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Decret 09/11. Correccions als estatuts de 
la Fundació “Laurentius” 

Sant Feliu de Llobregat, 10 -5-2011

Atès que ja s’han aprovat els estatuts de 
la Fundació denominada Laurentius, amb 
decret 06/11 de 14 de març de 2011; 

Atesa la rectificació a incorporar en l’ar-
ticle segon, paràgraf primer, en referència 
a les finalitats de la Fundació i la rectifica-
ció a incorporar en l’article cinquè, parà-
graf primer, en referència a la dotació de 
la Fundació; 

Pel present decret, a tenor de l’article 
catorze dels mateixos estatuts, decidim 
fer les següents correccions:

En l’article segon, primer paràgraf, 
substituir-lo pel següent:

“La Fundación «Laurentius» de Sant Fe-
liu de Llobregat tiene como finalidad favo-
recer el ejercicio, incremento y esplendor 
del culto católico mediante la administraci-
ón económica, la preservación, el manteni-
miento y la dinamización del patrimonio in-
mobiliario, artístico y cultural eclesial de la 
Catedral de Sant Llorenç, de Sant Feliu de 
Llobregat, de modo que pueda cumplir con 
mayor facilidad sus funciones propias.”

En l’article cinquè, primer paràgraf, 
substituir: la quantitat de 1.000 euros, per 
la de 10.000 euros. 

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

Decret 10/11. Definició dels arxius dioce-
sans i redacció dels seus reglaments in-
terns 

Sant Feliu de Llobregat, 9-6-2011

El quinze de juny de dos mil quatre va ser 
erigida la Diòcesi de Sant Feliu de Llobre-
gat amb la butlla del Papa Joan-Pau II, Va-
ria inter munera, establint la seva seu a la 
ciutat de Sant Feliu de Llobregat i elevant 
al grau i a la dignitat d’Església Catedral el 
temple que era dedicat a Déu en honor de 
Sant Llorenç. A la mateixa butlla s’indica: 
“Totes les altres coses es faran d’acord 
amb les lleis canòniques”. És per això que 
el dia 23 d’octubre de 2010 es va beneir 
l‘edifici de la Cúria diocesana per a l’em-
plaçament i la gestió dels diferents serveis 
diocesans,

Atesa la ubicació definitiva de la Cúria 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i la 
disposició d’uns espais adients per als di-
ferents arxius diocesans (c. 486, 1),

Atès l’emplaçament de l’Arxiu diocesà i 
secret a la Secretaria General, segons les 
indicacions del Codi de Dret Canònic (cc. 
486, 2 - 491,1) i de l’Estatut de la Cúria di-
ocesana,

Atesa la conveniència de la creació de 
l’Arxiu Històric (c. 491, 2),

Atesa la urgència de determinar una 
primera normativa per al funcionament 
dels diferents arxius diocesans (c. 491, 3),

[ ]Decrets
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9Pel present, decretem la definició dels 
arxius diocesans i instem a la redacció dels 
seus reglaments interns.

1. La Cúria diocesana compta amb els 
següents arxius: Arxiu Viu, Arxiu Ad-
ministratiu Passiu i Arxiu Històric.

2. L’Arxiu Viu, està format per l’Arxiu de 
Secretaria General, l’Arxiu Secret i 
l’Arxiu de les delegacions. La norma-
tiva diocesana de gestió dels Arxius 
de Secretaria General, Arxiu Secret i 
el de les delegacions diocesanes es 
regeix per les indicacions del Codi 
de Dret Canònic (cc. 486, 1 – 491, 1) 
i l’Estatut de la Cúria diocesana (art. 
15; 25).
L’Arxiu de Secretaria General custodi-
arà la documentació en curs o que ha 
finalitzat la seva tramitació i que en-
cara no hagi assolit cinquanta anys. 
Aquest Arxiu genera còpia digitalitza-
da de cada document. Caldrà digita-
litzar tots els documents registrats. 
Aquesta digitalització consta de dues 
còpies: una, que es troba en el Servi-
dor del Bisbat de Sant Feliu de Llobre-
gat i una altra, en una unitat externa 
d’emmagatzematge de dades. Totes 
dues protegides amb els accessos 
convenients.
La custòdia i gestió de l’Arxiu Gene-
ral i de la seva còpia digitalitzada són 
responsabilitat del Bisbe diocesà i 
del Moderador de la Cúria i Canceller 
(cc. 487, 1; 488; Estatut de la Cúria Di-
ocesana, art. 14, 1). 

3. L’Arxiu Secret està situat en l’Arxiu de 
Secretaria General i és custodiat se-
gons Dret (c. 490).

4. Els Arxius de les delegacions són cus-
todiats pels respectius delegats en 
cada àmbit reservat a la Cúria per a 

la delegació diocesana. És propi de 
cada delegació arxivar, classificats, 
els documents i escrits que rep o ge-
nera ella mateixa.

5. L’Arxiu Administratiu Passiu l’integra-
ran aquells fons dels arxius actius de 
la Cúria que hagin assolit els cinquan-
ta anys d’antiguitat. S’hi podran, per 
necessitats d’optimització d’espai, 
incorporar aquells fons o documents 
que donin compte de procediments 
tancats que, per lògica, no hagin de 
ser consultats i /o utilitzats. Els fons 
de l’Arxiu Administratiu Passiu s’ani-
ran incorporant a l’Arxiu Històric en 
la mesura que assoleixin l’antiguitat 
dels cent anys.
Aquest Arxiu està situat en l’espai 
de l’Arxiu Històric i la seva custòdia 
i gestió és responsabilitat del Mode-
rador de la Cúria i Canceller (cc. 487, 
1; 488). 

6. L’Arxiu Històric del Bisbat de Sant Fe-
liu de Llobregat s’erigeix en un espai 
adient de la Cúria diocesana, segons 
el Dret i les disposicions de la Santa 
Seu i de la Conferència Episcopal Es-
panyola. 
L’Arxiu Històric incorporarà el llegat 
històric diocesà que té més de cent 
anys: documentació procedent de 
l’Arxiu Viu, llibres sacramentals, fons 
notarials i tota aquella documentació 
que hagi inspirat la vida diocesana: 
Arxius monacals, conventuals, de 
santuaris i capelles, patrimonials, 
personals, institucions i altres. 
La responsabilitat de la conservació, 
protecció, valoració i l’accés i consul-
ta dels fons d’aquest Arxiu és del De-
legat diocesà de Patrimoni.
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9 + Agustí Cortés Soriano

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Sr. bisbe,

Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, pvre.
Secretari general i canceller

Decret 11/11. Establiment d’aranzels a la 
diòcesi

Sant Feliu de Llobregat, 22-6-2011

Atès el bé pastoral de la Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat i havent escoltat les per-
sones, àmbits pastorals adients,

Atès que hem fet les consultes perti-
nents als ordinaris de les altres diòcesis 
de la Província Eclesiàstica de Barcelona,

Atès que hem d’acordar els aranzels, 
establint les aportacions que s’han de re-
alitzar amb ocasió de l’administració de 
sagraments i d’aquells actes de caràcter 
administratiu parroquials,

Pel present, decretem que a partir de 
dia 1 d’octubre de 2011 s’apliquin a la nos-
tra Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat els 
nous aranzels parroquials, conforme les 
següents normes:

1. L’administració dels sagraments, així 
com la prestació de qualsevol altre ser-
vei per part de l’Església, són gratuïts 
(c. 451). En matèria d’estipendis s’ha 
d’evitar qualsevol aparença de llogre 
(c. 947) o simonia (cc. 1385 i 1380).

2. Cap fidel ha de restar privat de la 
prestació d’un servei eclesiàstic, de 
forma especial de l’administració 
d’un sagrament, per no pagar l’aran-
zel corresponent, de forma especial si 
està necessitat o no té recursos eco-
nòmics (cc. 848 i 1181). 

3. Els aranzels que ara s’estableixen de-
terminen la quantitat mínima que es 
demanarà en ocasió de la celebració 

d’un sagrament o de la realització 
d’un acte administratiu. A ningú no li 
és lícit demanar una quantitat major 
que la fixada (cc. 848 i 952 § 1). Es pot 
rebre una quantitat major únicament 
en el cas que sigui oferta lliurement i 
espontàniament. 

4. Excepte l’estipendi de la missa (c. 951 
i Decret de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, 7 d’octubre de 2006), 
les quantitats rebudes en ocasió d’un 
servei eclesial, s’entenen donades a 
l’Església, i no al seu ministre; per això 
aquestes quantitats hauran de comp-
tabilitzar-se com ingressos en els lli-
bres corresponents (cc. 531 i 551). 

5. Malgrat hi pugui haver altres formes 
d’ajuda a l’Església, a cap fidel no se 
li pot impedir que col·labori mitjan-
çant aquests aranzels, la llista dels 
quals, juntament amb aquest decret, 
hauran de donar-se a conèixer i col-
locar-se en lloc visible. 

6. Els rectors i responsables de les co-
munitats de fidels convé que facin una 
catequesi, predicació o comunicat, on 
s’expliqui el significat d’aquests aran-
zels com a forma de col·laborar a les 
necessitats parroquials.
Els aranzels parroquials són els se-
güents:
En relació a l’administració de sagra-
ments:
	Sagrament del Baptisme, 30 euros.
	Primera comunió, 30 euros.
	Sagrament del matrimoni (feligre-
sos), 100 euros.
	Sagrament del matrimoni (no feli-
gresos), 150 euros.
	Exèquies, 60 euros.
En relació als actes de caràcter admi-
nistratiu:
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	Certificat sacramental simple, 5 eu-
ros.
	Certificat sacramental literal, 10 eu-
ros.

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 Cloenda de la visita pastoral a l’Arxipres-
tat de Vilafranca del Penedès

Sant Feliu de Llobregat, 18-5-2011

El proper diumenge 29 de març les par-
ròquies de l’Arxiprestat de Vilafranca del 
Penedès són convocades a la Basílica de 
Santa Maria per a l’eucaristia de cloenda 
de la visita pastoral que el bisbe de Sant 
Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés So-
riano, va començar el passat 3 de febrer. Al 
final de l’eucaristia es llegirà el document 
de les conclusions de la visita pastoral.

Al llarg d’aquests gairebé quatre mesos 
s’han portat a terme tot un seguit de reuni-
ons, trobades i actes que han permès al Sr. 
Bisbe Agustí Cortés conèixer in situ la re-
alitat eclesial i social d’aquesta zona que 
comprèn Avinyonet del Penedès, Castellet 
i la Gornal, Castellví de la Marca, El Pla del 
Penedès, Font-rubí, La Granada, Les Caba-
nyes, Ordal, Olesa de Bonesvalls, Olèrdo-
la, Pacs del Penedès, Pontons, Puigdàlber, 
Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Martí Sar-
roca, Sant Pau d’Ordal, Santa Fe del Pene-
dès, Santa Margarida i els Monjos, Torre-
lles de Foix, Vilafranca del Penedès i Vilobí 
del Penedès. 

Pel que fa a la realitat social, destaquem 
que el bisbe Agustí s’ha reunit amb tots 

[ ]Comunicats i
notes de premsa
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El servent de Déu Joan Pau II (1-5-2011)

Tot just avui deixarem oficialment d’ano-
menar a Joan Pau II “servent de Déu”, ja 
que és costum que un cop l’Església de-
clara “beat” a un fidel, sigui aquest el títol 
que se li hagi d’aplicar. Aquesta declaració 
o beatificació, en efecte, expressa la con-
vicció de l’Església del fet que un cristià, 
a la vista de la seva trajectòria de vida, del 
seu relleu testimonial davant el poble de 
Déu i el poder de la seva pregària interces-
sora, gaudeix de la presència de Déu en la 
glòria, és benaurat o beat.

Tanmateix desitjaríem que Joan Pau 
II no perdés el títol de “servent de Déu”. 
Aquest títol l’acreditava, no només com a 
cristià, amb la causa de beatificació inicia-
da i reconegudes les seves “virtuts heroi-
ques”, sinó també com a bisbe de Roma 
i pastor de l’Església Universal. Perquè 
el ministeri del Papa, segons la fórmula 
clàssica, és el de ser doblement servent: 
el papa és “servent dels servents de Déu”. 
I una de les virtuts més excel·lents de Joan 
Pau II fou precisament que per a ell aquest 
títol no era una mera fórmula, sinó tot un 
programa de vida ministerial.

Tot i així, encara caldria fer un aclari-
ment important. Ell, que era amic de fer 
gests que transmetien missatges, en la 

els alcaldes dels diversos ajuntaments del 
territori. I quant a la realitat eclesial, el bis-
be de Sant Feliu de Llobregat s’ha reunit 
amb els 15 preveres i 2 diaques que atenen 
pastoralment les trenta-dues parròquies i 
temples del territori; amb el Consell Pasto-
ral Arxiprestal, format per preveres i laics 
per a coordinar la vida eclesial en aquesta 
zona; ha visitat també les diverses comuni-
tats religioses presents a Vilafranca: la del 
monestir de la Mare de Déu del Carme, les 
Carmelites de la Caritat Vedruna, els Fills 
de la Sagrada Família i les Germanes de 
la Caritat de Santa Anna. S’ha trobat amb 
la coordinadora de la JARC (Moviment de 
Joves cristians de pobles i comarques), els 
equips de voluntaris de Càritas, el grup de 
tercer món, els grups de joves, l’esplai GEP, 
la catequesi infantil, els acollidors de pro-
mesos i de pares de baptisme, els anima-
dors de la litúrgia i altres grups d’església.

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

[ ]Escrits
dominicals
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9primera o en una de les primeres aparici-
ons públiques després de ser proclamat 
papa, responia a la multitud que l’aclama-
va, assenyalant insistentment el seu bàcul 
en forma de creu, on hi havia el crucificat. 
Darrerament llegia un interessant llibre, 
Historia de una amistad, de la metgessa 
psiquiatra Wanda Poltawska, on l’autora 
narra la trajectòria de la relació de profun-
da amistat, d’ella primer i després del seu 
marit Andrzej Poltaski i la seva família amb 
el sacerdot Karol Wojtyla, bisbe i papa. 
La primera trobada amb ell va ser decisi-
va. Havent tornat de l’experiència terrible 
del camp de concentració nazi de Ravens-
brück i sentint-se incapaç de superar mil 
traumes que li havia produït aquell infern, 
es va confessar amb ell. Immediatament 
va experimentar dues impressions deter-
minants de la seva decisió de continuar 
parlant: sentir-se perfectament escoltada 
i entesa i haver estat convidada a acudir 
a l’única font de salut, que és Jesucrist, 
quan el sacerdot li va dir, no que tornés a 
veure’l, sinó que anés a missa a l’endemà 
i cada dia. Era doncs un sacerdot centrat 
absolutament en Crist: “vivia en Déu, no 
es donava ell mateix, sinó a Crist mitjan-
çant la seva pròpia auto–donació”. Era, 
doncs, per damunt de tot, veritable ser-
vent de Crist.

Des d’aquesta actitud entenem el seu 
gran crit: “No tingueu por, obriu les portes 
a Crist”. Si Joan Pau II ha resultat un papa 
providencial ha estat per:

- El seu esforç de tornar la confiança a 
l’Església, la seva llibertat i la seva 
seguretat en la fe.

- Haver-ho fet apel·lant constantment al 
retorn a Jesucrist.

- Haver llançat des d’aquí a l’Església 
amb un nou impuls missioner.

Donem gràcies a l’Esperit que ens va 
regalar aquest home fort i apassionat per 
Crist i per la humanitat com a pastor uni-
versal. La seva veu i el seu testimoniatge 
segueixen ressonant avui i el Poble de Déu 
se’n gloria, tot lloant el Pare, que continua 
conduint la seva Església.

Analgèsics i reconstituents (8-5-2011)

El sofriment que està provocant la crisi 
econòmica és molt més llarg i profund del 
que sembla. En això no ens hem de refiar 
de primeres impressions. Em deia un pe-
tit empresari que ara es troba en la ruïna, 
que la gent no es pot imaginar la seva si-
tuació de extrema pobresa i desesperació 
“perquè el veuen sempre ben vestit”. “No 
saben –em deia– que vaig ben vestit per-
què cada dia estic visitant a uns i altres 
buscant feina i no vull fer mala impressió... 
a més no vull tampoc fer llàstima”. Moltes 
tragèdies humanes, sovint amagades sota 
formes de normalitat per vergonya o sentit 
de dignitat, són veritablement esgarrifo-
ses. A sobre hi ha la crisi social, més pro-
funda, en el sentit de menys aparent, però 
que en persones assenyades i despertes 
produeix perplexitat, desconcert i forta 
preocupació.

El cert és que tan bon punt parlem amb 
la gent, sobrepassant un nivell de tracte 
superficial, i entrem en un espai de comu-
nicació una mica més profund, es posa de 
manifest un greu pessimisme. L’estat de 
pessimisme, el to depressiu i derrotista, és 
l’atmosfera que respirem aquests temps. 
És un aire que penetra pertot arreu, tots 
els ambients socials en general, inclosos 
els eclesials.

Els seus símptomes de vegades són 
clars, com ara l’apatia, el conformisme, o 
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9 la tristesa. Però hi ha recursos que el dis-

fressen i el compensen. Així, petits con-
sols, o passions evasives i desmesurades, 
com determinades aficions, espectacles o 
el mateix futbol. No manca tampoc el re-
curs “clàssic” de crear un culpable de tot i 
llençar sobre ell tot l’odi del món...

En aquest context hom pensa que una 
missió prioritària que avui li ha donat Déu 
a l’Església és encomanar i transmetre es-
perança. Però serveix de debò l’esperança 
cristiana per a fer viure a la gent que pateix 
avui les conseqüències de la crisi? Estem 
ben convençuts que sí. Però cal explicar-
ho.

Quan anem al metge i només ens recep-
ta analgèsics i reconstituents, sospitem 
que no té clar el diagnòstic o que la malal-
tia no és greu, o que no té solució. En tot 
cas veiem que guarim així els símptomes, 
però no la malaltia. Una cosa semblant 
passa quan pensem, per exemple, que el 
dolor de la cama s’ha de guarir en la cama 
mateixa, mentre que el bon metge desco-
breix que el problema és en la sang o en el 
cor... Sempre caldran analgèsics i recons-
tituents, i els tractaments tòpics, però les 
malalties sovint tenen orígens amagats, 
on s’han d’aplicar també els remeis. En la 
nostra vida passa una cosa semblant. Els 
cristians portem el tresor, la font de tota 
esperança, que és la Resurrecció de Crist. 
Però:

- El cor humà, on resideix la consciència, 
la llibertat, els valors, és l’origen de 
tota malaltia... i de tota vida sana.

- La Resurrecció de Crist no és un pal-
liatiu compensatori del sofriment, ni 
una recepta o tractament parcial de 
cadascuna de les malalties de la vida.

- La Resurrecció de Crist és guarició del 
cor, possibilitat de la resurrecció del 

cor humà des del qual lluitar per la sa-
lut de tot l’organisme.

La crisi econòmica i totes les crisis tenen 
les seves medicines. Però respondre d’una 
manera veritablement humana al per què 
lluitar, cap on anar, quins mitjans emprar, 
quina actitud adoptar... només ho pot fer 
una humanitat que ha superat la mort, que 
és la crisi més greu de totes, és a dir, la hu-
manitat ressuscitada.

Ètica i política (15-5-2011)

Quan s’acosta un moment en el qual la de-
mocràcia ens permet d’exercir una acció 
directament política, como ara les elecci-
ons a càrrecs municipals, tornem a valorar 
aquesta funció pública imprescindible i, en 
conseqüència, el treball dels polítics.

Els polítics sempre estan d’actualitat. 
Ocupen sempre les primeres planes de la 
informació, en part perquè les seves decisi-
ons ens afecten a tots, però en part també 
perquè els mitjans de comunicació con-
verteixen els seus moviments, inclosa la 
seva vida personal, com un espectacle per 
al divertiment del personal. La informació 
sobre política i els polítics esdevé així una 
mena d’art de la tafaneria. No se’ls fa cap 
bé, ni ens fem bé a nosaltres mateixos. Ja 
sabem que els responsables de la informa-
ció ens diran que són ells, els polítics, els 
qui donen peu a aquest tractament... No 
entrem en discussions; tots tenim la nostra 
responsabilitat. 

Fa uns mesos vaig llegir un interessant 
article signat per Milagros del Corral, exdi-
rectora de la Biblioteca Nacional, la quarta 
més important del món, titulat “Ética, Es-
tética y Cosmética”. Pel seu contingut, bé 
podria haver afegit “Política”. Argumenta-
va en contra d’una decisió de les autoritats 
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9de rebaixar considerablement el pressu-
post de cultura i recolzava alhora la pro-
testa conseqüent d’uns joves estudiants. 
“Nada de ética –diu– poco de estética y 
gran triunfo de la cosmética... La cuestión 
no es ser, sino aparecer... En política no se 
trata de saber, ni de actuar desde el rigor 
intelectual y los principios éticos, sino de 
aparentar en los medios y mejor aún en el 
telediario”.

L’acusació és greu. La política és l’art 
de l’exercici del poder, és per tant praxi, 
acció. Però si és només això, si esdevé pur 
pragmatisme, si consisteix només en l’art 
d’aconseguir el poder i exercir-lo, alesho-
res tots els mals es poden esperar de la 
política. Des de la corrupció a l’abús de 
poder, des de l’opressió a la demagògia i 
la mentida. Alguns fets han pogut alimen-
tar la idea que molts fan política d’aquesta 
manera. I per tal de posar-hi remei, sobre-
vé una allau de normes i lleis, que mirin de 
controlar l’exercici del poder. Surten nous 
casos i la gent acaba decebuda totalment 
dels polítics.

Hem de ser clarividents i sincers i ado-
nar-nos que potser la malaltia dels polítics 
és una epidèmia a la qual tots estem expo-
sats i que s’anomena “síndrome de buida-
ment ètic”. Aquesta epidèmia s’estén per-
tot arreu. Els qui critiquen els polítics no 
són més ètics que ells. Allò peculiar dels 
polítics és que són personatges públics i 
els seus pecats es noten més. És el seu lloc 
propi i la gent sap en el fons que:

- En democràcia exerceixen un poder 
que pertany a tots i que tots els l’han 
confiat.

- La funció específica dels polítics exi-
geix un compromís ètic ben especial, 
ja que consisteix precisament a tras-
lladar a la pràctica l’ideal ètic.

- La política sense ideals resta reduïda a 
la lluita i la victòria del més fort.

El Papa Benet XVI ha insistit repetida-
ment que la política i la democràcia sense 
ètica es destrueixen a si mateixes. El gover-
nador Ponç Pilat era un “bon polític”, fins i 
tot va fer cas a la veu del poble, però el seu 
buidament ètic va permetre la condemna 
d’un just. Model de pragmatisme polític.

Política i cosmètica (22-5-2011)

Sovint sentim l’opinió que cada vegada 
més la política deriva de l’ètica a l’estètica. 
Personalment em costa acceptar aquesta 
opinió i, en tot cas, hauríem de parlar-ne 
una bona estona. Però sí que hem de re-
conèixer un fenomen, que es nota molt en 
la política, encara que no li és exclusiu: 
ens referim al fet que interessa més que 
una cosa sigui maca, que no pas que sigui 
verdadera o èticament bona. És allò que la 
saviesa popular deia: “val més caure en 
gràcia, que ser graciós”. 

El desplaçament de la sensibilitat social 
des de la veritat objectiva vers la bellesa 
és un fet cultural del nostre temps. Aquest 
fenomen és benvingut. Però a condició 
que el desplaçament vers la bellesa no sig-
nifiqui l’abandó de la veritat i la bondat. La 
filosofia clàssica deia que Veritat, Bondat i 
Bellesa, com a “transcendentals del Ser” 
(perdó pel tecnicisme), eren inseparables, 
fins i tot intercanviables... És cert: si es 
produeix la separació tot es desequilibra. 
De fet, quan la política, que en democràcia 
depèn totalment del nombre de vots, culti-
va exclusivament la bellesa, pot caure en 
demagògia, ja que aleshores pot adoptar 
com a fi absolut, al qual s’ha de sacrificar 
tot, el “caure bé”, assolir una bona imatge 
segons el gust de la gent.
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9 Tots reconeixem que un dels compromi-

sos del polític és saber comunicar el seu 
projecte d’una manera convincent. El pro-
blema ve quan aquesta voluntat suplanta 
el compromís, més important, de ser fidel 
a allò vertader i a bo. Molt sovint, davant 
un fracàs electoral, els representants del 
partit corresponent no diuen “el nostre 
projecte no ha estat acceptat pel poble, 
encara que creiem que és vertader i just” 
o “no sembla vàlid, però, per a nosaltres, sí 
que ho és”, sinó que declaren “no ens hem 
sabut explicar bé”.

