, més enllà de tot 
pragmatisme polític i de tot positivisme 
jurídic: l’afirmació de la dignitat inviolable 
de la persona i la vida humana amb el seu 
destí transcendent, la responsabilitat per-
sonal, el bé comú, el destí social de tots 
els béns, el principi de subsidiarietat, etc. 
Deixant ben clar que l’Església no es predi-
ca a si mateixa ni busca privilegis, ella ha 
transmès aquests principis per mitjà d’un 
“humanisme”, fruit d’una síntesi fecunda 
entre fe i cultura, que amb el temps ha 
amarat més i més la nostra societat. Com 
diu Benet XVI, «el món de la raó i el món de 
la fe -el món de la racionalitat secular i el 
món de les creences religioses- necessiten 
l’un de l’altre i no haurien de tenir por a 
mantenir un diàleg profund i continuat, pel 
bé de la nostra civilització»12

.

Actualment hi ha qui sosté que es po-
den defensar i viure els valors heretats 
sense fer cap referència a la fe cristiana. 
Creiem que això, tot i ser possible en un 
primer moment com per força d’inèrcia, 
difícilment es podrà mantenir en el temps 
si s’exclou explícitament de la societat 
l’esperit humanitzador de l’Evangeli de 
Jesucrist, que l’Església anuncia. De mica 
en mica se n’esvairia el vigor, com un ar-
bre que se sosté només per un breu temps 
quan té les arrels seques, o com un llac 
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que manté la cohesió de l’Església i que 
recull en unitat final totes les conquestes 
de la humanitat. En Ell tenim la Paraula i 
la presència de Déu, i d’Ell rep l’Església la 
seva vida, la seva doctrina i la seva missió. 
L’Església no té consistència per si matei-
xa, està cridada a ser signe i instrument de 
Crist, en pura docilitat a la seva autoritat i 
en total servei al seu mandat. L’únic Crist 
funda l’única Església, Ell és la roca sobre 
la qual es fonamenta la nostra fe»19

.

Professem fermament que «Jesucrist 
és el mateix ahir i avui i pels segles»20, i 
al mateix temps ens adonem que, com a 
Església de Jesucrist cridada a ser amb 
Ell «llum del món»21, hem de trobar nous 
camins i llenguatges per anunciar-lo de 
forma entenedora i atraient al mónd’avui. 
En aquesta tasca apassionant, l’exemple i 
l’obra d’Antoni Gaudí ens encoratgen i ens 
estimulen; i sabem que és el mateix Crist 
qui ens guia en aquesta recerca, ja que Ell 
ha promès d’estar amb nosaltres «dia rere 
dia fins a la fi del món»22.

4. La fe cristiana i alguns reptes actuals

[10] Pensem i desitgem que la fe cristiana 
pugui continuar essent per a Catalunya 
una veritable font de vida, però som cons-
cients que, si volem que la fe cristiana fe-
cundi amb nou vigor la societat catalana 
en el context cultural i    socioeconòmic 
actual, ens cal reflexionar a la llum de 
l’Evangeli sobre alguns grans temes que la 
condicionen i configuren en aquests inicis 
del segle XXI. 

a) Consolidació de la democràcia par-
ticipativa

Durant aquests últims decennis, obser-
vem que la democràcia representativa i les 
institucions del nostre país s’han conso-

revelat en el naixement, passió, mort i re-
surrecció de Jesucrist. D’aquesta manera, 
va col·laborar genialment a l’edificació 
de la consciència humana ancorada en el 
món, oberta a Déu, il·luminada i santifica-
da per Crist»15. D’aquesta manera, ens en-
senya el Papa, Gaudí va superar «l’escissió 
entre consciència humana i consciència 
cristiana, entre existència en aquest món 
temporal i obertura a la vida eterna, entre 
bellesa de les coses i Déu com a Bellesa»16.

Tal com succeeix en l’Escriptura vista 
amb ulls de fe, també en la basílica de la 
Sagrada Família, la centralitat és per a Je-
sucrist, el Verb fet carn, Déu fet home, que 
és «el camí, la veritat i la vida»17. Resse-
guint els textos bíblics, les façanes del Nai-
xement, de la Passió i –quan estigui acaba-
da– de la Glòria, posen a la vista de tothom 
la vida del nostre Redemptor. En la prime-
ra, mostra l’entrada de Déu en la nostra 
història: el Fill unigènit de Déu es fa home 
en les entranyes virginals de Maria. És una 
explosió exuberant de la creació, que es-
clata de goig per la vinguda del Crist. Des-
prés, aquest Jesús que neix en Goig morirà 
a la Passió per nosaltres (segona façana) 
i ressuscitarà, alliberant-nos del poder del 
Mal i obrint-nos les portes de la Glòria, que 
quedarà representada en la façana princi-
pal. L’interior, grandiós i fascinant, està tot 
ell inspirat en el llibre de l’Apocalipsi, el 
darrer dels llibres de la Bíblia, i està conce-
but com la ciutat santa, la nova Jerusalem, 
«que baixava del cel, venint de Déu, i en-
voltada de la seva glòria»18.

[9] Estem profundament agraïts al Papa 
Benet XVI que, tot explicant la simbologia 
de l’obra mestra de Gaudí, ens hagi recor-
dat de nou la centralitat de Jesucrist en la 
vida de l’Església i del món: «El Senyor Je-
sús és la pedra que suporta el pes del món, 
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contemporànies, és una qüestió tothora 
oberta i debatuda sobre la qual les posici-
ons a vegades, dissortadament, encara es 
polaritzen massa. D’acord amb el nostre 
tarannà català més genuí, conciliador i dia-
logant, convidem tothom a superar defini-
tivament actituds bel·ligerants i a promou-
re una sana laïcitat que, tot i deixant ben 
clara la distinció entre l’esfera política i 
l’esfera religiosa, reconegui suficientment 
la llibertat religiosa i la funció positiva de 
la religió i de les institucions religioses en 
la vida pública.

Som ben conscients que la secularitat i 
la laïcitat positiva, en el sentit com és afir-
mada per l’Església, ha passat a la cultura 
democràtica d’Occident gràcies precisa-
ment a l’herència cristiana, que beu de la 
fe en Déu creador i acull les paraules del 
mateix Jesucrist: «Doneu al Cèsar el que 
és del Cèsar, i a Déu el que és de Déu»24. 
Aquesta laïcitat positiva i oberta compor-
ta: la independència mútua del poder polí-
tic i de l’Església, el reconeixement del fet 
religiós com a humanitzador i com a mo-
tor de progrés, la valoració de la tradició 
cultural que li és pròpia i l’acceptació del 
relleu públic de la fe, tant pel que fa a la 
seva manifestació exterior (litúrgia, evan-
gelització), com pel que fa a la seva projec-
ció ètica en la configuració de la societat. 
En tot cas, una sana laïcitat demanarà al-
menys el reconeixement del dret de ciuta-
dania als cristians com a tals, considerats 
tant individualment com en grup, amb els 
drets i els deures que es reconeixen a tots 
els ciutadans.

Tal com afirmà Benet XVI a París davant 
les màximes autoritats de l’estat francès 
ara fa dos anys, «és fonamental, d’una 
banda, insistir en la distinció entre l’àmbit 

lidat. Valorem molt positivament aquest 
període de pau i d’entesa social que ha 
permès grans progressos en l’ordre social, 
econòmic i cultural.

Tanmateix, ens preocupen dos factors. 
Per una banda, observem una certa fatiga 
i desencís, tant envers l’estament polític i 
els governants, com respecte de les insti-
tucions. Aquest desànim condueix, sovint, 
a la indiferència respecte la cosa pública, 
a la no participació i a la deixadesa. Per 
l’altra, detectem un greu oblit i una des-
vinculació dels fonaments ètics que fan 
possible una democràcia viva i estable.

Aquest oblit es fa ben palès ocasio-
nalment, amb motiu del descobriment de 
casos de corrupció o en les anàlisis pro-
fundes de la mateixa crisi econòmica. Però 
també és efectiu d’una manera subtil i in-
visible quan es legisla i es governa només 
amb criteris positivistes i pragmàtics.

Entenem que una societat arrelada en 
la fe cristiana ha de beure constantment 
de la font inesgotable dels principis ètics 
i dels seus fonaments. Vindrà d’aquí la 
revaloració de la democràcia, del sistema 
legal, de les institucions i de la tasca po-
lítica. Avui, un vertader desafiament per a 
la democràcia, el constitueixen els princi-
pis ètics que han de regular les lleis i les 
decisions. En aquest sentit, la fe cristiana 
pot oferir elements per a purificar la raó, 
que sempre ha de promoure la dignitat de 
la persona humana 

23.

b) Per una laïcitat positiva
[11] En els darrers decennis, el procés 

de secularització de moltes societats a 
Europa s’ha afermat, i Catalunya, en con-
tinuïtat amb la resta del continent, no ha 
quedat al marge d’aquest procés. També 
a casa nostra, l’encaix de l’Església i de 
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ria d’obrir també avui una espècie d’atri 
dels gentils on els homes puguin entrar en 
contacte d’alguna manera amb Déu sense 
conèixer-lo i abans que hagin trobat l’ac-
cés al seu misteri, al servei del qual està 
la vida interna de l’Església. Al diàleg amb 
les religions s’ha d’afegir avui sobretot el 
diàleg amb aquells per a qui la religió és 
quelcom d’estrany, per a qui Déu és desco-
negut i que, malgrat això, no voldrien estar 
simplement sense Déu, sinó acostar-s’hi 
almenys com a Desconegut»27. Probable-
ment, els desafiaments que ens presenta 
una cultura que es vol construir sense Déu 
són avui el repte cultural més important 
que haurem d’afrontar en el futur imme-
diat, i ja ens hi vam referir en el nostre 
anterior Document Creure en l’Evangeli i 
anunciar-lo amb nou ardor28.

d) El fenomen polièdric de la globalit-
zació

[13] També Catalunya s’ha vist afectada 
per l’extensió i l’aprofundiment del feno-
men de la globalització. Tal com explica 
Benet XVI a la seva Encíclica poc abans 
citada, aquest és un fenomen ambivalent 
i complex del qual es pot fer un ús cons-
tructiu i alliberador per a l’ésser humà i els 
pobles o bé un ús negatiu 29.

En efecte, la globalització de les co-
municacions i de la cultura no sempre va 
acompanyada d’una globalització dels 
drets elementals de la persona, del reco-
neixement de la seva dignitat. Per altra 
banda, pensant sobretot en el nostre po-
ble, alhora que la globalització dóna la 
possibilitat d’accedir a la xarxa mundial 
des del que cadascú és, també constitueix 
un perill de dissolució de la pròpia iden-
titat en categories i estils uniformadors 
i despersonalitzadors, imposats per una 

polític i el religiós per tutelar la llibertat 
religiosa dels ciutadans així com la res-
ponsabilitat de l’Estat envers ells, i d’una 
altra, adquirir una consciència més clara 
de les funcions insubstituïbles de la religió 
per a la formació de les consciències i de 
la contribució que pot aportar, juntament 
amb altres instàncies, per a la creació d’un 
consens ètic de fons a la societat»25.

c) La diversitat de valors, d’estils de 
vida i de creences

[12] Com s’indicava a Arrels cristianes 
de Catalunya, la nostra societat és plural, 
també des del punt de vista religiós. Du-
rant aquest quart de segle, la pluralitat en-
tre nosaltres ha crescut significativament. 
Fruit de les llibertats conquerides, s’hi 
expressen maneres de viure i de creure 
molt diferents, i l’arribada de nombrosos 
immigrats procedents d’altres àrees cultu-
rals ha fet de Catalunya una societat mul-
ticultural i plurireligiosa. Tot plegat és un 
signe de la vitalitat del poble català i de la 
vida interior que hi ha en ell. Però aquesta 
constatació ens exigeix un doble compro-
mís. Per una banda, el deure d’evitar el 
relativisme i el sincretisme mitjançant un 
correcte exercici de discerniment; per l’al-
tra, superar la temptació de confrontació, 
mitjançant la col·laboració i el diàleg franc 
i obert. Tots dos compromisos són deures 
cristians i cívics, que contribueixen a bastir 
una societat desenvolupada i en pau, que 
inclou, com diu Benet XVI a la seva Encí-
clica Caritas in Veritate, la seva dimensió 
espiritual26. 

Ens estimula a un diàleg fecund amb la 
societat catalana contemporània la inici-
ativa cultural que proposa el mateix Sant 
Pare Benet XVI amb el que ha anomenat 
l’atri dels gentils: «Crec que l’Església hau-
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8 cultura dominant transversal que no co-

neix fronteres.
El missatge de l’Evangeli és un missat-

ge amb vocació universal i l’Església, per la 
seva catolicitat intrínseca, aspira a aques-
ta universalitat i a irradiar el tresor que hi 
ha en el seu interior a tots els pobles de 
la terra, tot respectant i valorant la singu-
laritat de totes les cultures. La catolicitat 
de l’Església es caracteritza, precisament, 
per viure la universalitat sense anul·lar les 
identitats particulars.

e) Els fluxos migratoris
[14] Catalunya ha integrat des dels 

anys seixanta una quantitat considerable 
de persones immigrades procedents d’al-
tres territoris d’Espanya. Arrels cristianes 
de Catalunya se’n feia ressò, considerant 
aquest fenomen beneficiós per a tots.

Avui Catalunya ha de fer front a un nou 
repte, més exigent en un cert sentit. És el 
flux migratori de persones procedents de 
països extracomunitaris, que introdueixen 
entre nosaltres categories culturals i cos-
tums molt diferents dels nostres. Això oca-
siona un cert distanciament i una margina-
ció social, sovint agreujada per la situació 
de precarietat i pobresa, provocada per la 
crisi econòmica. Cal tenir en compte el que 
Benet XVI afirma sobre això, que «cap país 
per ell mateix no pot ser capaç de fer front 
als problemes migratoris actuals. Tots 
podem veure el sofriment, el disgust i les 
aspiracions que comporten els fluxos mi-
gratoris. Com se sap, és un fenomen com-
plex de gestionar; això no obstant, està 
comprovat que els treballadors estran-
gers, malgrat les dificultats inherents a la 
seva integració, contribueixen de manera 
significativa amb el seu treball al desenvo-
lupament econòmic del país que els acull, 

així com al seu país d’origen a través de les 
trameses de diners. Òbviament, aquests 
treballadors no poden ser considerats una 
mercaderia o una mera força laboral. Per 
tant, no han de ser tractats com qualsevol 
altre factor de producció. Qualsevol emi-
grant és una persona humana que, com a 
tal, té drets fonamentals inalienables que 
han de ser respectats per tots i en qualse-
vol situació»30.

L’Església, animada per la tradició 
moral envers els forasters -heretada de 
l’Antic Testament que mana no oprimir 
l’immigrant31, i segellada amb el Nou Tes-
tament, que revela que Jesús també va ser 
emigrant i que s’identifica amb el foraster 
que és acollit-32, convida a l’amor generós 
envers l’immigrant, i el practica a través de 
tots els seus organismes de servei social i 
caritatiu. 

L’objectiu ha de ser doble. Cal fer un 
esforç per garantir els drets dels nouvin-
guts, a fi que siguin tractats sempre amb 
la dignitat que correspon a tota persona 
humana, especialment si pateixen formes 
de vulnerabilitat social i econòmica. I alho-
ra també cal ajudar-los a integrar-se en la 
nostra cultura i en la nostra societat, sense 
que perdin les seves peculiaritats pròpies i 
legítimes. Això resultarà més urgent, trac-
tant-se de drets i deures regulats per la 
llei. I d’aquesta integració en sortirà també 
una renovació de les nostres comunitats 
cristianes, ja que molts són catòlics, però 
també una renovada societat catalana, tal 
com la llarga tradició de la nostra cultura 
palesa àmpliament amb les aportacions 
de les diverses emigracions, realitzant-se 
així un noble intercanvi de dons recíprocs. 
Sobretot en referència al dret a emigrar i a 
l’acolliment dels emigrants, tenint present 
el bé comú universal, que comprèn tota la 
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regeneració de la nostra societat catalana 
per afrontar la crisi. Serà des d’una vida 
«virtuosa» i en especial amb l’austeritat, 
la justícia i la solidaritat, que trobarem ca-
mins de sortida i d’esperança per als més 
afectats per la crisi econòmica, amb una 
redistribució més justa de la riquesa i un 
exercici de «les virtuts humanes que faci 
sentir la bellesa i l’atracció de les bones 
disposicions per al bé»36

, així com promo-
vent activitats econòmiques veritablement 
productives i respectuoses amb la digni-
tat de la persona, que facin realitat que 
la persona humana sigui el centre de tota 
l’economia. L’esforç de concebre i realit-
zar projectes economicosocials capaços 
d’afavorir una societat més justa i un món 
més humà representa un repte dur, però 
també un deure estimulant, per a tots els 
agents econòmics i per als qui conreen les 
ciències econòmiques37.

Cal que valorem i agraïm tot el que s’es-
tà fent des de les comunitats parroquials 
i les institucions solidàries, especialment 
des de Càritas i altres institucions d’ajuda, 
amb tants voluntaris mobilitzats i tantes 
persones, que estan posant els recursos 
pastorals i d’assistència que l’Església té 
al seu abast, al servei dels afectats per 
aquesta crisi. I demanem que es mantingui 
i creixi aquest treball caritatiu, amb noves 
iniciatives que promoguin la solidaritat i 
la justícia, i alhora s’incentivin les activi-
tats empresarials responsables per tal de 
mantenir i ampliar els llocs de treball. Tots 
hem de continuar en el camí del servei i 
l’entrega generosa envers els qui més ho 
necessiten.

És hora, també, de mirar endavant i de 
treballar més esforçadament pensant en 
les generacions futures. Els bisbes fem 
una crida a tots els agents socials -autori-

família dels pobles, cal superar tot egoisme 
nacionalista33 per part dels pobles que acu-
llen, i alhora «els immigrants tenen el deure 
d’integrar-se al país d’acollida, respectant-
ne les lleis i la identitat nacional»34.

f )La crisi econòmica tan greu que patim 
[15] La greu crisi econòmica que tra-

vessa el món i colpeja persones i poblaci-
ons ha fet més palesa la precarietat de la 
nostra societat globalitzada, que sembla 
escapar al control dels estats i d’altres ins-
titucions internacionals. Les mesures per 
pal·liar-la que s’estan prenent i que poden 
acabar afectant sobretot els més febles i 
necessitats, reclamen que sigui exemplar 
la lluita contra el frau, el fre a l’enriquiment 
fàcil i injust, i que es promogui la creació 
de nous llocs de treball i que la solidaritat 
continuï augmentant. 

No podem deixar de dir que aquests 
són moments de reflexió i d’anàlisi de com 
estem construint la nostra societat, no 
només els governants, sinó tots els ciuta-
dans; i no podem defugir aquesta respon-
sabilitat. Precisament, el Papa Benet XVI 
amb la seva Encíclica Caritas in Veritate 
proporciona una anàlisi valenta de quines 
són les arrels de les nostres veritables ca-
rències i quines han de ser, per tant, les 
vies per a un autèntic desenvolupament 
integral de les persones. Si el rerefons de 
la crisi econòmica és una crisi moral pro-
funda, ens caldrà aprofundir –també a 
casa nostra-, per damunt de les necessàri-
es solucions tècniques, la gran «vocació»a 
la qual està cridat l’home, tot home i dona, 
que és la vocació a la felicitat benaurada, 
a la vida en l’Esperit, feta de caritat divina 
i de solidaritat35.

[16] Comptant amb l’ajuda de Déu, po-
dem creure en la capacitat de reacció i 
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8 família és l’àmbit en el qual la vida és 

rebuda com a do de Déu i fruit de l’amor 
dels esposos. Per això donem gràcies a 
Déu pels esposos que amb generositat vi-
uen la «paternitat responsable» i fem una 
crida als esposos cristians a una major 
fecunditat generosa, ja que el futur d’un 
poble són els seus fills. Com ens ha recor-
dat Benet XVI, durant la seva estada entre 
nosaltres, «l’amor generós i indissoluble 
d’un home i d’una dona és el marc eficaç i 
el fonament de la vida humana en la seva 
gestació, en el seu infantament, en el seu 
creixement i en el seu terme natural. No-
més on hi ha amor i fidelitat neix i perdura 
la veritable llibertat. Per això, l’Església 
advoca per mesures econòmiques i soci-
als adequades per tal que la dona trobi a 
la llar i en el treball la plena realització; 
perquè l’home i la dona que contrauen 
matrimoni i formen una família estiguin 
decididament recolzats per l’Estat; per-
què es defensi la vida dels fills com a sa-
grada i inviolable des del moment de la 
seva concepció; perquè la natalitat sigui 
dignificada, valorada i recolzada jurídica-
ment, socialment i legislativament. Per 
això, l’Església s’oposa a totes les formes 
de negació de la vida humana i dóna su-
port a tot allò que promogui l’ordre natu-
ral en l’àmbit de la institució familiar»39.

A la família pertanyen originàriament la 
missió, el dret i el deure de l’educació. La 
societat en general i l’escola en particular 
també eduquen, però a manera de prolon-
gació d’aquell dret originari i inalienable 
dels propis pares. Els problemes apareixen 
quan la família només està al servei dels 
interessos individuals i la societat al servei 
d’una determinada ideologia. Sobretot, 
quan la mateixa educació no recupera el 
seu objectiu últim i no el clarifica. En efec-

tats, empresaris, dirigents, treballadors- a 
no decaure en l’esforç, malgrat la duresa 
de les circumstàncies, i a treballar amb 
esperança, fent-ho d’acord amb els grans 
valors humans i cristians. En aquest punt, 
constatem més que mai la vigència i actu-
alitat plenes dels principis de la Doctrina 
Social de l’Església, dels quals és hora de 
fer-ne un nou descobriment i una nova di-
fusió 38. 

g) La família i l’educació
[17] Un dels àmbits més sensibles de la 

profunda crisi social que patim, és el de la 
família i de l’educació. Mirant-ho des del 
punt de vista de les arrels cristianes, hem 
de dir que, si les noves generacions no 
viuen prou bé els valors que fins ara han 
configurat la nostra cultura, és precisa-
ment perquè no s’ha produït correctament 
la transmissió d’aquests valors en els dos 
àmbits primaris de socialització, que són 
la família i l’escola.

Els avenços socials són en aquest ter-
reny evidents, sobretot pel que fa a l’as-
similació d’un tracte més personalista en 
la família i pel que fa a l’accés a l’educació 
de tothom, així com l’augment considera-
ble de mitjans pedagògics. Però, tant la 
família com l’escola, com a institucions so-
cialitzants i educadores de la persona en 
la seva integritat, pateixen una profunda 
crisi. Ambdues tenen en comú la missió 
d’educar, però sembla que la seva tasca 
educativa global hagi quedat desdibuixa-
da i hagi perdut el seu sentit profund, el 
seu fonament, el seu contingut i la seva 
finalitat.

La visió cristiana reconeix la família 
com el nucli primari i fonamental de la 
societat: una comunitat de vida i d’amor, 
que està al servei de la vida humana. La 



9 7

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 3

8

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

ra és més palesa, tot i haver augmentat la 
intensitat i el nombre de veus que criden a 
una més clara sensibilitat ecològica.

Ja el Sant Pare Joan Pau II advertia que 
«els greus problemes ecològics reclamen 
un canvi efectiu de mentalitat que porti a 
adoptar nous estils de vida»42. Les decisi-
ons sobre les relacions amb el nostre medi 
ambient -consum, estalvi i inversions-, han 
de respondre a la recerca de la veritat, la 
bellesa, la bondat i la comunió amb els 
altres homes, i han de referir-se sempre a 
estils de vida inspirats en la sobrietat, la 
temprança, l’autodisciplina, tant en l’àm-
bit personal com social. Cal escapar a la 
lògica del mer consum i promoure formes 
de producció agrícola i industrial que res-
pectin l’ordre de la creació i satisfacin les 
necessitats primàries de tots, basant-se 
en una consciència renovada per la inter-
dependència que vincula entre ells tots els 
habitants del planeta. «La qüestió ecològi-
ca no s’ha d’afrontar tan sols per les pers-
pectives terribles que la degradació ambi-
ental perfila: s’ha de traduir, sobretot, en 
una forta motivació per a una autèntica 
solidaritat a escala mundial»43.

Celebrem aquesta cura i atenció envers 
allò natural, i creiem, com diu el Papa Be-
net XVI44, que la fe en un Déu creador ens 
permet assumir el deure de respectar la 
natura i les seves lleis, com a veritable do 
seu, i alhora fer-ne un ús responsable cre-
ant cultura al servei de tots, en solidaritat 
també amb les generacions futures. Amb 
tot, volem igualment subratllar que aquest 
amor a la naturalesa ha de començar, es-
pecialment, per l’estima i la cura de tota 
forma de vida, de manera particular per la 
persona humana -feta a imatge i semblan-
ça de Déu, com ensenya el llibre del Gène-
si-45, i que és portadora d’un destí etern 

te, superant la mera instrucció, l’educació 
té per finalitat ajudar a conformar un sub-
jecte humà amb les qualitats morals i es-
pirituals que haurien de caracteritzar una 
persona plenament madura40. De fet, no hi 
ha cap pedagogia o sistema educatiu que 
no contribueixi a crear un model d’ésser 
humà determinat. En el cas de l’educació 
cristiana, el model és Jesús mateix, amb 
totes les seves dimensions plenament hu-
manes. L’Església, en proposar el model 
humà de Jesucrist, ho fa des del convenci-
ment que està oferint un servei decisiu a la 
humanització de la societat.

[18] En aquesta hora cal també afirmar 
el valor fonamental de l’escola com a ins-
titució al servei de la transmissió de la cul-
tura i de l’educació en la llibertat. Dintre 
de la seva proposta, l’ensenyament de la 
religió es presenta com un element fona-
mental per a promoure el coneixement i 
la llibertat dels alumnes davant les grans 
preguntes que sempre estan presents a la 
seva vida. La classe de religió transmet el 
patrimoni cultural, les nostres arrels cristi-
anes, i al mateix temps ajuda a afrontar les 
grans preguntes sobre el sentit de la vida 
i els grans valors que l’orienten. La insti-
tució escolar és un element decisiu per a 
promoure la participació en la construcció 
de la societat: «Amb raó podem pensar 
que el destí de la humanitat futura es tro-
ba en mans d’aquells que sabran donar, a 
les noves generacions que han de venir, 
raons per a viure i raons per a esperar»41.

h) Equilibri ecològic amenaçat
[19] La constatació que ja feia Arrels 

cristianes de Catalunya que el creixement 
de mitjans i l’enterboliment de les consci-
ències envers la protecció de la natura ens 
posa en perill d’autodestrucció, avui enca-
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8 de l’esperança és el de la política i de les 

institucions responsables de l’elaboració 
de les lleis reguladores de la nostra vida 
social i econòmica. La nostra crida es di-
rigeix molt especialment als laics i laiques 
cristians que, com a presència de l’Església 
en el món secular, tenen el deure i el dret 
de participar en la vida pública segons els 
criteris ètics que dimanen de la seva fe i 
amb l’esperit que l’Església assenyala per 
a moments de grans canvis socials i polí-
tics, a l’inici d’un nou mil·lenni49.

Igualment veiem necessari el compro-
mís laïcal en el doble repte de la incultu-
ració de l’Evangeli i de l’evangelització de 
la cultura actual, així com en la tasca de 
formar la consciència social segons els cri-
teris de la Doctrina Social de l’Església. És 
precisament en aquest camp de la realitat 
social i econòmica, on avui els cristians 
hem d’aportar la riquesa de la doctrina 
evangèlica i el nostre compromís moral, 
atesa la greu situació de crisi actual. En 
aquest sentit, el compromís dels cristians 
i la veu profètica de l’Església a Catalunya 
en favor dels més febles i necessitats de la 
societat no faltarà. 

Precisament recordant les arrels cristi-
anes de Catalunya i els fruits que ja han 
donat, ens ho ha reclamat el sant Pare Be-
net XVI en la seva recent visita a l’Obra Be-
nèfico Social del Nen Déu de manera ben 
emotiva, escoltant i fent-se molt proper als 
infants i joves discapacitats: «En aquests 
moments, en els quals moltes llars pas-
sen serioses dificultats econòmiques, els 
deixebles de Crist hem de multiplicar els 
gestos concrets de solidaritat efectiva i 
constant, manifestant així que la caritat és 
el distintiu de la nostra condició cristiana 
[...] “Tot allò que fèieu a un d’aquests ger-
mans meus més petits, a mi m’ho fèieu” 

i això des del mateix inici fins a la seva fi 
natural.

5. Crida a viure i practicar l’evangeli de 
l’esperança

[20] Anunciar, celebrar, servir i viure con-
cretament l’Evangeli de l’esperança és el 
programa fonamental que proposà Joan 
Pau II a l’Exhortació Apostòlica postsino-
dal L’Església a Europa, amb la qual do-
nava una resposta a una societat europea 
en perill d’arraconar i menystenir la seva 
herència cristiana46 i Benet XVI ens ha do-
nat un bell mestratge sobre la grandesa 
de l’esperança cristiana en la seva Carta 
Encíclica Spe salvi47. El document epis-
copal Arrels cristianes de Catalunya i el 
més recent, signat també pels Bisbes de 
Catalunya el febrer del 2007, Creure en 
l’Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor, 
ja feien una crida a l’evangelització de 
Catalunya amb la seva realitat històrica, 
cultural i nacional, i a la reactivació de la 
fe dins la societat i la cultura actuals. Els 
Bisbes de Catalunya volien amb això ofe-
rir el millor i més positiu servei que la fe 
dóna al món secular. Els cristians, en tots 
els àmbits d’aquest món, estem cridats a 
viure i proclamar l’Evangeli de l’esperan-
ça. Les resolucions i el missatge del nostre 
Concili Provincial Tarraconense, celebrat 
l’any 1995, són punts de referència segurs 
i lluminosos, també avui, per a posar en 
pràctica concretament aquesta nostra 
tasca d’anunciar Crist a tots els homes i 
dones48. 

En moments de crisi econòmica, moral i 
política ben preocupants, ens cal anunciar 
l’esperança. Això vol dir que un dels espais 
on més urgentment cal que els cristians 
visquin, testimoniïn i practiquin l’Evangeli 
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[22] Som conscients de les mancances 
i els errors que, com a membres de l’Es-
glésia, hàgim pogut cometre en un pas-
sat més o menys llunyà, i humilment en 
demanem perdó; però alhora som també 
conscients del paper insubstituïble que 
ha tingut l’Església i el cristianisme en la 
història mil·lenària de Catalunya, i estem 
convençuts que els cristians, guiats per 
la llum sempre actual de la Bona Nova 
del Senyor Ressuscitat, podem continu-
ar contribuint-hi decisivament en el pre-
sent i en el futur. Som fills d’una gloriosa 
tradició i ens sabem col·laboradors d’un 
apassionant projecte de Déu mateix, pel 
bé de tota la humanitat, en el present i en 
el futur. Som hereus d’una gloriosa tradi-
ció que ha arrelat en «una terra que, amb 
tota probabilitat, va acollir la predicació de 
Pau i que, posteriorment, fou regada per la 
sang del protomàrtir Fructuós, bisbe, i dels 
seus dos diaques, Auguri i Eulogi»52. És el 
Senyor qui ens obre els camins i és fidel a 
les seves promeses, que es realitzen en la 
feblesa de la nostra vida. Així ho proclamà 
sant Fructuós, inspirat per l’Esperit Sant, 
al moment de lliurar la seva vida: «No us 
mancarà pastor, i l’amor i la promesa del 
Senyor ja no podran fallir, ni en aquest 
món ni en l’altre. Perquè això que esteu 
veient és feblesa d’una hora»53.

Per això sentim la necessitat de recór-
rer amb fe i confiança a l’omnipotència de 
Déu en la pregària personal i comunitària, 
i de refermar els nostres llaços fraternals 
de comunió en el Senyor, en les nostres 
diòcesis i parròquies, en les nostres co-
munitats i en les nostres famílies, en les 
associacions i moviments. Només així 
podrem oferir respostes adequades per-
què l’Església sencera es presenti al món 
contemporani amb una empenta missio-

(Mt 25,40). En aquesta terra, aquestes pa-
raules de Crist han impulsat molts fills de 
l’Església a dedicar les seves vides a l’en-
senyament, la beneficència o la cura dels 
malalts i discapacitats. Inspirats en el seu 
exemple, us demano que continueu socor-
rent els més petits i necessitats, donant-
los el millor de vosaltres mateixos»50.

Conclusió

[21] Fa vint-i-cinc anys, els nostres prede-
cessors es van sentir cridats a posar en 
relleu les arrels cristianes de Catalunya i 
renovaren el compromís de l’Església en 
favor del nostre poble. Ara els pastors de 
les diòcesis amb seu a Catalunya sentim la 
urgència de revifar aquestes arrels, i d’im-
pulsar noves iniciatives evangelitzadores, 
amb esperit de servei, per al bé del país, 
de la seva cultura, i sobretot de totes les 
persones que hi viuen. La recent visita del 
Sant Pare a Barcelona ens encoratja en 
aquest sentit missioner i ens indica nous 
camins per on progressar confiadament en 
aquest nostre intent. 

La societat contemporània, com ens indi-
cava ja el Papa Pau VI51, vol testimonis més 
que no pas mestres, i si accepta els mestres 
ho fa en la mesura que són autèntics testimo-
nis. És per això que proposem a tots els cris-
tians un compromís renovat en la vivència de 
la fe i en la seva adhesió amorosa a l’Església, 
i demanem de no cansar-nos mai de predicar 
la Paraula de Jesucrist, en tota circumstància, 
anant a l’essencial del seu missatge d’amor. 
Tots necessitem viure amb més radicalitat i 
coherència el que prediquem, a fi que molts 
dels nostres coetanis puguin sentir-se atrets 
novament per Jesucrist i es descobreixin con-
vidats a formar part activa de la comunitat 
dels seus deixebles. 
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8 Mons. Sebastià Taltavull i Anglada,

Bisbe auxiliar de Barcelona i

Mons. Salvador Cristau i Coll,
Bisbe auxiliar de Terrassa.