Si la dependència de la imatge és tan 
absoluta, la deriva de la política està a un 
pas d’anar des de l’estètica a la cosmèti-
ca. La cosmètica pot entendre’s com l’art 
de fer palesa o ressaltar la bellesa que ja 
existeix en un objecte. Però també es pot 
fer servir per a donar l’aparença de bellesa 
a un objecte que no ho és. En aquest cas, 
la cosmètica no és altra cosa que la tècnica 
de la disfressa. I ja sabem que la disfressa, 
fora de l’espai lúdic convencional, inclou 
una mentida.

El polític Ponç Pilat va demostrar el seu 
pragmatisme radical en el moment en què, 
a l’afirmació de Jesús “he vingut a donar 
testimoni de la Veritat”, va respondre: “i 
què és la Veritat?” (Jn 18,37-38). I va de-
mostrar la seva obsessió per la cosmètica, 
quan va cedir a la pretensió de les autori-
tats jueves, tan bon punt que aquestes li 
digueren que “donaria una imatge de ser 
poc amic del Cèsar...” (Jn 19,12).

- Necessitem polítics més amics de la 
veritat que del triomf personal.

- Si, essent fidels a la veritat, perden les 
eleccions, la veritable pèrdua és del 
poble.

- El poble serà servit quan voti a favor de 
la bellesa, de la veritat i de la bondat.

La Veritat que ignorava Pilat era més 
que la veritat política. Però les paraules de 
Jesucrist segueixen sent vàlides: “només 
la Veritat us farà lliures” (cf. Jn 8,32).

“Lauda Sion” (29-5-2011)

No només la gent i la societat en gene-
ral necessiten urgentment recuperar els 
ànims i la força per a tirar endavant, sinó 
també la pròpia Església. En principi els 
motius dels desànims en un cas i altre són 
diferents, però hi ha un punt, més profund, 
en el qual cristians i ciutadans es poden 
trobar, tant compartint l’abatiment com 
recuperant l’esperança. Però hem de reco-
nèixer, que els cristians estem més urgits a 
recuperar-nos, perquè som cridats a esde-
venir sal i llum.

Com sabem, “Sió” en la Bíblia és el nom 
de la muntanya que va conquerir David i, 
per extensió, de la ciutat de Jerusalem on 
era el Temple. Però aleshores no es feia 
distinció entre ciutadania i pertinença a la 
comunitat de fe, de manera que, el que es 
deia de la ciutat, es deia també del poble 
creient. Així fàcilment els cristians cada ve-
gada que trobaven la paraula “Sió” en la Bí-
blia de l’Antic Testament la referien a la ma-
teixa Església de Jesucrist, el Poble de Déu 
de la Nova Aliança. L’estat d’ànim de Sió i el 
tracte de Déu amb ella, s’aplicava sempre a 
l’Església: es podia trobar trista i abatuda 
o podia ser convidada a exultar d’alegria... 

“Puja en una muntanya ben alta, tu que 
portes bones noves a Sió; alça ben forta 
la veu, tu que portes bones noves a Jeru-
salem. Crida, no tinguis por! Digues a les 
viles de Judà: ‘Aquí teniu el vostre Déu!’” 
(cf. Is 40,9)

Ens agradaria ser aquest personatge 
que, tot obeint el mandat de Déu, puja a 
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9la muntanya més alta i crida ben fort, sen-
se por ni vergonya: “Aquí teniu el vostre 
Déu”. Però no som els únics que senten 
aquest desig. Amb més traça i més co-
neixement sant Tomàs d’Aquino, allà pel 
segle XIII, va traduir aquest impuls en po-
esia, composant un bell i conegut himne, 
que en llatí comença amb les paraules 
“Lauda Sion”.

“Lloa, Sió, el teu Salvador. Lloa el teu 
guia i pastor amb himnes i càntics. No dub-
tis a esforçar-te, ja que ell està per sobre 
de tota lloança i no pots lloar-lo prou. Mo-
tiu especial de lloança anunciem avui, el 
Pa viu i que dóna la vida. El Pa que sens 
dubte va ser donat a l’assemblea dels 
dotze germans en la taula del Senyor. Si-
gui nostra lloança plena i sonora; que la 
gaubança de l’ànima sigui joiosa i bella. 
Perquè aquest és el dia solemne en el qual 
commemorem l’origen del banquet...”

Les paraules d’aquest himne sonen a 
aquell oracle d'Isaïes, que cridava les bo-
nes noves a les portes de Jerusalem, con-
vidant a l’exultació desbordant. El pas que 
fa sant Tomàs consisteix a substituir la fra-
se “Aquí teniu el vostre Déu”, per “el Pa 
viu que dóna la vida”, és a dir, l’Eucaristia.

- Estem contents quan trobem soluci-
ons als problemes. Però la felicitat 
només ens ve quan Ell ens diu “aquí 
em teniu!”.

- La presència propera, disponible, 
efectiva, indefectible, del qui més ens 
estima, és la garantia que la felicitat 
és possible.

- L’Eucaristia és el moment en el qual 
Jesús ens diu: “Aquí em teniu enmig 
de la vostra Església, sóc amb vosal-
tres, visc i moro per vosaltres, sóc per 
a donar-vos la vida, viviu eternament 
en mi...”

Més encara que aixecar l’ànim, més que 
un consol efímer, anem a missa per seguir 
vivint amb goig, per conservar aquell fons 
de serenor i de pau, que ens permet de 
romandre en la lluita, sense perdre l’espe-
rança.

Ascesi rendible (5-6-2011)

Som ben conscients que allò d’aixecar 
l’ànim per fer front a les dificultats de la 
vida, no pot consistir en una mena d’ar-
tifici, ni tampoc un recurs psicològic que 
en definitiva no fa més que compensar els 
sofriments amb vivències “satisfactòries”. 
Les dificultats i els problemes hi són, ob-
jectivament, davant nostre. La nostra res-
posta a la situació “depressiva” de la soci-
etat, ha de ser absolutament realista i no 
ha de tenir la pretensió de fornir receptes 
ni panacees, que vulguin solucionar tots 
els problemes.

Passades les darreres eleccions, hom 
té la temptació de posar, al costat l’un de 
l’altre, els discursos dels mateixos polítics 
guanyadors, d’abans de les votacions i 
de després. Aquells comunicaven grans 
il·lusions, basades en el propi programa. 
Aquests són bàsicament una crida a l’aus-
teritat i a l’acceptació dels necessaris sa-
crificis... No critiquem; possiblement les 
coses han de ser d’aquesta manera. Tot i 
així, desitjaríem més realisme, més fideli-
tat a la veritat en temps de les promeses...

El cert és que, sense deixar el discurs 
esperançat, abans i després de les elec-
cions, tots hem de reconèixer que no sor-
tirem de la crisi, si no estem disposats a 
renunciar, a sacrificar-nos, a prescindir de 
moltes coses que són realment supèrflues 
o a guanys massa fàcils i ràpids. Això signi-
fica talment una crida a l’ascesi.
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9 L’ascesi és, sobretot, un exercici de la 

vida espiritual absolutament imprescindi-
ble. En el cas de l’ascesi cristiana, és tam-
bé molt més que una simple renúncia. En 
tot cas, té una influència considerable en 
la crisi econòmica, en tota l’economia i en 
la vida social. Recentment llegia un llibre 
d’un bon teòleg francès, gran especialista 
en teologia oriental i dels Sants Pares, M. 
Josep Le Guillou, que vol ser una petita sín-
tesi de vida espiritual. En el capítol dedicat 
a la “Vetlla del cor i les temptacions” tracta 
del “pecat de gola”, i diu:

“Les grans superfícies (magatzems) no 
fan cap servei als nostres contemporanis, 
ja que, fins i tot sense diners, però amb 
crèdit, ho poden obtenir tot, encara que 
el pressupost no els arribi per a acabar el 
mes”.

Heus aquí expressat, en una sola 
imatge, el nucli més elemental de la crisi 
econòmica. El procés es repeteix i es des-
envolupa fins a l’infinit en la societat de 
consum: d’una banda hi ha una seducció 
(temptació) per part del comerç que mira 
de vendre i per part de l’entitat financera, 
que mira de facilitar la compra, traient-ne 
benefici; d’altra banda la persona es deixa 
seduir... fins que arriba la fi del mes amb 
un munt de deutes que no pot pagar.

- Els economistes i els polítics ens cri-
den a l’austeritat. Però no hi ha aus-
teritat sense renúncia ascètica.

- Aquesta renúncia, per si mateixa, és 
rendible i eficaç per a sortir de la cri-
si. Però tan sols com un pas necessari 
per a poder comprar i posseir més 
coses.

- El cicle torna a començar i l’ésser humà 
resta en el mateix punt. Allò més ren-
dible és invertir en allò estrictament 
necessari: la virtut.

La mirada dels deixebles fixa en Jesu-
crist ascendent al cel va ser immediata-
ment corregida pels àngels: mireu més avi-
at la terra, on toca lluitar cada dia, sabent 
renunciar per adquirir la virtut (força); és 
l’Esperit Sant, mireu de rebre-la i no per-
dre-la. És la inversió més rendible.

La virtut com a riquesa (12-6-2011)

Si l’ascesi resulta rendible, és perquè, mit-
jançant la renúncia d’avui, podem adquirir 
més riquesa demà. Això és veritat en el 
món de l’economia. Però també en el món 
de tota la vida personal. La riquesa que en 
aquest sentit adquirim és la virtut. És tam-
bé la virtut rendible?

Recordo haver fet aquesta pregunta 
en un col·loqui amb professors d’econo-
mia, on es tractava el problema de la crisi 
econòmica, les seves causes i les vies de 
possibles solucions. La resposta va ser 
un sí absolutament segur i indubtable: la 
virtut és rendible. Vaig insistir, com si ho 
posés en dubte, argumentant amb exem-
ples concrets d’algun empresari i alguna 
persona dedicada al comerç, que en con-
versa particular, m’havien assegurat que 
avui, en aquest món dels negocis, “si ets 
una mica escrupolós no te’n sortiràs”. Da-
vant una reacció meva, entre incòmode i 
dubtós enfront d’operacions o beneficis 
no molt acceptables moralment, encara 
insistien sobre la duresa de la competèn-
cia, el lema de l’eficàcia (“si no menges, 
se’t mengen”), i “així està el mercat...”. 
Els professors d’economia aleshores ho 
tenien fàcil per rebatre’m: el fet és que 
aquesta manera de fer negoci, tard o d’ho-
ra, acaba en el que ara patim, en la crisi. 
L’economia i les seves lleis no aboquen 
necessàriament a la crisi, és possible una 
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9altra manera de produir, progressar i gua-
nyar diners.

Entrem doncs en un altre àmbit. L’eco-
nomia només és un instrument, i la qüestió 
s’ha de decidir en l’àmbit de la llibertat i de 
la responsabilitat personal del qui fa servir 
aquest instrument. Per tant hem d’entrar 
en l’àmbit de la vida moral. És el que vol dir 
el Papa Benet XVI, quan parla en la carta 
encíclica Caritat en la Veritat, del fet que 
els mitjans tècnics no són suficients per a 
solucionar la crisi d’avui o qualsevol dels 
problemes humans de justícia social. El 
seu missatge és que el veritable desenvo-
lupament humà s’ha de trobar en la pràcti-
ca de la virtut en el món de l’economia, la 
política i els negocis.

Afirmem que la persona i la societat no 
tenen cap altra sortida que practicar la vir-
tut, l’amor i la justícia. Però ens agradaria 
anar més enllà. Ens agradaria poder res-
pondre que la virtut és la millor inversió, 
a qui ens retreu que si mirés de practicar 
la justícia en els negocis perdria diners o 
no podria aguantar la competència. Ens 
agradaria que els economistes i els polí-
tics inventessin sistemes que permetessin 
la rendibilitat de la virtut.

En tot cas, tant si existeix aquest siste-
ma, com si no, seguirem proclamant amb 
fermesa i convicció que la millor inversió 
que podem fer és la virtut. Animats pel tes-
timoniatge d’alguns sants o beats que han 
estat en el món de l’economia i la política, 
això sí, patint, voldríem demanar

- la gosadia d’arriscar-se, invertint en 
virtut;

- la imaginació per a apropar l’amor i la 
justícia a l’economia;

- la disponibilitat per a adquirir menys 
diners i guanyar en humanitat.

Perquè va dir Jesús, “què en treu l’ho-

me de guanyar tots els diners del món si es 
perd o es destrueix a ell mateix?” (Lc 9,25).

Invertir (19-6-2011)

Volem creure que la virtut és “econòmi-
cament rendible”. Pot ser que sí. Ara po-
dem donar un pas més i, deixant l’àmbit 
estrictament econòmic, però aplicant el 
seu llenguatge en sentit figurat a la vida 
en general, preguntar-nos quines són les 
nostres “inversions”. És la mateixa cosa 
que preguntar-nos on col·loquem, a què 
dediquem, els nostres béns i els nostres 
valors personals.

Aquesta és una pregunta de gran im-
portància. En el món dels negocis l’acció 
essencial, la més original, aquella que 
identifica la personalitat i la vàlua de 
l’agent protagonista és la inversió. Concre-
tament, el destí de la inversió i la quantitat 
invertida. La inversió és com una aposta 
davant un risc, on es posa en joc l’habili-
tat, la capacitat personal, el càlcul, la sort, 
la gosadia... I així en alguns casos hom pot 
pensar que la persona que es dedica al ne-
goci el que fa realment és posar-se a pro-
va ell mateix, com practicant un repte a la 
pròpia vàlua personal. Però també podem 
descobrir, observant la inversió que un fa 
i el risc que assumeix, què és el que real-
ment li interessa, el que més vol i desitja.

Pensem en la nostra vida personal, com 
si fos un immens i apassionant negoci, 
on s’inverteix la riquesa personal (el que 
som i tenim) i se’n treu un benefici. El fet 
evident és que en si mateixa la vida és un 
desgast progressiu. Superant la visió re-
signada i pessimista, podem considerar 
que tot no és una pèrdua, sinó que en de-
finitiva volem obtenir un guany. Suposem 
que tothom desitja la felicitat. Aquest, 
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9 perduda per causa meva, la trobarà” (Mt 

10,39).

Negoci de vacances (26-6-2011)

Algú dirà que les vacances són tot el con-
trari que un “negoci”, pel fet que aquest 
és precisament la negació de “l’oci”. Nos-
altres direm que les vacances són una in-
versió. Ho són en el sentit monetari, com 
a despesa especial, de vegades ben subs-
tanciosa; però també en el sentit espiritu-
al, com a dedicació de temps, de qualitats i 
possibilitats personals. Per això ens ha de 
preocupar molt si són una bona inversió, 
és a dir, si la despesa ens portarà un be-
nefici real.

Hem de desfer un parell d’equívocs. En 
primer lloc, hem d’excloure aquell principi, 
segons el qual, un cop trobat un bon ne-
goci, “quants més diners hi invertim, més 
beneficis en traurem”. En aquest cas no 
funciona. No són les millors vacances pre-
cisament aquelles en les quals s’han inver-
tit més diners. Entenem que la indústria 
del turisme busqui sobretot que l’usuari 
faci un bona despesa. Però aquest criteri 
no pot ser el de “l’usuari”, que per damunt 
de tot és una persona. 

Per altra banda, sembla que les vacan-
ces hagin de ser “vacances de tot”, una 
mena d’evasió de tots els maldecaps i pre-
ocupacions que ens porta el treball i la vida 
quotidiana. Hi ha una necessitat psicològi-
ca real de descans i recuperació, però en 
el fons subsisteix l’equívoc de pensar que 
les vacances ens hagin de fornir la felicitat 
que ens treu la vida quotidiana. La felicitat 
pot consistir en unes vacances contínues?

Les vacances no serviran de res si no es 
viuen com un cas concret en el qual es rea-
litza el sentit profund de l’existència. I això 

doncs, seria el gran benefici. Però el que 
posa de manifest la personalitat de cadas-
cun, seria saber en què i on un fa la inver-
sió més important, la més decisiva, que li 
permetria assolir ser feliç. Aplicant la dita, 
podríem afirmar “digues-me en què inver-
teixes i et diré què és el que realment vols 
en la vida”. En què inverteixes el temps 
millor, en qualitat i en quantitat, la teva 
intel·ligència, la teva salut, els teus conei-
xements i la teva cultura, la teva capacitat 
afectiva, els teus diners, les teves millors 
qualitats... 

Aquesta manera d’entendre la vida 
és la que en el fons tenia la pensadora i 
filòsofa russa Tatiana Goritchéva, quan, 
explicant la seva conversió del comunisme 
a la fe cristiana, deia que no volia emprar 
la seva vida (desgastar la vida) si no era 
en allò que valgués tant com la seva mort, 
allò per la qual cosa mereixés la pena mo-
rir (invertir la pròpia vida)...

El mateix Jesús va fer servir imatges del 
món dels negocis per a explicar el sentit de 
la vida: “Passa amb el Regne del cel com 
amb un mercader que busca perles fines: 
quan en troba una de gran valor, va a ven-
dre tot el que té i la compra” (Mt 13,45).

- Preferim entendre la vida com una 
gran inversió, i no pas com un simple 
desgast.

- Però en els negocis, n’hi ha de dolents, 
també n’hi ha de falsos i d’enganyo-
sos, que sota una primera aparença 
de rendibilitat acaben en fracàs ab-
solut...

- Només quan la perla trobada és de 
debò del valor més gran, val la pena 
vendre tot el que tenim i invertir-ho 
comprant-la.

També va dir Jesús: “Qui haurà guanyat 
la seva vida, la perdrà, però qui l’haurà 
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MAIG 

1 de maig. El senyor bisbe presideix la Tro-
bada Pasqual a la parròquia de Sant Pere i 
Sant Pau al Prat de Llobregat amb motiu del 
40è aniversari de la construcció del Temple.
El senyor bisbe presideix l’acte de la col-
locació de la primera pedra del nou temple 
de la Mare de Déu de la Mercè que pertany 
a la parròquia de Sant Joan Baptista de Vi-
lanova i La Geltrú. Hi són presents, entre al-
tres personalitats, el senyor rector, el senyor 
arxiprest i el senyor alcalde de la ciutat.

2 de maig. El senyor bisbe celebra la Festa 
de la Mare de Déu de Montserrat al Semi-
nari Conciliar de Barcelona.

4 de maig. El senyor bisbe concelebra en 
la Missa exequial del Cardenal Arquebisbe 
de València, Mons. Agustín García Gasco.

6 de maig. Reunió del Consell Episcopal.
El senyor bisbe presideix l’Eucaristia a la 
capella del Col·legi de les germanes de la 
Sagrada Família de Natzaret d’Esplugues 
de Llobregat i confereix el Sagrament de la 
Confirmació a un grup d’alumnes.

7 de maig. El senyor bisbe presideix l’Eu-
caristia vespertina de diumenge a la par-

no significa certament un problema més. 
El sentit profund de l’existència, la gran 
inversió de la vida, ja ha d’haver estat de-
cidida i clara en una vida adulta, i no com 
a problema, sinó com a llum. Les vacances 
són un cas particular, més important del 
que sembla, d’inversió al servei de la gran 
inversió de la vida. Aquesta, que respon a 
qüestions tan importants com “què mereix 
la despesa i el desgast de la meva vida”, ja 
ha hagut d’haver estat resolta.

(Diguem entre parèntesi que, si encara 
no hem tingut la valentia de plantejar-nos 
aquestes preguntes, no estaria gens ma-
lament invertir un temps de les vacances 
a pensar-hi).

El “consum” esbojarrat de les vacances 
moltes vegades mereix aquella crida del 
profeta Isaïes: 

“Per què gasteu els diners comprant un 
pa que no alimenta i malgasteu el vostre 
sou en menjars que no satisfan? Si m’es-
colteu, menjareu cosa bona, tastareu amb 
gust el bo i millor. Estigueu atents, veniu a 
mi. Escolteu-me i viureu!” (Is 55,2-3).

No sabem si enmig del soroll, es podrà 
sentir la veu del profeta.

- Mirem d’obrir bé els ulls i ser sincers 
davant de vacances que no alimenten 
ni donen satisfacció.

- De vegades el millor temps de vacan-
ces és el que dediquem a escoltar i 
tastar veritats de la vida.

- Sempre la millor inversió vacacional 
serà el temps aprofitat per anar vers 
l’altre, Déu i el germà, i gaudir de l’en-
contre.

I, sobretot, un valor afegit: és de franc.

[ ]Crònica
diocesana
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9 ròquia de Santa Maria Magdalena de 

Viladecans i confereix el Sagrament de la 
Confirmació.

8 de maig. El senyor bisbe imparteix una 
conferència en el IV Congreso Nacional de 
Mujeres Cofrades amb el tema “El papel 
de la mujer en la Iglesia del siglo XXI”. A 
continuació presideix l’Eucaristia a l’esglé-
sia de la Mare de Déu de Montserrat de la 
parròquia de Santa Maria de Castelldefels.
El senyor bisbe presideix la Trobada Pas-
qual de la vicaria del Penedès-Anoia-Gar-
raf a Vilafranca del Penedès, amb el lema: 
“També ells contaren el que havien vist”.

9 de maig. Visita pastoral del senyor bisbe 
a l’Arxiprestat de Vilafranca: reunió amb 
els confirmands de Vilafranca i els cate-
quistes de Confirmació i grup de joves.

10 i 11 de maig. El senyor bisbe participa en 
la reunió dels bisbes de la Conferència Epis-
copal Tarraconense a Loreto, Tarragona.

10 de maig. Trobada de preveres i diaques 
de la Vicaria del Penedès, Anoia i Garraf a 
Vilafranca del Penedès.
Reunió de la Delegació de Pastoral Sacra-
mental i Litúrgia a la Casa de l’Església.

11 de maig. El senyor bisbe presideix l’Eu-
caristia a l’ermita de la Mare de Déu del 
Vinyet de Sitges, amb motiu del centenari 
de l’Hospitalitat de Lourdes. En finalitzar 
l’Eucaristia beneeix una imatge de la Mare 
de Déu de Lourdes i es posa en una de les 
capelles de l’ermita.

12 de maig. El senyor bisbe presideix la 
trobada d’arxiprestos de la vicaria del Llo-
bregat a Vallirana.

El senyor bisbe presideix la trobada d’ava-
luació dels voluntaris de la V Jornada de 
mestres i professors de religió que el 9 
d’abril es celebrà a Montserrat i a continu-
ació comparteix el sopar amb ells.

13 de maig. Reunió del Consell Episcopal.
Reunió conjunta de les delegacions dioce-
sanes de Pastoral Vocacional i Vida Consa-
grada a la Casa de l’Església.
Reunió de l’Equip Diocesà de Pastoral 
Obrera a la Casa de l’Església.

14 de maig. El senyor bisbe assisteix al 
concert ofert al Paranimf de la Universitat 
de Barcelona en la trobada de corals uni-
versitàries de Catalunya, acompanyat del 
Delegat de la Pastoral Universitària de l’Ar-
quebisbat de Barcelona.
El senyor bisbe beneeix a Gelida uns ter-
renys on seran construïts uns pisos de Cà-
ritas per a acollida.
El senyor bisbe presideix l’Eucaristia a la 
Basílica de Santa Maria de Vilafranca del 
Penedès on confereix el sagrament de la 
Confirmació.

15 de maig. El senyor bisbe presideix l’Eu-
caristia dominical a la Catedral de Sant Llo-
renç en la Jornada diocesana de la Família 
i en la mateixa celebració es té present la 
Jornada Mundial de pregària per les voca-
cions. El senyor bisbe també comparteix el 
dinar i la tarda de reflexió amb els partici-
pants en la Jornada diocesana de la Família.

16 de maig. El senyor bisbe participa en la 
reunió de la Fundació Sant Raimon de Pe-
nyafort de la Facultat de Teologia de Cata-
lunya, al Seminari Conciliar de Barcelona.
Reunió de la Delegació diocesana de Pas-
toral Vocacional a la Casa de l’Església.
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E s g l é s i a  d i o c e s a n a

17 de maig. El senyor bisbe presenta “l’Iti-
nerari Diocesà de Renovació Cristiana” als 
mossens de l’Arxiprestat del Garraf i com-
parteix el dinar amb ells. 

18 de maig. El senyor bisbe presideix la 
trobada d’arxiprestos de la vicaria del Pe-
nedès, Anoia i Garraf a Piera.

19 de maig. El senyor bisbe acull i es reu-
neix amb pares de preveres de les diòcesis 
de Sant Feliu de Llobregat, Barcelona i Ter-
rassa a la Casa de l’Església.

20 de maig. Reunió del Consell Episcopal.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Vilafranca: Visita a l’Ajuntament 
de Castellet i La Gornal. A continuació es 
reuneix amb els agents de pastoral de la 
parròquia de Sant Pere de la Gornal.

21 de maig. El senyor bisbe presideix l’ac-
te d’entrega de premis del Concurs Bíblic 
de Catalunya d’infants i joves a la Casa de 
l’Església.
El senyor bisbe presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Santa Eulàlia d’Esparreguera 
on confereix el sagrament de la Confirmació.

22 de maig. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Vilafranca: Missa es-
tacional al Santuari de la Mare de Déu de 
Montserrat (Clariana) de la parròquia de 
Sant Pere de la Gornal i a la parròquia de 
Sant Marçal.

24 de maig. Trobada de preveres i diaques 
de la vicaria del Llobregat al Noviciat de 
Pallejà. Mn Ramon Prat imparteix la con-
ferència amb el tema “La regla pastoral” 
model de l’acció pastoral segons l’evange-
li. Jn 10,14-15.

25 de maig. El senyor bisbe presenta “l’Iti-
nerari Diocesà de Renovació Cristiana” als 
mossens de l’Arxiprestat de l’Anoia i com-
parteix el dinar amb ells.

26 de maig. El senyor bisbe presenta “l’Iti-
nerari Diocesà de Renovació Cristiana” als 
mossens de l’Arxiprestat de Piera-Capella-
des i comparteix el dinar amb ells.
El senyor bisbe presideix l’Eucaristia a la 
Catedral de Sant Llorenç en la Solemnitat 
de la Dedicació del Temple.
El senyor bisbe participa en una taula ro-
dona a Sant Vicenç dels Horts, organitza-
da per la delegació diocesana de pastoral 
obrera, amb el tema “Atents al món en mo-
ments de crisi” i on es presenta la publica-
ció: “Parròquies i comunitats socialment 
atentes”.

27 de maig. Reunió del Consell Episcopal.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Vilafranca: Visita a l’Ajuntament 
de Castellví de la Marca. A continuació por-
ta la comunió a una persona gran i visita 
les parròquies de Sant Sadurní de Caste-
llví de la Marca i Santa Maria de La Múnia i 
diverses ermites de la zona. Posteriorment 
es reuneix amb els agents de pastoral de 
la parròquia de Santa Maria de La Múnia.

28 de maig. El senyor bisbe presideix la 
trobada de les Delegacions de la CET de 
Família i Vida, a la Casa de l’Església. Hi 
participa el Conseller de Benestar i Família 
de la Generalitat de Catalunya, l’honorable 
senyor Josep Lluís Cleries, acompanyat pel 
secretari de la Secretaria de Família, el se-
nyor Ramon Terrassa.
El senyor bisbe presideix l’Eucaristia en la 
Jornada diocesana de la Pasqua del Malalt, 
a la Casa de l’Església.
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9 El senyor bisbe presideix l’Eucaristia a la 

parròquia de Sant Joan Baptista de Sant 
Feliu de Llobregat on confereix el sagra-
ment de la Confirmació.

29 de maig. Visita pastoral del senyor 
bisbe a l’Arxiprestat de Vilafranca: Missa 
estacional a la parròquia de Sant Sadurní 
de Castellví de la Marca i a la parròquia de 
Santa Maria de La Múnia.
Cloenda de la visita pastoral del senyor 
bisbe a l’Arxiprestat de Vilafranca amb 
celebració de l’Eucaristia a la basílica de 
Santa Maria de Vilafranca.

30 de maig. El seminarista Sergi Sicília rep 
el ministeri del lectorat, juntament amb al-
tres seminaristes del Seminari de Barcelo-
na, a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià 
de Barcelona.

31 de maig. El senyor bisbe presideix les 
reunions dels Secretariats del Consell 
Presbiteral i Consell Pastoral Diocesà, a la 
Casa de l’Església.

JUNY

2 de juny. El senyor bisbe presideix la reunió 
de la Comissió per a la Casa de l’Església.

3 de juny. Reunió del Consell Episcopal.
El senyor bisbe presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Sant Pere de Gavà on confe-
reix el Sagrament de la Confirmació.

4 de juny. El senyor bisbe es reuneix amb 
els preveres i diaca de l’Arxiprestat de Vi-
lafranca del Penedès, a la Residència Mare 
Ràfols, per a revisar la Visita Pastoral. Tam-
bé els presenta “l’Itinerari Diocesà de Re-
novació Cristiana”. 

El senyor bisbe presideix l’Eucaristia a la 
Parròquia de Sant Miquel Arcàngel de Mo-
lins de Rei on confereix el Sagrament de la 
Confirmació.
Trobada “Diàleg en Família”, organitzada 
per la Delegació de Família i Vida a la Casa 
de l’Església.

5 de juny. El senyor bisbe presideix l’Euca-
ristia a l’església de Sant Llop de la par-
ròquia de Sant Andreu de Sant Andreu de 
la Barca, on confereix el sagrament de la 
Confirmació.
El senyor bisbe comparteix el dinar amb 
les germanes Filipenses amb motiu del 
centenari de la fundació d’aquesta comu-
nitat a Sant Andreu de la Barca.
El senyor bisbe presideix els actes d’ho-
menatge a Mn. Josep Maria Aragonès a 
Torrelavit, amb motiu dels cinquanta anys 
de presència al Penedès.

9 de juny. El senyor bisbe concelebra en 
l’Eucaristia amb motiu del final de curs al 
Seminari, a la capella del Seminari Concili-
ar de Barcelona. A continuació comparteix 
el sopar amb els seminaristes.

10 de juny. El senyor bisbe presideix l’Eu-
caristia a la parròquia de Sant Cristòfol de 
Begues on confereix el sagrament de la 
Confirmació.

11 de juny. El senyor bisbe presideix l’Eu-
caristia a la parròquia de Sant Quintí a 
Sant Quintí de Mediona, on confereix el 
sagrament de la Confirmació.

12 de juny. El senyor bisbe presideix l’Eu-
caristia a la parròquia de Sant Pere a La-
vern, on confereix el sagrament de la Con-
firmació.
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E s g l é s i a  d i o c e s a n a

El senyor bisbe presideix l’Eucaristia do-
minical a la Catedral de Sant Llorenç en la 
Solemnitat de la Pentecosta, on confereix 
el sagrament de la Confirmació a un grup 
d’adults procedents de diverses parròquies.

13 de juny. El senyor bisbe presideix l’Eu-
caristia en l’Aplec de la Mare de Déu de la 
Salut de Sant Feliu de Llobregat.

14 de juny. El senyor bisbe presideix la 
trobada de formació de final de curs dels 
preveres i diaques de les dues vicaries, a 
la Casa de l’Església.

15 de juny. El senyor bisbe presideix l’acte 
de promesa de secret dels treballadors i 
voluntaris de la Cúria a la Casa de l’Esglé-
sia.

16 de juny. El senyor bisbe presideix la re-
unió del Consell Presbiteral a la Casa de 
l’Església.

17 de juny. Reunió del Consell Episcopal.
Reunió de la Delegació diocesana de Famí-
lia i Vida a la Casa de l’Església.

18 de juny. El senyor bisbe presideix la reu-
nió del Consell Pastoral Diocesà, a la Casa 
de l’Església.
El senyor bisbe presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Sant Antoni Maria Claret de 
Sant Boi de Llobregat, on confereix el sa-
grament de la Confirmació.

19 de juny. El senyor bisbe presideix l’Eu-
caristia a la Parròquia de Sant Antoni Abat 
de Corbera de Llobregat, on confereix el 
sagrament de la Confirmació.
El senyor bisbe presideix l’Eucaristia a la 
Parròquia de Sant Vicenç Màrtir de Sant Vi-

cenç dels Horts, on confereix el sagrament 
de la Confirmació.

20 de juny. El senyor bisbe rep la visita 
d’antics alumnes del Seminari de València 
amb motiu del 20è aniversari d’ordenació 
sacerdotal. Presideix l’Eucaristia a la ca-
pella de la Casa de l’Església i tot seguit 
comparteixen el dinar.

21 de juny. El senyor bisbe presideix la re-
unió de fi de curs dels delegats diocesans, 
a la Casa de l’Església.

23 de juny. El senyor bisbe es reuneix amb 
els arxiprestos de la dues vicaries a la Casa 
de l’Església per a la revisió i programació 
del nou curs, al Santuari de la Mare de Déu 
de Bruguers de Gavà.

24 de juny. El senyor bisbe presideix l’Eu-
caristia en la Festa Major de la parròquia de 
Sant Joan Baptista de Sant Joan Despí, on 
confereix el sagrament de la Confirmació.

25 de juny. El senyor bisbe presideix l’Eu-
caristia a la Casa de l’Església amb un grup 
de germanes dominiques de la Presenta-
ció, acompanyades amb la M. Provincial. 
Tot seguit comparteixen el dinar.
El senyor bisbe presideix l’Eucaristia a la 
Parròquia de Santa Maria de Castellde-
fels, on confereix el sagrament de la Con-
firmació.

26 de juny. El senyor bisbe presideix l’Eu-
caristia a la Parròquia de Sant Pau de Sant 
Pau d’Ordal, on confereix el sagrament de 
la Confirmació.
El senyor bisbe presideix l’Eucaristia domi-
nical a la Catedral de Sant Llorenç en la So-
lemnitat del Corpus Christi. A continuació 
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9 presideix l’acte eucarístic, amb la proces-

só i benedicció amb el Sant Sagrament a la 
Plaça de la Vila de Sant Feliu de Llobregat.

27 de juny. El senyor bisbe presideix la reu-
nió de la Subcomissió d’Universitats de la 
Conferència Episcopal Espanyola a la Seu 
de la mateixa CEE, a Madrid.

29 de juny. El senyor bisbe presideix l’Eu-
caristia en la Solemnitat de Sant Pere i 
Sant Pau a la Parròquia de Sant Pere de 
Sant Pere de Riudebitlles; tot seguit com-
parteix el dinar amb els mossens de l’Ar-
xiprestat.
El senyor bisbe es reuneix amb el Superior 
general, provincial i superior de la comu-
nitat d’Esplugues, dels Germans de Sant 
Joan de Déu.

Conclusions pastorals en la visita pastoral 
a l’Arxiprestat de Vilafranca del Penedès

Vilafranca del Penedès, 29-5-2011

L’Excm. i Rvdm. Sr. Agustí Cortés Soriano, 
Bisbe titular de Sant Feliu de Llobregat, al 
terme de la visita pastoral i, d’acord amb el 
que ha pogut comprovar i del que els pre-
veres, religiosos i laics han manifestat, fa 
constar el que a continuació expressa.

La Visita Pastoral a l’Arxiprestat de Vila-
franca del Penedès va començar el dia tres 
de febrer i es conclou avui, dia vint-i-nou 
de maig de 2011, celebrant l’Eucaristia a la 
Basílica de Santa Maria de Vilafranca del 
Penedès. Han estat un total de vint-i-nou 
parròquies visitades i diferents realitats 
pastorals. També hi ha hagut una presèn-
cia en altres àmbits, com: entrevistes per-
sonals amb els mossens i laics, visites a 
les comunitats religioses, als Ajuntaments, 
residències de gent gran, centres escolars i 
diferents col·lectius socials. 

Acabada la Visita Pastoral presento les 
següents conclusions que lliuro al Vicari 
Episcopal i a l’Arxiprest per a ser valorades 
i treballades en les diferents comunitats 
cristianes. Aquestes conclusions s’han de 
complementar, a cada parròquia, amb l’ac-
ta corresponent de la Visita Pastoral:

[ ]Visites
pastorals



E s g l é s i a  d i o c e s a n a 1 5 9

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

9fet home per nosaltres3
. Un fet que, al 

mateix temps que ens obre a una es-
perança que supera totes les nostres 
expectatives, ens impulsa a treballar 
per un món més just i fratern4”.

3. Vull agrair el ministeri dels preveres 
i diaca d’aquest Arxiprestat. El seu 
servei pastoral és signe lluminós de 
la presència del Crist ressuscitat, com 
a Bon Pastor. Davant de la preocu-
pació manifestada per la manca de 
preveres i vocacions amb la dificultat, 
entre altres, d’assistir a les diferents 
celebracions litúrgiques i àmbits 
pastorals, convido a incrementar la 
pregària, personal i comunitària, de-
manant a Déu que vulgui fer-nos el 
do de noves vocacions. També convi-
do a valorar el ministeri del diaconat, 
proposant-ho a persones idònies de 
les nostres comunitats cristianes, 
així com les celebracions dominicals 
en absència de prevere (ADAP5) que 
han de ser, en la seva justa mesura, 
un ajut pastoral per a les nostres co-
munitats cristianes. No hem de deixar 
d’insistir en què les “ADAP” no subs-
titueixen pròpiament l’Eucaristia, ja 
que no poden tenir el mateix valor. 
L’obligació d’assistir a Missa el diu-
menge, sempre que es pugui, és un 
dels compromisos més importants 
que tenim els cristians. Us convido a 
trobar fórmules que facilitin aquesta 
participació.

4. Constatem la important i necessària 
presència dels laics en les nostres 
comunitats, com un veritable testi-
moni de coresponsabilitat pastoral. 
Els agents de pastoral no només són 
actors o gestors d’activitats, sinó, i 
sobretot, cristians que aprofundei-

1. En primer lloc, dono gràcies a Déu 
per l’experiència de la Visita Pastoral 
perquè ha contribuït a una major i 
millor coneixença de l’Arxiprestat i de 
cadascuna de les comunitats cristia-
nes, com a part integrant de la nostra 
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
En referència a les nostres parròqui-
es, vull recordar el que la Constitució 
Dogmàtica Lumen gentium, del Con-
cili Vaticà II, refereix sobre la Parrò-
quia, quan diu que aquesta és la part 
del territori de l’Església diocesana 
on, pel ministeri del pastor enviat pel 
bisbe, es donen les tres funcions que 
corresponen a l’Església. És a dir, a la 
parròquia és on habitualment la fe de 
l’Església és anunciada i alimentada, 
se celebra el misteri de Crist i és prac-
ticada la caritat1.

2. Convido a mantenir i enfortir la nostra 
identitat cristiana, alimentada contí-
nuament amb la Paraula de Déu i els 
sagraments. I, així, com diu el docu-
ment recentment publicat dels bisbes 
de Catalunya, Al servei del nostre po-
ble: 

“... servir la nostra societat, guiats per 
la llum de l’Evangeli, amb un nou im-
puls i coratge, tot multiplicant «els 
gestos concrets de solidaritat efecti-
va i constant, manifestant així que la 
caritat és el distintiu de la nostra con-
dició cristiana»2. Una realitat que és 
una oportunitat per a una nova pro-
posta de la fe cristiana que, des de la 
llibertat i la proximitat a totes les per-
sones, proclama: «Déu t’estima. Crist 
ha vingut per tu. Sí, l’Església predica 
aquest Déu, no parla d’un Déu desco-
negut sinó del Déu que ens ha esti-
mat fins a tal punt, que el seu Fill s’ha 



M a i g  -  J u n y  2 0 1 11 6 0
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 3
9 xen, enforteixen i celebren la seva fe i 

la proposen a tots els homes de bona 
voluntat.

5. Valorem i agraïm la presència de re-
ligiosos i religioses en els diferents 
àmbits pastorals i socials de l’Arxi-
prestat. El seu servei és un veritable 
testimoni d’esperança al costat dels 
infants, joves i gent gran. Volem agra-
ir especialment la seva col·laboració 
pastoral en les nostres comunitats 
cristianes, oferint com a servei ecle-
sial i sota la inspiració de l’Evangeli, 
els seus carismes i serveis. Hem de 
renovar esforços per tal d’assegurar 
la continuïtat del carisma i per portar 
endavant una educació i una tasca 
social pròpiament cristiana.

6. He constatat el repte pastoral de la 
no continuïtat en la vida cristiana 
d’aquells que es preparen i reben al-
gun dels sagraments. La nostra inqui-
etud no és només la de convidar-los 
a preparar un acte concret, sinó, so-
bretot, ajudar-los a experimentar una 
veritable trobada personal amb Jesu-
crist en l’Església i possibilitar verita-
bles processos d’iniciació cristiana. 
En referència a la catequesi de pre-
paració a l’Eucaristia. Agraeixo el 
servei dels catequistes que són, 
sovint el testimoni més directe de 
vida cristiana pels infants i joves. 
Convido a introduir ja en a l’edat de 
6-7 anys, abans d’iniciar el procés 
catequètic (8-9 anys), el que en al-
guns llocs anomenen “el despertar 
religiós” perquè es puguin rebre les 
nocions fonamentals de la vida cristi-
ana. També és important concretar la 
participació dels pares en el procés 
catequètic dels seus fills, com a pri-

mers responsables de la seva educa-
ció cristiana.

7. En referència a la classe de religió 
i moral catòlica a l’escola pública. 
Agraïm el servei i esforç dels profes-
sors de religió. Hem constatat que 
en alguns centres educatius no s’in-
forma ni es fa aquesta assignatura. 
Afirmem que la petició, per part dels 
pares cristians de la classe de religió 
per als seus fills, especialment en els 
centres públics, és un dret i un deure 
que hem de saber explicar i proposar. 
L’ensenyament té com objectiu fo-
namental la formació de la persona, 
així els pares cristians han de poder 
demanar que els seus fills puguin ser 
formats en les referències i els valors 
d’un Humanisme cristià.

8. En referència a les nostres celebraci-
ons litúrgiques i acollint la petició que 
siguin més viscudes, convido a valo-
rar que per aquells que no han estat 
iniciats en la fe, és normal que costi 
entendre el seu significat i, sobretot, 
viure-ho. Aquesta valoració ens torna 
a situar davant del repte pastoral de 
la iniciació cristiana en tots els àmbits 
de la pastoral. Hem de fugir de cercar 
altres signes, només pensant que se-
ran més clars i entenedors, buidant de 
significat la nostra tradició i litúrgia. 
És per això que serà important vet-
llar perquè les nostres celebracions 
siguin entenedores i ben preparades, 
seguint les indicacions litúrgiques 
pertinents. Ajudarà a aquest repte la 
creació de grups de litúrgia en les par-
ròquies que vetllin per la bona prepa-
ració de les celebracions litúrgiques.

9. En referència a Càritas en l’Arxipres-
tat. Valoro especialment el treball 
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9als vint-i-nou dies del mes de maig de 
dos mil onze.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari de la Visita Pastoral

NOTES
 
1. AA 10; SC 42.
2. Benet XVI, Paraules durant la visi-

ta a l’Obra Benèfico Social del Nen 
Déu, Barcelona 7 de novembre de 
2010.

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

4. Els bisbes catalans, Al servei del 
nostre poble, 21 de gener de 2011.

5. Celebració Dominical en Absència 
de Prevere, Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat 
2006.

6. Cf. Els bisbes de Catalunya, Direc-
tori de l’Arxiprestat, Documents del 
Magisteri, 36. Claret 2001.

i servei de Càritas Interparroquial, 
al costat dels nostres germans més 
necessitats. En referència a la crisi 
econòmica que ens afecta plena-
ment, cal que les nostres comunitats 
sàpiguen acompanyar aquesta pro-
blemàtica amb iniciatives concretes 
i en col·laboració amb altres entitats. 
La nostra actitud creient ens portarà 
a recordar els valors de la justícia, de 
la veritat, de l’austeritat i a continuar 
oferint el nostre ajut als més necessi-
tats. Davant d’aquesta problemàtica, 
l’Església presenta la seva aportació 
des de la Paraula de Déu i la Doctri-
na Social de l’Església. Tampoc no 
podrem oblidar la vocació profètica, 
denunciant amb claredat, les injus-
tícies que perjudiquen especialment 
els més pobres. Vull remarcar també 
la bona col·laboració de les nostres 
comunitats en la integració dels im-
migrants en la nostra societat.
Finalment valoro molt positivament el 
treball pastoral de conjunt, tant entre 
els preveres com entre els laics en els 
diferents àmbits pastorals. És aquí on 
convido a continuar acollint la reflexió 
dels objectius pastorals diocesans6. 
Una nova etapa de reflexió diocesana, 
fruit del darrer Objectiu diocesà, és el 
de definir un Itinerari de Renovació 
Cristiana que ens ajudarà a ser més 
conscients de la necessitat d’aprofun-
dir la coresponsabilitat dels laics, no 
només perquè hi ha mancança de vo-
cacions, sinó perquè forma part de la 
condició dels laics per a la nova evan-
gelització a l’interior de les nostres 
comunitats i en la nostra societat.
Donat a la Basílica i Parròquia de San-
ta Maria de Vilafranca del Penedès, 
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9 Sapientia Cristiana sobre la enseñanza de 

la teología en la Universidades y Faculta-
des Eclesiásticas (15-4-1979). Según este 
principio, el primer reto que ha de afrontar 
la enseñanza de la teología en España es 
insertarse, como un elemento fundamen-
tal, en el gran movimiento que hoy vive la 
Iglesia y que ha venido a llamarse “Nueva 
Evangelización”.

La nueva evangelización incluye tam-
bién una manera específica de enseñar 
teología. Me refiero concretamente a una 
doble exigencia: la de ir a lo esencial y la 
de recuperar o conservar el enraizamiento 
en la vida.

Quienes estudiamos teología en torno 
al Vaticano II y en el postconcilio, recibía-
mos una enseñanza profundamente mar-
cada por la necesidad de superar la teo-
logía inmediatamente anterior que era en 
general neoescolástica. Venía impartida 
por las primeras generaciones de profeso-
res que habían estudiado en las grandes 
universidades y facultades de Europa, 
donde habían asimilado nuevos modos 
de hacer teología, en diálogo con grandes 
corrientes de pensamiento contemporá-
neo en el ámbito protestante, como en el 
católico… Las clases eran, sobre todo, de 
contraste. Y al mismo tiempo de intuicio-
nes creadoras. Su objetivo, más o menos 
confesado, era transmitir una buena dosis 
de novedad y cambio. Eran asistemáticas y 
adolecían de falta de precisión y claridad, 
pero en muchos casos resultaban apasio-
nantes. Pues esa nueva teología constituía 
una pieza clave en todo el movimiento re-
novador proveniente del Concilio Vaticano 
II y tenía consecuencias directas, de gran 
calado, en la praxis eclesial.

El contexto social y eclesial es hoy muy 
diferente. Estamos en otro ciclo. Alguien 

“Perspectivas y retos de la enseñanza de 
la teología en la España de hoy”, article 
del bisbe Agustí per a la revista Palabra

Aun reconociendo el gran interés de la pre-
gunta acerca de la situación actual, la valo-
ración y las posibilidades de la enseñanza 
de la teología en España, no disponemos 
de un estudio completo y actualizado, al 
estilo como nos tenía acostumbrados el 
gran especialista en la materia, el profesor 
Melquíades Andrés, en sus investigacio-
nes históricas. Reconocemos que el asun-
to merecería un buen trabajo de investiga-
ción. Nos ceñiremos a exponer la opinión 
que nos merece una visión panorámica de 
los centros de enseñanza teológica reali-
zada desde la Subcomisión de Universida-
des de la Conferencia Episcopal Española.