NOTES

1. Els Bisbes de Catalunya, Arrels Cris-
tianes de Catalunya, 27 de desem-
bre de 1985, apartat 1r, nn. 2 i 5.

2. Benet XVI, Homilia a la Sagrada Fa-
mília, Barcelona 7 de novembre de 
2010.

3. Benet XVI, Paraules durant la visi-
ta a l’Obra Benèfico Social del Nen 
Déu, Barcelona 7 de novembre de 
2010.

4. Assemblea especial per a Europa 
del Sínode dels Bisbes, Declaració 
final, 13 de desembre de 1991, n. 3.

5. Cf. Mt 13,44-46.
6. Els Bisbes de Catalunya afirma-

ven: «Com a bisbes de l’Església 
a Catalunya, encarnada en aquest 
poble, donem fe de la realitat na-
cional de Catalunya, afaiçonada al 
llarg de mil anys d’història i també 
reclamem per a ella l’aplicació de 
la doctrina del magisteri eclesial: 
els drets i els valors culturals de les 
minories ètniques dins d’un Estat, 
dels pobles i de les nacions o na-
cionalitats, han de ser respectats 
i, fins i tot, promoguts pels Estats, 
els quals de cap manera no poden, 
segons dret i justícia perseguir-los, 
destruir-los o assimilar-los a una 
altra cultura majoritària. L’existèn-
cia de la nació catalana exigeix una 
adequada estructura jurídico-po-
lítica que faci viable l’exercici dels 

nera capaç de promoure i dur a terme amb 
goig i encert la nova evangelització que el 
Senyor ens encomana als inicis d’aquest 
tercer mil·lenni de l’era cristiana54. Ens 
proposem i proposem a tot el poble cristià 
que peregrina a Catalunya, una nova pri-
mavera de l’esperit, una nova embranzida 
evangelitzadora al servei de tota la socie-
tat i una generosa entrega als més petits i 
necessitats: que cadascú en el seu entorn 
sigui flama ardent de fe i de caritat.

Que el Senyor beneeixi els nostres 
propòsits i la Mare de Déu, venerada a la 
nostra muntanya santa de Montserrat i als 
innombrables santuaris de la nostra terra 
catalana, ens acompanyi i ens sostingui en 
el camí del servei al nostre poble!

Els Bisbes de Catalunya 
21 de gener de 2011

Festa dels sants màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi
 

Mons. Jaume Pujol i Balcells,
Arquebisbe de Tarragona i Primat, President de la

Conferència Episcopal Tarraconense;

Cardenal Lluís Martínez i Sistach,
Arquebisbe de Barcelona;

Mons. Joan-Enric Vives i Sicília,
Arquebisbe-Bisbe d’Urgell;

Mons. Xavier Salinas i Viñals, 
Bisbe de Tortosa;

Mons. Agustí Cortés i Soriano,
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat;

Mons. Joan Piris i Frígola, 
Bisbe de Lleida;

Mons. Josep Àngel Saiz i Meneses, 
Bisbe de Terrassa;

Mons. Romà Casanova i Casanova, 
Bisbe de Vic;

Mons. Francesc Pardo i Artigas, 
Bisbe de Girona;

Mons. Xavier Novell i Gomà, 
Bisbe de Solsona;
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sentants de la societat britànica al 
Westminster Hall, Londres 17 de se-
tembre de 2010.

24. Mc 12,17.
25. Benet XVI, Discurs a les Autoritats 

de l’Estat al Palau de l’Eliseu, París, 
12 de setembre de 2008.

26. Cf. Benet XVI, Carta Encíclica Cari-
tas in Veritate, 2009, n. 77.

27. Benet XVI, Discurs a la Cúria Roma-
na amb motiu del Nadal, 21 de de-
sembre de 2009.

28. Els Bisbes de Catalunya, Creure en 
l’Evangeli i anunciar-lo amb nou ar-
dor, Claret, Barcelona, 2007.

29. Cf. Benet XVI, Carta Encíclica Cari-
tas in Veritate, 2009, nn. 34-42.

30. Benet XVI, Carta Encíclica Caritas in 
Veritate, 2009, n. 62.

31. Cf. Ex 23,9; Lv 19,33-34.
32. Cf. Mt 2,14 i 25,35.
33. Cf. Joan Pau II, Missatge per a la Jor-

nada mundial de les Migracions, 2 
de febrer de 2001, n.3.

34. Benet XVI, Missatge per a la Jorna-
da mundial de l’emigrant i el refugi-
at, 16 de gener de 2011.

35. Catecisme de l’Església Catòlica, 
1699 i 1726 (i també 1877 ss.).

36. Catecisme de l’Església Catòlica, 
1697 (i també 1803 ss.).

37. Cf. Joan Pau II, Missatge per a la Jor-
nada Mundial de la Pau any 2000.

38. Cf. Consell Pontifici de la Justícia i 
de la Pau, Compendi de la Doctrina 
Social de l’Església (2004), Claret, 
Barcelona, 2005.

39. Benet XVI, Homilia a la Sagrada Fa-
mília, Barcelona, 7 de novembre de 
2010.

40. Cf. Benet XVI, Carta Encíclica Cari-
tas in Veritate, 2009, n. 61.

drets esmentats. La forma concreta 
més apta per al reconeixement de 
la nacionalitat, amb els seus valors 
i prerrogatives, pertoca directa-
ment a l’ordenament civil.» Arrels 
Cristianes de Catalunya, 27 de de-
sembre de 1985, apartat 3: El fet de 
la nacionalitat catalana, n. 8.

7. Joan Pau II, Discurs al Parlament 
Europeu, Estrasburg, 11 d’octubre 
de 1988, n. 4.

8. Joan Pau II, Discurs a la UNESCO, 
París 2 de juny de 1980, n. 14.

9. Íbidem, n. 15.
10. Cf. Joan Pau II, Carta Encíclica Solli-

citudo Rei Socialis, 1987, nn. 38-40.
11. Benet XVI, Homilia de les primeres 

vespres de la solemnitat de St. Pere 
i St. Pau, 28 de juny de 2010. Veure 
també Benet XVI, Carta Apostòlica 
en forma de Motu proprio Ubicum-
que et semper, 21 de setembre de 
2010.

12. Benet XVI, Discurs als Represen-
tants de la societat britànica al 
Westminster Hall, Londres 17 de 
setembre de 2010.

13. Íbidem.
14. Cf. Mt 25,14ss.
15. Benet XVI, Homilia a la Sagrada Fa-

mília, Barcelona 7 de novembre de 
2010.

16. Íbidem.
17. Jn 14,6.
18. Ap 21,10.
19.  Benet XVI, Homilia a la Sagrada Fa-

mília, Barcelona 7 de novembre de 
2010.

20. He 13,8.
21. Cf. Mt 5, 14; Jn 8,12; Jn 9,5.
22. Mt 28,20.
23. Cf. Benet XVI, Discurs als Repre-
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8 Cartes del bisbes de Catalunya en relació 

al Dia del Seminari 

Camí per a esdevenir do. Mons. Agustí Cor-
tés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat 

El Dia del Seminari, en ple camí quaresmal, 
ens recorda dues urgències que avui vivim 
a l’Església. La primera és la de poder dis-
posar de sacerdots suficients perquè el 
nostre poble faci el camí de la fe vers la 
salvació. La segona és que els preveres 
estiguin ben formats per a fer front a les 
exigències que presenta el món i l’Església 
avui. Més en concret, el Dia del Seminari 
ens recorda que tots hem de treballar i 
pregar perquè molts joves a l’Església es 
plantegin i facin el seu camí vocacional 
vers el sacerdoci, i alhora que els posem 
a l’abast els mitjans adients per a la seva 
formació. Enguany el lema que centra la 
campanya del Seminari és: “El sacerdot, 
un do per al món i per a l’Església”.

No cal més que anar visitant parròqui-
es, grups o comunitats cristianes, per ado-
nar-se que, més enllà d’errors que come-
tem o els defectes que tenim els ministres 
de l’Església, els sacerdots són veritables 
dons, autèntics regals, per a la societat i 
per al Poble de Déu. D’això no en pot dub-
tar ningú, que miri la realitat sense preju-
dicis i amb rigor.

El camí vocacional per a molts és sim-
plement el procés pel qual hom troba 
el seu lloc a la vida, que vol dir la pròpia 
felicitat, o la realització d’un mateix, o la 
manera de triomfar o, senzillament, de 
guanyar més diners. Creiem que aquest és 
una manera curta i superficial de plantejar 
la vida. Si més no des de la fe, camí vocaci-
onal, de qualsevol vocació, en primer lloc, 
és l’itinerari que fem per a esdevenir un do 

41. Concili Vaticà II, Constitució pasto-
ral sobre l’Església en el món actual 
Gaudium et Spes, 31.3.

42. Joan Pau II, Carta Encíclica Centesi-
mus Annus, 1991, n. 36.

43. Consell Pontifici de la Justícia i de 
la Pau, Compendi de la Doctrina 
Social de l’Església (2004), Claret, 
Barcelona, 2005, n. 486.

44. Cf. Benet XVI, Carta Encíclica Cari-
tas in Veritate, 2009, n. 48.

45. Cf. Gn 1,26-27. 
46. Cf. Joan Pau II, Exhortació Apostòlica 

Ecclesia in Europa, 2003, nn. 44-121.
47. Cf. Benet XVI, Carta Encíclica Spe 

salvi, 30 de novembre de 2001.
48. Cf. Concili Provincial Tarraconen-

se 1995. Documents i resolucions, 
Barcelona 1996, res. 1. 

49. Cf. Joan Pau II, Exhortació Apostòli-
ca Christifideles laici, 30 de desem-
bre de 1988; Carta Apostòlica Novo 
millennio ineunte, 6 de gener de 
2001.

50. Benet XVI, Paraules durant la visi-
ta a l’Obra Benèfico Social del Nen 
Déu, Barcelona 7 de novembre de 
2010.

51. Cf. Pau VI, Exhortació Apostòlica 
Evangelii Nuntiandi, 8 de desembre 
de 1975.

52. Els Bisbes de Catalunya, Pau, Apòs-
tol del nostre poble, Claret, Barce-
lona, 2008, p. 3.

53. Martiri dels sants Fructuós, Augu-
ri i Eulogi, dins Actes dels màrtirs, 
Proa, Barcelona, 1991, p. 123.

54. Cf. Benet XVI, Carta Apostòlica en 
forma de Motu proprio Ubicumque 
et semper, 21 de setembre de 2010.
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es deixin configurar a Crist, serveixin 
la comunitat fent-lo present com a 
cap i pastor.

En realitat, el que necessitem és cristi-
ans que posin les seves vides en mans de 
Jesucrist perquè, per mitjà d’ells, Ell faci 
el gran do de si mateix a l’Església com a 
cap i pastor. Trobarà tanta generositat a la 
nostra terra?

El sacerdot, do de Déu per al món. Mons. 
Josep Àngel Saiz, bisbe de Terrassa 

Aquest diumenge, el més proper a la fes-
tivitat de Sant Josep que celebràvem ahir 
dissabte, celebrem a les nostres diòcesis 
el Dia del Seminari. Enguany té per lema: 
«El sacerdot, do de Déu per al món.» 
Aquest lema ens recorda la recent cele-
bració de l’Any Sacerdotal, promulgat per 
a tota l’Església pel Papa Benet XVI, que 
té com un dels propòsits del seu pontificat 
impulsar les vocacions sacerdotals i religi-
oses, i demanar a tot el Poble de Déu que 
doni al ministeri sacerdotal el valor que li 
pertoca.

A més de la celebració de l’Any Sacer-
dotal, hi ha dos fets en l’activitat del Papa 
que evidencien aquesta preocupació seva 
per les vocacions sacerdotals. El primer fet 
és la «Carta als seminaristes» —publicada 
el 18 d’octubre de 2010— en la qual els 
ofereix uns punts bàsics per a la seva for-
mació com a sacerdots del futur i els ani-
ma a seguir fidelment la seva vocació amb 
aquestes significatives paraules: «Sí, té 
sentit ésser sacerdot: el món, mentre exis-
teixi, necessita sacerdots i pastors avui, 
demà i sempre.»

El segon fet que revela l’estima i la pre-
ocupació del Papa pels sacerdots d’avui i 
del futur és que, dins de l’intens programa 

per a Déu i per als germans. En això tro-
bem la felicitat.

Anem per parts. Un do, un regal, és 
quelcom valuós. En aquest sentit, el camí 
vocacional consisteix en el cultiu i desen-
volupament de tota la riquesa personal, 
que hom humanament pot posseir. Però, 
en segon lloc, el camí vocacional consis-
teix a fer d’aquesta riquesa personal una 
ofrena, un regal, a Déu i als germans. 
Aquestes actituds no s’improvisen –en 
certa manera són resultat del camí espiri-
tual de tota la vida– però l’experiència ens 
diu que fruiten en una vocació com la sa-
cerdotal, quan han crescut bastant al si de 
la família (on s’ha pogut veure, per exem-
ple, que cadascun dels pares és realment 
do i regal per a l’altre espòs i pels fills) o 
en la comunitat parroquial (com ara, el 
testimoniatge d’un capellà o d’altres cris-
tians)... En tercer lloc, el camí vocacional 
vers el sacerdoci és l’itinerari pel qual hom 
assoleix una configuració personal tal, que 
esdevingui el do específic que fa el preve-
re: reproduir Jesucrist cap i pastor de la 
comunitat. Facilitar aquesta configuració 
és una de les funcions essencials de tota 
l’Església i particularment del Seminari. 

Aleshores el Dia del Seminari hem de 
maldar i pregar perquè:

- Tots, especialment els joves, visquin 
“vocacionalment”, que no tinguin por 
de preguntar-se com, en quin lloc, de 
quina manera, seran feliços estimant 
més.

- A la nostra Església, comunitats, fa-
mílies, grups, institucions, formem 
als cristians en aquell amor profund i 
sincer que fa de cadascú un regal per 
a Déu i per als altres.

- Entre els qui fan de la seva vida una 
ofrena de si mateixos, hi hagi els qui 
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8 cació sacerdotal marcà tota la seva vida. El 

començava així: «Quina és la història de la 
meva vocació sacerdotal? Sobretot és Déu 
qui la coneix. En la seva dimensió més pro-
funda, tota vocació sacerdotal és un gran 
misteri, és un do que supera infinitament 
l’home.» I demanava quelcom que tots 
hem de tenir molt present: «Quan parlem 
del sacerdoci i en donem testimoni, ho 
hem de fer amb gran humilitat, conscients 
que Déu “ens ha cridat amb una vocació 
santa, no per les nostres obres, sinó per la 
seva pròpia determinació i per la seva grà-
cia” (cf. 2Tim 1,9).»

Una vocació amb futur. Cardenal Lluís Mar-
tínez Sistach. Arquebisbe de Barcelona 

En coincidència amb la festa de Sant Jo-
sep, aquest dissabte i aquest diumen-
ge celebrem el Dia del Seminari, marcat 
aquest any per una ordenació de preveres 
a la basílica de la Sagrada Família. El lema 
del Dia del Seminari d’aquest any és “El 
sacerdot, do de Déu per al món”.

Però sembla que el món d’avui, sobre-
tot als països de l’Europa Occidental, no 
estigui gaire disposat a acceptar aquest 
do. El Sant Pare, amb motiu de la celebra-
ció de l’Any Sacerdotal, va decidir, l’octu-
bre de l’any passat, escriure una carta a 
tots els seminaristes de l’Església catòlica. 

Benet XVI inicia aquesta carta amb una 
anècdota de la seva joventut. Quan el de-
sembre de 1944, el jove Joseph Ratzinger 
fou cridat al servei militar, el comandant 
de la companyia els va preguntar a cadas-
cú què volien ser en el futur. Ell va respon-
dre que volia ser sacerdot catòlic. El sub-
tinent va replicar: “Doncs heu de triar una 
altra cosa. A la nova Alemanya ja no calen 
capellans”.

que seguirà el Papa el proper mes d’agost 
a Madrid, amb motiu de la Jornada Mun-
dial de la Joventut, ha previst un temps 
dedicat als seminaristes: el dissabte 20 
d’agost al matí celebrarà una missa per als 
aspirants al sacerdoci ministerial a la cate-
dral de l’Almudena.