Digamos, en primer lugar, una palabra 
sobre perspectivas y retos referentes a 
contenidos, métodos y orientaciones de la 
enseñanza teológica en España.

Partimos del supuesto de que el ejer-
cicio del teólogo, y más aún la enseñanza 
de la teología, es propiamente un servicio 
eclesial. Así aparece en todos los pronun-
ciamientos oficiales (magisteriales) de la 
Iglesia y, concretamente, en el documen-
to, que sigue siendo básico y rector en 
esta materia, la Constitución Apostólica 

[ ]Articles i
altres escrits



1 6 3

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 3

9

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

es el número de alumnos. No se puede 
ocultar que la calidad, en esto, sigue ne-
cesariamente a la cantidad. La reducción 
drástica del número de alumnos ha tenido 
como consecuencia, no sólo el cuestiona-
miento de la existencia de muchos cen-
tros, sino también un descenso en la ca-
lidad de la enseñanza, a causa de la falta 
de motivación del profesorado o del bajo 
nivel de exigencia.

El número de centros de estudio y el 
de profesores titulados de la teología en 
España es, sin embargo, muy elevado. Po-
demos decir que disponemos en España 
de una gran herramienta para un trabajo 
menor. Se mantienen muchos de ellos, por 
el valor de referente simbólico que tienen 
en el marco de una diócesis, una región o 
una orden religiosa.

La teología en España sigue viva y se 
enseña en facultades de teología insertas 
en Universidades (dos de ellas pontificias, 
Salamanca y Comillas, además de Deusto 
y Navarra) o en cuatro facultades (Catalu-
ña, Granada, Norte de España, San Vicente 
Ferrer de Valencia y San Dámaso de Ma-
drid). En torno a estas instituciones existe 
un gran número de centros incorporados, 
agregados o afiliados: institutos teológi-
cos, institutos superiores de ciencias reli-
giosas, centros o estudios teológicos (más 
de cincuenta, de muy diversa entidad y 
vida). Mención especial merecen los Ins-
titutos Superiores de Ciencias Religiosas, 
patrocinados por las facultades. Desde su 
creación en torno al año 1995, han cons-
tituido un alivio y un revulsivo para pro-
fesores e instituciones, por la aportación 
de alumnos laicos y religiosos, la mayoría 
de los cuales aspiraban a obtener un título 
oficial. Hoy, bastantes de estos Institutos 
Superiores han visto cómo se ha reducido 

ha dicho que aquella forma de enseñar 
teología, plasmada simbólicamente en 
“folios y apuntes del profesor”, ha dado 
paso a la enseñanza impartida a base de 
manuales. Ciertamente parece cerrado el 
tiempo de los grandes creadores, y abierto 
el momento de asentar y sistematizar los 
descubrimientos. Pero conviene hacer dos 
observaciones. Primera, que no creemos 
que este paso se haya dado realmente de 
una forma generalizada, pues persisten 
muchos profesores con aquel estilo. Se-
gunda, que no creemos que deba darse 
simplemente así. La nueva evangelización 
nos abre al reto y la perspectiva de poner 
bases en lo esencial de la fe y enseñar a 
hacer teología, pero como condición pre-
via, tanto para la tarea evangelizadora, 
como para la verdadera creatividad teoló-
gica. Sobre esta base se podrá construir 
posteriormente todo tipo de especializa-
ciones y “teologías” con adjetivo. Los ma-
nuales han de servir a este fin.

Por otra parte, la nueva evangelización 
y, me atrevo a decir, los mismos alumnos 
que hoy asisten a nuestras clases, poco 
dados a la especulación y cansados de 
ideologías, nos piden que enseñemos teo-
logía clara, pero no aséptica; inteligente, 
pero como prolongación del acto y expe-
riencia de fe; razonable, pero susceptible 
de ser trasladada a la vivencia orante; es-
peculativa, pero vinculada a la vida perso-
nal y eclesial.

Por otra parte, señalar retos y pers-
pectivas de la enseñanza de la teología 
en España hoy pide considerar con toda 
objetividad y honradez los centros en los 
que esta enseñanza se imparte. Una visión 
de conjunto exige reconocer que el punto 
clave, del que depende la subsistencia y 
la calidad de su enseñanza teológica hoy, 
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9 considerablemente el número de alumnos 

y ha descendido el nivel de exigencia de su 
enseñanza. A paliar este problema vino la 
Instrucción sobre Institutos Superiores de 
Ciencias Religiosas, de la Congregación 
para la Educación Católica, del año 2008. 
Su objetivo era redefinir estas instituciones 
y actualizar la normativa “considerando las 
nuevas instancias de carácter pastoral, así 
como la evolución habida en el ámbito de 
las legislaciones civiles de muchos países 
en la enseñanza superior”.

Esta evolución legislativa “civil” consiste 
sobre todo en el fenómeno del nuevo “Es-
pacio Europeo de Enseñanza Superior”, el 
llamado “Proceso de Bolonia”. La Santa 
Sede ha entrado de lleno en este acuerdo, 
como un estado más. Este hecho constitu-
ye un importante reto para la enseñanza de 
la teología. En el terreno práctico y, sobre 
todo, en el terreno de lo que él significa. 
Creemos que la decisión fue acertada, en el 
sentido de que son más los beneficios que 
de ello pueden obtenerse. La Santa Sede no 
ha perdido autonomía en lo esencial y, por 
otra parte, se cuenta con un motivo añadi-
do de exigencia y mejora de los estudios. 

Uno de los grandes beneficios puede 
ser el de vincular la enseñanza de la teo-
logía al ritmo, el tiempo y el espacio, de 
la evolución cultural y docente de Europa, 
que se considera como lugar privilegiado 
de re–evangelización. En España, la salida 
de las facultades de teología, a mediados 
del siglo XIX, del marco de las Universida-
des, para limitarse exclusivamente a los se-
minarios, tuvo como efecto colateral impe-
dir o dificultar el diálogo entre la teología y 
la cultura, con el consiguiente empobreci-
miento mutuo.

Hoy el nuevo Espacio Europeo puede fa-
vorecer el contacto de la enseñanza de la 

teología con el ámbito universitario civil. 
Al menos en el ámbito europeo la teología 
y las ciencias eclesiásticas tienen carta de 
naturaleza. En España aun nos queda ca-
mino por delante. El reconocimiento (ho-
mologación) por parte del Estado Español 
de las titulaciones impartidas en centros 
de enseñanza teológica de la Iglesia, me-
diante la actualización y adaptación al 
nuevo Espacio Europeo, del Real Decreto 
de 1995, será un paso importante en este 
sentido, además de un beneficio claro 
para el estudio en sí de la teología y demás 
ciencias eclesiásticas.

Auguramos para la enseñanza de la teo-
logía en España un futuro esperanzador, 
en la medida en que nuestra Iglesia cami-
ne decidida por la vía de la “Nueva Evan-
gelización”, que no dejará de pedirle, con 
palabras del profesor Olegario González 
de Cardedal, “pensar en la medida en que 
crea y creer en la medida en que piense”.

+ Agustín Cortés Soriano. 
Obispo de San Feliu de Llobregat.
Revista Palabra, julio-agosto 2011

Pròleg del bisbe Agustí per a la publicació 
Celebrar el diumenge en absència de pre-
vere, de Gemma Curás i Josep Taberner, 
ed. Claret

El lector té entre les mans una bona eina 
pastoral, tant pel que fa al seu destí pràc-
tic, com per la seva fonamentació teòrica. 
Li hem de donar la benvinguda, a la vista 
de la necessitat que hi ha d’ajudes per al 
bon funcionament de “Celebracions Domi-
nicals en Absència de Prevere”.

Tanmateix, no aquest material natural-
ment, sinó la mateixa experiència d’aques-
tes celebracions i el seu discerniment pas-
toral no deixa de produir en nosaltres sen-
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C o n f e r è n c i a  E p i s c o p a l  T a r r a c o n e n s e

timents contraposats. Ja el document del 
15 d’agost de 1997, “Instrucció sobre algu-
nes qüestions referents a la col·laboració 
dels laics en el ministeri dels sacerdots”, 
elaborat i publicat en nom de vuit dicaste-
ris romans, feia servir una expressió signi-
ficativa referint-se a dita pràctica:

“En alguns llocs, les celebracions domi-
nicals són guiades, a causa de la falta de 
preveres o diaques, per fidels no ordenats. 
Aquest servei, vàlid i alhora delicat, és des-
envolupat segons l’esperit i les normes es-
pecífiques emanades per la competent au-
toritat eclesiàstica. Per animar les esmenta-
des celebracions el fidel no ordenat haurà 
de tenir un especial mandat del Bisbe, el 
qual pararà esment a donar les oportunes 
indicacions sobre la durada, el lloc, les con-
dicions i el prevere responsable” (7,1)

El servei realitzat per laics que guien 
celebracions dominicals faltant preveres, 
és qualificat de “vàlid i delicat”. A més re-
quereix un mandat especial del bisbe. El 
to del text és de reconeixement de la seva 
vàlua, però també d’advertència, de cura i 
de prudència.

La present edició de Celebrar el diu-
menge en absència de prevere facilita la 
lectura, gairebé exhaustiva, dels docu-
ments oficials de l’Església on aquestes 
celebracions són valorades, regulades i 
“vivament” recomanades en determina-
des circumstàncies. En trobem referènci-
es, amb tots els graus d’importància i obli-
gatorietat, des del concili Vaticà II, fins a 
les exhortacions apostòliques més recents 
del Papa Benet XVI, Sacramentum caritatis 
i Verbum Domini. Allò més important, en 
què coincideixen tots els documents, és 
en la importància de la celebració del diu-
menge i, en conseqüència, de l’Eucaristia, 
que n’és el seu centre. Dins aquest pressu-

pòsit essencial, apareix la recomanació de 
les Celebracions de la Paraula guiades per 
laics, quan no és possible disposar d’un 
prevere que celebri l’Eucaristia.

El contrast de sentiments, doncs, que 
ens produeix el fet d’aquestes celebraci-
ons és degut al caràcter peculiar que te-
nen. Són, en efecte, un veritable bé, però 
un bé menor. A més, són un bé menor, que 
no constitueix una alternativa a una altra 
forma de celebrar el diumenge, sinó que 
es permet i es recomana, només en casos 
excepcionals. 

Així, cadascuna de les valoracions po-
sitives de les celebracions dominicals en 
absència de prevere tenen al seu costat 
uns límits, que cal tenir presents. Per una 
banda, aquestes celebracions són una 
gran oportunitat de viure el diumenge, 
com allò que el diumenge significa, el 
dia dedicat al Senyor. Permet escoltar la 
Paraula, pregar en comunitat, rebre la co-
munió... Però, per altra, la millor dedica-
ció del diumenge al Senyor, a la qual està 
compromès cada cristià, és l’Eucaristia, 
on es realitza sacramentalment la seva 
Mort i Resurrecció. També, per una banda, 
permeten de reunir-se la comunitat, afa-
vorint una bona experiència d’intercanvi i 
de comunió en l’Esperit. Però, per altra, el 
que fa veritablement la comunió eclesial 
és la comuna participació en l’únic sacrifi-
ci de Crist, que es verifica en l’Eucaristia. A 
més, són una ocasió on es palesa la “dig-
nitat” i responsabilitat del laic, que dima-
na del seu baptisme i la seva confirmació, 
i que el fa capaç de guiar la pregària de la 
comunitat i dirigir la paraula als germans. 
Però no és el millor signe ni el millor reco-
neixement de la dignitat i responsabilitat 
del laic fer un servei que cobreix una man-
ca de capellà. 
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9 ments i per la diversitat de carismes i fun-

cions eclesials, amb solucions generoses 
i intel·ligents per fer front a les situacions 
de falta o escassetat de sagrats ministres.”

Una qüestió diferent és determinar si 
es donen les situacions especials que jus-
tifiquin aquestes celebracions. El que nor-
malment trobem a Catalunya es podria as-
similar als casos assenyalats en el número 
5 de la Carta de la Congregació per al Culte 
Diví, del 2 de juny de 1988, sobre aquesta 
matèria. La multiplicació excessiva de mis-
ses a càrrec d’un mateix prevere en un cap 
de setmana no és bo per a ell, ni per a la 
mateixa litúrgia, ni per a la comunitat. Però 
també la comunitat, que possiblement ha 
de romandre com a tal, també pot despla-
çar-se a pocs quilòmetres, a parròquies ve-
ïnes, amb les quals es pot establir un siste-
ma rotatiu de celebracions dominicals ben 
preparades... Seria tan difícil de posar en 
pràctica aquest sistema?

En tot cas, subsisteix el gran repte pas-
toral de no avesar-nos a questa pràctica 
com si fos normal. Els materials que aquí 
se’ns posen a l’abast són una excel·lent 
contribució a la dignificació de les celebra-
cions dominicals en absència de prevere, 
en tant que serveixen a allò de més impor-
tant: la dedicació festiva per la comunitat 
cristiana al Senyor del diumenge, el dia 
de la seva Resurrecció, per tal de fer-se-la 
seva i viure refermada en l’esperança.

+ Agustí Cortés Soriano. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

Condol del bisbe Agustí pel terratrèmol a 
Llorca (Múrcia) 

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Manuel Lorca 
Planes.

En efecte, el laic, abans que col-
laborador del capellà, té la seva pròpia 
missió i manifesta la seva pròpia dignitat 
en l’encàrrec d’evangelitzar, mitjançant 
tasques a l’interior de l’Església, però par-
ticularment mitjançant el compromís de 
transformar el món des del seu interior se-
gons l’Evangeli. És aquesta la tasca eclesi-
al que, si no la fa ell, no la podrà fer ningú.

Tot i així, encara que és fet en la condició 
de col·laborador, hem d’agrair el servei i la 
disponibilitat dels laics que es presten a fer 
aquest servei. Per això la qüestió de les ce-
lebracions dominicals en absència de pre-
vere va merèixer un apartat especial en el 
document “Instrucció sobre algunes qües-
tions referents a la col·laboració dels fidels 
laics en el sagrat ministeri dels sacerdots” 
(1997). En un moment donat, aquest docu-
ment cita l’Exhortació Apostòlica de Joan 
Pau II Christifideles laici, reblant la impor-
tància dels laics a l’Església en el context 
de les celebracions en absència de prevere:

“Quan la necessitat o la utilitat de l’Es-
glésia ho exigeix, els pastors poden confi-
ar als fidels no ordenats, segons les nor-
mes establertes pel dret universal, algu-
nes tasques que estan relacionades amb 
el seu propi ministeri de pastors però que 
no exigeixen el caràcter de l’Ordre” (n. 23).

I en el Proemi d’aquest mateix docu-
ment s’assenyala la col·laboració positiva 
dels laics en aquest camp, quan es donen 
“situacions d’emergència i necessitats crò-
niques”:

“Hem de constatar, amb viva satisfac-
ció, que en moltes esglésies particulars 
la col·laboració dels fidels no ordenats en 
el ministeri pastoral del clergat es desen-
volupa de manera bastant positiva, amb 
abundants fruits de bé, en el respecte als 
límits fixats per la naturalesa dels sagra-
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Consell Pastoral Diocesà. Reunió 18-6-
2011 

En la reunió del dia 18 de juny del Consell 
Pastoral Diocesà, es van tractar dos grans 
temes: les visites pastorals que el senyor 
bisbe realitza a les diferents demarcacions 
i la renovació parcial del CPD.
Abans, però, mossèn Josep M. Domingo va 
acabar de definir el projecte de l’Itinerari 
de Formació de laics que es posarà en mar-
xa properament. S’anunciaren el calenda-
ri, la temàtica i la distribució, així com una 
petita explicació sobre els destinataris i la 
seva funció i compromís. 

Sobre les visites pastorals que el se-
nyor bisbe està realitzant als diferents ar-
xiprestats del nostre bisbat, els membres 
del Consell de la zona de Vilafranca, que 
és l’última que han rebut aquesta presèn-
cia, van aportar el seu punt de vista sobre 
els seus efectes positius per a les parrò-
quies; ajuden a revitalitzar-se, a conèixer-
se millor i a ordenar i reflexionar sobre tot 
allò que s’està fent. Els altres membres 
van afegir, a més, que és un mitjà per fer 
proper el pastor a les diverses comunitats 
i mantenir contactes amb les autoritats ci-
vils del lloc.

Quant a la renovació de la meitat dels 
membres del CPD, es va decidir iniciar el 

Obispo de Cartagena
Obispado. Pza. Cardenal Belluga, 1. 30003 
Murcia.
Sant Feliu de Llobregat, 13 de Mayo de 
2011

Estimado hermano:

Enterado de la desgracia ocurrida en 
la localidad de Lorca, como consecuencia 
del terremoto, que ha arrasado gran parte 
de la ciudad, quiero hacerte llegar nuestra 
comunión en el dolor y nuestra cercanía 
en la oración, en nombre propio y en el de 
nuestra diócesis de San Feliu de Llobregat.

Así mismo deseamos manifestarte 
nuestra disponibilidad para todo cuanto 
podamos hacer en favor vuestro y esté a 
nuestro alcance.

Nos han llegado imágenes realmente 
trágicas, dramas humanos, casas e igle-
sias derrumbadas. Esperamos que no os 
faltará buen espíritu para hacer frente a 
lo que el Señor os pone delante. Oramos 
para que no decaiga la esperanza en ese 
estimado pueblo, que ha sabido luchar y 
levantarse ante grandes dificultades.

Unidos en la oración. Un abrazo sincero 
y fraterno.

+ Agustín Cortés Soriano
Obispo de San Feliu de Llobregat

[ ]Organismes
diocesans
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LITÚRGIA I PASTORAL SACRAMENTAL

Incorporació en el calendari litúrgic dio-
cesà de la memòria lliure del beat Josep 
Tous i Soler, prevere 

Amb data 3 de maig de 2011 s’ha rebut el 
decret de la Congregació per al Culte Diví 
i la Disciplina dels Sagraments pel qual 
es concedeix poder incloure la Memòria 
Lliure del beat Josep Tous i Soler, prevere, 
en el calendari litúrgic propi del bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat el dia 27 de maig. 
Així mateix se’ns concedeix, tal com haví-
em demanat, que la Memòria Obligatòria 
de sant Felip Neri, que en el nostre bisbat 
se celebra també el 27 de maig (trasllada-
da del 26 de maig, per motiu de la Festa 
de la Dedicació de la Catedral de Sant Feliu 
de Llobregat en aquest dia), passi a esde-
venir Memòria Lliure, per la qual cosa es 
podran incloure les dues Memòries Lliures 
el mateix dia 27 de maig, a celebrar “ad 
libitum” una o altra. Oferim a continuació 
la documentació pròpia d’aquesta memò-
ria (la carta de petició del bisbe Agustí i el 
decret de Roma), així com els textos propis 
per poder-la celebrar.

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

procés d’elecció durant el mes de setem-
bre, i fer una reunió conjunta dels antics 
membres i dels nous a principis del mes de 
novembre.

Consell Presbiteral. Reunió 16-6-2011

Aquesta va ser la darrera reunió del curs i 
es va dedicar de manera monogràfica a la 
reflexió sobre els criteris per a l’acolliment 
al sagrament del baptisme, les condici-
ons i compromisos dels pares i padrins, 
el lloc de la celebració.També es va infor-
mar del procés de renovació dels membres 
d’aquest Consell en finalitzar els tres anys 
del nomenament.

[ ]Delegacions
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9incorporada al Calendario Litúrgico propio 
de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat, 
con la categoría litúrgica de Memoria Li-
bre. Existe el inconveniente de que, al ce-
lebrarse en nuestra diócesis la Fiesta de la 
Dedicación de la Catedral de Sant Feliu de 
Llobregat el día 26 de mayo, la Memoria 
Obligatoria de San Felipe Neri, en nuestro 
Calendario Litúrgico propio está traslada-
da al 27 de mayo, con lo que coincidirían 
en el mismo día la Memoria Obligatoria de 
San Felipe Neri con la Memoria Libre del 
beato Josep Tous. Sin embargo, y consul-
tados expertos en legislación litúrgica, se 
nos ha aconsejado que solicitemos dic-
ha memoria, a la vez que San Felipe Neri 
pasaría a ser Memoria Libre. Solicitamos, 
pues, la inclusión en nuestro Calendario 
Litúrgico propio de nuestra diócesis de la 
Memoria Libre del beato Josep Tous, a la 
vez que San Felipe Neri pase a ser también 
Memoria Libre, ambas a celebrar el día 27 
de mayo. Los textos propios del beato Jo-
sep Tous fueron ya aprobados y confirma-
dos, a petición de la Congregación religi-
osa, por este Dicasterio, en sus versiones 
latina, catalana y española.
Agradezco a V. E. la atención que pueda 
prestar a nuestra petición y sus gestiones, 
y quedo suyo affmo. en el Señor.

+ Agustín Cortés Soriano, 
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

2.- Resposta de la Congregació

Prot. N. 229/11/L
Ciudad del Vaticano, 3 de mayo de 2011

Excelencia Reverendísima:
En esta Congregación para el Culto Divi-
no y la Disciplina de los Sacramentos se 

Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal Antonio Cañizares
Prefecto de la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos

Sant Feliu de Llobregat, 26 de Enero de 
2011

Eminencia Reverendísima:
Con gozo participamos en la beatificación 
del Venerable Siervo de Dios Josep Tous i 
Soler, rito que tuvo lugar el pasado 25 de 
abril de 2010 en la basílica de Santa Ma-
ría del Mar de Barcelona, presidida por el 
Emmo. y Rvdmo. Cardenal Tarcisio Bertone.
El cual sacerdote ya beato Josep Tous, a 
pesar de haber nacido en Igualada (obis-
pado de Vic) y fallecido en Barcelona, 
mantuvo y conserva fuertes vínculos con 
nuestra diócesis de Sant Feliu de Llobre-
gat. Así, el primer colegio de las Hermanas 
Capuchinas de la Madre del Divino Pastor, 
el instituto religioso fundado por el beato, 
se erigió el año 1850 en Capellades, loca-
lidad perteneciente a nuestro obispado, 
convirtiéndose posteriormente en la co-
munidad de referencia de la congregación. 
Igualmente, el padre Josep Tous ejerció 
como vicario durante un tiempo de las 
parroquias de Mediona y Esparreguera, 
las dos actualmente pertenecientes a nu-
estra diócesis. Finalmente, consignar que 
actualmente la congregación mantiene 
presencia en nuestro obispado, concreta-
mente con comunidades en los colegios 
de Capellades, Sant Pere de Ribes, y en la 
residencia-noviciado de Pallejà.
Por todo ello, y atendiendo al ejemplo re-
ligioso y sacerdotal y para el bien de todo 
el pueblo de Dios, desearíamos que la me-
moria del beato Josep Tous i Soler, esta-
blecida para el día 27 de mayo, pueda ser 
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9 Textos propis per a la missa. 

Dia 27 de maig. 
Beat Josep Tous i Soler, prevere. 
Memòria lliure. 
Comú de pastors, o de sants

COL·LECTA
Oh Déu, vós concedíreu al beat Josep Tous, 
prevere, la gràcia de seguir fidelment el 
vostre Fill en la pobresa i la humilitat, i sus-
citar en l’Església l’educació cristiana dels 
infants; concediu-nos, pels seus mèrits i 
per la seva intercessió, que, renovats total-
ment, assaborim la dolcesa del vostre amor.

Per nostre Senyor Jesucrist.

Textos propis per a la litúrgia de les hores. 
Dia 27 de maig.
Beat Josep Tous i Soler, prevere.
Memòria lliure

Va néixer a Igualada el 31 de març de 1811 
i va professar a l’Orde Caputxí el 19 de fe-
brer de 1828. Fou ordenat prevere a Barce-
lona el 24 de maig de 1834. Expulsat del 
seu convent durant la revolució de 1835, 
va patir presó i exili. Després d’una breu 
estada a Itàlia, es va establir a la ciutat 
de Tolosa com a capellà de les Benedicti-
nes del Santíssim Sagrament. Va tornar a 
Barcelona, però, com que no s’havia res-
tablert la vida conventual, exercí el seu mi-
nisteri sacerdotal en diverses parròquies, 
mostrant arreu una vida exemplar i una 
caritat pastoral inesgotable. Veient la si-
tuació de desemparament moral i cultural 
de la infància i la joventut, sobretot feme-
nina, el 1850 va fundar a Ripoll l’Institut de 
Germanes Caputxines de la Mare del Diví 
Pastor, dedicat a l’educació cristiana de la 
infància i la joventut. La Santa Missa va ser 
el centre de la seva vida interior i el Senyor 

ha recibido su atenta carta de fecha 28 
de enero del presente año, con la que se 
solicitaba incluir en el Calendario propio 
de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat 
la celebración del beato Josep Tous i Soler, 
presbítero, recientemente beatificado.
El Dicasterio, después de examinar la pe-
tición y considerando las circunstancias 
que concurren, a tenor de la Instrucción 
Calendaria particularia, accede gustoso a 
cuanto se había solicitado. Por lo tanto, 
adjunto a la presente se envía a Vuestra 
Excelencia el Decreto de inserción en el 
Calendario propio de la memoria “ad libi-
tum” del citado beato, el día 27 de mayo. 
Se podrán usar para la celebración los tex-
tos litúrgicos propios, ya aprobados por 
esta Congregación, en lengua castellana y 
catalana.
En el Calendario litúrgico propio, el mismo 
día 27 de mayo debe constar San Felipe 
Neri, presbítero, como memoria “ad libi-
tum”.
Me sirvo de la ocasión para expresarle mi 
mayor aprecio y estima en el Señor.
De Vuestra Excelencia Reverendísima afec-
tísimo en Cristo

+ Antonio Card. Cañizares Llovera
Prefecto

3.- Textos litúrgics propis de la memòria

(Textos aprovats per la Congregació per al 
Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, 
amb data 10-IV-2010. El text llatí, català 
i castellà de l’oració col·lecta de la mis-
sa, així com de la 2ª lectura de l’Ofici de 
lectura en castellà, corresponen al decret 
Prot.N.207/10/L; el text català de la 2ª 
lectura de l’Ofici de lectura, correspon al 
Decret Prot.N.337/10/L).
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9el va cridar mentre celebrava l’Eucaristia el 
27 de febrer de 1871. 

Ofici de lectura
Comú de pastors o de sants, llevat del 

que segueix:

Lectura segona
De la Carta Circular del Beat Josep Tous, 

prevere, a les venerables Mares i Germa-
nes Terciàries Caputxines de N.S.P. Sant 
Francesc de la Congregació de la Divina 
Pastora (Vida i obra del P. Josep Tous i So-
ler, fra Josep d’Igualada, per E. Ros Lecon-
te. Barcelona 1985, pp. 390-394).

Regna pau, tranquil·litat i harmonia
No podem pas fer altra cosa, sinó viure 

contents en el Senyor pels bons resultats 
que la Santa Visita ha aconseguit, ja que 
ens ha fet adonar que en la nostra Con-
gregació resta ferma l’observança de la 
Santa Regla i de les disposicions que hem 
donat en altres ocasions i que entre les 
Germanes regna aquella pau, tranquil·litat 
i harmonia que s’adiuen amb les veritables 
esposes de Jesucrist i que el Senyor, en el 
seu Evangeli, ens mana que tinguem. Sí, 
estimadíssimes Germanes, la caritat, la 
pau, l’harmonia i la unió santa entre les 
unes i les altres és el que fa que el claustre 
esdevingui un paradís de delícies on sojor-
na de bon grat el celestial Espòs.

Per tant, exhortem a totes les nostres 
Germanes que s’afanyin a abrandar-se 
d’amor a Jesús en la santa oració, a unir-
se per amor amb el celestial Espòs de les 
ànimes pures, a fi que, unides amb l’ama-
ble Jesús, que és Rei pacífic, regni en totes 
vosaltres la pau, la caritat i la santa unió. 
Quan dins el cor hi ha amor de Déu, hi ha 
veritable humilitat i, quan hi ha veritable 

humilitat, hi ha obediència. I és per això 
que mai no recomanarem prou fins a quin 
punt els cal, a totes les Germanes, que si-
guin obedients.

Exhortem totes les Germanes que si-
guin precises en els exercicis devots i, al 
mateix temps, en desitgin el seu profit es-
piritual. Per això, al llarg del dia, si més no 
al toc de les hores, després d’haver resat 
devotament l’Avemaria, que mirin d’enlai-
rar el cor a Déu amb una fervent jaculatò-
ria, tot oferint-li el treball o l’ocupació que 
tinguin entre mans.

El Senyor ens diu, en la Sagrada Escrip-
tura, que ens hem de recordar de santificar 
el dia de festa. Per aquest motiu, ordenem 
que, les Mares i les Germanes, a més d’oir 
missa amb plena devoció i de combregar 
amb el més possible fervor, dediquin al-
gunes estones a la lectura espiritual, i les 
mestres aprofitaran alguna estona en la 
preparació dels estudis de la setmana.

Cal que recordin les nostres Germanes 
aquell passatge del Sant Evangeli on ve-
iem que el Senyor renya els seus deixebles 
perquè impedien que els infants se li acos-
tessin, i ho fa amb aquelles paraules tan 
emotives: “Deixeu que els infants vinguin 
a mi i no els ho impediu, perquè el Regne 
del cel és dels qui són com ells”. Aquestes 
santíssimes paraules, atès que han sortit 
dels llavis de l’amable Jesús, cal que si-
guin meditades tothora per les Germanes 
encarregades de l’ensenyament, tenint 
present la bellesa i el candor de les ànimes 
de les nenes més petitones i com en són, 
d’estimades, als ulls divins per la seva in-
nocència.

Per les entranyes de Jesucrist i amb la 
més gran efusió del nostre cor, preguem, 
per tant, a totes les Superiores locals que 
s’estimin les nenes pobres, que admetin 
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9 a les classes totes les que es presentin, 

mentre el local i les classses ho permetin; 
i això, ho tornem a repetir, sense excloure 
ni deixar de banda les nenes pobres que 
no puguin pagar la mesada.

No han de tenir por, no, les nostres Ger-
manes, per si els pot faltar el sosteniment 
necessari, ja que serà ben al contrari. Nos-
tre Senyor, per amor del qual faran aquest 
obsequi, les omplirà de benediccions es-
pirituals i temporals. I, si són fidels a Déu 
i compleixen les promeses que li han fet, 
Ell mateix mourà els cors dels devots i be-
nefactors perquè les ajudin amb les seves 
almoines.

Pot ser que n’hi hagi alguna que pensi 
que l’ensenyament de les nenes és una 
cosa pesada i que s’oposa a l’esperit de 
devoció que tant demana que es tingui el 
N.S.P. Sant Francesc. Cal, però, que s’ado-
nin, aquelles que puguin pensar així, que 
l’ensenyament és la finalitat d’aquest Ins-
titut i que les Germanes d’aquesta Tercera 
Orde de Penitència del N.S.P. Sant Fran-
cesc són cridades per Déu per tal que facin 
entre les nenes el que la Sagrada Religió 
de Pares Caputxins feia abans i fa actual-
ment en diverses parts del món, és a dir, 
que són cridades a la vida mixta de con-
templació i d’acció, de treball i d’oració, 
de vessar en el tendre cor de les nenes els 
sants pensaments i els devots afectes que 
Déu els ha comunicat en la santa oració. 
Aquest és l’esperit de la Regla que les Ger-
manes han professat. A més a més, cal que 
les nostres Mares i Germanes pensin que, 
per més que siguin religioses, també són 
filles d’Adam pecador i que han de menjar 
el pa amb la suor del seu front. 

Responsori
Fl 2,2.3-4; 1Te 5,14-15

R. Us suplico que em doneu plenament 
el goig de veure-us units per uns mateixos 
sentiments. Mireu els altres amb humilitat 
i considereu-los superiors a vosaltres ma-
teixos. * Que ningú no es guiï pels propis 
interessos, sinó que miri pels altres.

V. Feu-vos càrrec dels febles, tingueu 
paciència amb tots. Procureu que tothom 
procuri sempre el bé dels altres a dintre i a 
fora de la comunitat. * Que ningú.

Oració
Oh Déu, vós concedíreu al beat Josep 

Tous, prevere, la gràcia de seguir fidelment 
el vostre Fill en la pobresa i la humilitat, i 
suscitar en l’Església l’educació cristiana 
dels infants; concediu-nos, pels seus mè-
rits i per la seva intercessió, que, renovats 
totalment, assaborim la dolcesa del vostre 
amor. Per nostre Senyor Jesucrist.

Aprovació dels textos catalans de la Bea-
ta Isabel Ferrer i companyes màrtirs. 

Congregatio de Cultu Divino et Di Discipli-
na Sacramentorum
Prot. N. 135/11/L

Ciudad del Vaticà, 11 de junio del 2011

Excelencia Reverendísima:
En esta Congregación para el Culto Di-

vino y la Disciplina de los Sacramentos se 
ha recibido su atenta carta de fecha 28 de 
enero del presente año, con la que solicita-
ba la aprobación de los textos litúrgicos de 
la Beata Isabel Ferrer Sabrià y compañeras, 
vírgenes y mártires, en lengua catalana, 
para la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat.

El Dicasterio se complace en enviarle, 
adjunto a la presente, el Decreto por el que 
se concede la recognitio de dichos textos.
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9VIDA CONSAGRADA 

Crònica Maig-Juny

1 de maig. Montserrat. Les Salesianes 
(FMA) van pujar a la basílica de Montser-
rat per celebrar els 125 anys de presència 
de la congregació a Catalunya i Espanya. 
El pelegrinatge va aplegar unes 300 perso-
nes entre religioses, educadors, alumnes, 
familiars i amics formats en les presències 
de Barcelona (Sarrià, Sant Andreu, Sepúl-
veda), Sant Vicenç dels Horts, Sabadell i 
Terrassa.

13 de maig. Sant Feliu de Llobregat. A la 
Casa de l’Església, reunió de la Comissió 
de Vida Consagrada, junt amb Mn. Joan-
Pere Pulido, delegat de la Comissió de Pas-
toral Vocacional. Es pren l’acord de treba-
llar conjuntament les dues delegacions en 
el Projecte d’Espai Vocacional, en l’Espai 
d’Experiència Vocacional, d’Acompanya-
ment i en la Jornada Vocacional de Catalu-
nya, entorn del diumenge del Bon Pastor.
El delegat informa sobre la situació de la 
comunitat de Gnes. Missioneres Serventes 
de la Santíssima Trinitat, establerta actual-
ment a Subirats. S’aprova la programació 
de les activitats per al curs 2011-12, que 
queda així: Trobada-recés d’Advent, dia 26 
de novembre. Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada: 2 de febrer, dijous; Trobada-
recés de Quaresma: Dia 2 o 10 de març. 
Possibles Jornades de Montserrat, dies 2, 
3 i 4 d’abril.

15 de maig. Institut de Germanes de la Sa-
grada Família d’Urgell. La creu de l’amor 
i del servei arriba a Catalunya. És una de 
les iniciatives engegades amb motiu de la 
beatificació de la fundadora Anna Maria 

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

De Vuestra Excelencia Reverendísima, 
afectísimo en Cristo,

Antonio Card. Cañizares Llovera, prefecto

Textos propis per a la missa. 
Dia 20 de novembre.
Beata Isabel Ferrer i companyes, verges i 
màrtirs.
Memòria lliure.
Comú de màrtirs: per diversos màrtirs, 
p.747.

COL·LECTA 
Déu i Pare nostre, 
que manifesteu la vostra força en la nostra 
feblesa; en celebrar amb alegria el joiós 
martiri de les religioses Isabel i les seves 
companyes, us preguem que ens concediu, 
enrobustits per l’esperit del vostre amor, 
de mantenir-nos fidels en tot i sempre. 
Per nostre Senyor Jesucrist.

Comentari del delegat.
El decret d’incorporació al calendari litúr-
gic propi del bisbat, així com els textos 
propis de la memòria, van ser publicats 
en el butlletí n.36 (novembre-desembre 
2010). En el present decret d’aprovació 
oficial dels textos en català hi ha una pe-
tita modificació en l’oració de les beates, 
que correspon a la col·lecta de la missa i 
l’oració final de l’Ofici de lectura, i que és 
aquesta que reproduïm. Pel que fa l’Ofici 
de lectura, tant l’elogi de les beates com la 
2ª lectura i el responsori propis de la me-
mòria queden tal com estaven i ja es van 
publicar en el butlletí esmentat.
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9 Coincidint aquesta celebració amb l’Any 

Europeu del Voluntariat, es destaca la fi-
gura de sant Benet Menni com a voluntari 
de Creu Roja durant les guerres carlines 
del nord d’Espanya, anys 1872-1876. Va 
deixar en herència el servei als malalts 
transmetent la misericòrdia del Pare. “Va 
ser incansable en el seu esforç per seguir 
les petjades de Crist Bon Samarità” (Homi-
lia de Joan Pau II, 1985)
La missió de les Germanes Hospitalàries 
és la d’acollir, assistir i cuidar de manera 
especialitzada les persones amb malaltia 
mental, amb discapacitat física, psíquica 
i/o sensorial, en risc o situació d’exclusió, 
sense distinció de raça, gènere, religió, 
ideologia o classe social, des d’una visió 
humanista i cristiana de la persona.
Aquestes Germanes són presents a vint-i-
cinc països de quatre continents: Europa, 
Àfrica, Àsia, Amèrica. Al nostre bisbat te-
nen comunitats a Sant Boi, Martorell i Sant 
Feliu.

1 de juny. La priora del monestir de la 
Mare de Déu del Carme, Josefina Amigó, 
comunica al delegat per a la Vida Consa-
grada del nostre Bisbat, que es va reunir el 
Consell Federal junt amb el P. Josef Jancar, 
O.C., delegat general per a les monges, el 
qual va comunicar que la Santa Seu havia 
decidit suprimir el monestir de Valls, envi-
ant les tres religioses kenianes al monestir 
de Juja Farm (Kènia). Les quatre catalanes 
que restaven s’incorporarien al monestir 
de la Mare de Déu del Carme, de Vilafranca 
del Penedès.

10 de juny. Comença, en període de pro-
ves, l’emissora de Montserrat. La seva 
proposta musical inclou una presència 
destacada de música catalana, a més de 

Janer Anglarill. Es tracta d’una creu de fus-
ta que pelegrina per les diverses escoles, 
residències, hospitals, comunitats i par-
ròquies dels 11 països on es troba present 
aquesta Congregació. La Creu recull en 
cadascun dels seus braços escenes de la 
vida de la Mare Janer que responen al lema 
triat per a la seva beatificació: Estimar-te i 
servir-te sempre i en tot.

Maig 2011. Pelegrinatge de la Província 
Claretiana de Catalunya a Barbastre. Amb 
motiu del 75è aniversari dels màrtirs del 
36, entre ells els beats màrtirs de Barbas-
tre, la Província Claretiana de Catalunya 
va pelegrinar a Barbastre per fer memòria 
agraïda dels seus germans, mestres en 
la fe i en la fidelitat fins a la mort. Hi van 
participar una quarantena de claretians 
provinents de totes les comunitats de la 
Província, presidits pel provincial, P. Mà-
xim Muñoz. 

22 de maig. La comunitat de Missioneres 
Serventes de la Santíssima Trinitat traslla-
den la residència del Santuari de la Font 
Santa de Subirats, a l’hospederia del Mo-
nestir de Santa Maria de Montsió, d’Esplu-
gues.

31 de maig. 130è aniversari de les Germa-
nes Hospitalàries del Sagrat Cor. Des dels 
inicis de la congregació veneren d’una ma-
nera especial la Verge Maria sota l’advoca-
ció de “Nostra Senyora del Sagrat Cor de 
Jesús”, la festa de la qual coincideix amb 
aquesta data. Sant Benet Menni (funda-
dor) va tenir la profunda convicció que la 
Santíssima Verge va intervenir decisiva-
ment en la seva fundació. “Ens ha tingut 
i ens continua tenint sempre sota la seva 
felicíssima empara” (carta s.B.M.136).
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9Malgrat de Mar el 25 d’agost de 1975. És lli-
cenciat en Filologia Catalana. La professió 
solemne va tenir lloc el 15 de maig de 2005 
i actualment és el prefecte de l’Escolania. 
Carles Xavier Noriega i Merino va néixer a 
Barcelona el 14 de maig de 1964. És engi-
nyer de telecomunicacions. La professió 
solemne la va realitzar el 8 de desembre 
de 2007. Ha acabat recentment la llicència 
en Teologia monàstica a Roma. 

FAMÍLIA I VIDA

Carta per a presentar la Jornada de la Fa-
mília, 15 de maig 

Sant Feliu de Llobregat, 12-4-2011 

Benvolgut/da, 
Us fem saber, que el diumenge dia 15 de 
maig celebrem la Jornada de la família. Els 
agents pastorals que ajuden als qui vénen 
a casar-se a l’Església, els acollidors de 
promesos, som convidats a participar a la 
Jornada diocesana de la Família, a la Casa 
de l’Església, Carrer d’Armenteres 35, de 
Sant Feliu de Llobregat. 

Aquest any començarem amb l’Eucaris-
tia a les 12h, a la Catedral per dirigir-nos 
després a la Casa de l’Església, dinarem 
al menjador amb allò que cadascú s’hagi 
portat i tot seguit farem una visita conjun-
ta a l’edifici per trobar-nos a les 15h a l’au-
ditori i seguir les explicacions de Mossèn 
Armand Puig amb el tema “La Paraula de 
Déu en la preparació del Sagrament del 
Matrimoni”. Acabarem el dia amb una es-
tona per tal de compartir les experiències 
que tots portem en la nostra vida d’acolli-
dors de promesos i de famílies cristianes. 

Hom es pot preguntar: Per què aquesta 
temàtica per als acollidors de promesos? 

la discografia de l’Escolania. L’emissora és 
fruit de la col·laboració entre l’Abadia de 
Montserrat i el Grup Taelus de Comunica-
ció, amb l’objectiu de posar a l’abast els 
oficis litúrgics i d’informar de tot allò que 
es produeixi a Montserrat.

12 de juny. Basílica de Montserrat. Profes-
sió monàstica solemne de Bernat Juliol i 
Galí , presidida pel P. Abat Josep M. Soler. Va 
néixer a Girona el 31 d’octubre de 1978. És 
llicenciat en Dret per la Universitat de Giro-
na i va fer la professió temporal el 6 d’agost 
del 2007. És un dels més joves d’una comu-
nitat formada per uns 70 monjos.

23 de juny. Terrassa. Reunió de la Comis-
sió de Monestirs de la Província eclesiàsti-
ca de Barcelona.

23 de juny. Montserrat. A la basílica de 
Santa Maria, ordenació de Josep Miquel 
Bausset i Manel Gasch, com a preveres, i 
Sergi d’Assís Gelpí i Carles Xavier Noriega, 
com a diaques. Han estat presentats pel P. 
Abat Josep M. Soler i els ha ordenat l’ar-
quebisbe-bisbe d’Urgell, Joan Enric Vives. 
Josep-Miquel Bausset i Verdú va néixer a 
L’Alcúdia, arxidiòcesi de València, el 24 
d’octubre de 1955. És llicenciat en Bio-
logia. La professió solemne la va fer el 8 
de setembre de 1990 i la seva ordenació 
de diaca el 8 de desembre de 2006. Ac-
tualment és adjunt del mestre de novicis. 
Manel Gasch i Hurios va néixer a Barcelona 
el 5 de setembre de 1970. És llicenciat en 
Dret i en Teologia. La professió solemne la 
va fer el 3 de febrer de 2002 i la seva orde-
nació de diaca també va ser el 8 de desem-
bre de 2006. És professor de Teologia Dog-
màtica a l’Escola Teològica de Montserrat. 
Sergi d’Assís Gelpí i Abradó va néixer a 
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9 Material. Trobareu amb aquesta carta 

un cartell d’anunci de l’Eucaristia de la Jor-
nada de la Família, que conté el programa 
del 15 de maig, per tal que el pugueu situar 
en un lloc ben visible. 

Us agrairíem que convidéssiu personal-
ment els matrimonis que us ajuden en la 
preparació dels nuvis per al sagrament del 
matrimoni. Aquest any no pot faltar ningú! 

Units en el Crist restem a la vostra dis-
posició. 

Josep Maria Guardiola i Dolors Ripollès. 
Delegats de Família i Vida. 

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 

Doncs bé, els bisbes de la Tarraconense 
en les “Orientacions pastorals per a l’aco-
lliment de promesos” ens conviden a su-
bratllar el vessant experiencial de les nos-
tres paraules, amb l’objectiu d’il·luminar la 
realitat i la vida matrimonial o familiar; i el 
millor és fer-ho des de l’experiència de la 
lectura de la Paraula de Déu feta vida en el 
nostre matrimoni. (Cfr. Orientacions, núm. 
18, 20, 21 i apèndix I) 

Per què ara? Volem fer nostre l’objectiu 
diocesà d’aquest any, “Posem en pràctica 
allò que hem après i rebut”. A la presenta-
ció de les conclusions dels objectius dels 
darrers tres anys es proposaven accions 
per al treball de futur i, a la Delegació de 
Família i Vida hem volgut fer nostra la pro-
posta referida a la Paraula de Déu i així tre-
ballem en la difusió de la lectio divina com 
a lectura i coneixement en oració de la Pa-
raula de Déu i a fer més recurs a la Paraula 
de Déu en els àmbits de la catequesi, de la 
preparació dels sagraments, en les troba-
des amb gent que s’acosta a la parròquia 
per algun motiu. 

La Setmana de la Família. 
Us animem perquè al llarg de tota la 

setmana, des del 9 al 15 de maig, feu 
present la família en aquelles activitats 
que dueu a terme en els vostres àmbits, 
tractant aspectes relacionats amb ella. 
El temps de Pasqua ens brinda l’oportu-
nitat de ser un temps de família, on des 
de l’Església esperonem les famílies dels 
infants que reben per primer cop Jesús, 
a ser família, a transmetre la imatge de 
Jesucrist, de ser humà a ser humà (Cf. 
Familiaris Consortio n.28). No és això 
l’Eucaristia?, l’aliment necessari per a fer 
créixer la vida de Crist en les persones, 
quan aquestes aporten la seva disponibi-
litat a créixer? 
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Presentació del llibre Jesús de Natzaret. 
Segona part: de l’entrada a Jerusalem a 
la resurrecció, de Benet XVI 

Barcelona, 20-5-2011 

El dijous 19 de maig de 2011 ha tingut lloc, 
a l’Aula Magna de la Facultat de Teologia 
de Catalunya, a Barcelona, l’acte de pre-
sentació del llibre Jesús de Natzaret. Se-
gona part: De l’entrada a Jerusalem a la 
Resurrecció, del Papa Benet XVI. L’acte ha 
estat presidit pel Sr. Cardenal Arquebisbe 
de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, i 
el llibre del Papa l’ha presentat Mons. Llu-
ís Francesc Ladaria, jesuïta, Secretari de la 
Congregació per a la Doctrina de la Fe.

A l’inici de l’acte, el Sr. Cardenal Arque-
bisbe de Barcelona ha agraït a l’arquebisbe 
Ladaria que acceptés la invitació per a pre-
sentar el llibre del Papa Benet XVI i ha des-
tacat la tasca acadèmica i docent de Mons. 
Ladaria. Així mateix, el Sr. Cardenal ha sub-
ratllat que pel Papa Benet XVI la trobada de 
l’home amb Jesús té cabdal importància i 
ha citat unes paraules del Papa, “no es co-
mença a ser cristià per una decisió ètica o 
una gran idea, sinó per la trobada amb un 
esdeveniment, amb una Persona, que dóna 
un nou horitzó a la vida i, amb això, una ori-
entació decisiva” (Deus caritas est, 1).