Puc dir-vos, benvolguts diocesans, que 
el vostre bisbe i el bisbe auxiliar, monse-
nyor Salvador Cristau, que té confiada la 
formació dels nostres futurs sacerdots dio-
cesans com a rector del Seminari de Valldo-
reix, procurem sentir vivament i secundar 
en la nostra actuació aquests desigs del 
Sant Pare. Per això, en aquest Dia del Se-
minari, us demanem que reseu per tal que 
el Senyor segueixi atorgant a alguns dels 
nostres joves cristians el do de la vocació 
al sacerdoci ministerial. Pregueu pel nostre 
Seminari diocesà i per tots els que hi col-
laboren per a la deguda formació humana, 
espiritual, intel·lectual i pastoral dels can-
didats al sacerdoci. Es diu que el Seminari 
és el cor d’una diòcesi. En els meus contac-
tes amb molts seminaris del país, acom-
plint allò que els meus germans bisbes 
m’han confiat, sempre tinc en la meva ment 
i en el meu cor el nostre estimat Seminari 
diocesà i les vocacions, a Déu gràcies nom-
broses, que s’hi preparen. Us demano que 
ens ajudeu amb la vostra pregària per les 
vocacions i, si podeu, amb la vostra ajuda 
econòmica en la col·lecta que avui es fa en 
els llocs de culte, per al nostre Seminari.

Com sabeu, Joan Pau II serà beatificat 
el proper primer de maig. El lema del Dia 
del Seminari d’enguany m’ha recordat el 
llibre que volgué oferir a tota l’Església en 
el cinquantè aniversari de la seva ordena-
ció sacerdotal, en les seves noces d’or com 
a sacerdot. Així ho titula: «Do i misteri», i 
tot ell és un bonic testimoni de com la vo-
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Dono les gràcies als joves del nostre 
Seminari, que es preparen per a esdeve-
nir un do de Déu al servei de les nostres 
comunitats cristianes. Dono les gràcies als 
sacerdots ordenats en aquesta festa de 
Sant Josep. El nostre Seminari és una ins-
titució ben viva que compleix amb fidelitat 
a l’Església la funció de formar els sacer-
dots del present i del futur. Per això, amb 
motiu del Dia del Seminari, us demano per 
al Seminari el recolzament humà i espiri-
tual, i també l’ajut material que necessita 
perquè pugui continuar complint la seva 
missió al servei de tota la diòcesi. I invito 
els esposos cristians que preguin dema-
nant al Senyor que, si és la seva voluntat, 
cridi a algun dels seus fills per a aquesta 
vocació. I als nostres joves cristians que es 
preguntin si aquest pot ser el seu camí en 
la seva vida.

Dons del cor de Crist. Mons. Joan-Enric Vi-
ves, arquebisbe-bisbe d’Urgell

«Dons del Cor de Crist per a l’Església i per 
al món», així ha definit el Papa Benet XVI 
els sacerdots, i amb ells, els qui es prepa-
ren al sacerdoci. El diumenge més proper 
a la festa de Sant Josep, celebrem cada 
any el Dia del Seminari. Amb acció de grà-
cies, ens fixem en els sacerdots estimats 
del nostre presbiteri diocesà, i en els 7 
seminaristes d’Urgell així com els de tot el 
món, que ara es preparen per al ministeri. 
Preguem per ells i ajudem el nostre Semi-
nari diocesà, «nineta dels ulls del bisbe» 
—com s’ha dit que és—, i lloc molt estimat 
dels preveres i de tots els fidels. Necessi-
tem bons sacerdots que ens prediquin la 
Paraula, que ens donin els sagraments de 
Crist, i que ens guiïn cap a Déu amb el testi-
moniatge coherent i convincent de la seva 

“Jo sabia –diu el Sant Pare- que aquesta 
nova Alemanya estava arribant a la fi, i que 
després de les devastacions tan enormes 
que aquella bogeria havia portat al país, 
hi hauria més que mai necessitat de sacer-
dots”. Benet XVI afegeix que “també ara hi 
ha molta gent que, d’una manera o d’una 
altra, pensa que el sacerdoci catòlic no és 
una professió amb futur, sinó que pertany 
més aviat al passat”.

Malgrat aquest sentiment d’avui, la re-
alitat és que el sacerdoci té futur perquè 
–com diu el mateix Sant Pare en l’inici de 
la seva carta als seminaristes- “també en 
l’època del domini tecnològic del món i de 
la globalització, les persones continuaran 
tenint necessitat de Déu, del Déu manifes-
tat en Jesucrist i que ens reuneix en l’Es-
glésia universal, per aprendre amb ell i per 
mitjà d’ell la vida veritable, i tenir presents 
i operatius els criteris d’una humanitat 
vertadera”.

Déu és vivent i necessita homes que 
visquin per a ell i que el portin als altres. 
El sacerdot té futur perquè ens ofereix la 
Paraula i els sagraments, perquè ens por-
ta Jesucrist, la seva gràcia, el seu perdó, i 
amb això un sentit superior a la vida i una 
esperança ferma de vida eterna en Déu.

Per això, dirigint-me als preveres orde-
nats amb motiu d’aquest Dia del Seminari, 
i pensant en els nostres seminaristes i en 
els sacerdots que els acompanyen en la 
seva formació humana, intel·lectual, espi-
ritual i pastoral, els dic les mateixes parau-
les de Benet XVI: “Vosaltres, benvolguts 
amics, heu decidit entrar al Seminari i, per 
tant, us heu posat en camí cap al ministeri 
sacerdotal a l’Església catòlica. Heu fet bé. 
Sí, té sentit ser sacerdot: el món, mentre 
existeixi, necessita sacerdots i pastors, 
avui, demà i sempre”.
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8 seminaristes i pels sacerdots! No són uns 

funcionaris del sagrat, ni els representants 
d’una institució freda, o figures decoratives 
d’un paisatge caducat... Són els portadors 
d’una gràcia divina que els envaeix i que es 
difon en els qui troben; són espurnes de la 
veritat i mans caritatives que acompanyen, 
sostenen, animen... Són xiprers que fan 
mirar amunt, cap a Déu... Són cèlibes i són 
de tots, amb amor tendre i universal. I es 
deixen «menjar» per tots. Són... «un altre 
Crist»! I així els hem d’estimar i venerar, 
malgrat les deficiències que puguin tenir o 
les febleses que ens mostrin.

Donem gràcies pels sacerdots que hem 
conegut i que ens han donat un bon exem-
ple, que ens han ajudat en algun moment 
de la vida... I preguem perquè el Senyor 
ens continuï enviant bons sacerdots, ho-
mes de Déu obedients, pobres i entregats, 
que prediquin al món amb la seva paraula 
i la seva vida, que siguin encarnats, autèn-
tics i creïbles!

Vocacions sacerdotals i seminari. Mons. 
Joan Piris, bisbe de Lleida 

Acabem de viure fa uns dies i amb molt de 
goig la celebració sacramental en la qual 
dos membres de la nostra Església de Llei-
da han rebut el Sacerdoci Ministerial, des-
prés dels corresponents anys de formació 
al Seminari. És un motiu més per a pro-
moure amb il·lusió i multiplicar les crides 
vocacionals al presbiterat entre nosaltres.

És cert que tots els batejats participem 
de l’únic sacerdoci de Jesús i hem rebut 
la mateixa crida al seu seguiment amb 
radicalitat. Això ens motiva a pregar amb 
molta confiança i insistència perquè es 
mantingui viva la flama vocacional a tots 
els nivells. Però el sacerdoci ministerial 

vida apostòlica. Per això ho demanem amb 
insistència a l’Amo dels sembrats.

Precisament el Papa ha escrit recent-
ment als seminaristes d’arreu del món que 
s’han posat en camí cap al ministeri sacer-
dotal, per donar-los ànims, ja que sovint 
han d’afrontar moltes objeccions a la seva 
vocació i opinions contràries desanimado-
res, que veuen el ministeri com una cosa 
del passat que hauria de desaparèixer. El 
cert és que els homes continuaran tenint 
necessitat de Déu, a pesar dels avenços 
tecnològics, i necessitaran dels sacerdots. 
Ens diu Benet XVI: «Sense Déu la vida es 
torna buida, i tot resulta insuficient. Déu 
està viu, i necessita homes que visquin per 
a Ell i que el portin als altres. Té sentit ser 
sacerdot: el món mentre existeixi necessi-
ta sacerdots i pastors, avui, demà i sem-
pre» (Carta als seminaristes 18.10.2010).

El lema d’enguany del Dia del Semina-
ri és «El sacerdot do de Déu per al món». 
Totes les persones del món són els seus 
amics, pels quals vol donar la seva vida, 
a semblança del Crist el bon Pastor «que 
dóna la vida per les ovelles» (Jn 10,15): in-
fants i joves, matrimonis i ancians, malalts, 
gent de la cultura i del món obrer, gent de 
la ciutat, del camp i dels poblets, persones 
soles, moribunds, pobres, emigrants, em-
presonats... Tot el món és la seva parrò-
quia. Per això un capellà és un do immens 
per al poble de Déu i per a tothom. L’afaiço-
na la mateixa caritat de Crist, i ell és el pri-
mer treballador de la civilització de l’amor 
que vol fer arribar a tots els cors, a totes 
les necessitats, a tots els rostres, a totes 
les edats... a tothom, l’amor de Déu. No 
és només que el sacerdot sigui portador 
dels dons de Déu —que ho és— sinó que 
ell mateix ha estat fet com un do de Déu. 
I el que podem fer és donar gràcies pels 
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parlar al nostre voltant d’aquesta opció de 
vida. El Senyor segueix cridant.

El sacerdot, do de Déu per al món. Mons. 
Xavier Salinas, bisbe de Tortosa 

La celebració del dia del Seminari és el re-
cord permanent de la necessitat de sacer-
dots que té la nostra Diòcesi. El Seminari 
ens parla del futur de les nostres parròqui-
es, puix en ell es formen els seus pastors. 
Una qüestió decisiva que avui vivim amb 
certa inquietud davant l’hivern vocacional 
que tots constatem. Una realitat directa-
ment relacionada amb el conjunt de la vida 
eclesial, puix tota vocació sacerdotal està 
vinculada a la vida cristiana de les famílies 
i de les comunitats. Cert que Déu sembra 
la vocació arreu entre els joves, però mol-
tes vegades aquesta llavor queda tan ama-
gada que, finalment, no dóna fruit. Una 
gran responsabilitat per a tota l’Església, 
des dels bisbes a tots els cristians.

Aquest any la pregària pel Seminari va 
vinculada al reconeixement del ministeri 
sacerdotal com a do de Déu. Encara res-
sona entre nosaltres la celebració de l’Any 
Sacerdotal al qual el Papa Benet XVI ens 
va convocar: “el sacerdoci no és un simple 
«ofici», sinó un sagrament: Déu es val d’un 
home amb les seves limitacions per a fer-
se, a través d´ell, present entre els homes 
i actuar a favor seu. Aquesta audàcia de 
Déu, que s’abandona a les mans d’éssers 
humans; que, tot coneixent les nostres de-
bilitats, considera els homes capaços d’ac-
tuar i fer-se presents en el seu lloc, aquesta 
audàcia de Déu és realment la major gran-
desa que s’amaga en la paraula «sacerdo-
ci». Que Déu ens consideri capaços d’això, 
que per això cridi al seu servei a homes i, 
així, s’uneixi a ells des de dins, això és el 

suposa la crida a una especial consagració 
que els qui l’hem rebuda vivim amb molt 
d’agraïment. No perquè siguem millors 
que els altres o tinguem cap mèrit particu-
lar: és pura gràcia i ningú no en té cap dret. 
És un do de Déu que engega un diàleg amb 
nosaltres i que demana una resposta.

Per a facilitar aquesta resposta als qui 
poden sentir-ne la crida, cal ajudar-los 
a tenir una experiència de trobada real i 
profunda amb Jesús, únic fonament de la 
vida i de l’esperança d’aquells que vulguin 
omplir de sentit llur existència. Aquesta és 
una de les funcions del Seminari, àmbit de 
formació, convivència, discerniment i ma-
duració vocacional.

Com cada any, al voltant de la festa de 
sant Josep, celebrem EL DIA DEL SEMINA-
RI, una ocasió per a fer-nos propera la rea-
litat d’aquest centre educatiu, per a pregar 
per les vocacions al sacerdoci ministerial i 
per a esperonar també la nostra solidaritat 
amb les despeses que suposa el seu man-
teniment (els estudis i residència a l’Inter-
diocesà a Barcelona, més desplaçaments i 
convivència a Lleida cada cap de setmana 
suposa al voltant dels 10.000 euros curs). 
Tant de bo tots sentíssim nostra la realitat 
del Seminari.

Tornem-ho a dir i pensem-hi: el prevere 
és un do de Déu per al món. Ho diu el lema 
de la campanya pro-seminari d’aquest any, 
però no hauria d’ésser només un lema per-
què tants de nosaltres en podem donar 
testimoniatge. Som ben conscients del bé 
que tantes persones han rebut i encara re-
ben, rebem, dels nostres preveres i de la 
necessitat que tenim de la seva vida santa 
i del seu lliurament constant en favor del 
poble que se’ls encomana.

Us demano que preguem molt per 
aquesta intenció i que no tinguem por de 
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Guardonats amb la Creu de Sant Jordi 
2011

Barcelona, 28-4-2011

Ahir a la tarda, al Saló Sant Jordi del Palau 
de la Generalitat, el Molt Hble. President 
Sr. Artur Mas va lliurar la Creu de Sant Jordi 
a vint-i-nou personalitats i quinze entitats 
que s’han destacat en el servei a Catalu-
nya en el pla cívic i cultural.

El P. Lluís Duch Álvarez, monjo del 
monestir de Montserrat, és antropòleg 
i expert en fenomenologia de la religió, i 
ha estat guardonat perquè “ha excel·lit 
singularment en l’estudi dels llenguatges 
dels universos simbòlics i mítics i la seva 
concreció en la vida quotidiana del nostre 
temps. Professor de teologia i d’antropo-
logia, la seva obra es posa encara més en 
valor a mesura que n’augmenta la projec-
ció internacional.”

La Gna. Maria Dolors Bassols i Teixi-
dor, de la Congregació de Germanes Car-
melites de la Caritat-Vedruna, mestra, ha 
estat guardonada “en reconeixement a la 
seva valuosa trajectòria, posada al servei 
de la formació i del creixement personal 
de la infància i de la joventut, i dedicada 
també a la formació de les persones edu-
cadores.”

que en aquest any hem volgut de nou con-
siderar i comprendre. Volíem desvetllar la 
joia perquè Déu estigui tan a prop de nos-
altres, i la gratitud pel fet que Ell es confiï 
a la nostra debilitat, que Ell ens guiï i ens 
ajudi dia rere dia. Volíem també, així, ense-
nyar de nou als joves que aquesta vocació, 
aquesta comunió de servei per Déu i amb 
Déu, existeix, més encara, que Déu està 
esperant el nostre «sí». Juntament amb 
l’Església, hem volgut destacar de nou que 
s’ha de demanar a Déu aquesta vocació. 
Demanem treballadors per a la collita de 
Déu, i aquesta pregària a Déu és, al mateix 
temps, una crida de Déu al cor de joves que 
es consideren capaços d’això mateix per al 
que Déu els creu capaços”(Homilia de clo-
enda de l’Any Sacerdotal).

En el dia del Seminari demanem al Se-
nyor que ens permeti renovar la mirada per 
a descobrir en la vida dels nostres sacer-
dots l’acció de Déu entre nosaltres. Que la 
nostra pregària ens dugui al testimoniat-
ge de l’alegria que neix d’una fe viscuda, 
i que, tant els sacerdots, com els laics i 
els consagrats, preparem el camí perquè 
aquells a qui el Senyor crida, responguin, 
puix necessita “treballadors per a la seva 
vinya”(Mt 20,1).

[ ]Crònica
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de Sant Jordi són “una mostra de gent que 
ha tingut un esperit de servei molt clar, 
de ment oberta i capacitat de relacionar-
se portes enfora”. Ha destacat també que 
són “fars que il·luminen en els moments 
en què segurament no tot està clar” i ha 
demanat a tota la població catalana que 
s’emmiralli en aquestes trajectòries d’èxit 
i que aquestes esdevinguin “un estímul 
per fer les coses millor”. 

Així mateix, ha estat guardonat el Sr. 
Jordi Cots i Moner, escriptor, advocat i 
pedagog, “per la seva producció literària 
i una trajectòria pionera al nostre país a 
favor de la infància i de les famílies. Publi-
cista, referent de renovació pedagògica i 
director de destacats centres d’ensenya-
ment, ha estat directiu de l’Oficina Inter-
nacional Catòlica de la Infància.”

Entre les entitats, ha rebut la Creu de 
Sant Jordi, en forma de placa, el Pessebre 
Vivent de Castell d’Aro, “per la continuïtat 
de més de cinquanta anys d’una manifesta-
ció molt arrelada al Baix Empordà i ben re-
presentativa d’aquesta tradició nadalenca.”

El Col·lectiu de Dones en l’Església ha 
rebut el guardó en el seu vint-i-cinquè ani-
versari, com a “grup de reflexió i d’acció 
que treballa per aconseguir una major pre-
sència de les dones en els òrgans de direc-
ció de l’Església Catòlica.”