Mons. Ladaria ha manifestat que Jesús 
de Natzaret és un llibre que ha estat escrit 
per un professor de teologia, Joseph Rat-
zinger, que ha esdevingut un dels pocs 
pontífexs romans teòlegs de la història. 
“És un llibre que respira la trobada de Jo-
seph Ratzinger amb Jesucrist. El seu desig 
és que la seva experiència, l’aventura de 
la seva trobada amb el Senyor Ressuscitat 
ens pugui servir també a nosaltres. Aquest 
llibre és més un llibre de l’home de fe Jo-
seph Ratzinger, un home que s’ha trobat 
profundament amb Jesús, que un llibre del 
Papa Benet XVI”. Mons. Ladaria ha insis-
tit que “cal trobar el Jesús real, que és el 
Jesús de la història i el Crist de la Fe, que 
és el Jesús que podem escoltar en comu-
nió amb tots els creients de tots els temps 
i que Joseph Ratzinger, en aquesta trilogia, 
ens vol presentar des de la seva trobada 
personal amb Ell.” Per Mons. Ladaria, la 
voluntat de Ratzinger, en escriure aques-
ta trilogia sobre Jesús –el tercer llibre, de-
dicat als Evangelis de la infància, sembla 
que serà breu– és apropar l’home a Crist.

Al final de la seva intervenció, Mons. 
Ladaria ha comentat alguns dels capítols 
del llibre: el cenacle, l’hort de Getsemaní, 
la resurrecció de Jesús, la trobada amb els 
deixebles d’Emaús, i ha conclòs la seva in-
tervenció comentant l’Ascensió: “L’Ascen-
sió del Senyor és la permanent promesa 
de la presència del Senyor entre nosaltres. 
El núvol és l’entrada de l’home en el miste-
ri de Déu, no pas un viatge a les estrelles o 
qui sap on. La benedicció de Jesús en l’As-
censió expressa la seva relació amb  els 
deixebles –“Jo sóc amb vosaltres dia rere 
dia fins a la fi del món (Mt 28,20)”–. Les 
seves mans estan sempre sobre nosaltres 
protegint-nos i d’aquí neix la permanent 
alegria de la Pasqua, la d’aquells qui, com 

[ ]Comunicats
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Crònica de la cloenda dels actes del cen-
tenari de l’Hospitalitat de la Mare de Déu 
de Lourdes de Barcelona, Terrassa i Sant 
Feliu de Llobregat 

Terrassa, 11-5-2011 

El dissabte dia 11 de juny Mons. Saiz Me-
neses, bisbe de Terrassa, va presidir a les 
18,30h. a la Catedral la missa de cloenda 
dels actes del Centenari de l’Hospitalitat 
de la Mare de Déu de Lourdes de Barce-
lona, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat. 
Varen concelebrar Mons. Cristau, bisbe 
auxiliar, Mn. Andreu Oller, consiliari de 
l’Hospitalitat en representació del Sr, 
Cardenal Arquebisbe de Barcelona, el P. 
Miquel Martí OH, delegat de pastoral de 
la salut en representació del Sr. Bisbe de 
Sant Feliu de Llobregat i altres preveres. 
Van assistir la Hble. Sra. Joana Ortega, Vi-
cepresidenta del Govern de la Generalitat, 
el Sr.  Josep Rull, Diputat i Secretari de la 
Mesa del Parlament, el Sr. Salvador Jorba, 
Delegat Territorial a Barcelona, el Sr. Xa-
vier Puigdollers, Director General d’Afers 
Religiosos i diversos regidors. El Sr. Rafa-
el Ribalta, president de l’Hospitalitat i els 
altres membres de la Junta ocuparen un 
lloc preeminent. També hi assistiren els 
responsables de la cofradia de la Mare de 

Joseph Ratzinger, han gaudit de la sort de 
trobar-se amb Jesús”.

L’acte de presentació del llibre del Papa 
ha estat seguit per un nombrós públic, 
entre el qual es comptava Mons. Francesc 
Pardo, bisbe de Girona; Mons. Sebastià 
Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona; 
Mons. Jaume Traserra, bisbe emèrit de 
Solsona i Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar 
emèrit de Barcelona, així com el Sr. Xavier 
Puigdollers, director general d’Afers Reli-
giosos de la Generalitat. 

[ ]Crònica
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9 Déu de Lourdes de la ciutat de Terrassa, 

entitat que es troba íntimament relacio-
nada amb l’Hospitalitat. El temple s’omplí 
de feligresos de les diverses delegacions 
territorials de l’Hospitalitat, present a les 
tres diòcesis. Des de la diòcesi de Terrassa 
hi havia representants de les delegacions 
de Sabadell, Granollers, Sant Celoni i La 
Garriga. 

En l’homilia el Sr. Bisbe va glossar el 
sentit de la festa litúrgica de la Pentecos-
ta i la missió de l’Església concretada en 
l’atenció als malalts i necessitats, a través 
d’institucions venerables com l’Hospitali-
tat de Lourdes. A la celebració ocupà un 
lloc destacat el ciri votiu de l’Hospitalitat 
amb motiu del Centenari, que cremarà da-
vant la imatge de la Mare de Déu a Lour-
des, properament. Després de la missa, a 
la Sala Capitular varen tenir lloc els par-
laments finals i un refrigeri compartit. El 
Sr. Rafael Ribalta agraí el treball realitzat 
i clausurà els actes del centenari. La Sra. 
Vicepresidenta de la Generalitat els felici-
tà per la tasca realitzada al llarg d’aquests 
anys i el Sr. Bisbe animà a continuar el tre-
ball com a llum enmig del món i amb cre-
ativitat envers els malalts i necessitats de 
la societat.
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9 Interdiocesà de Joventut (SIJ), de la 

Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), 
que tindrà lloc a Madrid, el pròxim 
mes d’agost.
A partir de l’11 d’agost es preveu l’ar-
ribada de més de 40.000 joves, pro-
cedents de diverses diòcesis d’Euro-
pa i d’Amèrica, que seran acollits en 
centres educatius, en parròquies i en 
famílies de les deu diòcesis amb seu 
a Catalunya, i participaran en distin-
tes activitats organitzades en les ciu-
tats i pobles de Catalunya i Andorra.
El dissabte 13 d’agost, tots els joves 
es trobaran a Barcelona, on tindran 
lloc els actes conjunts dels dies pre-
vis de la JMJ: a les 10h, celebració de 
l’Eucaristia, en l’Espai Fòrum; a les 
13h, recepció oficial a l’Ajuntament 
als bisbes i als representants de les 
delegacions acollides; a la tarda, iti-
nerari espiritual i cultural per la ciu-
tat, amb visites a la Catedral i a les 
basíliques de Santa Maria del Mar i 
de la Sagrada Família i a les 8 del ves-
pre, cloenda de la jornada, amb un 
concert a l’Espai Fòrum.
A partir del 15 d’agost, tant els joves 
arribats de fora com els grups orga-
nitzats aquí marxaran a Madrid, on 
es desenvoluparan les activitats de 
la JMJ, que culminaran amb l’arriba-
da del Papa Benet XVI el dijous 18 
d’agost, el Via Crucis pels carrers de 
Madrid el divendres 19, la vetlla de 
pregària, a Cuatro Vientos, el dissab-
te 20 i l’Eucaristia presidida pel Sant 
Pare, el diumenge 21 d’agost, en la 
qual participaran joves de tot el món. 
La CET s’ha congratulat que alguns 
arquebisbes i bisbes de Catalunya 
han estat escollits per la Santa Seu 

Comunicat de la reunió n. 198 

Tarragona, 11-5-2011

Els dies 10 i 11 de maig de 2011 ha tingut 
lloc la reunió núm. 198 de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET), al santuari 
de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona. 
La reunió ha estat presidida per Mons. Jau-
me Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona.

1.- En començar, i després de la pregà-
ria inicial, Mons. Pujol ha expressat 
l’agraïment de tots al Sant Pare Be-
net XVI per la recent beatificació del 
Papa Joan Pau II, que serà model i in-
tercessor per a tots els cristians. Així 
mateix, Mons. Pujol s’ha congratulat 
per la recent publicació de la Bíblia en 
format popular, en la traducció cata-
lana interconfessional, cridada a tenir 
una molt àmplia difusió, i també pel 
favorable ressò que ha tingut la carta 
pastoral dels bisbes de la CET, Al ser-
vei del nostre poble, en la commemo-
ració del 25è aniversari de la publica-
ció d’Arrels cristianes de Catalunya.

2.- Mons. Pardo, bisbe de Girona i dele-
gat de la CET per a la pastoral de jo-
ventut, ha informat els bisbes de les 
activitats de preparació, a les diòce-
sis catalanes, per part del Secretariat 

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

diocesà d’Ensenyament de la Religió 
a Catalunya (SIERC), els bisbes han 
tractat de diverses qüestions relacio-
nades amb l’ensenyament de la reli-
gió i amb l’àmbit educatiu en general.
Els membres del SIERC han informat 
de les activitats del Secretariat, de 
la campanya feta per a les preins-
cripcions a l’assignatura de la reli-
gió catòlica, dels diferents aspectes 
relacionats amb la classe de religió 
i de la V Jornada interdiocesana de 
professors de religió, tinguda recent-
ment a Montserrat, amb més de 500 
participants.
Mons. Pujol, encarregat de la CET 
per a l’àmbit de l’ensenyament, i els 
altres bisbes, han mantingut un llarg 
diàleg amb els membres del SIERC i 
han insistit en la importància de l’en-
senyament escolar de la religió ca-
tòlica, en la deguda preparació i for-
mació permanent dels professors en 
els diversos nivells, i en tots els altres 
aspectes educatius, tan fonamentals 
per a l’Església com per a la societat 
en general. Mons. Pujol ha agraït als 
delegats d’ensenyament i als profes-
sors de religió la seva dedicació i els 
ha urgit a intensificar-la.

5.- Mons. Pardo ha presentat el Sr. Òs-
car Torrente, president del Moviment 
Infantil Juvenil d’Acció Catòlica (MI-
JAC) i Mn. Víctor Martínez, prevere de 
Lleida i consiliari general, els quals 
han informat els bisbes de la situació 
a Catalunya d’aquest moviment d’Ac-
ció Catòlica.
El MIJAC és un moviment d’infants 
d’edats entre 6 i 14 anys, que juguen 
i actuen junts, viuen i celebren la pre-
sència de Jesucrist enmig d’ells i revi-

com a catequistes de les Jornades.
Els bisbes han estudiat la informació 
rebuda i animen novament tots els 
joves de les diòcesis catalanes a par-
ticipar amb entusiasme en aquesta 
Jornada Mundial de la Joventut. Per 
a inscriure’s i per a tenir tota la infor-
mació adient, els interessats poden 
accedir al web del SIJ (http://www.
jovesij.com/), o al seu blog (http://
www.marcats.blogspot.com/). 

3.- Mons. Salinas, bisbe de Tortosa i de-
legat de la CET per a la catequesi, ha 
informat els bisbes de la celebració 
del II Seminari d’estudi Catecume-
nat i comunitat, dirigit per Mn. Lluc 
Riera, vicari general i delegat del Ca-
tecumenat de la diòcesi de Mallorca, 
que tindrà lloc a Barcelona el diven-
dres 13 de maig, i de les Jornades 
interdiocesanes de formació de cate-
quistes, organitzades pel Secretariat 
Interdiocesà de Catequesi (SIC), que 
tindran lloc, també a Barcelona, del 4 
al 6 del pròxim mes de juliol, i durant 
les quals es presentaran les noves 
edicions del Catecisme de l’Església 
Catòlica i del Compendi del mateix 
Catecisme, així com el nou llibre que 
exposa “L’essencial de la vida cristia-
na”. També ha comunicat que està ja 
molt avançada la traducció catalana 
del llibre YouCat, divulgació catequè-
tica per als joves, que es lliurarà du-
rant les JMJ.

4.- En presència del Sr. Pere Micaló, de-
legat diocesà d’ensenyament de Gi-
rona, de Mn. Norbert Miracle, delegat 
diocesà d’ensenyament de Tarragona 
i de Mn. Ramon Corts, delegat dio-
cesà d’ensenyament de Barcelona, 
com a membres del Secretariat Inter-
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9 de Girona; el Sr. Marc Sureda, con-

servador del Museu Episcopal de Vic; 
el Sr. Daniel Font, de la comissió del 
patrimoni cultural de Vic i el Sr. Gui-
llem Mercadal, del centre cultural de 
l’Albergueria del bisbat de Vic.
Els bisbes han rebut una completa in-
formació sobre “Catalonia Sacra”, el 
projecte cultural dut a terme conjun-
tament pel SICPAS i la Universitat de 
Girona, amb el suport de la Generali-
tat de Catalunya.
“Catalonia Sacra” és un projecte 
d’articulació de visites turístiques 
al patrimoni de l’Església catòlica a 
Catalunya, amb l’objectiu de fer-lo 
conèixer més i millor, i mostrar la na-
turalesa fonamental del patrimoni de 
l’Església com un resultat de la incul-
turació de la fe cristiana a Catalunya. 
El projecte, ja molt acabat, compta 
amb tres rutes: una ruta nuclear, a les 
catedrals de les deu diòcesis amb seu 
a Catalunya; una ruta radial a les diò-
cesis, practicable en un o dos dies per 
diòcesi; i una ruta global, amb diver-
sos itineraris per tot el territori, que 
es podrà recórrer en més de dos dies 
o per etapes, en les quals es coneixe-
rà la personalitat de l’Església a Cata-
lunya i la raó del patrimoni: la història 
i l’art, la geografia, l’espiritualitat i la 
catequesi. El projecte està dirigit tant 
al públic de motivació religiosa com a 
l’interessat en el patrimoni religiós en 
general i a les diverses edats i proce-
dències, tant del país com als estran-
gers que ens visiten, que foren uns 
dotze milions de persones al 2010.
Els bisbes han valorat positivament 
la feina feta fins ara pels responsa-
bles del projecte i pels Delegats dio-

sen el que fan. El MIJAC és l’únic movi-
ment d’Acció Catòlica centrat en l’àm-
bit de la infància i pretén potenciar la 
presència i la veu de l’infant, oferint-li 
l’oportunitat perquè a través dels jocs 
i les activitats que fa al seu grup, actuï 
al barri o al poble on viu, a l’escola, a 
la parròquia, amb els amics, per millo-
rar-los i transformar-los d’acord amb 
l’esperit de l’Evangeli de Jesús.
Els bisbes han dialogat amb els res-
ponsables del MIJAC sobre els diver-
sos aspectes del moviment i els han 
animat a seguir treballant en l’àmbit 
de la infància, en coordinació amb 
les activitats que es duen a terme en 
l’escola i en la parròquia, i a mantenir 
vius els lligams de col·laboració amb 
els altres moviments educatius en el 
temps lliure de la infància.

6.- Mons. Taltavull, bisbe auxiliar de 
Barcelona i delegat de la CET per 
als mitjans de comunicació social, 
ha informat els bisbes de diverses 
qüestions relacionades amb aquest 
àmbit i de la Jornada de formació per 
als directors de comunicació de l’Es-
glésia a Catalunya, que tindrà lloc a 
Sant Feliu de Llobregat el pròxim 4 de 
juliol. En aquesta jornada es tractarà 
de les xarxes socials i de la incidència 
del món digital en la comunicació ins-
titucional.

7.- Mons. Vives, secretari de la CET, i 
Mons. Pardo, bisbe de Girona, han 
presentat als bisbes Mn. Joan Nasple-
da, delegat episcopal de Patrimoni 
Cultural de Girona i membre del Se-
cretariat Interdiocesà de Conservació 
i Promoció de l’Art Sagrat (SICPAS); 
la Dra. Dolors Vidal, vicedegana de la 
Facultat de Turisme de la Universitat 
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El programa de la Jornada comptarà 
amb les intervencions del director de con-
tinguts digitals del Grup Godó, Ismael Na-
fría, que parlarà sobre “El web 2.0: Canvi 
de paradigma”; del professor de la Univer-
sitat Ramon Llull, Francesc Canosa i de la 
professora de la Universitat Internacional 
de Catalunya, Marta Matías, que parlaran 
sobre “Introducció a les xarxes socials i el 
pla de comunicació 2.0”.

El secretari de comunicació del govern 
de la Generalitat de Catalunya, el periodis-
ta Josep Martí i Blanch, clourà la Jornada 
amb la conferència “Per una desmitificació 
del món digital a la comunicació institucio-
nal”.

La Jornada tindrà lloc el pròxim dilluns 4 
de juliol, a la Casa de l’Església de Sant Fe-
liu de Llobregat, carrer d’Armenteres, 35. 
Els professionals de la informació hi són 
convidats.

cesans, i han acordat donar-li suport 
en el futur en la mesura de les seves 
possibilitats.

8.- A proposta de Mons. Cortés, bisbe 
de Sant Feliu de Llobregat i delegat 
de la CET per a la pastoral del Turisme 
i dels Santuaris, els bisbes han nome-
nat el P. Josep Maria Sanromà, monjo 
benedictí i rector del Santuari de la 
Mare de Déu de Montserrat, com a di-
rector del Secretariat Interdiocesà de 
Pastoral del Turisme i Santuaris, per 
als pròxims tres anys.

9.- Així mateix, els bisbes després de re-
visar les actuals dedicacions i serveis 
interdiocesans, han acordat encarre-
gar l’àmbit interdiocesà de les qües-
tions relacionades amb el patrimoni 
a Mons. Francesc Pardo, bisbe de 
Girona; l’àmbit de l’apostolat seglar 
a Mons. Xavier Novell, bisbe de Sol-
sona; i l’àmbit de la pastoral obrera a 
Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxi-
liar de Barcelona.

“Els reptes comunicatius de l’Església. El 
2.0 i les xarxes socials”. Jornada de MCS 
el pròxim dilluns 4 de juliol

Barcelona, 27-6-2011

La Conferència Episcopal Tarraconense 
(CET), per mitjà del Secretariat Interdioce-
sà de Mitjans de Comunicació Social (SIM-
COS), organitza una Jornada amb el tema 
“Els reptes comunicatius de l’Església. El 
2.0 i les xarxes socials”. La Jornada serà 
presidida pels bisbes Sebastià Taltavull, 
bisbe auxiliar de Barcelona, delegat de la 
CET per a l’àmbit dels MCS i president del 
SIMCOS, i Agustí Cortés, bisbe de Sant Fe-
liu de Llobregat. 
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9 seva part de responsabilitats familiars no 

sembla haver disminuït.
• Hem muntat un estil d’economia i de 

vida, en el qual hem abusat dels diners 
inexistents, tant a nivell institucional com 
personal i ens ha mancat el valor de l’hos-
pitalitat i de la solidaritat.

• Vivim una dictadura del mercat. Els 
amos del món no concorren a les elecci-
ons, perquè els qui manen de debò no són 
ni el govern ni les institucions. 

Sentint la realitat actual a la llum de la fe:
Si algú que posseeix béns en aquest 

món veu el seu germà que passa necessi-
tat i li tanca les entranyes, com pot habitar 
dintre d’ell l’amor de Déu? (1 Jn 3, 17).

Davant la realitat actual, en l’estructura 
de la qual es troben profundament inse-
rits tants conflictes, causats per l’home, 
i en la qual els mitjans tècnics –fruit del 
treball humà– juguen un paper primordial, 
cal recordar sobretot un principi ensenyat 
sempre per l’Església. És el principi de la 
prioritat del «treball» davant del «capital». 
(Laborem Exercens 12).

Les majories empobrides a tot el món 
són una denúncia palpable contra la ide-
ologia del neoliberalisme econòmic que 
fomenta la cobdícia i el lucre, i posterga 
irreverentment les persones.

Actuant amb esperança:
Volem recordar que el que som, és grà-

cies a molts homes i dones conscients de 
la seva dignitat obrera, que van aconse-
guir molts avenços en el terreny laboral, 
sindical, social i cultural...

Per tant ens comprometem a:
• Revisar en profunditat l’orientació de 

la nostra vida social, particularment la ma-
nera d’entendre l’economia.

Manifest del Primer de Maig 2011

El Primer de Maig és una jornada reivindi-
cativa en la qual commemorem la solida-
ritat dels obrers de Xicago de 1886 i les 
víctimes de la defensa dels drets laborals. 
Avui, veiem noves víctimes de la desigual-
tat, de l’explotació i de l’atur en el món del 
treball. Com a treballadores i treballadors 
cristians, volem manifestar públicament 
aquestes reflexions:

Mirant la realitat actual:
• Segons Càritas el 12% de les llars es-

panyoles se situen per sota del llindar de 
la pobresa. El 9,8% presenten diversos 
problemes d’integració social. El 7,2% 
(mig milió de llars) es troben en pobresa 
extrema i exclusió social. 1.350.000 llars 
no tenen cap tipus d’ingressos al nostre 
país. El 36% de les llars espanyoles té com 
principal font d’ingressos una pensió.

• Amb els diners donats als bancs n’hi 
hauria per a eradicar la fam al món durant 
600 anys.

• L’estatut del treballador considera 
l’ocupació temporal com una excepció de 
la norma, no obstant, un terç de l’ocupació 
continua essent temporal.

• Encara que cada vegada hi ha més 
dones que treballen a canvi d’un salari, la 

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

El Seminari ha estat presidit per Mons. 
Xavier Salinas, bisbe de Tortosa i delegat 
de la Conferència Episcopal Tarraconense 
per l’àmbit de la catequesi i el catecume-
nat, i presentat per Mn. Joan Amich, pre-
vere i delegat del catecumenat de Girona.

Les sessions han tingut lloc a la Sala 
Sant Jordi de la Facultat de Teologia de Ca-
talunya.

Mn. Lluc Riera, vicari general i delegat 
del catecumenat de la diòcesi de Mallorca, 
ha estat l’encarregat de presentar les dues 
ponències del Seminari: “La iniciació dels 
catecúmens, responsabilitat de la comu-
nitat de fidels” i “Acompanyar els catecú-
mens al llarg de tota la seva iniciació”.

El catecumenat existeix des dels pri-
mers temps de l’Església i és el procés 
de preparació dels joves i adults que han 
acollit el do de la fe cristiana i volen rebre 
els sagraments de la iniciació cristiana: el 
baptisme, la confirmació i l’eucaristia o co-
munió. A mesura que l’Església es va anar 
estenent i consolidant, aquests tres sagra-
ments es van anar rebent en els primers 
anys de vida, en la infància, i el catecume-
nat com a tal va anar desapareixent i sent 
substituït per la catequesi.

Ha estat a partir de la renovació ecle-
sial propiciada pel Concili Vaticà II que el 
catecumenat viu una nova època, sobretot 
en els països secularitzats d’Occident, on 
joves i adults que no han rebut el baptisme 
d’infants, acullen la fe cristiana i demanen 
integrar-se en la comunitat creient.

Mn. Riera ha afirmat que un catecumen 
jove o adult és un do de Déu per a la co-
munitat cristiana, la qual té la responsabi-
litat d’acompanyar-los en el seu procés de 
preparació –que acostuma a ser d’uns dos 
anys-, de fer-se present en la celebració 
dels sagraments d’iniciació –que es reben 

• Donar prioritat a la persona enfront 
del mercat, que no pot ser instrumentalit-
zada per les estructures socials, econòmi-
ques i polítiques.

• Prioritzar els drets dels més empo-
brits dins el món obrer.

• Treballar per la conciliació de la vida 
laboral i familiar.

• Treballar en la política, entesa com a 
preocupació i servei pels altres.

• Discernir i donar suport a les dife-
rents propostes i mobilitzacions sindi-
cals i socials per fer front a aquest canvi 
de model de societat que empobreix els 
més febles, trencant la comunió i la soli-
daritat.

• Articular una presència pública de les 
nostres parròquies i moviments en la so-
cietat, on la pregària i l’acompanyament a 
les víctimes vagin unides a la denúncia de 
les causes que les generen.

• Desenvolupar un treball de conscien-
ciació que trenqui el silenci, el descoratja-
ment i la desconfiança que es viu i s’accep-
ta com a “normalitat”.

Moviments obrers cristians de Catalu-
nya i balears: ACO, GOAC, JOC, MIJAC, ca-
pellans obrers, religioses en barris i dele-
gacions de pastoral obrera de les diòcesis 
de Catalunya.

Una experiència antiga i nova. Seminari 
d’estudi sobre catecumenat i comunitat

Barcelona, 13-5-2011 

Avui s’ha celebrat a Barcelona el Seminari 
d’estudi sobre “Catecumenat i comunitat”, 
organitzat pels Serveis Diocesans del Ca-
tecumenat de Catalunya i les Illes Balears, 
integrats en el Secretariat Interdiocesà de 
Catequesi de Catalunya (SIC).
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9 gat de la CET en l’àmbit pastoral de la Fa-

mília i la Vida. A aquesta reunió, hi van ser 
presents el Conseller de Benestar Social 
i Família de la Generalitat de Catalunya, 
l’honorable senyor Josep Lluís Cleries, 
acompanyat pel secretari de la Secretaria 
de Família, el senyor Ramon Terrassa.

El Conseller Cleries va explicar que la 
recuperació del nom de “Família” al títol 
de la conselleria marcava una voluntat 
política, i ho han fet perquè creuen que la 
família és l’estructura social bàsica de la 
nostra societat que permet un benestar 
social.

Van presentar les línies mestres de l’ac-
ció política que volen desenvolupar aquest 
mandat, incidint en la necessitat de revalo-
rització de la família, la transmissió de va-
lors a la família que han construït la nostra 
societat, la promoció de la “parentalitat o 
marentalitat positiva”, des dels mitjans de 
comunicació, des de l’opinió pública.

Els delegats de Família i Vida presents a 
la reunió vam tenir l’oportunitat de fer les 
nostres aportacions i propostes que el se-
nyor conseller i el secretari de Família van 
escoltar i acollir manifestant que fer políti-
ca és també saber escoltar.

Sessió acadèmica d’homenatge al beat 
Joan Pau II 

Barcelona, 2-6-2011

El cardenal Camillo Ruini, antic Vicari de 
Roma i expresident de la Conferència Epis-
copal Italiana, imparteix la conferència 
central de l’acte. 

El dimecres dia 1 de juny ha tingut lloc, 
a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de 
Barcelona, la sessió acadèmica d’home-
natge al beat Joan Pau II, Papa, organitza-

en el temps de Pasqua- i d’ajudar a la in-
tegració dels nous fidels en la vida activa i 
compromesa de la comunitat cristiana.

En tots els països d’Occident, el catecu-
menat viu, doncs, aquesta nova etapa de 
la seva història com a servei de l’Església 
per a tots aquells i aquelles que han escol-
tat l’anunci de l’Evangeli de Jesucrist, han 
cregut en el seu missatge, volen viure’l 
fraternalment en la comunitat cristiana i 
donar-ne testimoni enmig del món.

La posada en comú de les experiències 
dels assistents i el diàleg amb el ponent, 
ha completat el Seminari, que ha conclòs 
amb les paraules de Mons. Salinas, que ha 
animat a tots a seguir col·laborant activa-
ment en aquest servei essencial de l’Esglé-
sia que és el catecumenat.

Nota dels delegats de Família i Vida

Sant Feliu de Llobregat, 1-6-2011

Les Delegacions de Família i Vida de les di-
òcesis amb seu a Catalunya es reuneixen 
com a grup de reflexió i diàleg sobre la si-
tuació de la família i la vida en la societat 
actual, i per a coordinar accions pastorals 
conjuntes.

Des de fa algun temps ens preocupa 
el tractament que es dóna des de l’àmbit 
públic a la família i als seus camps pro-
pis, entre altres, l’educació i la procreació. 
Concretament, des de la legislació, des de 
la política, des de l’educació. Amb aquesta 
preocupació hem anat convidant diferents 
responsables d’aquests àmbits a les nos-
tres reunions de treball.

El passat dissabte 28 de maig, ens vam 
reunir, a la Casa de l’Església del Bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat, presidits per 
Mons. Agustí Cortés Soriano, bisbe dele-
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litat i sentit del misteri, celebrava a la ca-
pella del seu apartament, amb una petita 
comunitat de fidels”.

Per part seva, el Dr. Joan Martínez Por-
cell ha explicat “El pensament filosòfic 
de Joan Pau II”: “És en Fides et ratio, on 
el Papa assegura l’existència d’una Única 
Veritat, encara que existeixi un doble ordre 
de coneixement, amb objecte i metodolo-
gia pròpia. Aquest doble ordre, filosòfic 
i teològic, és expressió de la bondat del 
Creador i de la bondat del nostre món. El 
Papa té especial interès en sobrepassar la 
desconfiança de la raó. Aquest optimisme 
prové de la mirada creient sobre el món. 
La persona no s’obre a la transcendència, 
sinó que neix oberta a ella.”

El Dr. Armand Puig i Tàrrech ha centrat 
la seva ponència en “El pensament teolò-
gic de Joan Pau II” i ha explicat que “l’hu-
manisme desbordant del pensament de 
Joan Pau II és una autèntica profecia, que 
porta la teologia a esguardar especialment 
la cristologia i l’antropologia. La condueix 
a fixar la mirada en el Crist redemptor de 
l’home i a dibuixar amb força el receptor i 
destinatari d’aquesta redempció: la huma-
nitat que rep la salvació de Déu”.

En la conferència central de la sessió 
acadèmica, el cardenal Ruini ha expressat 
que “el punt de referència per a una refle-
xió sintètica sobre Joan Pau II és la seva re-
lació amb Déu. La seva visió de la realitat 
va ser original i rica de força, que unia fe i 
història. Enllaçava Déu i Jesucrist, present 
sobretot –tot i que no exclusivament- a 
l’Església, amb la humanitat concreta dels 
homes i dels pobles. En la mateixa òptica, 
concebia l’Església com a un gran factor 
històric, que és al mateix temps misteri, 
poble i moviment. En la seva relació amb 
Déu i en la seva preocupació pels homes 

da per la Facultat de Teologia de Catalunya 
i la Facultat de Filosofia de Catalunya, amb 
la col·laboració de l’Institut Superior de Li-
túrgia de Barcelona i l’Institut de Teologia 
Espiritual de Barcelona. La sessió acadè-
mica ha estat presidida pel Sr. Cardenal 
Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, i 
ha comptat amb una conferència princi-
pal sobre “Joan Pau II: santedat i eficàcia 
històrica”, a càrrec del Cardenal Camillo 
Ruini, que fou Cardenal Vicari de la diòce-
si de Roma i President de la Conferència 
Episcopal Italiana i també un dels primers 
col·laboradors de Joan Pau II, i amb les in-
tervencions del Dr. Pere Montagut, direc-
tor de l’Institut de Teologia Espiritual de 
Barcelona, el Dr. Jaume González Padrós, 
director de l’Institut Superior de Litúrgia 
de Barcelona, el Dr. Joan Martínez Porcell, 
degà president de la Facultat de Filosofia 
de Catalunya i el Dr. Armand Puig i Tàrrech, 
degà president de la Facultat de Teologia 
de Catalunya

El Dr. Pere Montagut ha parlat sobre 
“L’espiritualitat sacerdotal i laïcal en el mi-
nisteri de Joan Pau II” afirmant que “des de 
la fortalesa d’un començament carismàtic 
fins a la plenitud final sofrent Joan Pau II 
va mostrar que la història cristiana s’escriu 
sense por; ell mateix va ser el protagonista 
d’una missió gegantina en un món dismi-
nuït i acomplexat”.

A continuació, el Dr. Jaume González 
Padrós ha parlat de “Joan Pau II i la litúr-
gia: de la reforma a l’aprofundiment”, des-
tacant que “a més del seu magisteri escrit, 
Joan Pau II ens ha ensenyat la profunditat 
de la litúrgia amb la seva manera de cele-
brar, amb el seu “ars celebrandi”. Es tracta 
del sacerdot que ha celebrat amb les as-
semblees més nombroses de la història, 
del sacerdot que, amb la mateixa natura-
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9 Actualment el Seminari Major Interdio-

cesà de Catalunya agrupa els seminaristes 
en formació de les Diòcesis de tota la Pro-
víncia Eclesiàstica Tarraconense, els quals 
segueixen els seus estudis a les Facultats 
de Filosofia i de Teologia de Catalunya 
amb seu a Barcelona ciutat, i l’Arquebisbe 
d’Urgell és el Bisbe delegat per al Seminari 
Interdiocesà.

Mn. Norbert Miracle i Figuerola, nascut 
a Torredembarra (Tarragona) el 1962, fou 
ordenat de prevere de l’Arquebisbat de 
Tarragona el 1996.

És Llicenciat en Història per la Universi-
tat de Barcelona i en Teologia fonamental 
per la Pontifícia Universitat Gregoriana de 
Roma. 

Actualment és Canonge penitencier de 
la Catedral de Tarragona i Encarregat de 
l’Església de St. Antoni de Tarragona ciutat. 
També és Delegat diocesà d’Ensenyament i 
professor de la Facultat de Teologia de Ca-
talunya i de l’Institut Superior de Ciències 
Religioses “St. Fructuós” de Tarragona. 

Mn. Jaume Casamitjana i Vilaseca, nas-
cut als Prats de Rei (Barcelona) el 1976, 
fou ordenat de prevere del Bisbat de Vic el 
2007.

És Llicenciat en Dret per la Universitat 
Pompeu Fabra, en Estudis Eclesiàstics per 
la Facultat de Teologia de Catalunya i en 
Dret Canònic per la Pontifícia Universitat 
Gregoriana de Roma.

Actualment era Rector de la Parròquia 
de la Divina Pastora de Vic i Administrador 
parroquial de Santa Maria de l’Estany. És 
Delegat de pastoral juvenil i Vicedirector 
de l’Institut Superior de Ciències Religio-
ses de Vic. Jutge del Tribunal Eclesiàstic i 
Professor de religió al Col·legi Sant Miquel 
de Vic. Acaba de ser nomenat Rector del 
Seminari de Vic.

tenia el seu origen el seu extraordinari di-
namisme d’evangelitzador, que el portava 
a lliurar-se, a gastar-se contínuament en 
primera persona, però també a acollir, va-
lorar i mobilitzar qualsevol persona o grup, 
qualsevol energia o proposta, que pogués 
contribuir a fer present Crist entre els ho-
mes, les nacions i les cultures”.

Ha conclòs l’acte el Cardenal Arquebis-
be de Barcelona i Gran Canceller de les 
Facultats Eclesiàstiques, que ha agraït al 
Cardenal Ruini la seva presència i les seves 
paraules que “ens han confirmat en aques-
ta «romanitat», que és comunió amb el 
Sant Pare i també amb l’Església que pre-
sideix com a Bisbe de Roma”. El Cardenal 
Arquebisbe de Barcelona ha donat gràcies 
també als quatre ponents per les seves in-
tervencions i a tots els presents per la seva 
assistència a l’acte i ha afegit: “Em sembla 
que estem cridats a imitar el beat Joan Pau 
II sobretot en la seva voluntat d’obrir a 
Crist el món modern. Ell ho va fer sense por 
i amb gran coratge i el seu record ens em-
peny a defensar la dignitat de tota perso-
na, creada a imatge i semblança de Déu”.

Mn. Norbert Miracle i Mn. Jaume Casamit-
jana, rector i vicerector del seminari ma-
jor interdiocesà de Catalunya

Tarragona, 16-6-2011

L’Arquebisbe metropolità de Tarragona 
Mons. Jaume Pujol ha fet públic que els 
Bisbes responsables del Seminari Major 
Interdiocesà de Catalunya han renovat per 
a un tercer trienni Mn. Norbert Miracle com 
a Rector del Seminari, i han nomenat Mn. 
Jaume Casamitjana, com a nou Vicerector, 
per a un trienni, en substitució de Mn. Pere 
Oliva.
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fonamenta la nostra pregària, el cimal de 
la qual és el «Parenostre» i constitueix 
l’objecte de la nostra petició, de la nostra 
lloança i de la nostra intercessió (quarta 
part). Ens és donat a fi que serveixi de text 
de referència segur i autèntic per a l’en-
senyament de la doctrina catòlica, i molt 
particularment per a la composició dels 
catecismes locals. És també ofert a tots 
els fidels que desitgen conèixer millor les 
riqueses inesgotables de la salvació.

El Compendi del Catecisme de l’Església 
Catòlica, publicat pels coeditors catalans 
del Catecisme, per encàrrec dels bisbes 
catalans, està íntimament relacionat amb 
el Catecisme de l’Església Catòlica del qual 
és una síntesi fonamental; un llibre com-
plementari d’aquest, que pot ser de gran 
ajuda per iniciar o acabar el procés forma-
tiu d’un cristià. És també com una primera 
aproximació al llenguatge comú de la fe 
cristiana, que el Catecisme presenta d’una 
forma àmplia i sistemàtica. Per això, el 
Compendi segueix tal qual l’estructura del 
Catecisme: creure, celebrar, viure, pregar. 
D’aquesta manera proposa la unitat de la 
fe a través de la simfonia de la veritat cris-
tiana, que són les quatre parts en què està 
estructurat el Compendi, seguint la matei-
xa estructura del Catecisme.

L’essencial de la vida cristiana es pro-
posa recordar –en síntesi- el que tot catò-
lic ha de conèixer i dur a la pràctica. En la 
primera part, estan recollides les oracions 
i les fórmules de la doctrina catòlica esta-
blertes per la Tradició. En la segona part, 
s’exposen els pilars fonamentals de la Fe: 
el Credo, els Sagraments i els Manaments, 
segons estan formulats en el Catecisme de 
l’Església Catòlica. L’essencial de la vida 
cristiana presenta, a més, una característi-
ca pròpia: al peu de les pàgines de les ora-

Noves edicions del Catecisme de l’esglé-
sia catòlica, del Compendi del catecisme i 
de L’essencial de la vida cristiana

Barcelona, 28-6-2011

L’acte de presentació de les noves edicions 
del Catecisme de l’Església Catòlica i del 
Compendi del mateix Catecisme, així com 
el nou llibre que exposa L’essencial de la 
vida cristiana, tindrà lloc el pròxim dimarts 
dia 5 de juliol, a les 17.30 h, al Seminari 
Conciliar de Barcelona, en les Jornades in-
terdiocesanes de formació de catequistes, 
organitzades pel Secretariat Interdiocesà 
de Catequesi (SIC). L’acte serà presidit per 
Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarra-
gona. Hi assistiran Mons. Joan-Enric Vives, 
arquebisbe-bisbe d’Urgell i Mons. Xavier 
Salinas, bisbe de Tortosa.

El Catecisme de l’Església Catòlica és 
el text de referència per a una catequesi 
renovada a les fonts vives de la fe, que 
presenta fidelment i orgànicament l’ense-
nyament de la Sagrada Escriptura, de la 
Tradició viva en l’Església i del magisteri 
autèntic, com també l’herència espiritual 
dels Pares, dels sants i de les santes de 
l’Església, per permetre de conèixer millor 
el misteri cristià i de revifar la fe del poble 
de Déu. Té en compte les explicitacions de 
la doctrina que l’Esperit Sant ha suggerit 
a l’Església en el curs dels temps. El Cate-
cisme comporta coses noves i coses anti-
gues (cf. Mt 13,52), ja que la fe és sempre 
la mateixa i és font de llums sempre noves. 
Consta de quatre parts lligades les unes a 
les altres: el misteri cristià és l’objecte de 
la fe (primera part); és celebrat i comu-
nicat en les accions litúrgiques (segona 
part); és present per a il·luminar i sostenir 
els fills de Déu en llur obrar (tercera part); 
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9 cions i fórmules hi ha un espai disponible. 

És una invitació per a fer un breu silenci 
íntim, per a concentrar-se, per a escriure 
una reflexió...
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9 propi text legal, és protegir la dignitat de 

la persona al final de la vida sense despe-
nalitzar l’eutanàsia. No obstant això, els 
bisbes assenyalen que “una concepció de 
l’autonomia de la persona, com pràctica-
ment absoluta, i el pes que se li dóna a 
tal autonomia en el desenvolupament de 
la Llei acaben per desvirtuar la intenció 
declarada i per sobrepassar el límit propo-
sat de no donar cabuda a l’eutanàsia”. El 
propi concepte de dignitat humana queda 
negativament afectat, “ja que sembla sos-
tenir-se implícitament que una vida huma-
na podria mancar de dignitat tutelable en 
el moment en el qual així ho disposés au-
tònomament la part interessada i fins i tot 
eventualment un tercer”. 

El text aprovat pels bisbes assenyala 
també que el Projecte de Llei empra una 
definició reductiva del concepte d’eutanà-
sia, amb la qual es deixa la porta oberta 
a certes omissions voluntàries que poden 
causar la mort o que busquen de manera 
directa la seva acceleració. S’assenyalen 
algunes conductes eutanàsiques a les 
quals es donaria cobertura legal com, per 
exemple, la possible sedació inadequada, 
l’abandó terapèutic o l’omissió de les cu-
res degudes. 

La Declaració episcopal es mostra críti-
ca amb el tracte que rep en la Llei el dret 
humà fonamental de llibertat religiosa, 
amb el fet que els professionals de la sa-
nitat quedin pràcticament reduïts a execu-
tors de la voluntat dels pacients i amb que 
no els sigui reconegut el dret a l’objecció 
de consciència. 

Finalment, el text torna a proposar un 
model de Testament Vital, d’acord amb la 
Doctrina Catòlica, que és una redacció ac-
tualitzada del que ja va oferir en el seu mo-
ment la Conferència Episcopal Espanyola. 

Nota final de la CCXX reunió de la Comis-
sió Permanent de la CEE

Madrid, 23-6-2011

La Comissió Permanent de la Conferència 
Episcopal Espanyola (CEE) ha celebrat la 
seva CCXX reunió els dies 21 i 22 de juny 
de 2011. Ha estat la primera després de 
la renovació de càrrecs efectuada en l’As-
semblea Plenària passada, que va tenir 
lloc del 28 de febrer al 4 de març.

Els bisbes han estudiat el Projecte de 
Llei Reguladora dels Drets de la persona 
davant el procés final de la vida i han apro-
vat una àmplia Declaració que es publicarà 
íntegrament dilluns vinent 27 de juny.

En el text, que duu per títol Declaració 
amb motiu del “Projecte de Llei Regula-
dora dels drets de la persona davant el 
procés final de la vida”, els bisbes recor-
den les nombroses ocasions en les quals 
la Conferència Episcopal Espanyola ha fet 
escoltar la seva veu per anunciar l’Evangeli 
de la Vida, segons el qual “la vida de cada 
persona és sagrada, també quan és feble o 
es troba al final del seu temps en la terra” 
i que “les lleis han de protegir sempre la 
seva dignitat i garantir la seva guarició”. 

En la Declaració es reconeix la intenció 
del Projecte, que, segons s’explicita en el 

[ ]Comunicats
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món, pels sacerdots, pel clergat i per les 
vocacions sacerdotals. 

El Papa Benet XVI va ser ordenat sacer-
dot a la catedral de Frisinga, pel cardenal 
Fulhaber, en la festivitat dels sants Pere i 
Pau: el 29 de juny de 1951, el mateix dia 
que el seu germà gran Georg. 

Donatiu de 500.000 euros per a la diò-
cesi de Cartagena 

La Permanent ha aprovat un donatiu 
de 500.000 euros, amb possibilitat d’una 
nova concessió a la tardor, per a la diòcesi 
de Cartagena com ajuda a la reconstrucció 
de les esglésies de Llorca, que es van veu-
re greument danyades pel terratrèmol del 
dia 11 de maig passat.

Pla Pastoral 
La Comissió Permanent ha començat el 

treball per a elaborar un nou Pla Pastoral 
de la Conferència Episcopal, que previsi-
blement es desenvoluparà en l’ampli marc 
de la Nova Evangelització. La redacció es 
portarà a terme en la propera tardor per-
què puguin incloure’s els ensenyaments 
del Sant Pare durant la Jornada Mundial 
de la Joventut. La previsió és que es pugui 
presentar un text a la Comissió Permanent 
d’octubre amb la finalitat que pugui pas-
sar a l’aprovació de la propera Assemblea 
Plenària. 

Acaba de finalitzar el pla anterior, cor-
responent al quinquenni 2006-2010, titu-
lat “Jo sóc el Pa de Vida (Jn 6,35). Viure de 
l’Eucaristia”. 

Altres documents 
Els bisbes han revisat les esmenes in-

troduïdes, per indicació de l’Assemblea 
Plenària del mes de març passat, en el 
document “La transmissió de la fe. Orien-
tacions per a l’acció coordinada de la par-
ròquia, la família i l’escola”. L’Assemblea 
Plenària havia encarregat a la Permanent 
la verificació del text final. Ara, el docu-
ment ha estat remès de nou a la Comissió 
Episcopal d’Ensenyament per una nova 
millora redaccional. 

Els bisbes han volgut mostrar la seva 
adhesió al Sant Pare, amb motiu del 60è 
aniversari de la seva ordenació sacerdo-
tal. S’uneixen així a les iniciatives que 
han engegat diferents diòcesis de l’Estat 
espanyol per respondre a la invitació rea-
litzada per la Congregació per al Clergat, 
que ha demanat als catòlics de tot el món 
celebrar, entre el 29 de juny i l’1 de juliol, 
seixanta hores d’adoració eucarística per 
les intencions del Papa, per l’Església i pel 
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9 servei dels altres, trobem en l’eucaristia la 

font i l’ànima del nostre voluntariat.

1. Reconeixem i agraïm la generositat del 
voluntariat cristià

En fer memòria d’aquesta estreta relació 
entre eucaristia i voluntariat, el primer 
sentiment que sorgeix en nosaltres és de 
reconeixement i gratitud. Reconeixement 
sincer perquè som una Església rica i ge-
nerosa en voluntariat, cosa que podem 
afirmar mirant la presència dels cristians 
allí on hi ha pobres, malalts, persones 
abandonades i éssers humans exclosos.

L’Església és en ella mateixa com un 
cos fet de membres que aporten cadas-
cun el millor d’ells mateixos al servei dels 
altres: uns la seva capacitat d’ensenyar, 
altres el seu do de profetitzar, altres el 
seu do de guarir, altres el seu do de ser-
vir els més pobres i repartir el pa, tots la 
seva capacitat d’estimar4. Fins a tal punt 
és així que l’Església no es comprèn a ella 
mateixa sense aquesta multitud de servi-
dors en què s’expressa la seva identitat 
més profunda de ser «com un sagrament 
o signe i instrument de la unió íntima dels 
homes amb Déu i de tots els homes entre 
ells»5.

Els cristians sabem que amor a Déu i 
amor al proïsme són inseparables6 i que 
«tancar els ulls davant el proïsme ens 
converteix també en cecs davant Déu»7. 
Aquesta fusió d’aquests dos amors és el 
que fa de nosaltres una comunitat en què 
cadascú posa la seva vida al servei dels 
altres, sigui de manera espontània i indi-
vidual, sigui de manera comunitària i or-
ganitzada, de tal manera que bé podríem 
dir que el voluntariat és la manera de ser 
connatural de qualsevol cristià.

L’Eucaristia, vida i fortalesa del volunta-
riat cristià. Missatge de la Comissió Epis-
copal de Pastoral Social amb motiu del 
Corpus Christi, Dia de la Caritat. 

Madrid, 15-5-2011

«Jo, enmig de vosaltres, sóc com el qui ser-
veix» (Lc 22,27). Aquestes paraules del Se-
nyor Jesús centren la nostra atenció i com-
promís aquest any en la festa del Corpus 
Christi quan la Comunitat Europea celebra 
l’Any Europeu del Voluntariat. Són dues 
celebracions que per a nosaltres, cristians, 
no resulten entre elles estranyes ni indife-
rents, sinó molt relacionades i implicades 
mútuament. 

En el misteri de l’eucaristia fem me-
mòria de la vida del Senyor lliurada fins 
a l’extrem, fins a donar-ho tot, fins a fer-
se cos entregat i sang vessada1. Com diu 
Benet XVI, «cada celebració eucarística ac-
tualitza sacramentalment el do de la vida 
que Jesús ha fet en la creu per nosaltres 
i per tot el món»2. I en l’acte oblatiu de 
Jesús, fem també memòria de tots els ho-
mes i dones que saben fer entrega del seu 
temps, el seu treball, el seu servei, la seva 
vida en favor dels germans3. Per això, els 
qui creiem en Jesús i hem decidit fer de la 
nostra vida una vida entregada amb ell al 

[ ]Documents
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L’autenticitat de l’eucaristia es reflec-
teix en gran part en «un compromís actiu 
en l’edificació d’una societat més equita-
tiva i fraternal»12, de manera que celebrar 
l’eucaristia és també fer memòria dels po-
bres i de les pobreses de la societat.