També ha rebut la Creu de Sant Jordi la 
Confraria de Sant Sebastià, “en reconeixe-
ment a un col·lectiu fundat el segle XVI i 
vinculat a una de les tradicions més arre-
lades al Pont de Suert. En el marc de les 
festes de Sant Sebastià, els confrares ce-
lebren cada mes de gener una trobada de 
tres dies que relliga el sentiment religiós 
amb la cultura tradicional.”

La Congregació de Germanes Carmeli-
tes de la Caritat-Vedruna ha estat guardo-
nada “per la destacada tasca que, des de 
fa cent vuitanta-cinc anys, realitzen a Cata-
lunya, singularment en el sector educatiu. 
En tot aquest temps, diverses generacions 
s’han beneficiat de la línia pedagògica de 
la institució –continuadora de l’obra de la 
religiosa santa Joaquima de Vedruna- i del 
seu compromís amb les persones.”

El president Mas, en cloure l’acte, ha 
assegurat que els guardonats amb la Creu 
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8 Los obispos han tenido un recuerdo es-

pecial para el Obispo emérito de Barbas-
tro-Monzón, Mons. D. Ambrosio Echeba-
rría Arroita, quien falleció el pasado 6 de 
diciembre.

Sesión inaugural
El lunes 28 de febrero se inauguraba 

la Plenaria con el discurso del Arzobispo 
de Madrid y Presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, Cardenal Antonio Mª 
Rouco Varela, quien dedicó una buena par-
te de su discurso a los jóvenes, con motivo 
de la Jornada Mundial de la Juventud que se 
celebrará en Madrid del 16 al 21 del próximo 
mes de agosto.  “La Jornada Mundial de la 
Juventud es un instrumento providencial al 
servicio del empeño misionero de la Iglesia 
en la evangelización de los jóvenes”, seña-
ló el Cardenal. “La Iglesia que peregrina en 
España –destacó el Presidente de la CEE- 
ha sido y sigue siendo una iglesia con espe-
cial vocación de misión universal. La Jorna-
da Mundial de Madrid pone a prueba esta 
vocación y ofrece una ocasión providencial 
para responder a ella con generosidad no 
menor que la de otras iglesias y siguiendo 
el ejemplo del mismo Benedicto XVI”.

Respecto a la misión evangelizadora de 
la Iglesia, el Cardenal subrayó que “des-
pués de dos mil años de evangelización, la 
Iglesia se encuentra hoy con que Jesucris-
to sigue siendo muy poco conocido y muy 
poco amado”. “El relativismo que se ha 
difundido, y para el que todo da lo mismo 
y no existe ninguna verdad, ni un punto de 
referencia absoluto, no genera verdadera 
libertad, sino inestabilidad, desconcierto y 
conformismo con las modas del momento”.

Por otro lado, el Presidente de la CEE 
habló también en su discurso sobre la fa-
milia, la escuela y la parroquia e indicó que 

Nota de prensa final de la XCVII Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal Es-
pañola 

Madrid, 4-3-2011

Los obispos españoles han celebrado del 
28 de febrero al 4 de marzo la XCVII Asam-
blea Plenaria. Del lunes al miércoles se re-
novaron todos los cargos de la Conferencia 
Episcopal Española para el trienio 2011-
2014, excepto el del Secretario General.

Además, durante la semana los obispos 
han estudiado diversos documentos y han 
aprobado un Mensaje a los jóvenes, invi-
tándoles a participar en la próxima Jorna-
da Mundial de la Juventud y un Directorio 
de la Cooperación misionera entre las igle-
sias para las diócesis de España.

Participación en la Asamblea
Han participado en la Asamblea los 75 

obispos con derecho a voto; 64 diocesanos, 
el Ordinario Castrense, el Administrador 
apostólico de Sigüenza-Guadalajara y los 9 
obispos auxiliares. Se han incorporado a la 
Asamblea, por primera vez, Mons. D. Xavier 
Novell Gomá, y el Obispo auxiliar de Sevi-
lla, Mons. D. Santiago Gómez Sierra. Tam-
bién han participado, aunque sin derecho a 
voto, algunos de los 38 obispos eméritos.

[ ]Comunicats
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Presidente de la Junta Episcopal de Asun-
tos Jurídicos, tres Presidentes de Subco-
misiones Episcopales y tres miembros 
del Consejo de Economía. El jueves por la 
mañana quedaban constituidas las Comi-
siones Episcopales y la Junta Episcopal de 
Asuntos Jurídicos.

En esta Asamblea tenían derecho a voto 
los 64 obispos diocesanos, el Ordinario 
Castrense, el Administrador apostólico de 
Sigüenza-Guadalajara y los 9 obispos auxi-
liares. En total, 75 personas con derecho a 
voto, por lo que para obtener la mayoría 
absoluta han sido necesarios 38 votos.

En la mañana del martes, día 1 de mar-
zo, era reelegido como Presidente de la 
CEE, en primera votación con 39 votos, el 
Arzobispo de Madrid, Cardenal Antonio Mª 
Rouco Varela, para un segundo trienio con-
secutivo. El Cardenal Rouco Varela ya ha-
bía presidido la CEE desde 1999 al 2005. El 
Arzobispo de Valladolid, Mons. D. Ricardo 
Blázquez Pérez, obtuvo 28 votos; el Arzo-
bispo de Valencia, Mons. D. Carlos Osoro 
Sierra, 3 votos; el Arzobispo Castrense, 
Mons. D. Juan del Río Martín, 2 votos; y los 
otros 3 votos restantes fueron en blanco. 
En total, 75 votos.

Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez tam-
bién era reelegido, para un segundo trie-
nio, como Vicepresidente de la Conferen-
cia Episcopal Española. La elección tenía 
lugar en primera votación con 51 votos. El 
Cardenal Lluís Martínez Sistach, obtuvo 
17 votos; Mons. D. Carlos Osoro Sierra, 3 
votos; y un voto Mons. D. Juan del Río Mar-
tín y Mons. D. Juan José Asenjo Pelegrina, 
Arzobispo de Sevilla; además de uno en 
blanco. En total, 74 votos.

La misma mañana del martes se ele-
gían los cuatro miembros que formarán el 
Comité Ejecutivo junto con el Presidente, 

“es cada vez más claro que el futuro de las 
nuevas generaciones depende decisiva-
mente de las familias cristianas”. “El Es-
tado no puede sustituir, ni siquiera suplir, 
el papel propio de esas dos instituciones 
básicas para el desarrollo de la persona”.

Sobre el amor humano argumentó que 
“es la clave cultural, intelectual y moral para 
una realización verdadera de lo que son la 
familia, la escuela y la parroquia”, por lo 
que “la reducción emotivista e individualis-
ta del amor, dominante en la cultura pública 
actual, ha conducido a una situación crítica 
que dificulta mucho la educación para el 
amor y para el matrimonio y que caracteriza 
nuestro vigente derecho matrimonial”.

Saludo del Nuncio Apostólico
En su saludo a los miembros de la Asam-

blea, el Nuncio Apostólico de Su Santidad 
en España, Mons. D. Renzo Fratini, se refi-
rió entre otros temas al derecho a la vida. 
“Nunca hay motivos para frustrar el pro-
yecto y la posibilidad de vivir a ningún ser 
humano concebido, ni de quitar una vida 
por ceder a una falsa compasión o a una 
equivocada idea de progreso haciéndose 
cómplice de un grave mal moral que con-
tribuye a minar los cimientos de la convi-
vencia en la justicia”. Por eso, apuntó que 
“sólo es digna la muerte natural aceptada 
personalmente y acompañada por el amor 
de los demás. Que alguien acabe con una 
vida contradice la naturaleza y el sentido 
de la misma vida humana”.

Renovación de cargos
Entre la mañana del lunes y la tarde 

del miércoles se llevaron a cabo 27 elec-
ciones: Presidente, Vicepresidente, cuatro 
miembros del Comité Ejecutivo, catorce 
Presidentes de Comisiones Episcopales, 
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8 teos, Obispo de Albacete; Misiones, Mons. 

D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de 
Toledo; Pastoral, Mons. D. Sebastià Tal-
tavull Anglada, Obispo auxiliar de Barce-
lona; Patrimonio Cultural, Mons. D. Jesús 
García Burillo, Obispo de Ávila; Relaciones 
Interconfesionales, Mons. D. Fco. Javier 
Martínez Fernández, Arzobispo de Grana-
da; y Vida Consagrada, Mons. D. Vicente 
Jiménez Zamora, Obispo de Santander.

Continúan en el cargo los Presidentes 
de las tres Subcomisiones Episcopales: 
Catequesis, Mons. D. Javier Salinas Viñals, 
Obispo de Tortosa; Familia y Defensa de 
la Vida, Mons. D. Juan Antonio Reig Plà, 
Obispo de Alcalá de Henares; y Universi-
dades, Mons. D. Agustín Cortés Soriano, 
Obispo de Sant. Feliu de Llobregat. Por su 
parte, el Obispo de Salamanca, Mons. D. 
Carlos López Hernández, ha sido reelegido 
Presidente de la Junta Episcopal de Asun-
tos Jurídicos. Además, continúan siendo 
miembros del Consejo de Economía el Ar-
zobispo de Urgell, D. Joan Enric Vives i Sici-
lia; y los obispos de Ciudad Real, Antonio 
Algora Hernando; y  de Orihuela-Alicante, 
Mons. D. Rafael Palmero Ramos. Todos es-
tos cargos no tienen límite estatutario de 
tiempo.

Por último, el jueves por la mañana 
quedaban constituidas las Comisiones 
Episcopales y la Junta Episcopal de Asun-
tos Jurídicos. (Se adjunta el listado con 
todos los organismos y sus respectivos 
miembros para el trienio 2011-2014).

Mensaje a los jóvenes
Los obispos han aprobado un Mensaje 

a los jóvenes, en el que les invitan a parti-
cipar en la próxima Jornada Mundial de la 
Juventud y a hacerlo como expresión de su 
adhesión a Cristo y pertenencia a la Igle-

el Vicepresidente y el Secretario General. 
Son, por orden de elección, los Arzobispos 
Castrense, Mons. D. Juan del Río Martín; de 
Sevilla, Mons. D. Juan José Asenjo Pelegri-
na; de Santiago de Compostela, Mons. D. 
Julián Barrio Barrio; y de Pamplona: Mons. 
D. Francisco Pérez González. Los cuatro en 
primer trienio, pues Mons. del Río y Mons. 
Asenjo entraron a formar parte del Ejecu-
tivo en sustitución de los Cardenales Ca-
ñizares y Amigo, y no computa el tiempo 
que lleven en el cargo, según establecen 
los estatutos de la CEE.

La Comisión Permanente se elegía entre 
la tarde del martes y la mañana del miérco-
les. Está compuesta por 23 Obispos: los 7 
miembros del Comité Ejecutivo, los 14 Pre-
sidentes de las Comisiones Episcopales y 
los representantes de las Provincias ecle-
siásticas que no tienen por otro título nin-
gún representante en la Permanente (en 
esta ocasión, Burgos y Zaragoza).

Han sido reelegidos, para un segundo 
trienio consecutivo, los Presidentes de 
las Comisiones Episcopales de Enseñan-
za y Catequesis, Mons. D. Casimiro López 
Llorente, Obispo de Segorbe-Castellón; 
Pastoral Social, Mons. D. Santiago García 
Aracil, Arzobispo de Mérida-Badajoz; y Se-
minarios y Universidades, Mons. D. Josep 
Àngel Saiz Meneses, Obispo de Terrassa.

Comienzan en primer trienio los Presi-
dentes de las Comisiones Episcopales de 
Apostolado Seglar, Mons. D. Carlos Oso-
ro Sierra, Arzobispo de Valencia; Clero, 
Mons. D. Jesús E. Catalá Ibáñez, Obispo de 
Málaga; Doctrina de la Fe, Mons. D. Adol-
fo González Montes, Obispo de Almería; 
Liturgia, Cardenal Lluís Martínez Sistach; 
Medios de Comunicación Social, Mons. D. 
Joan Piris Frígola, Obispo de Lleida; Migra-
ciones, Mons. D. Ciriaco Benavente Ma-
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C o n f e r è n c i a  E p i s c o p a l  E s p a n y o l a

Como es habitual, la Asamblea Plenaria 
ha tratado asuntos de seguimiento y temas 
económicos. En esta sesión, los obispos 
han abordado además las líneas principa-
les del próximo Plan Pastoral de la CEE, 
que sucederá al aprobado en 2006 “Yo soy 
el Pan de Vida. Vivir de la Eucaristía”.

Nota de los obispos de la Subcomisión 
para la Familia y Defensa de la Vida con 
motivo de la Jornada por la Vida, 25-3-2011

«Siempre hay una razón para vivir»
La vida de cada ser humano es sagrada: 
tiene su origen en el amor eterno de Dios 
que ha querido que cada persona sea ima-
gen de su gloria y participe de la misma 
filiación de su Hijo. Por eso la vida es un 
bien y cuidar la vida un deber.

Sin embargo, existe en la actualidad 
una oscuridad que lleva a no apreciar la 
grandeza y belleza de cada vida humana 
amada eternamente por Dios. Esta falta 
de luz afecta en primer lugar al recono-
cimiento de la dignidad personal del ser 
humano desde el instante de su concep-
ción, tal y como hemos podido comprobar 
nuevamente con la reciente aprobación de 
la última ley del aborto que hace de este 
crimen un derecho.

Pero esta oscuridad sobre el origen 
sagrado y la dignidad absoluta de la vida 
humana se extiende a otros momentos de 
la existencia de las personas en los que 
se muestra y experimenta la fragilidad. 
Son muchos los que no descubren que la 
vida es un bien cuando viene acompaña-
da por enfermedades graves, minusvalías 
psíquicas o físicas, momentos de pobreza, 
de soledad, de la debilidad que acompaña 
el paso de los años o en el momento del 
ocaso de la propia vida.

sia. “La Jornada Mundial de la Juventud 
será una auténtica fiesta de la fe, que mos-
trará cómo son los cristianos que necesita 
el mundo de hoy: «artífices de paz, promo-
tores de justicia, animadores de un mundo 
más humano, un mundo según Dios», que 
se comprometen «en diferentes ámbitos 
de la vida social, con competencia y pro-
fesionalidad, contribuyendo eficazmente 
al bien de todos» (…) Vuestra responsa-
bilidad como jóvenes del país que acoge 
es muy grande. Vosotros seréis en cierto 
sentido el rostro de la Iglesia joven que re-
cibirá a los peregrinos del mundo entero”.

Otros temas
También se ha aprobado un “Directo-

rio de la Cooperación misionera entre las 
iglesias para las diócesis de España” -títu-
lo provisional-, elaborado por la Comisión 
Episcopal de Misiones y Cooperación en-
tre las Iglesias. El objetivo del Directorio 
es unificar criterios entre los distintos or-
ganismos que aportan la colaboración de 
los fieles para proyectos misioneros, como 
pueden ser las Obras Misionales Pontifi-
cias, las propias diócesis o iniciativas de 
otras comunidades cristianas, asociacio-
nes y parroquias.

Los obispos también han dado su apro-
bación a un documento sobre “La transmi-
sión de la fe. Orientaciones para la acción 
coordinada de la parroquia, la familia y la 
escuela”, que habrá de volver a la Comi-
sión Permanente tras la introducción de 
algunas mejoras.

El borrador sobre “La verdad del amor 
humano” y la ponencia “Hacia una reno-
vada pastoral de las vocaciones sacer-
dotales” no han podido ser estudiados 
con detenimiento y volverán a la próxima 
Asamblea Plenaria.
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8 bre»1, la que manifiesta «el valor incompa-

rable de cada persona humana»2.
Esta dignidad permanece inalterada 

en todos los momentos y fases de la vida. 
Siempre somos hijos y en todo momento 
podemos vivir en comunión con Jesucris-
to, que acompaña a cada persona en todo 
momento y de un modo particular cuando 
la vida está marcada por el dolor o la po-
breza (cf. Mt 25, 31-46). Por eso la enfer-
medad no es motivo de un abandono des-
esperado a la muerte, sino a la confianza 
en Aquel que nos ama y llena el sufrimien-
to de esperanza.

Este amor hasta el extremo manifestado 
en Cristo constituye la razón para vivir con 
sentido en aquellos momentos en los que 
aparentemente parece que no hay nada 
más que esperar: «solo la gran esperanza-
certeza de que, a pesar de las frustraciones, 
mi vida personal y la historia en su conjunto 
están custodiadas por el poder indestructi-
ble del Amor (…) puede en ese caso dar to-
davía ánimo para actuar y continuar»3.

2. Llamados a ser santos en el amor
2.1. El amor transfigura el sufrimiento

Para muchos, inmersos en una menta-
lidad materialista y utilitarista que valora 
el fruto de la vida según una medida cuan-
tificable de éxitos, placer, salud, triunfos, 
etc., es difícil encontrar la razón para vivir 
en los momentos en los que, a causa de 
las limitaciones, parece no servir para casi 
nada o se padece el sufrimiento con espe-
cial intensidad. Sin embargo, «la vida en-
cuentra su centro, su sentido y su plenitud 
cuando se entrega»4. Por eso la existencia 
de cada persona no es valiosa ni fecunda 
por la ponderación de ciertos bienes logra-
dos, sino por el don de la propia vida por 
amor: si el grano de trigo cae en tierra y 

Por ello, y con motivo de la próxima 
Jornada por la Vida, los obispos de la sub-
comisión queremos anunciar la esperanza 
cristiana manifestando que «siempre hay 
una razón para vivir».

1. Llamados a ser hijos en Cristo
Dios nuestro Padre «nos eligió en Cristo 
antes de la fundación del mundo para que 
fuésemos santos e intachables ante él por 
el amor. Él nos ha destinado por medio de 
Jesucristo según el beneplácito de su vo-
luntad a ser sus hijos» (Ef 1, 4-5).

La asombrosa revelación de que existe 
una vocación personal, un proyecto divi-
no dirigido a cada ser humano, nos hace 
descubrir el sentido que orienta la vida, la 
razón por la cual merece la pena ser vivida, 
siempre y en toda circunstancia. La elec-
ción eterna de Dios en Cristo para ser sus 
hijos y responder a su amor es la luz que 
ilumina la existencia concreta de cada per-
sona, le hace descubrir su propia dignidad 
y le aporta la certeza de que está llamado 
en todo momento a dar fruto que perma-
nece (cf. Jn 15, 16).

Existe una razón para vivir porque se 
nos ha ofrecido un amor mayor que no-
sotros mismos, que nos permite construir 
nuestra historia personal y que nos salva, 
dándonos la posibilidad de realizar plena-
mente nuestra vida en el amor siendo sus 
hijos, aunque esté marcada por el dolor.

Este amor incondicional del Padre se 
ha manifestado en plenitud en el envío de 
su propio Hijo, revelando así la grandeza y 
belleza de todo hombre cuya dignidad se 
mide no por lo que tiene o consigue, sino 
por el precio de la misma sangre de Cristo 
con la que ha sido rescatado (cf. 1 Pe 1, 18-
19). Es esta misión del Hijo, por la que «se 
ha unido en cierto modo con todo hom-
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C o n f e r è n c i a  E p i s c o p a l  E s p a n y o l a

píritu Santo en el corazón de los creyen-
tes, los cristianos estamos llamados a ser 
«santos en el amor» con la medida de la 
compasión de Cristo.

Cuando la sociedad no sabe dar sen-
tido al dolor o a la fragilidad humana y 
abandona a las personas a su soledad, los 
miembros de la Iglesia nos sentimos urgi-
dos para responder con el amor de Cristo 
y engendrar esperanza en personas que, 
al sentirse queridas y acompañadas en su 
sufrimiento o soledad, pueden superar en-
gaños y dolores; es decir, pueden encon-
trar la razón para vivir.

En este sentido, es ingente la labor 
maternal de la Iglesia que siempre acoge 
a todo hombre, especialmente cuando 
sufre, reconociendo en su dolor al mis-
mo Cristo crucificado. No podemos sino 
agradecer e impulsar el trabajo de tantos 
hermanos nuestros en el acompañamien-
to de la vida naciente y de las familias; en 
residencias de menores y de ancianos sin 
recursos; en hogares para niños con dis-
capacidades físicas o psíquicas; en resi-
dencias para enfermos mentales o centros 
de recuperación de drogadictos; en cen-
tros de acogida y atención a enfermos de 
SIDA; en comedores y albergues para los 
que no tienen techo; en hospitales o clíni-
cas promovidas por la Iglesia para mostrar 
el amor de Cristo con el enfermo; en la in-
mensa red de Cáritas o en los innumera-
bles proyectos realizados por multitud de 
consagrados y laicos comprometidos con 
los más pobres.

Esta enorme fecundidad eclesial es 
el testimonio sin palabras que reconoce 
la grandeza y dignidad sagradas del ser 
humano y manifiesta la certeza de que el 
amor de Dios abraza, cuida y comparte 
cada vida.

muere da mucho fruto (cf. Jn 12, 24).
Y aquí radica la maravillosa posibilidad 

de encontrar un sentido a la vida incluso 
cuando está marcada por la fragilidad. La 
unión con Cristo en la cruz permite que el 
«sufrimiento quede traspasado por la luz 
del amor»5, descubriendo la fecundidad 
de entregar la propia vida en la anciani-
dad, la enfermedad u otras circunstancias. 
Es Cristo quien nos da la posibilidad de 
vivir la vocación con dignidad en el mo-
mento de la cruz aceptando, madurando y 
dando un sentido al dolor que se transfor-
ma en fuente de salvación cuando se une 
al amor crucificado de Cristo6.

Por eso, frecuentemente nos encontra-
mos con personas que aportan una gran 
luz en medio de su sufrimiento, creando a 
su alrededor un clima de amor que mueve a 
la correspondencia en familiares o amigos.

2.2. La Iglesia, hogar de compasión
«Para poder decir a alguien: “Tu vida es 

buena, aunque yo no conozca tu futuro”, 
hacen falta una autoridad y una credibili-
dad superiores a lo que el individuo pue-
de darse por sí solo. El cristiano sabe que 
esta autoridad es conferida a la familia 
más amplia, que Dios, a través de su Hijo 
Jesucristo y del don del Espíritu Santo, ha 
creado en la historia de los hombres, es 
decir, a la Iglesia. Reconoce que en ella ac-
túa aquel amor eterno e indestructible que 
asegura a la vida de cada uno de nosotros 
un sentido permanente, aunque no conoz-
camos el futuro»7.

Anunciar y hacer presente ese amor in-
destructible que aporta luz y sentido a 

la vida de cada ser humano constituye 
el corazón de la misión de la Iglesia. Cons-
cientes de la dignidad de cada persona y 
movidos por la caridad que genera el Es-
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8 NOTAS

1 Constitución pastoral Gaudium et 
spes, 22.

2  JUAN PABLO II, Carta encíclica 
Evangelium vitae, 2.

3  BENEDICTO XVI, Carta encíclica 
Spe salvi, 35.

4  JUAN PABLO II, Carta encíclica 
Evangelium vitae, 51.

5  BENEDICTO XVI, Carta encíclica 
Spe salvi, 38.

6  Cf. Ibíd., 37.
7  BENEDICTO XVI, Discurso de aper-

tura de la Asamblea eclesial de la 
diócesis de Roma

 (6-VI-2005).

Conclusión
La vocación divina que ilumina todos 

los momentos de la historia de los hom-
bres culmina en la vida eterna. A pesar 
de los dolores, enfermedades o pobrezas, 
la propia historia personal esconde una 
asombrosa promesa de eternidad en la 
vida que Cristo nos ha alcanzado: «yo he 
venido para que tengan vida y la tengan 
abundante» (Jn 10, 10).

Por eso descubrimos la dignidad y la es-
peranza de la existencia humana no solo 
en la debilidad o el sufrimiento, sino tam-
bién en el momento de la muerte, cuando 
confiamos el fin de nuestra vida terrena al 
Altísimo y nos abrimos al don de la bien-
aventuranza.

Encomendamos los frutos de la próxi-
ma Jornada por la Vida a nuestra Madre, 
fuente de consuelo que permanece al pie 
de la cruz de su Hijo y de cada hijo que su-
fre. Que Ella nos haga testigos infatigables 
del Evangelio de la vida anunciado que en 
Cristo siempre hay una razón para vivir.

Los Obispos de la Subcomisión 
para la Familia y Defensa de la Vida
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8 sito de arrepentimiento. El profeta parte 

de la plaga de la invasión de las langostas 
que se había abatido sobre el pueblo des-
truyendo las cosechas, para invitar a una 
penitencia interior, a rasgarse el corazón 
y no las vestiduras (cfr 2,13). Se trata, por 
tanto, de poner en práctica una actitud 
de conversión auténtica a Dios – volver a 
Él –, reconociendo su santidad, su poder, 
su majestad. Y esta conversión es posible 
porque Dios es rico en misericordia y gran-
de en el amor. La suya es una misericordia 
regeneradora, que crea en nosotros un 
corazón puro, renueva en el interior un es-
píritu firme, restituyéndonos la alegría de 
la salvación (cfr Sal 50,14). Dios, de hecho, 
no quiere la muerte del pecador, sino que 
se convierta y viva (cfr Ez 33,11). Así el pro-
feta Joel ordena, en nombre del Señor que 
se cree un ambiente penitencial propicio: 
es necesario sonar la trompeta, convo-
car la reunión, despertar las conciencias. 
El periodo cuaresmal nos propone este 
ámbito litúrgico y penitencial: un camino 
de cuarenta días donde experimentar de 
modo eficaz el amor misericordioso de 
Dios. Hoy resuena para nosotros la lla-
mada “Volved a mi con todo el corazón”; 
hoy somos nosotros los llamados a con-
vertir nuestro corazón a Dios, conscientes 
siempre de no poder llevar a cabo nuestra 
conversión nosotros solos, con nuestras 
fuerzas, porque es Dios quien nos convier-
te. Él nos ofrece una vez más su perdón, 
invitándonos a volver a Él para darnos un 
corazón nuevo, purificado del mal que lo 
oprime, para hacernos tomar parte en su 
alegría. Nuestro mundo necesita ser con-
vertido por Dios, necesita de su perdón, de 
su amor, necesita un corazón nuevo.

“Dejaos reconciliar con Dios” (2Cor 
5,20). En la segunda lectura, san Pablo nos 

Homilía del Papa en la Misa del Miércoles 
de Ceniza 

Roma, 9-3-2011 

Queridos hermanos y hermanas
Comenzamos hoy el tiempo litúrgico 

de la Cuaresma con el sugerente rito de 
la imposición de las cenizas, a través del 
cual queremos asumir el compromiso de 
convertir nuestro corazón hacia los hori-
zontes de Gracia. En general, en la opinión 
común, este tiempo corre el riesgo de ser 
connotado por la tristeza, por la oscuridad 
de la vida. En cambio, es un don precioso 
de Dios, es un tiempo fuerte y denso de 
significados en el camino de la Iglesia, es 
el itinerario hacia la Pascua del Señor. Las 
lecturas bíblicas de la celebración de hoy 
nos ofrecen indicaciones para vivir en ple-
nitud esta experiencia espiritual.

“Volved a mí de todo corazón (Jl 2,12). 
En la primera lectura, tomada del libro 
del profeta Joel, hemos escuchado estas 
palabras con las que Dios invita al pueblo 
judío a un arrepentimiento sincero y no 
aparente. No se trata de un a conversión 
superficial y transitoria, sino más bien de 
un itinerario espiritual que tiene que ver 
profundamente con las actitudes de la 
conciencia y que supone un sincero propó-

[ ]Documents
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través de ellos pretende dirigirse a todos 
los hombres. Todos de hecho tienen ne-
cesidad de la gracia de Dios, que ilumine 
la mente y el corazón. Y el Apóstol añade: 
“Este es el tiempo favorable, este es el día 
de la salvación” (2Cor 6,2). Todos pueden 
abrirse a la acción de Dios, a su amor; con 
nuestro testimonio evangélico, los cristia-
nos debemos ser un mensaje viviente, al 
contrario, en muchos casos somos el úni-
co Evangelio que los hombres de hoy leen 
aún. Esta es nuestra responsabilidad, tras 
las huellas de san Pablo, he ahí un motivo 
más para vivir bien la Cuaresma: ofrecer el 
testimonio de la fe vivida a un mundo en 
dificultad que necesita volver a Dios, que 
tiene necesidad de conversión.

“Tened cuidado de no practicar vues-
tra justicia delante de los hombres para 
ser vistos por ellos” (Mt 6,1). Jesús, en el 
Evangelio de hoy, relee las tres obras fun-
damentales de piedad previstas por la ley 
mosaica. La limosna, la oración y el ayuno 
caracterizan al judío observante de la ley. 
Con el paso del tiempo, estas prescrip-
ciones habían sido manchadas por la he-
rrumbre del formalismo exterior, o incluso 
se habían transformado en un signo de 
superioridad. Jesús pone en evidencia en 
estas tres obras de piedad una tentación 
común. Cuando se realiza algo bueno, casi 
instintivamente nace el deseo de ser esti-
mados y admirados por la buena acción, 
de tener una satisfacción. Y esto, por una 
parte nos cierra en nosotros mismos, y por 
la otra nos saca de nosotros mismos, por-
que vivimos proyectados hacia lo que los 
demás piensan de nosotros y admiran en 
nosotros. Al volver a proponer estas pres-
cripciones, el Señor Jesús no pide un res-
peto formal a una ley extraña al hombre, 
impuesta por un legislador severo como 

ofrece otro elemento en el camino de la 
conversión. El Apóstol invita a quitar la mi-
rada de él y a dirigir en cambio la atención 
hacia quien le ha enviado y hacia el con-
tenido del mensaje que trae: “Nosotros 
somos, por tanto, embajadores de Cristo, 
y es Dios el que exhorta a los hombres por 
medio nuestro. Por eso, os suplicamos en 
nombre de Cristo: Dejaos reconciliar con 
Dios” (ibid.). Un embajador repite lo que 
ha oído pronunciar a su Señor y habla con 
la autoridad y dentro de los límites que ha 
recibido. Quien desempeña el oficio de 
embajador no debe atraer el interés sobre 
sí mismo, sino que debe ponerse al servi-
cio del mensaje que tiene que transmitir 
y de quien le ha mandado. Así actúa san 
Pablo al desempeñar su ministerio de pre-
dicador de la Palabra de Dios y de Apóstol 
de Jesucristo. Él no se echa atrás frente a 
la tarea recibida, sino que la lleva a cabo 
con dedicación total, invitando a abrirnos 
a la Gracia, a dejar que Dios nos convierta: 
“Y porque somos sus colaboradores – es-
cribe –, os exhortamos a no recibir en vano 
la gracia de Dios” (2Cor 6,1). “Ahora bien, 
la llamada de Cristo a la conversión – nos 
dice el Catecismo de la Iglesia Católica – si-
gue resonando en la vida de los cristianos. 
[...]es una tarea ininterrumpida para toda 
la Iglesia que ‘recibe en su propio seno a 
los pecadores’ y que siendo ‘santa al mis-
mo tiempo que necesitada de purificación 
constante,busca sin cesar la penitencia 
y la renovación’ (LG 8). Este esfuerzo de 
conversión no es sólo una obra humana. 
Es el movimiento del ‘corazón contrito’ 
(Sal 51,19), atraído y movido por la gracia 
(cf Jn 6,44; 12,32) a responder al amor mi-
sericordioso de Dios que nos ha amado 
primero (cf 1 Jn 4,10)” (n. 1428). San Pablo 
habla a los cristianos de Corinto, pero a 
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lebración litúrgica de la Vigilia pascual. 
En primer lugar, el fuego que se hace luz. 
La luz del cirio pascual, que en la proce-
sión a través de la iglesia envuelta en la 
oscuridad de la noche se propaga en una 
multitud de luces, nos habla de Cristo 
como verdadero lucero matutino, que no 
conoce ocaso, nos habla del Resucitado 
en el que la luz ha vencido a las tinieblas. 
El segundo signo es el agua. Nos recuer-
da, por una parte, las aguas del Mar Rojo, 
la profundidad y la muerte, el misterio de 
la Cruz. Pero se presenta después como 
agua de manantial, como elemento que da 
vida en la aridez. Se hace así imagen del 
Sacramento del Bautismo, que nos hace 
partícipes de la muerte y resurrección de 
Jesucristo.

Sin embargo, no sólo forman parte de 
la liturgia de la Vigilia Pascual los grandes 
signos de la creación, como la luz y el agua. 
Característica esencial de la Vigilia es tam-
bién el que ésta nos conduce a un encuen-
tro profundo con la palabra de la Sagrada 
Escritura. Antes de la reforma litúrgica 
había doce lecturas veterotestamentarias 
y dos neotestamentarias. Las del Nuevo 
Testamento han permanecido. El número 
de las lecturas del Antiguo Testamento se 
ha fijado en siete, pero, de según las cir-
cunstancias locales, pueden reducirse a 
tres. La Iglesia quiere llevarnos, a través 
de una gran visión panorámica por el ca-
mino de la historia de la salvación, desde 
la creación, pasando por la elección y la 
liberación de Israel, hasta el testimonio de 
los profetas, con el que toda esta historia 
se orienta cada vez más claramente hacia 
Jesucristo. En la tradición litúrgica, todas 
estas lecturas eran llamadas profecías. 
Aun cuando no son directamente anun-

una carga pesada, sino que nos invita a 
redescubrir estas tres obras de piedad vi-
viéndolas de modo más profundo, no por 
amor propio sino por amor de Dios, como 
medios en el camino de conversión a Él. Li-
mosna, oración y ayuno: es el trazado de 
la pedagogía divina que nos acompaña, no 
solo en Cuaresma, hacia el encuentro con 
el Señor Resucitado; un trazado que reco-
rrer sin ostentación, en la certeza de que el 
Padre celeste sabe leer y ver también en el 
secreto de nuestro corazón.