3. L’eucaristia, aliment de l’esperit del vo-
luntariat

Ja que eucaristia i servei als pobres són 
inseparables, els bisbes de la Comissió 
Episcopal de Pastoral Social invitem tots 
els voluntaris, de manera especial els qui 
dediqueu el vostre voluntariat al servei ca-
ritatiu i social, a alimentar la vostra vida en 
la comunió eucarística i en allò que signifi-
ca. I junt amb la nostra paraula d’ànim, us 
volem fer arribar també la nostra exhorta-
ció afectuosa en aquest dia:

a) Viviu el vostre voluntariat com una 
vertadera vocació i missió

Heu estat ungits per l’Esperit per a ser 
bona notícia per als pobres13. Vau sentir-
vos cridats i enviats pel Senyor en el si de 
la comunitat cristiana per a ser manifesta-
ció i testimonis de l’amor de Déu. Sentiu 
que el vostre servei, com a vocació divi-
na, és un ministeri veritable de la caritat 
tan digne i necessari en l’Església i en el 
món com qualsevol altre. I no oblideu que 
aquest servei us competeix de manera 
individual, però és també tasca que com-
peteix a tota la comunitat eclesial14. Viviu, 
doncs, el vostre voluntariat com una ve-
ritable vocació i viviu-la molt en comunió 
amb la vida i missió de la vostra comunitat 
cristiana.

b) Alimenteu en Crist la vostra espiritua-
litat

Una caritat sense Esperit no serà mai 
una caritat veritable15. I l’espiritualitat que 

Per això, volem tenir una paraula de 
gratitud per a tots els qui poseu la vostra 
vida de manera voluntària i gratuïta al ser-
vei dels altres en els múltiples serveis de 
la comunitat cristiana: sigui com a cate-
quistes, educadors, servidors de la Parau-
la, responsables de moviments, servidors 
del bé comú en el compromís publicopolí-
tic i en l’atenció als pobres.

2. L’eucaristia, memòria de Jesús i del ser-
vei als pobres

En contemplar Jesús en el sagrament de 
l’eucaristia recordem i actualitzem allò 
que ell va dir i va fer a l’últim sopar amb 
els seus deixebles: «Feu això que és el 
meu memorial»8. Un memorial que tanca 
i actualitza tota la seva vida: les seves pa-
raules, els seus gestos, la seva proximitat 
als pobres, la seva entrega fins a la creu i 
la seva resurrecció.

L’Evangeli de Joan no inclou la narració 
de la institució de l’eucaristia i ens pre-
senta en lloc seu el lavatori dels peus que 
finalitza amb aquestes paraules de Jesús: 
«Us he donat exemple perquè, tal com jo 
us ho he fet, ho feu també vosaltres»9, un 
manament que evoca l’altre de «feu això 
que és el meu memorial» i amb el qual Je-
sús explica de manera inequívoca el sentit 
de l’eucaristia10.

Celebrar l’eucaristia i estar al servei dels 
altres, en especial dels pobres, són dues 
formes inseparables de recordar Jesús. 
Així ho expressa Pau en el primer relat que 
tenim de l’eucaristia en corregir els seus 
cristians dient-los: «Quan us reuniu tots 
alhora, ja no celebreu el sopar del Senyor, 
perquè, en el moment de l’àpat, cadascú 
menja el sopar que ha portat, i mentre els 
uns passen gana els altres beuen massa»11.
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9 envolupament integral. El desenvolupa-

ment humà autèntic afecta la totalitat de 
la persona en totes les seves dimensions, 
material i espiritual, individual i comunità-
ria, natural i sobrenatural21. Aquest servei 
a la persona és fonamental en una cultura 
que limita l’horitzó del desenvolupament 
a l’àmbit material o que redueix l’ànima 
humana al que és psíquic i emocional22. 
Estigueu atents a totes les dimensions 
que configuren la dignitat de la persona i 
treballeu perquè aquesta pugui desenvo-
lupar-se en tota la seva integritat.

e) Col·laboreu en la reconstrucció de la 
veritat, de la justícia i de l’amor

En l’actualitat, quan novament s’agreu-
gen els problemes econòmics i de convi-
vència a tantes poblacions del món i en 
la nostra societat, volem invitar-vos, amb 
paraules de l’encíclica Mater et magistra 
—el 50è aniversari de la qual celebrem—, 
a «la reconstrucció de les relacions de 
convivència en la veritat, en la justícia i en 
l’amor […]. Ni la justícia ni la pau no podran 
existir a la terra mentre els homes no tin-
guin consciència de la dignitat que posse-
eixen com a éssers creats per Déu i elevats 
a la filiació divina»23.

f ) I vosaltres, els joves, descobriu el va-
lor d’una vida feta servei

Per últim, a prop ja de la celebració de 
la Jornada Mundial de la Joventut que tin-
drà lloc a Madrid el proper mes d’agost, us 
invitem a vosaltres, els joves, a obrir les 
oïdes i el cor a les paraules que us dirigi-
rà el Sant Pare i a descobrir el voluntariat 
com un camí joiós de servei a Déu i a la hu-
manitat responent amb generositat al que 
l’Església necessita i espera de vosaltres.

Demanem al Senyor que ens concedeixi 
tenir un cor de voluntaris, de servidors de 
la comunitat, tal com ens ho va ensenyar 

dóna consistència a la nostra caritat és 
trinitària i és eucarística16. La seva font es 
troba en l’experiència de l’amor de Déu i 
en la vivència de l’eucaristia. El servei de 
la caritat «és amor rebut i ofert»17, per això 
necessita persones capacitades professi-
onalment, però sobretot necessita perso-
nes configurades a Crist en la dinàmica del 
seu lliurament18. Només així es pot mirar 
els pobres amb els ulls de Déu i estimar-
los amb el cor de Déu. No caigueu mai en 
la temptació de viure el servei caritatiu i 
social sense l’experiència de Déu en l’eu-
caristia i en els germans.

c) Treballeu per la justícia i transcendiu-
la amb la gratuïtat

Treballem per la justícia i cal donar a ca-
dascú el que és «seu», allò que li pertany, 
allò que li correspon en justícia. Però «la 
caritat va més enllà de la justícia, perquè 
estimar és donar, oferir del que és “meu” a 
l’altre; però mai no té justícia, la qual cosa 
porta a donar a l’altre el que és “seu”, allò 
que li correspon en virtut del seu ser i del 
seu obrar. No puc “donar” a l’altre del que 
és meu sense haver-li donat en primer lloc 
el que en justícia li correspon. Qui estima 
amb caritat els altres, és davant seu ma-
teix» 19.

Hem de sentir-nos motivats per la cari-
tat per donar als necessitats allò que hau-
rien de rebre d’altres en justícia, i que els 
manca per raó de la matusseria humana. 
Vosaltres sou testimonis per al món que 
és possible i fa feliç l’experiència de la gra-
tuïtat, l’experiència de donar de franc allò 
que de franc heu rebut i de transcendir la 
justícia amb la gratuïtat i la misericòrdia20.

d) Promoveu sempre el desenvolupa-
ment integral

Cal recuperar la centralitat i el protago-
nisme de la persona i promoure el seu des-
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NOTES

1. Cf. Lc 22,19-20.
2. Benet XVI, Exhortació apostòlica 

Sacramentum caritatis, 2007, n. 
88.

3. Cf. Benet XVI, Encíclica Deus cari-
tas est, 2005, n. 13. En endavant 
aquest document serà citat amb la 
sigla DCE.

4. Cf. 1Co 12,4-30; Ac 6,1-6.
5. Concili Vaticà II, Lumen gentium. 

Constitució dogmàtica sobre l’Es-
glésia, n. 1.

6. Cf. DCE n. 15.
7. Ibid. n. 16.
8. Lc 22,19.
9. Jn 13,15.
10. Cf. Joan Pau II, Mane nobiscum 

Domine, 2003, n. 28.
11.  1Co 11,20-21.
12. Joan Pau II, ibid.
13. Cf. Lc 4,14-21.
14. Cf. DCE, n. 20.
15. Cf. Benet XVI, Encíclica Caritas in 

veritate, 2009, n. 1. En endavant 
aquest document serà citat amb 
les sigles CIV.

16. Cf. DCE, 13; CIV, n. 5.
17. CIV n. 5.
18. Cf. DCE, n. 31a.
19. CIV, n. 6.
20. Cf. CIV, n. 5 i 34.
21. Cf. CIV, n. 25, 76, 77.
22. Cf. CIV n. 21.
23. Joan XXIII. Encíclica Mater et ma-

gistra, 1961, Cap. IV, n. 215.

el Senyor, que no va venir a ser servit, sinó 
a servir:

Vull ser, Pare, les teves mans, els 
teus ulls, el teu cor. 
Mirar l’altre com tu el mires: 
amb una mirada desbordant d’amor i 
de tendresa. 
Mirar-me a mi, també, des d’aquesta 
plenitud 
amb què tu m’estimes, em crides i 
m’envies. 
Ho vull fer des de l’experiència del 
do rebut 
i amb la gratuïtat de la donació sen-
zilla i quotidiana 
al servei de tots, en especial dels 
més pobres. 
Envia’m, Senyor, 
i dóna’m constància, obertura i pro-
ximitat. 
Ensenya’m a caminar en els peus de 
qui acompanyo i m’acompanya. 
Ajuda’m a multiplicar el pa i a guarir 
les ferides, 
a no deixar de somriure i de compar-
tir l’esperança. 
Vull servir configurat a tu en la teva 
diaconia. 
Gràcies per les petjades de tendresa 
i de compassió 
que has deixat en la meva vida. 
En la teva Paraula trobo la llum que 
m’il·lumina. 
En la pregària, l’aigua que em fecun-
da i purifica. 
En l’eucaristia el pa que enforteix la 
meva entrega i em dóna Vida. 
I en la meva debilitat, Senyor, trobo 
la teva fortalesa cada dia.
Amén.
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9 ha estat particularment exemplar amb la 

seva disponibilitat per trobar-se i escoltar 
les víctimes d’abusos sexuals. En ocasió 
d’aquestes trobades, ha volgut dirigir-se a 
elles amb paraules de compassió i de su-
port, com en la Carta pastoral als catòlics 
d’Irlanda (n. 6): «Heu sofert immensament 
i això m’afligeix en gran manera. Sé que 
res no pot esborrar el mal que heu supor-
tat. La vostra confiança ha estat traïda i 
violada la vostra dignitat.»

b) La protecció dels menors
En algunes nacions s’han començat, en 

l’àmbit eclesial, programes educatius de 
prevenció per a propiciar «ambients se-
gurs» per als menors. Aquests programes 
cerquen ajudar els pares, els agents de 
pastoral i els treballadors escolars per a re-
conèixer indicis d’abús sexual i adoptar les 
mesures adequades. Aquests programes 
sovint han estat reconeguts com a models 
en l’esforç per a eliminar els casos d’abús 
sexual de menors en la societat actual.

c) La formació de futurs sacerdots i re-
ligiosos

L’any 2002, Joan Pau II va dir: «no hi ha 
lloc en el sacerdoci o en la vida religiosa 
per als qui facin mal als joves» (cf. Discurs 
als cardenals americans, 23 d’abril de 
2002, n. 3). Aquestes paraules evoquen 
la responsabilitat específica dels bisbes, 
dels superiors majors i d’aquells que són 
responsables de la formació dels futurs 
sacerdots i religiosos. Les indicacions que 
aporta l’exhortació Pastores dabo vobis, 
així com les instruccions dels dicasteris 
de la Santa Seu als quals competeixi, ad-
quireixen encara més importància de cara 
a un discerniment vocacional correcte i a 
la formació humana i espiritual dels can-
didats. En particular, ha de cercar-se que 
aquests apreciïn la castedat, el celibat i les 

Subsidi per a les conferències episcopals 
en la preparació de línies-guia per a trac-
tar els casos d’abús sexual de menors per 
part del clergat. 

Roma, 3-5-2011

Entre les importants responsabilitats del 
Bisbe diocesà per a assegurar el bé comú 
dels fidels i, especialment, la protecció 
dels nens i dels joves, hi ha el deure de 
donar una resposta adequada als casos 
eventuals d’abús sexual de menors co-
mesos a la seva diòcesi per part del cler-
gat. Aquesta resposta comporta instituir 
procediments adequats tant per a assistir 
les víctimes d’aquests abusos com per a 
la formació de la comunitat eclesial amb 
vista a la protecció dels menors. En ella 
s’haurà d’implementar l’aplicació del dret 
canònic en la matèria i, al mateix temps, 
s’hauran de tenir en compte les disposici-
ons de les lleis civils.

I. Aspectes generals
a) Les víctimes de l’abús sexual
L’Església, en la persona del Bisbe o 

d’un delegat seu, ha d’estar disposada a 
escoltar les víctimes i els seus familiars i 
a esforçar-se per a assistir-los espiritu-
alment i psicològicament. Benet XVI, en 
el decurs dels seus viatges apostòlics, 

[ ]Documents
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a restablir la bona fama del sacerdot que 
hagi estat acusat injustament.

e) La cooperació amb l’autoritat civil
L’abús sexual de menors no és només un 

delicte canònic, sinó també un crim perse-
guit per l’autoritat civil. Si bé les relacions 
amb l’autoritat civil difereixen en diferents 
països, és important cooperar en l’àmbit 
de les competències respectives. En par-
ticular, sense prejudici del fòrum intern o 
sacramental, sempre se segueixen les pres-
cripcions de les lleis civils pel que fa a re-
metre els delictes a les autoritats legítimes. 
Naturalment, aquesta col·laboració no es 
refereix només als casos d’abús sexual co-
mesos per clergues, sinó també a aquells 
casos d’abús en què hi estigués implicat el 
personal religiós o laic que coopera en les 
estructures eclesiàstiques.

II. Breu exposició de la legislació canòni-
ca en vigor en relació amb el delicte d’abús 
sexual de menor comès per un clergue

El 30 d’abril de 2001 Joan Pau II va pro-
mulgar el motu proprio Sacramentorum 
sanctitatis tutela (SST), en el qual l’abús 
sexual d’un menor de 18 anys comès per 
un clergue ha estat afegit a l’elenc dels 
delicta graviora reservats a la Congregació 
per a la Doctrina de la Fe (CDF). La pres-
cripció per a aquest delicte es va establir 
en 10 anys a partir del compliment del 18è 
any d’edat de la víctima. La normativa del 
motu proprio és vàlida per a clergues lla-
tins i orientals, ja siguin del clergat dioce-
sà o del clergat religiós.

L’any 2003, el llavors prefecte de la CDF, 
el cardenal Ratzinger, va obtenir de Joan 
Pau II la concessió d’algunes prerrogatives 
especials per a oferir més flexibilitat en els 
procediments penals per als delicta gravi-
ora, entre les quals s’hi compta l’aplicació 

responsabilitats del clergue pel que fa a 
la paternitat espiritual. En la formació ha 
d’assegurar-se que els candidats apreciïn 
i coneguin la disciplina de l’Església sobre 
el tema. Altres indicacions específiques 
podran ser afegides en els plans formatius 
dels Seminaris i cases de formació per mit-
jà de les “ratio institutionis sacerdotalis” 
respectives de cada nació, institut de vida 
consagrada o societat de vida apostòlica.

S’ha de prestar atenció particular a l’in-
tercanvi d’informació necessari sobre els 
candidats al sacerdoci o a la vida religiosa 
que es traslladen d’un Seminari a un altre, 
d’una diòcesi a una altra, o d’un institut 
religiós a una diòcesi.

d) L’acompanyament als sacerdots
1. El Bisbe té obligació de tractar els 

seus sacerdots com a pare i germà. Ha 
de cuidar també amb especial atenció la 
formació permanent del clergat, particu-
larment en els primers anys després de 
l’ordenació, valorant la importància de la 
pregària i de la fraternitat sacerdotal. Els 
preveres han de ser advertits del mal cau-
sat per un sacerdot a una víctima d’abús 
sexual, de la seva responsabilitat davant 
la normativa canònica i la civil i dels pos-
sibles indicis per a reconèixer possibles 
abusos sexuals de menors comesos per 
qualsevol persona.

2. En rebre les denúncies de possibles 
casos d’abús sexual de menors, els bisbes 
hauran d’assegurar que siguin tractats se-
gons la disciplina canònica i civil, respec-
tant els drets de totes les parts.

3. El sacerdot acusat gaudeix de la pre-
sumpció d’innocència fins que es provi el 
contrari. Això no obstant, el Bisbe en qual-
sevol moment pot limitar de manera cau-
telar l’exercici del seu ministeri, a l’espera 
que les acusacions siguin aclarides. Si fos 

S a n t a  S e u
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9 gue per al ministeri com la imposició de la 

pena perpètua (SST, Art. 21 §2).
Les mesures canòniques per a un sa-

cerdot que sigui trobat culpable de l’abús 
sexual d’un menor són generalment de 
dos tipus: 1) Mesures que restringeixen 
l’exercici públic del ministeri de manera 
completa o almenys excloent el contacte 
amb menors. Aquestes mesures poden ser 
declarades mitjançant un precepte penal; 
2) Penes eclesiàstiques, sent la més greu 
la dimissio de l’estat clerical.

En alguns casos, quan ho demana el 
mateix sacerdot, pot concedir-se pro bono 
Ecclesiæ la dispensa de les obligacions in-
herents a l’estat clerical, inclòs el celibat.

La investigació prèvia i tot el procés han 
de fer-se amb el degut respecte a la confi-
dencialitat de les persones implicades i la 
deguda atenció a la seva reputació.

Tret que hi hagi greus raons en contra, 
abans de transmetre el cas a la CDF el cler-
gue acusat ha de ser informat de l’acusa-
ció presentada, per a donar-li l’oportunitat 
de respondre-hi. La prudència del Bisbe 
o del superior major decidirà quina serà 
la informació que es podrà comunicar a 
l’acusat durant la investigació prèvia.

Competeix al Bisbe o al superior major 
determinar quines mesures cautelars de 
les previstes en el CIC c. 1722 i en el CCEO 
c. 1473 han de ser imposades per a salva-
guardar el bé comú. Segons el SST art. 19, 
aquestes mesures poden ser imposades 
un cop iniciada la investigació preliminar.

Així mateix, es recorda que si una con-
ferència episcopal, amb l’aprovació de la 
Santa Seu, volgués establir normes espe-
cífiques, aquesta normativa haurà de ser 
entesa com a complement a la legislació 
universal i no com a substitució. Per tant, 
la normativa particular ha d’estar en har-

del procés penal administratiu i la petició 
de la dimissió ex officio en els casos més 
greus. Aquestes prerrogatives van ser inte-
grades en la revisió del motu proprio apro-
vada pel sant pare Benet XVI el 21 de maig 
de 2010. En les noves normes, la prescrip-
ció és de 20 anys, que en el cas d’abús de 
menors es calcula des del moment en què 
la víctima hagi complert els 18 anys d’edat. 
La CDF pot derogar eventualment la pres-
cripció per a casos particulars. Així mateix, 
queda especificada com a delicte canònic 
l’adquisició, possessió o divulgació de ma-
terial pedopornogràfic.

La responsabilitat per a tractar els ca-
sos d’abús sexual de menors competeix 
en primer lloc als bisbes o als superiors 
majors. Si l’acusació és versemblant, el 
Bisbe, el superior major o un delegat seu 
han d’iniciar una investigació prèvia com 
ho indica el CIC, c. 1717; el CCEO, c. 1468 i 
el SST, art. 16.

Si l’acusació es considera versemblant, 
el cas ha de ser enviat a la CDF. Un cop es-
tudiat el cas, la CDF indicarà al Bisbe o al 
superior major els passos ulteriors que cal-
drà complir. Mentrestant, la CDF ajudarà a 
fer que es prenguin les mesures apropiades 
per a garantir els procediments justos en re-
lació amb els sacerdots acusats, respectant 
el seu dret fonamental de defensa, i perquè 
sigui tutelat el bé de l’Església, inclòs el bé 
de les víctimes. És apropiat recordar que 
normalment la imposició d’una pena per-
pètua, com la dimissio de l’estat clerical, 
requereix un procés judicial. Segons el Dret 
Canònic (cf. CIC c. 1342) l’Ordinari propi 
no pot decretar penes perpètues per mitjà 
d’un decret extrajudicial. Per a això s’ha 
d’adreçar a la CDF, a la qual correspondrà 
en aquest cas tant el judici definitiu sobre la 
culpabilitat i la idoneïtat eventual del cler-
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S a n t a  S e u

e) Tret que hi hagi greus raons en con-
tra, ja des de la fase de la investigació prè-
via, el clergue acusat ha de ser informat de 
les acusacions, donant-li l’oportunitat de 
respondre-hi;

f ) Els organismes de consulta per a la 
vigilància i el discerniment dels casos par-
ticulars previstos en alguns llocs no han 
de substituir el discerniment i la potestas 
regiminis de cada bisbe;

g) Les línies-guia han de tenir en comp-
te la legislació de l’Estat en què la confe-
rència episcopal es trobi, en particular pel 
que fa a l’obligació eventual d’avisar les 
autoritats civils;

h) En qualsevol moment del procedi-
ment disciplinar o penal s’ha d’assegurar 
al clergue acusat una sustentació justa i 
digna;

i) S’ha d’excloure la readmissió d’un 
clergue a l’exercici públic del seu ministeri 
si pot suposar un perill per als menors o 
si hi ha risc d’escàndol per a la comunitat.

Conclusió
Les línies-guia preparades per les con-

ferències episcopals cerquen protegir els 
menors i ajudar les víctimes a trobar su-
port i reconciliació. També hauran d’indi-
car que la responsabilitat per a tractar els 
casos de delictes d’abús sexual de menors 
per part de clergues, correspon en primer 
lloc al bisbe diocesà, i serviran per a donar 
unitat a la praxi d’una mateixa conferència 
episcopal ajudant a harmonitzar millor els 
esforços de cada bisbe per a protegir els 
menors.

William Card. Llevada
Prefecte

† Lluís F. Ladaria, s.j.
Arquebisbe Tit. de Thibica

Secretari de la Congregació per a la Doctrina de 
la Fe

monia amb el CIC/CCEO i a més amb el 
motu proprio Sacramentorum sanctitatis 
tutela (30 d’abril de 2001), amb l’actualit-
zació del 21 de maig de 2010. En el cas que 
la conferència episcopal decidís establir 
normes vinculants, caldrà demanar la re-
cognitio als dicasteris de la cúria romana 
que competeixi.

III. Indicacions als Ordinaris sobre la 
manera de procedir

Les línies-guia preparades per la confe-
rència episcopal hauran d’oferir orienta-
cions als bisbes diocesans i als superiors 
majors en el cas que rebin la notícia de 
presumptes abusos sexuals de menors 
comesos per clergues presents al territori 
de la seva jurisdicció. Aquestes línies-guia 
hauran de tenir en compte les següents 
observacions:

a) El «concepte d’abús sexual de me-
nors» ha de coincidir amb la definició del 
motu proprio SST art. 6 («el delicte contra 
el sisè manament del Decàleg comès per 
un clergue amb un menor de divuit anys»), 
així com amb la praxi interpretativa i la 
jurisprudència de la Congregació per a la 
Doctrina de la Fe, tenint en compte les lleis 
civils de l’Estat;

b) La persona que denuncia ha de ser 
tractada amb respecte. En els casos en què 
l’abús sexual estigui relacionat amb un de-
licte contra la dignitat del sagrament de la 
penitència (SST, art. 4), el denunciant té el 
dret d’exigir que el seu nom no sigui comu-
nicat al sacerdot denunciat (SST, art. 24);

c) Les autoritats eclesiàstiques han 
d’esforçar-se per a poder oferir a les víc-
times assistència espiritual i psicològica;

d) La investigació sobre les acusacions 
ha de ser realitzada amb el degut respecte 
del principi de la confidencialitat i la bona 
fama de les persones;
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