Queridos hermanos y hermanas, co-
mencemos confiados y gozosos este itine-
rario cuaresmal. Cuarenta días nos sepa-
ran de la Pascua; este tiempo “fuerte” del 
año litúrgico es un tiempo propicio para 
atender, con mayor empeño, a nuestra 
conversión, para intensificar la escucha de 
la Palabra de Dios, la oración y la peniten-
cia, abriendo el corazón a la dócil acogida 
de la voluntad divina, para una práctica 
más generosa de la mortificación, gracias 
a la cual ir más ampliamente en ayuda del 
prójimo necesitado: un itinerario espiri-
tual que nos prepara a revivir el Misterio 
Pascual.

Que María, nuestra guía en el camino 
cuaresmal, nos conduzca a un conocimien-
to cada vez más profundo de Cristo, muer-
to y resucitado, nos ayude en el combate 
espiritual contra el pecado, nos sostenga 
al invocar con fuerza: Converte nos, Deus 
salutaris noster – Conviértenos a Ti, oh 
Dios, nuestra salvación”. ¡Amén!

Homilía de Benedicto XVI en la Vigilia 
Pascual 

Roma, 23-4-2011

Queridos hermanos y hermanas:
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conduce al hombre al encuentro con Dios 
y, por tanto, con el principio de todas las 
cosas. Dios se nos muestra como Creador, 
y por esto tenemos una responsabilidad 
con la creación. Nuestra responsabilidad 
llega hasta la creación, porque ésta provie-
ne del Creador. Puesto que Dios ha creado 
todo, puede darnos vida y guiar nuestra 
vida. La vida en la fe de la Iglesia no abra-
za solamente un ámbito de sensaciones o 
sentimientos o quizás de obligaciones mo-
rales. Abraza al hombre en su totalidad, 
desde su principio y en la perspectiva de la 
eternidad. Puesto que la creación pertene-
ce a Dios, podemos confiar plenamente en 
Él. Y porque Él es Creador, puede darnos la 
vida eterna. La alegría por la creación, la 
gratitud por la creación y la responsabili-
dad respecto a ella van juntas.

El mensaje central del relato de la crea-
ción se puede precisar todavía más. San 
Juan, en las primeras palabras de su Evan-
gelio, ha sintetizado el significado esen-
cial de dicho relato con una sola frase: “En 
el principio existía el Verbo”. En efecto, el 
relato de la creación que hemos escucha-
do antes se caracteriza por la expresión 
que aparece con frecuencia: “Dijo Dios...”. 
El mundo es un producto de la Palabra, del 
Logos, como dice Juan utilizando un voca-
blo central de la lengua griega. "Logos" 
significa "razón", "sentido", "palabra". 
No es solamente razón, sino Razón crea-
dora que habla y se comunica a sí misma. 
Razón que es sentido y ella misma crea 
sentido. El relato de la creación nos dice, 
por tanto, que el mundo es un producto de 
la Razón creadora. Y con eso nos dice que 
en el origen de todas las cosas estaba no 
lo que carece de razón o libertad, sino que 
el principio de todas las cosas es la Razón 
creadora, es el amor, es la libertad. Nos en-

cios de acontecimientos futuros, tienen un 
carácter profético, nos muestran el funda-
mento íntimo y la orientación de la histo-
ria. Permiten que la creación y la historia 
transparenten lo esencial. Así, nos toman 
de la mano y nos conducen hacía Cristo, 
nos muestran la verdadera Luz.

En la Vigilia Pascual, el camino a través 
de los sendas de la Sagrada Escritura co-
mienzan con el relato de la creación. De 
esta manera, la liturgia nos indica que 
también el relato de la creación es una pro-
fecía. No es una información sobre el desa-
rrollo exterior del devenir del cosmos y del 
hombre. Los Padres de la Iglesia eran bien 
conscientes de ello. No entendían dicho 
relato como una narración del desarrollo 
del origen de las cosas, sino como una re-
ferencia a lo esencial, al verdadero princi-
pio y fin de nuestro ser. Podemos pregun-
tarnos ahora: Pero, ¿es verdaderamente 
importante en la Vigilia Pascual hablar 
también de la creación? ¿No se podría em-
pezar por los acontecimientos en los que 
Dios llama al hombre, forma un pueblo y 
crea su historia con los hombres sobre la 
tierra? La respuesta debe ser: no. Omitir 
la creación significaría malinterpretar la 
historia misma de Dios con los hombres, 
disminuirla, no ver su verdadero orden de 
grandeza. La historia que Dios ha fundado 
abarca incluso los orígenes, hasta la crea-
ción. Nuestra profesión de fe comienza 
con estas palabras: “Creo en Dios, Padre 
Todopoderoso, Creador del cielo y de la 
tierra”. Si omitimos este comienzo del Cre-
do, toda la historia de la salvación queda 
demasiado reducida y estrecha. La Iglesia 
no es una asociación cualquiera que se 
ocupa de las necesidades religiosas de 
los hombres y, por eso mismo, no limita su 
cometido sólo a dicha asociación. No, ella 
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creación, que hemos escuchado, indica 
claramente este orden de la realidad. Pero 
nos permite dar un paso más. Ha estructu-
rado el proceso de la creación en el marco 
de una semana que se dirige hacia el Sá-
bado, encontrando en él su plenitud. Para 
Israel, el Sábado era el día en que todos 
podían participar del reposo de Dios, en 
que los hombres y animales, amos y es-
clavos, grandes y pequeños se unían a la 
libertad de Dios. Así, el Sábado era expre-
sión de la alianza entre Dios y el hombre 
y la creación. De este modo, la comunión 
entre Dios y el hombre no aparece como 
algo añadido, instaurado posteriormente 
en un mundo cuya creación ya había ter-
minado. La alianza, la comunión entre Dios 
y el hombre, está ya prefigurada en lo más 
profundo de la creación. Sí, la alianza es la 
razón intrínseca de la creación así como la 
creación es el presupuesto exterior de la 
alianza. Dios ha hecho el mundo para que 
exista un lugar donde pueda comunicar su 
amor y desde el que la respuesta de amor 
regrese a Él. Ante Dios, el corazón del 
hombre que le responde es más grande y 
más importante que todo el inmenso cos-
mos material, el cual nos deja, ciertamen-
te, vislumbrar algo de la grandeza de Dios.

En Pascua, y partiendo de la experien-
cia pascual de los cristianos, debemos dar 
aún un paso más. El Sábado es el séptimo 
día de la semana. Después de seis días, 
en los que el hombre participa en cierto 
modo del trabajo de la creación de Dios, el 
Sábado es el día del descanso. Pero en la 
Iglesia naciente sucedió algo inaudito: El 
Sábado, el séptimo día, es sustituido aho-
ra por el primer día. Como día de la asam-
blea litúrgica, es el día del encuentro con 
Dios mediante Jesucristo, el cual en el pri-

contramos aquí frente a la alternativa últi-
ma que está en juego en la discusión entre 
fe e incredulidad: ¿Es la irracionalidad, la 
falta de libertad y la casualidad el principio 
de todo, o el principio del ser es más bien 
razón, libertad, amor? ¿Corresponde el pri-
mado a la irracionalidad o a la razón? En 
último término, ésta es la pregunta crucial. 
Como creyentes respondemos con el rela-
to de la creación y con Juan: en el origen 
está la razón. En el origen está la libertad. 
Por esto es bueno ser una persona huma-
na. No es que en el universo en expansión, 
al final, en un pequeño ángulo cualquiera 
del cosmos se formara por casualidad una 
especie de ser viviente, capaz de razonar 
y de tratar de encontrar en la creación una 
razón o dársela. Si el hombre fuese sola-
mente un producto casual de la evolución 
en algún lugar al margen del universo, su 
vida estaría privada de sentido o sería in-
cluso una molestia de la naturaleza. Pero 
no es así: la Razón estaba en el principio, 
la Razón creadora, divina. Y puesto que 
es Razón, ha creado también la libertad; 
y como de la libertad se puede hacer un 
uso inadecuado, existe también aquello 
que es contrario a la creación. Por eso, 
una gruesa línea oscura se extiende, por 
decirlo así, a través de la estructura del 
universo y a través de la naturaleza huma-
na. Pero no obstante esta contradicción, la 
creación como tal sigue siendo buena, la 
vida sigue siendo buena, porque en el ori-
gen está la Razón buena, el amor creador 
de Dios. Por eso el mundo puede ser salva-
do. Por eso podemos y debemos ponernos 
de parte de la razón, de la libertad y del 
amor; de parte de Dios que nos ama tanto 
que ha sufrido por nosotros, para que de 
su muerte surgiera una vida nueva, defini-
tiva, saludable.
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Creador, y a su creación. Sí, creo en Dios, 
Creador del cielo y de la tierra. Y celebra-
mos al Dios que se ha hecho hombre, que 
padeció, murió, fue sepultado y resucitó. 
Celebramos la victoria definitiva del Crea-
dor y de su creación. Celebramos este día 
como origen y, al mismo tiempo, como 
meta de nuestra vida. Lo celebramos por-
que ahora, gracias al Resucitado, se mani-
fiesta definitivamente que la razón es más 
fuerte que la irracionalidad, la verdad más 
fuerte que la mentira, el amor más fuerte 
que la muerte. Celebramos el primer día, 
porque sabemos que la línea oscura que 
atraviesa la creación no permanece para 
siempre. Lo celebramos porque sabemos 
que ahora vale definitivamente lo que se 
dice al final del relato de la creación: "Vio 
Dios todo lo que había hecho, y era muy 
bueno" (Gen 1, 31). Amén

Comissió Pontifícia Ecclesia Dei. Nota 
Explicativa i instrucció sobre l’aplicació 
de la carta apostòlica “motu propio data 
Summorum Pontificum” de Benet XVI

Roma, 30-4-2011

Nota explicativa sobre la instrucció univer-
sæ ecclesiæ

La Comissió Pontifícia ‘Ecclesia Dei’ fa 
conèixer la Instrucció sobre l’aplicació de 
la carta apostòlica motu proprio data Sum-
morum Pontificum de Sa Santedat Benet 
XVI.

Amb el motu proprio Summorum Ponti-
ficum, de 7 de juliol de 2007, que va entrar 
en vigor el 14 de setembre d’aquell mateix 
any (AAS 99 [2007] 777-781), el Sant Pare 
va promulgar una llei universal per a l’Es-
glésia a fi de reglamentar l’ús de la litúrgia 
romana en vigor l’any 1962, il·lustrant de 

mer día, el Domingo, se encontró con los 
suyos como Resucitado, después de que 
hallaran vacío el sepulcro. La estructura de 
la semana se ha invertido. Ya no se dirige 
hacia el séptimo día, para participar en él 
del reposo de Dios. Inicia con el primer día 
como día del encuentro con el Resucitado. 
Este encuentro ocurre siempre nuevamen-
te en la celebración de la Eucaristía, donde 
el Señor se presenta de nuevo en medio de 
los suyos y se les entrega, se deja, por así 
decir, tocar por ellos, se sienta a la mesa 
con ellos. Este cambio es un hecho ex-
traordinario, si se considera que el Sába-
do, el séptimo día como día del encuentro 
con Dios, está profundamente enraizado 
en el Antiguo Testamento. El dramatismo 
de dicho cambio resulta aún más claro si 
tenemos presente hasta qué punto el pro-
ceso del trabajo hacia el día de descanso 
se corresponde también con una lógica 
natural. Este proceso revolucionario, que 
se ha verificado inmediatamente al co-
mienzo del desarrollo de la Iglesia, sólo se 
explica por el hecho de que en dicho día 
había sucedido algo inaudito. El primer 
día de la semana era el tercer día después 
de la muerte de Jesús. Era el día en que 
Él se había mostrado a los suyos como el 
Resucitado. Este encuentro, en efecto, te-
nía en sí algo de extraordinario. El mundo 
había cambiado. Aquel que había muerto 
vivía de una vida que ya no estaba ame-
nazada por muerte alguna. Se había in-
augurado una nueva forma de vida, una 
nueva dimensión de la creación. El primer 
día, según el relato del Génesis, es el día 
en que comienza la creación. Ahora, se ha 
convertido de un modo nuevo en el día de 
la creación, se ha convertido en el día de 
la nueva creación. Nosotros celebramos el 
primer día. Con ello celebramos a Dios, el 
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8 (n. 29-31), a l’ús del Breviarium Romanum 

(n. 32), dels llibres litúrgics propis dels or-
des religiosos (n. 34), del Pontificale Ro-
manum i del Rituale Romanum (n. 35), que 
estaven en vigor l’any 1962, així com a la 
celebració del Tridu pasqual (n. 33).

La Comissió Pontifícia Ecclesia Dei té 
la viva esperança que l’observança de les 
normes i disposicions de la Instrucció, que 
regulen l’usus antiquior del Ritu romà i 
s’encomanen a la caritat pastoral i a la 
vigilància prudent dels pastors de l’Esglé-
sia, contribueixi, com a estímul i guia, a la 
reconciliació i a la unitat, d’acord amb el 
desig expressat pel Sant Pare (cf. Carta als 
bisbes, de 7 de juliol de 2007, par. 7-8).

Instrucció sobre l’aplicació de la carta 
apostòlica motu proprio data Summorum 
Pontificum de Sa Santedat Benet XVI

I. Introducció
1. La carta apostòlica motu proprio data 

Summorum Pontificum del Summe Pontí-
fex Benet XVI, de 7 de juliol de 2007, que 
va entrar en vigor el 14 de setembre de 
2007, ha fet més accessible a l’Església 
universal la riquesa de la litúrgia romana.

2. Amb aquell motu proprio el Summe 
Pontífex Benet XVI va promulgar una llei 
universal per a l’Església, amb la intenció 
de donar una nova reglamentació per a 
l’ús de la litúrgia romana vigent el 1962.

3. El Sant Pare, després d’haver recor-
dat la sol·licitud que els Summes Pontífexs 
han demostrat en l’atenció de la sagrada 
litúrgia i l’aprovació dels llibres litúrgics, 
reafirma el principi tradicional, reconegut 
des de temps immemorial, i que s’ha de 
conservar en el futur, segons el qual «cada 
Església particular ha de concordar amb 
l’Església universal, no sols pel que fa a la 
doctrina de la fe i als signes sacramentals, 

manera autoritzada les raons de la seva 
decisió en la Carta als bisbes que acompa-
nyava la publicació del motu proprio sobre 
l’ús de la litúrgia romana anterior a la Re-
forma efectuada l’any 1970 (AAS 99 [2007] 
795-799).

En la susdita Carta el Sant Pare va de-
manar als germans en l’episcopat que en-
viessin a la Santa Seu un informe tres anys 
després de l’entrada en vigor del motu 
proprio (cf. par. n. 11). Tenint en compte 
les observacions dels pastors de l’Església 
d’arreu del món, i havent recollit pregun-
tes d’aclariment i peticions d’indicacions 
específiques, es publica ara la següent 
Instrucció, que comença amb les paraules 
llatines Universæ Ecclesiæ. La Instrucció 
va ser aprovada pel Pontífex mateix en 
l’audiència concedida al cardenal presi-
dent el 8 d’abril de 2011, i porta la data de 
30 d’abril de 2011, memòria litúrgica de 
Sant Pius V, Papa.

En el text de la Instrucció, després d’al-
gunes observacions introductòries i de 
tipus històric (Part I, n. 1-8), s’expliciten 
sobretot les tasques de la Comissió Ponti-
fícia Ecclesia Dei (Part II, n. 9-11), establint 
a continuació, d’acord amb allò que s’ha 
indicat en el motu proprio pontifici, algu-
nes normes i disposicions específiques 
(Part III, n. 12-35), sobretot les relatives a 
la competència pròpia del bisbe diocesà 
(n. 13-14). Després s’il·lustren els drets i 
deures dels fidels que componen un cœtus 
fidelium interessat (n. 15-19), així com del 
sacerdot considerat idoni per a celebrar la 
forma extraordinària del Ritu romà (sacer-
dos idoneus, n. 20-23). Es regulen algunes 
qüestions relatives a la disciplina litúrgica 
i eclesiàstica (n. 24-28), especificant en 
particular les normes relatives a la cele-
bració de la confirmació i de l’orde sagrat 
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6. Els textos del Missal Romà del papa 
Pau VI i del Missal que es remunta a l’úl-
tima edició del papa Joan XXIII, són dues 
formes de la litúrgia romana, definides res-
pectivament com a ordinària i extraordinà-
ria: són dos usos de l’únic ritu romà, que 
es col·loquen l’un al costat de l’altre. Amb-
dues formes són expressió de la mateixa 
lex orandi de l’Església. Pel seu ús vene-
rable i antic, la forma extraordinària ha de 
conservar-se amb l’honor que es mereix.

7. El motu proprio Summorum Pontifi-
cum va acompanyat d’una carta del Sant 
Pare als bisbes, que porta la mateixa data 
que el motu proprio (7 de juliol de 2007). 
Amb ella s’ofereixen ulteriors aclariments 
sobre l’oportunitat i necessitat del ma-
teix motu proprio; és a dir, es tractava 
d’omplir una llacuna, donant una nova 
normativa per a l’ús de la litúrgia romana 
vigent el 1962. Aquesta normativa es feia 
especialment necessària pel fet que, en el 
moment de la introducció del nou Missal, 
no va semblar necessari emanar disposici-
ons que reglamentessin l’ús de la litúrgia 
vigent des de 1962. A causa de l’augment 
dels qui demanen poder utilitzar la forma 
extraordinària, s’ha fet necessari donar al-
gunes normes respecte a aquest tema.

Entre altres coses el papa Benet XVI 
afirma: «No hi ha cap contradicció entre 
una edició i l’altra del Missale Romanum. 
En la història de la litúrgia hi ha creixement 
i progrés però cap ruptura. El que per a les 
generacions anteriors era sagrat, també 
per a nosaltres roman sagrat i gran i no pot 
ser d’improvís totalment prohibit o fins i 
tot perjudicial»2.

8. El motu proprio Summorum Pontifi-
cum constitueix una expressió rellevant 
del magisteri del Pontífex romà i del mu-
nus que li és propi, és a dir, regular i or-

sinó també pel que fa als usos universal-
ment acceptats de la ininterrompuda tra-
dició apostòlica, que han d’observar-se 
no sols per evitar errors, sinó també per a 
transmetre la integritat de la fe, perquè la 
llei de l’oració de l’Església correspongui a 
la seva llei de fe».1

4. El Sant Pare ha fet memòria, a més, 
dels pontífexs romans que, de manera 
particular, s’han compromès en aquesta 
tasca, especialment de sant Gregori Mag-
ne i sant Pius V. El Papa subratlla també 
que, entre els llibres litúrgics sagrats, el 
Missale Romanum ha tingut un relleu his-
tòric particular, i al llarg dels anys ha estat 
objecte de diferents actualitzacions fins al 
pontificat del beat Joan XXIII. Amb la refor-
ma litúrgica que va seguir al concili Vaticà 
II, el 1970 el papa Pau VI va aprovar un nou 
Missal per a l’Església de ritu llatí, traduït 
posteriorment a diferents llengües. L’any 
2000 el papa Joan Pau II en va promulgar 
la tercera edició.

5. Molts fidels, formats en l’esperit de 
les formes litúrgiques anteriors al concili 
Vaticà II, han expressat el viu desig de con-
servar la tradició antiga. Per aquest motiu, 
el papa Joan Pau II, amb l’indult especial 
Quattuor abhinc annos, emanat el 1984 
per la Sagrada Congregació per al Culte 
Diví, va concedir, sota determinades con-
dicions, la facultat de tornar a utilitzar el 
Missal Romà promulgat pel beat Joan XXIII. 
A més, Joan Pau II, amb el motu proprio Ec-
clesia Dei, de 1988, va exhortar els bisbes 
a ser generosos a concedir aquesta facul-
tat a tots els fidels que la demanessin. El 
papa Benet XVI ha continuat la mateixa lí-
nia mitjançant el motu proprio Summorum 
Pontificum, en el qual s’indiquen alguns 
criteris essencials per a l’usus antiquior 
del Ritu Romà, que convé recordar aquí.
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Apostòlica.
11. Competeix a la Comissió Pontifícia 

Ecclesia Dei, amb l’aprovació prèvia de la 
Congregació per al Culte Diví i la Disciplina 
dels Sagraments, la tasca d’ocupar-se de 
l’eventual edició dels textos litúrgics re-
lacionats amb la forma extraordinària del 
ritu romà.

III. Normes específiques
12. Aquesta Comissió Pontifícia, en vir-

tut de l’autoritat que li ha estat atribuïda 
i de les facultats de què gaudeix, després 
de la consulta realitzada entre els bisbes 
de tot el món, per garantir la correcta in-
terpretació i la recta aplicació del motu 
proprio Summorum Pontificum, emana la 
següent Instrucció, d’acord amb el c. 34 
del Codi de dret canònic.

La competència dels bisbes diocesans
13. Els bisbes diocesans, segons el Codi 

de dret canònic, han de vigilar en matèria 
litúrgica en atenció al bé comú i perquè tot 
es desenvolupi dignament, en pau i sere-
nitat a la seva diòcesi5, d’acord sempre 
amb la mens del Romà Pontífex, clarament 
expressada en el motu proprio Summo-
rum Pontificum6. En cas de controvèrsies o 
dubtes relacionats amb la celebració en la 
forma extraordinària, decidirà la Comissió 
Pontifícia Ecclesia Dei.

14. És tasca del bisbe diocesà adoptar 
les mesures necessàries per a garantir el 
respecte de la forma extraordinària del ritu 
romà, d’acord amb el motu proprio Sum-
morum Pontificum.

El cœtus fidelium (cf. motu proprio 
Summorum Pontificum, art. 5 §1)

15. Un cœtus fidelium es pot definir 
stabiliter existens, d’acord amb l’art. 5 §1 
del motu proprio Summorum Pontificum, 

denar la sagrada litúrgia de l’Església3, i 
manifesta la seva preocupació com a vicari 
de Crist i pastor de l’Església universal4. El 
document té com a objectiu:

a) Oferir a tots els fidels la litúrgia ro-
mana en l’usus antiquior, conside-
rada com un tresor preciós que cal 
conservar;

b) Garantir i assegurar realment l’ús de 
la forma extraordinària als qui ho de-
manin, considerant que l’ús la litúrgia 
romana que va entrar en vigor el 1962 
és una facultat concedida per al bé 
dels fidels i, per tant, ha d’interpretar-
se en sentit favorable als fidels, que 
en són els principals destinataris;

c) Afavorir la reconciliació en el si de 
l’Església.

II. Tasques de la Comissió Pontifícia Ec-
clesia Dei

9. El Summe Pontífex ha conferit a la 
Comissió Pontifícia Ecclesia Dei potestat 
ordinària vicària per a la matèria de la seva 
competència, especialment per a supervi-
sar l’observança i aplicació de les disposi-
cions del motu proprio Summorum Pontifi-
cum (cf. art. 12).

10. §1. La Comissió Pontifícia exerceix 
aquesta potestat a través de les facultats 
precedentment concedides pel papa Joan 
Pau II i confirmades pel papa Benet XVI (cf. 
motu proprio Summorum Pontificum, art. 
11-12), i també a través del poder de de-
cidir sobre els recursos que legítimament 
se li presentin, com a superior jeràrquic, 
contra una eventual mesura administra-
tiva de l’Ordinari que sembli contrària al 
motu proprio.

§2. Els decrets amb què la Comissió 
Pontifícia decideix sobre els recursos po-
dran ser impugnats ad normam iuris da-
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19. Els fidels que demanen la celebració 
en la forma extraordinària no han de sos-
tenir o pertànyer de cap manera a grups 
que es manifestin contraris a la validesa 
o legitimitat de la santa missa o dels sa-
graments celebrats en la forma ordinària o 
al Pontífex romà com a pastor suprem de 
l’Església universal.

El sacerdos idoneus (cf. motu proprio 
Summorum Pontificum, art. 5 §4)

20. Sobre els requisits necessaris per-
què un sacerdot sigui considerat idoni per 
a celebrar en la forma extraordinària, s’es-
tableix el que segueix:

a) Qualsevol sacerdot que no estigui 
impedit d’acord amb el Dret Canònic 
es considera sacerdot idoni per a ce-
lebrar la santa missa en la forma ex-
traordinària7;

b) Pel que fa a l’ús de la llengua llatina, 
és necessari un coneixement sufici-
ent que permeti pronunciar correc-
tament les paraules i entendre’n el 
significat;

c) Pel que fa al coneixement del desen-
volupament del ritu, es presumeixen 
idonis els sacerdots que es presentin 
espontàniament per a celebrar en la 
forma extraordinària i l’hagin utilitzat 
anteriorment.

21. S’exhorta els Ordinaris a oferir al 
clergat la possibilitat d’adquirir una prepa-
ració adequada per a les celebracions en 
la forma extraordinària. Això val també per 
als Seminaris, on s’haurà de proveir que els 
futurs sacerdots tinguin una formació con-
venient en l’estudi del llatí8 i, segons les 
exigències pastorals, oferir l’oportunitat 
d’aprendre la forma extraordinària del ritu.

22. A les diòcesis on no hi hagi sacer-
dots idonis, els bisbes diocesans poden 
sol·licitar la col·laboració dels sacerdots 

quan estigui constituït per algunes per-
sones d’una determinada parròquia que, 
fins i tot després de la publicació del motu 
proprio, s’hagin unit per raó de la venera-
ció per la litúrgia segons l’usus antiquior, 
les quals sol·liciten que aquesta se cele-
bri a l’església parroquial o en un oratori 
o capella; aquest cœtus pot estar també 
compost per persones que provinguin de 
diferents parròquies o diòcesis i que, per a 
aquest fi, es reuneixin en una determinada 
parròquia o en un oratori o capella.

16. En el cas que un sacerdot es presen-
ti ocasionalment amb algunes persones 
en una església parroquial o en un orato-
ri, amb la intenció de celebrar segons la 
forma extraordinària, com està previst en 
els art. 2 i 4 del motu proprio Summorum 
Pontificum, el rector o el capellà d’una es-
glésia o el sacerdot responsable han d’ad-
metre aquesta celebració, respectant les 
exigències d’horaris de les celebracions 
litúrgiques de la mateixa església.

17. §1. A fi de decidir en cada cas, el 
rector, el capellà o el sacerdot responsable 
d’una església es comportarà d’acord amb 
la seva prudència, deixant-se guiar pel zel 
pastoral i per un esperit d’hospitalitat ge-
nerosa.

§2. En els casos de grups numèrica-
ment menys consistents, caldrà dirigir-se a 
l’Ordinari del lloc per a trobar una església 
en què aquests fidels puguin reunir-se per 
assistir a aquestes celebracions i garantir 
així una participació més fàcil i una cele-
bració més digna de la santa missa.

18. També en els santuaris i llocs de 
pelegrinatge s’ha d’oferir la possibilitat 
de celebrar en la forma extraordinària als 
grups de pelegrins que ho requereixin (cf. 
motu proprio Summorum Pontificum, art. 
5 §3), si hi ha un sacerdot idoni.
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lles mesures legislatives inherents als ritus 
sagrats, promulgades a partir de 1962 que 
siguin incompatibles amb les rúbriques 
dels llibres litúrgics vigents el 1962.

Confirmació i orde sagrat
29. La concessió d’utilitzar l’antiga fór-

mula per al ritu de la confirmació va ser 
confirmada pel motu proprio Summorum 
Pontificum (cf. art. 9 §2). Per tant, no cal 
utilitzar per a la forma extraordinària la fór-
mula renovada del Ritual de la confirmació 
promulgat pel papa Pau VI.

30. Pel que fa a la tonsura, ordes me-
nors i sotsdiaconat, el motu proprio Sum-
morum Pontificum no introdueix cap canvi 
en la disciplina del Codi de dret canònic de 
1983; per tant, en els instituts de vida con-
sagrada i en les societats de vida apostò-
lica que depenen de la Comissió Pontifícia 
Ecclesia Dei, el profés amb vots perpetus 
en un institut religiós o incorporat defi-
nitivament a una societat clerical de vida 
apostòlica, en rebre el diaconat queda in-
cardinat com a clergue en aquest institut 
o societat (cf. c. 266 §2 del Codi de dret 
canònic).

31. Només en els instituts de vida con-
sagrada i en les societats de vida apostò-
lica que depenen de la Comissió Pontifícia 
Ecclesia Dei i en aquells on es manté l’ús 
dels llibres litúrgics de la forma extraordi-
nària es permet l’ús del Pontificale Roma-
num de 1962 per a conferir els ordes me-
nors i majors.

Breviarium Romanum
32. Es concedeix als clergues la facultat 

d’emprar el Breviarium Romanum en vi-
gor l’any 1962, segons l’art. 9 §3 del motu 
proprio Summorum Pontificum. Aquest 
Breviarium es recita de manera íntegra en 
llengua llatina.

dels instituts erigits per la Comissió Pon-
tifícia Ecclesia Dei o dels qui coneguin la 
forma extraordinària del ritu, tant per a la 
seva celebració com per a l’eventual apre-
nentatge.

23. La facultat per a celebrar la missa 
sine populo (o amb la participació del mi-
nistre únicament) en la forma extraordi-
nària del ritu romà és concedida pel motu 
proprio a tots els sacerdots diocesans i 
religiosos (cf. motu proprio Summorum 
Pontificum, art. 2). Per tant, en aquestes 
celebracions, els sacerdots, de conformi-
tat amb el motu proprio Summorum Pon-
tificum, no necessiten cap permís especial 
dels seus Ordinaris o superiors.

La disciplina litúrgica i eclesiàstica
24. Els llibres litúrgics de la forma ex-

traordinària han d’utilitzar-se tal com són. 
Tots aquells que vulguin celebrar segons 
la forma extraordinària del ritu romà han 
de conèixer les corresponents rúbriques i 
estan obligats a observar-les correctament 
en les celebracions.

25. En el Missal de 1962 es podran in-
serir, i així ho hauran de fer, nous sants i 
alguns dels nous prefacis9, segons la nor-
mativa que s’indicarà més endavant.

26. Com preveu l’art. 6 del motu proprio 
Summorum Pontificum, cal que les lectu-
res de la santa missa del Missal de 1962 
puguin ser proclamades exclusivament en 
llengua llatina, o bé en llengua llatina se-
guida de la traducció en llengua vernacla, 
o, en les misses llegides, també només en 
llengua vernacla.

27. Pel que fa a les normes disciplinàri-
es relatives a la celebració, s’aplica la dis-
ciplina eclesiàstica continguda en el Codi 
de dret canònic de 1983.

28. A més, en virtut del seu caràcter de 
llei especial, dins el seu àmbit, el motu pro-
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NOTES
1. Benet XVI, Carta apostòlica motu 

proprio data Summorum Pontifi-
cum, I, a AAS 99 (2007) 777; cf.  
Instrucció general del Missal Romà, 
tercera edició, 2002, n. 397.

2. Benet XVI, Carta als bisbes que 
acompanya la Carta apostòlica 
motu proprio data Summorum 
Pontificum sobre l’ús de la litúrgia 
romana anterior a la reforma efec-
tuada el 1970, a AAS 99 (2007) 798.

3. Cf. Codi de dret canònic, c. 838 §1 i 
§2.

4. Cf. Codi de dret canònic, c. 331.
5. Cf. Codi de dret canònic, c.. 223 §2; 

838 §1 i §4.
6. Cf. Benet XVI, Carta als bisbes 

que acompanya la Carta apostòli-
ca motu proprio data Summorum 
Pontificum sobre l’ús de la litúrgia 
romana anterior a la reforma efec-
tuada el 1970, a AAS 99 (2007) 799.

7. Cf. Codi de dret canònic, c. 900 §2.
8. Cf. Codi de dret canònic, c. 249; cf. 

concili Vaticà II, constitució Sacro-
sanctum concilium, n. 36; declara-
ció Optatam totius, n. 13.

9. Cf. Benet XVI, Carta als bisbes 
que acompanya la Carta apostòli-
ca motu proprio data Summorum 
Pontificum sobre l’ús de la litúrgia 
romana anterior a la reforma efec-
tuada el 1970, a AAS 99 (2007) 797.

El Tridu pasqual
33. El cœtus fidelium que segueix la 

tradició litúrgica anterior, si hi hagués un 
sacerdot idoni, pot celebrar també el Tridu 
pasqual en la forma extraordinària. On no 
hi hagi una església o oratori previstos ex-
clusivament per a aquestes celebracions, 
el rector o l’Ordinari, d’acord amb el sacer-
dot idoni, han de disposar per a elles les 
modalitats més favorables, sense excloure 
la possibilitat d’una repetició de les ce-
lebracions del Tridu pasqual a la mateixa 
església.

Els ritus dels ordes religiosos
34. Es permet l’ús dels llibres litúrgics 

propis dels ordes religiosos vigent l’any 
1962.

Pontificale Romanum i Rituale Roma-
num

35. Es permet l’ús del Pontificale Roma-
num i del Rituale Romanum, així com del 
Cæremoniale Episcoporum vigent l’any 
1962, d’acord amb el n. 28 d’aquesta Ins-
trucció, quedant en vigor el que disposa el 
n. 31 de la mateixa Instrucció.

El Summe Pontífex Benet XVI, en l’audi-
ència del dia 8 d’abril de 2011, concedida al 
subscrit cardenal president de la Comissió 
Pontifícia Ecclesia Dei, ha aprovat la pre-
sent Instrucció i n’ha ordenat la publicació.

Donat a Roma, a la seu de la Comissió 
Pontifícia Ecclesia Dei, el 30 d’abril de 
2011, memòria de sant Pius V.

William Cardenal Levada
President

Monsenyor Guido Pozzo
Secretari
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